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RESUMO
O artigo intitulado “2020: o panorama de um projeto social para a pri-
meira infância em Fortaleza/CE” busca apresentar os resultados al-
cançados pelo Projeto Criança Cidadã, um projeto-piloto inovador vol-
tado para crianças fortalezenses com faixa etária entre 2 e 6 anos no 
ano de 2020. Um ponto a ser destacado é a intervenção realizada jun-
to às famílias em risco e vulnerabilidade social a partir das abordagens 
técnicas de equipes multiprofissionais. Dito isto, a metodologia utiliza-
da leva a um trabalho de abordagem qualitativa, de natureza aplicada, 
sendo descritivo quanto aos objetivos e, quanto aos procedimentos se 
expressa através das pesquisas de campo e bibliográfica. O desfecho 
do trabalho permite considerar a grande importância do projeto social 
para a população beneficiária residente em Fortaleza/CE, apreenden-
do falas e relatos contidos no processo avaliativo ao qual o pesquisa-
dor teve acesso durante a realização da presente pesquisa.
Palavras-chave: Projeto Social; Primeira Infância; Vulnerabilidade 
Social; Fortaleza/CE.
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ABSTRACT
The article entitled “2020: the panorama of a social project for early 
childhood in Fortaleza/CE” seeks to present the results achieved by 
the Child Citizen Project, an innovative pilot project aimed at children 
from Fortaleza aged between 2 and 6 years per year. 2020. A point to 
be highlighted is the intervention carried out with families at risk and 
social vulnerability from the technical approaches of multidisciplinary 
teams. That said, the methodology used leads to a work with a qua-
litative approach, of an applied nature, being descriptive in terms of 
objectives and in terms of procedures, it is expressed through field and 
bibliographic research. The outcome of the work allows considering 
the great importance of the social project for the beneficiary population 
residing in Fortaleza/CE, apprehending speeches and reports con-
tained in the evaluation process to which the researcher had access 
during the present research.
Keywords: Social Project; Early Childhood; Social vulnerability; For-
taleza/CE.

Introdução

A infância é uma fase da vida onde o ser humano começa a dar 
seus primeiros passos, em todos os aspectos e, a Primeira Infância, 
compreendida do nascimento aos 6 anos de idade, segundo inúmeros 
pesquisadores, representa um período de grande ganho quanto aos 
aprendizados, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de sinap-
ses neurais, dentre outros aspectos, conforme aponta leitura sobre 
dados do Ministério da Cidadania (BRASIL, 2021).

Dito isto, é possível problematizar que a abordagem da Primei-
ra Infância, através de intervenções multiprofissionais realizadas por 
um projeto social na cidade de Fortaleza/CE, foi uma tentativa de mi-
nimizar os impactos da questão social em famílias com crianças entre 
2 e 6 anos de idade (faixa etária escolhida pelo projeto), uma vez que, 
no ano de 2020, eram ausentes iniciativas sociais que atendessem a 
este público, em específico.

É indispensável mencionar que, voltar-se à Primeira Infância é 
compreender que este é um “período de maiores possibilidades para a 
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formação das competências humanas” (BRASIL, 2021), como bem des-
tacam a psicologia, a neurociência e outras áreas do saber. A partir disso, 
assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, professores de 
Educação Física e fisioterapeutas, divididos em equipes multiprofissio-
nais, foram distribuídos em 7 núcleos de atendimento para contribuírem 
com o desenvolvimento infantil nos aspectos motor, psicomotor, psicosso-
cial e afetivo, recebendo demandas espontâneas e encaminhamentos de 
crianças através da rede socioassistencial de Fortaleza.

Pode-se perceber que a atuação destes profissionais foi pioneira 
na capital cearense, pois houve o diagnóstico de uma parcela popula-
cional desassistida de programas e serviços onde, muitas crianças que 
compunham o público-alvo, apresentavam alguma deficiência ou trans-
torno. Com as intervenções necessárias, não somente crianças em fase 
de Primeira Infância foram atendidas, mas deu-se para as famílias um 
suporte psicossocial imprescindível, visto que o lar é o local onde as 
relações sociais primeiras ocorrem, sendo este espaço, um contínuo de 
toda e qualquer abordagem profissional realizada em outro ambiente.

Uma vez perfeita a trajetória explicativa do Projeto Social Crian-
ça Cidadã e sua relação com a Primeira Infância, faz-se importante 
expor que o objetivo geral desta produção se debruça a apresentar os 
resultados alcançados pelo referido projeto social na cidade de Forta-
leza/CE, utilizando para isto, dados do relatório final da equipe multi-
profissional pertencente à iniciativa.

Aspectos Gerais sobre a Primeira Infância

A Primeira Infância representa um período de imprescindível 
atenção nos cuidados com as crianças, é momento de grande apren-
dizado e isso significa que se deve ofertar o máximo de experiências 
e vivências possíveis para que os pequenos e as pequenas possam 
assimilar conhecimentos e aprendizados para as fases seguintes da 
vida. Segundo Schonkoff (2000) mencionado pelo Comitê Científico do 
Núcleo Ciência Pela Infância (2014, pp. 3-4):

A Primeira Infância compreende a fase dos 0 aos 6 anos 
e é um período crucial no qual ocorre o desenvolvimento 
de estruturas e circuitos cerebrais, bem como a aqui-
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sição de capacidades fundamentais que permitirão o 
aprimoramento de habilidades futuras mais complexas. 
Crianças com desenvolvimento integral saudável duran-
te os primeiros anos de vida têm maior facilidade de se 
adaptarem a diferentes ambientes e de adquirirem novos 
conhecimentos, contribuindo para que posteriormente 
obtenham um bom desempenho escolar, alcancem rea-
lização pessoal, vocacional e econômica e se tornem ci-
dadãos responsáveis (SCHONKOFF, 2000 apud NCPI, 
2014).

Dito isso, estima-se que crianças assistidas adequadamente 
possam desenvolver-se melhor se comparadas aos pares vulneráveis 
de suportes variados. Pensando nisso, num recorte feito na cidade 
de Fortaleza/CE, encontrou-se um projeto social realizado no ano de 
2020, cujo objetivo voltava-se ao desenvolvimento infantil e de suas 
valências psicomotoras, motoras, cognitivas e psicossociais.

O Comitê Científico do Núcleo Ciência Pela Infância (2014, p. 4) 
relata que “após o período de desenvolvimento inicial, o cérebro ainda 
pode se modificar, e na verdade, o faz constantemente em resposta à 
experiência e aos estímulos aos quais está exposto” e este foi um dos 
pontos de partida seguidos pelo Projeto Criança Cidadã.

O referido projeto e sua posterior equipe multiprofissional com-
posta por profissionais de Educação Física, Fisioterapia, Psicologia, 
Serviço Social e Terapia Ocupacional surgiu a partir:

de um convênio firmado com a Fundação da Criança e 
Família Cidadã – FUNCI, tendo com área de atuação a 
Região Metropolitana de Fortaleza (CE). A iniciativa so-
cial buscou atender, inicialmente cerca de 1.680 (um mil 
seiscentos e oitenta) crianças na faixa etária entre 2 e 
6 anos, de ambos os gêneros, incluindo crianças com 
deficiência. (PROJETO CRIANÇA CIDADÃ, 2020).

Aproveitando o ensejo, se expressa que a complexidade da in-
fância e seus aprendizados requerem atenção e um acompanhamento 
familiar e profissional conjunto, a fim de garantir o correto e desejado 
desenvolvimento das valências corporais, mentais e demais manifes-
tações próprias do crescimento humano e isso não se distingue entre 
crianças ditas “normais” ou crianças com deficiência ou transtorno, 
já que toda e qualquer criança tem o direito a têm direito “a proteção 
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à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas 
que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 
em condições dignas de existência”, como aponta o artigo sétimo do 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Para, além disso, a legislação também garante que a criança 
deve ter “assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambien-
te que garanta seu desenvolvimento integral” (ECA, 1990). Entretanto, 
frente às questões sociais – que nada mais são que “o conjunto das 
expressões que definem as desigualdades da sociedade” (IAMAMO-
TO, 2001, p. 17) – muitas famílias têm por negada a integralidade de 
desenvolvimento e acompanhamento deste voltado às crianças. O que 
faz necessária a ação de iniciativas complementares como projetos, 
intervenções de ONG’s, associações, institutos, etc.

Projeto Criança Cidadã na Comunidade

Como fora anteriormente mencionado, o Projeto Criança Ci-
dadã foi um projeto-piloto desenvolvido para a comunidade mais 
vulnerável, tendo assistidas famílias com crianças entre 2 e 6 anos 
residentes e domiciliadas em Fortaleza/CE. Segundo o relatório final 
do projeto apresenta-se que:

A principal atividade refere-se à prática de aulas emba-
sadas na psicomotricidade voltadas ao aperfeiçoamento 
e/ou desenvolvimento de valências necessárias à fase 
da primeira-infância, objetivando contribuir com o de-
senvolvimento pleno das crianças. (PROJETO CRIAN-
ÇA CIDADÃ, 2020, p. 5).

Outrossim, intervenções psicossociais também foram realiza-
das objetivando dar suporte e orientações técnicas às famílias inscri-
tas que, por fim, somaram um total de 1.018 (mil e dezoito) indivíduos 
inscritos (abrangendo crianças com e sem deficiência ou transtorno, 
atípicas e típicas, respectivamente), conforme levantamento do projeto 
social (ver gráfico 1).
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Gráfico 1 – Percentual de crianças com e sem deficiência ou transtorno

Fonte: Projeto Criança Cidadã (2020).

No gráfico 2 é possível notar que a atuação do projeto social 
abarcou o atendimento às crianças com diversas deficiências e, sob 
esse prisma, é possível questionar o porquê de abordagens profissio-
nais insuficientes para o público infantil deficiente, haja vista a maior 
necessidade de acompanhamento especializado (a saber, a lotação 
dos serviços de assistência e saúde, bem como o agravamento e alas-
tramento da pandemia do Covid-19).

Gráfico 2 – Descrição de crianças com deficiência ou transtorno

Fonte: Projeto Criança Cidadã (2020).

Um pequeno parêntese leva à indicação que, até o marco da 
anunciada pandemia, todas as ações e intervenções se pautaram na 
atuação presencial e, cessadas após a determinação das medidas de 
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isolamento social rígido e quarentena no Estado do Ceará, fazendo 
com que as atividades migrassem para o regime virtual em trabalho 
home office, o que, apesar dos esforços, diminuiu a abrangência do 
projeto.

Dito isto, menciona-se que, em posterior momento, com a flexi-
bilização das medidas de quarentena no Estado do Ceará, as interven-
ções voltaram a se dar presencialmente, dentro dos padrões de segu-
rança indicados pelos órgãos de Saúde competentes. Em breve leitura 
das condições socioeconômicas, constatou-se que o projeto social se 
compunha de famílias, em sua maioria, assalariadas, seguidas de um 
percentual de famílias com renda variável (gráfico 3).

Gráfico 3 – Renda Familiar

Fonte: Projeto Criança Cidadã (2020).

Obviamente, a vertente socioeconômica impacta diretamente 
nos cuidados de assistência à Primeira Infância, onde podem se ma-
nifestar queda na qualidade da alimentação, quadros de desnutrição, 
abandono familiar de genitores, dentre outros fatores que se relacio-
nam às expressões da questão social.

A fim de lidar com a relação familiar, a compreensão da família 
quanto aos aspectos sociais e de direitos foram realizados trabalhos 
de atenção psicossocial, tais como rodas de conversa e minipalestras 
formativas, enfatização de campanhas nacionais, orientação sobre di-
reitos sociais e encaminhamentos à equipamentos da rede socioas-
sistencial, dentre outras ações. Tais ações foram recebidas com boa 
receptividade pelas famílias, segundo dados do projeto social dispos-
tos no gráfico 4.
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Gráfico 4 – Utilidade dos temas abordados

Fonte: Projeto Criança Cidadã (2020).

Em meio às intervenções profissionais direcionadas às famílias 
e crianças, destacou-se o atendimento conjunto, ou multiprofissional, 
como o mais realizado (gráfico 5). Isso se deve à complexidade da 
questão social, que insere sobre cada indivíduo uma manifestação di-
ferenciada e particular, que pode ser observada e orientada a partir de 
um prisma intersetorializado e multidisciplinar.

Gráfico 5 – Abordagem profissional

Fonte: Projeto Criança Cidadã (2020).

Falando em complexidade e manifestação diferenciada da ques-
tão social sobre as famílias, pode-se apontar que, mesmo frente a pan-
demia, os atendimentos, que foram retomados a partir das normativas 
estabelecidas pelos órgãos de Saúde e Governos Estadual e Municipal, 
conseguiram atingir um nível de satisfação desejável perante o público-
-alvo contudo, por se tratar de um projeto experimental, houve aspectos 
a serem melhorados para uma continuidade futura da iniciativa social e 
isto está expresso na análise SWOT realizada e exposta abaixo.
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Quadro 1 – Análise SWOT do Projeto Criança Cidadã

PONTOS 
FORTES

•	 Atendimento à Primeira-Infância, sendo um projeto inovador fren-
te ao público-alvo.

•	 Utilização de psicomotricidade para favorecimento do desenvolvi-
mento infantil.

•	 Fortalecimento de vínculos familiares.
•	 Reuniões formativas sobre temas diversos destinadas às famílias.
•	 Atendimento especializado com objetivo de orientar, encaminhar 

e garantir o acesso a direitos fundamentais, baseados na Declara-
ção Internacional de Direitos Humanos, Constituição Federal Bra-
sileira, Estatuto da Criança e do Adolescente e demais aparatos 
legais, sob os preceitos éticos de cada profissão desempenhada 
no Projeto Criança Cidadã.

•	 Encontros em grupos de apoio para famílias com criança com 
Transtorno do Espectro Autista.

•	 Atendimento, inclusão e integração de famílias e crianças com de-
ficiência/transtorno e vulnerabilidade social.

•	 Encaminhamento e acesso a serviços nas áreas de assistência 
social, saúde, educação e outras.

•	 Protocolos de retorno gradual durante a pandemia do novo coro-
navírus.

PONTOS 
FRACOS

•	 Escalonamento da equipe técnica (assistentes sociais, fisiotera-
peuta, psicólogas e terapeutas ocupacionais) nas regionais.

•	 Abrangência de atendimento limitada dos profissionais técnicos 
em virtude do escalonamento de regionais, impossibilitando aten-
der todos os inscritos dos núcleos.

•	 Limitações espaciais de alguns núcleos.

OPORTU-
NIDADES

•	 Expansão da rede socioassistencial com a realização de visitas 
e parcerias institucionais, como, por exemplo: IPREDE, Casa da 
Mulher Brasileira, Escolas e Creches Municipais, Institutos, Areni-
nhas e Projetos Sociais, SOPAI, Distritos de Educação, etc.

•	 Reinvenção profissional no período de pandemia com a utilização 
de ferramentas virtuais para capacitação profissional e suporte 
familiar.

AMEAÇAS

•	 Crise pandêmica do novo coronavírus.
•	 Receio de deslocamento das famílias aos núcleos associado ao 

medo de contágio pelo Covid-19.
•	 Aumento de evasão por motivos socioeconômicos, de saúde, 

transporte ou subjetividades.
Fonte: Projeto Criança Cidadã (2020).

A partir da análise SWOT acima apresentada verifica-se que o 
projeto social sofreu embates comuns à execução de qualquer traba-
lho, um parêntese para a pandemia do Covid-19 que resultou na sus-
pensão de planos e tarefas globais. É sabido que as iniciativas sociais 
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refletem combates a flagelos históricos, no entanto existem contribui-
ções que permitem o vislumbre de outras realidades, possíveis com 
a luta e persistência humanas, não necessariamente vinculadas ao 
Estado, mas com sua ciência e contrapartida, já que este não abarca 
a vasta gama de necessidades do povo brasileiro.

Conclusão

Com um caráter qualitativo, este trabalho buscou apresentar os 
resultados alcançados pelo Projeto Criança Cidadã, um projeto-piloto 
inovador voltado para crianças fortalezenses com faixa etária entre 2 
e 6 anos no ano de 2020. Em meio a um período turbulento, o qual se 
insere o contexto da pandemia do Covid-19, projetos como o Criança 
Cidadã, conseguiram, ainda que, minimamente, exercer apoio e orien-
tação social às famílias inscritas na cidade de Fortaleza/CE, agindo, 
através de seus profissionais, na realidade de assistência limitada ou 
ausente desses indivíduos.

Não se pode afirmar se, com o encerramento das atividades do 
referido projeto observado as famílias participantes tiveram suporte de 
outras iniciativas, mas o que pode ser apresentado é que o exercício 
profissional da equipe do projeto social buscou minimizar os impactos 
da questão social e atender e encaminhar as demandas da população 
vulnerável aos devidos equipamentos socioassistenciais.

Nos gráficos apresentados foi possível notar que a maioria das 
famílias sobrevive em condições de baixa renda, sendo que algumas 
delas tem no seio familiar crianças com alguma deficiência ou trans-
tornos. Isto aponta para a necessidade de suporte multidisciplinar e 
orientações que perpassem a informação, mas que representem a efe-
tivação do conhecimento, haja vista a realização de rodas de conversa 
e pequenos diálogos de empoderamento e apresentação do aparato 
público que recebe e trata as demandas da população.

Nesse quesito é importante destacar que o trabalho multipro-
fissional só atinge sua plena efetividade quando chega no indivíduo e 
é compreendido por este, pois grande parte da população mais vul-
nerável e marginalizada pelo poder público não compreende que os 
direitos que lhe assistem devem ser buscados e acessados por inteiro.
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Em síntese, esse artigo abre precedentes para posteriores es-
tudos sobre projetos sociais e sua intervenção social nas comunidades 
carentes, direcionando olhares para a construção da cidadania e as-
sistência às pessoas desprovidas de suporte público ou aquém a eles. 
É possível trabalhar sobre as inconsistências encontradas na análise 
SWOT do Projeto Criança Cidadã de modo a revertê-las em estratégias 
de fortalecimento social em ações futuras, mas por hora, é necessário 
que haja iniciativas públicas e sociais mais abrangentes que gerem ga-
rantias de vida digna e efetivo exercício dos direitos documentados na 
Constituição Federal atual e demais prerrogativas legais.
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RESUMO
A exclusão socioeconômica e a marginalização afetam a realidade 
de várias famílias, principalmente as residentes em zonas periféricas. 
A partir disso, esta pesquisa busca analisar de maneira ampla como 
as pessoas que moram nessas regiões são vítimas de preconceito e 
discriminação. A pesquisa foi realizada tendo como base o seguin-
te objetivo: analisar as consequências da exclusão socioeconômica e 
marginalização na região periférica na cena contemporânea. O estudo 
se deu através de uma pesquisa de campo do tipo descritiva e abor-
dagem qualitativa. Participaram desta pesquisa 09 usuárias do Grupo 
SOU DA PEDREIRA, assistidas pelo Centro de Referência de Assis-
tência Social – CRAS I (Inácia Maria de Andrade), localizado na zona 
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sul de Piripiri-PI. Procedeu-se a obtenção dos dados por meio de uma 
entrevista semiestruturada, possibilitando que as participantes pudes-
sem expressar seus posicionamentos sobre o tema. Nessa perspecti-
va, as usuárias que sofrem com a exclusão socioeconômica e margi-
nalização se sentem fora da sociedade a qual pertencem e vivenciam 
o preconceito e estigmas por residirem em regiões subnormais. 
Palavras-chaves: Marginalização Social; Exclusão; Direitos.

ABSTRACT
Socioeconomic exclusion and marginalization affect the reality of seve-
ral families, especially those living in peripheral areas. Based on this, 
this research seeks to analyze broadly how people living in these re-
gions are victims of prejudice and discrimination. The research was 
carried out based on the following objective: to analyze the consequen-
ces of socioeconomic exclusion and marginalization in the peripheral 
region in the contemporary scene. The study was carried out through 
a descriptive field research and qualitative approach. The participants 
of this research were 09 users of the I’m FROM THE QUARRY Group, 
assisted by the Reference Center for Social Assistance - CRAS I (Iná-
cia Maria de Andrade), located in the southern area of Piripiri-PI. Data 
were obtained through a semi-structured interview, allowing the parti-
cipants to express their positions on the theme. From this perspective, 
users who suffer from socioeconomic exclusion and marginalization 
feel outside the society to which they belong and experience prejudice 
and stigmas for living in subnormal regions.
Keywords: Social Marginalization; Exclusion; Rights.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Adorno (2002), a base da exclusão socioeconômica 
na sociedade brasileira teve início no período monárquico, com uso 
ampliado da mão de obra escrava, mantida pela exportação de negros 
em condições subumanas em navios negreiros destituindo-se de seu 
local de origem, sendo uma das marcas culturais da exclusão.

Destacam-se aqui diversos autores dos mais variados campos 
do conhecimento que trazem definições acerca da exclusão socioeco-
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nômica, tais como Hunter (2000, p. 23), que aborda a “falta de opor-
tunidades pessoais, sociais, políticas ou financeiras”; Kowarick (2003, 
p. 74) que reflete sobre a situação das “pessoas desprovidas de direi-
tos”; Silver (2005, p. 138), que aborda a “marginalização de indivíduos 
ou grupos sociais”; e Lesbaupin (2000, p. 36), com suas explanações 
acerca da “exclusão social”.

Diante disso surge a seguinte indagação: Como a exclusão so-
cioeconômica e a marginalização afetam a vida de indivíduos residen-
tes em zonas periféricas? 

Tais problemas tornaram-se fatores sistematizados que envol-
vem economia e política. Como eixo norteador para detalhamento do 
trabalho, foi preferível analisar as consequências da exclusão socioe-
conômica na região periférica na cena contemporânea.

A metodologia utilizada para o presente trabalho foi a pesquisa 
de campo de caráter descritivo e qualitativo. A técnica metodológica 
utilizada se deu por meio de entrevista semiestruturada com perguntas 
abertas e fechadas destinada as usuárias do Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS I.

É relevante a compreensão do tema em questão, pois a temá-
tica é timidamente estudada no curso de Serviço Social, sendo assim, 
servirá como arcabouço para pesquisadores futuros na área em ques-
tão e outras áreas afins, vista a pouca produção teórica, sendo de 
grande acuidade investigar as inquietações postas.

No que tange à sociedade, é necessário tentar desfazer o sen-
so comum, desmistificar as aparências e ampliar uma visão holística 
da sociedade periférica, de que as pessoas que residem em regiões 
segregadas são tidas como delinquentes em razão do contexto social 
e econômico.

Esses indivíduos sofrem as mais variadas expressões da ques-
tão social por habitarem em lócus de periferia. A característica das dis-
paridades no aumento da violência urbana está atrelada ao processo 
de má distribuição de renda. 

De início, discute-se sobre a exclusão socioeconômica acerca 
do traçado brasileiro, em decorrência de características específicas 
e de ciclos intergeracionais. Em seguida, salienta-se as interfaces da 
existência do perfil traçado dos ditos “marginais” corroborando artifí-
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cios para os agravos da criminalização da pobreza, da marginalização 
social, exclusão socioeconômica no progresso dos dias atuais. Por 
fim, é debatido entre autores sobre o objeto do estudo em virtude dos 
depoimentos das pesquisadas.

2 MARGINALIZAÇÃO E EXCLUSÃO SOCIOECONÔMICA: OS DIAS 
TEMEROSOS DOS SEGREGADOS NO CONTEXTO CONVINCEN-
TE AO PODER PERSUASIVO DA CRÍTICA

De início, podemos refletir sobre a segregação socioespacial 
articulando-se entre desigualdade, marginalização e exclusão que 
progridem no sentindo de debater sobre a segregação urbana que se 
expõe sob objeto de esferas convergentes, onde “a classe dominante 
é o centro e os periféricos são a margem” (VILLAÇA, 2009, p. 73).

De acordo com Azevêdo (2012), a definição de marginalização 
compreende grupos em diferenciação de classe, status, condição so-
cial e econômica, utilizando a rotulagem de “marginalizados”, nessas 
entrelinhas aparecem os não-cidadãos e as regiões marginalizadas, 
denominada na ordem do ser humano vulnerável. Os conglomerados 
são definidos assim, como as periferias.

Os estudos de Araújo e Carleial (2003), corroboram que as ba-
ses da sociedade urbana não foram aptas de responder as emergên-
cias sociais constituídas pelo processo de aumento populacional. A 
chegada de centenas de pessoas produziu uma oscilação no ambien-
te a ser ocupado, esse espaço adquiriu residências irregulares nas zo-
nas periféricas. O aparecimento de bairros segregados fez com que as 
desigualdades socioeconômicas gritassem de forma estarrecedora.

Conforme Ribeiro (2004), o procedimento de segregação urba-
na dividiu as classes sociais em lugares de condições estruturantes da 
sociedade, resididos por pessoas da alta sociedade, em contrapartida o 
outro lado vivendo com as mais variadas expressões da questão social.

Marisco (1997), descreve que a segregação socioespacial em 
meio ao capitalismo pode ser debatida considerando-se os seguintes 
fatores: em primeiro lugar, reporta-se ao seu empenho de definição, e 
o segundo relaciona-se à construção de uma compreensão da base 
social diante do espaço, ou seja, o lugar espelha as maneiras de for-
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mação e divisão desigual para com os indivíduos, relacionado inteira-
mente com a distinção entre classes no mesmo ambiente. Portanto, 
não somente a distribuição desigual no aspecto social, como também 
da estratificação social.

Para Castells (2000), a “estratificação urbana” representa o 
organismo de sedimentação social (ou um conjunto de divisão entre 
sujeitos e grupos) e nos fatos em que a separação social tem uma 
característica mais presente, ocorre a “segregação urbana”.

Ao pensar sobre o assunto, a inquietude nos leva a indagar: 
será que é possível colocar em prática nossos direitos em um país 
de desigualdades sociais? Fato esse apontado pela exclusão social 
e marginalização que recaem na violação cotidiana dos direitos fun-
damentais das pessoas que vivem à mercê de uma vida insalubre, ou 
seja, “é visível o abandono da periferia” (ADORNO, 2002, p. 52). 

Neste capítulo, buscamos retratar alguns pontos sobre a margi-
nalização, exclusão e segragação, que em meio ao caos, todas essas 
palavras representam a marginalização da vida. Diante das situações 
que permeiam a existência de crianças, jovens, mulheres, idosos em 
situações como essa, convém lembrar que a segregação que essas 
pessoas vivem é involuntária, ninguém queria estar ali, não é por op-
ção, e sim por falta da garantia de direitos.

No próximo capítulo foram explanadas algumas indagações 
pertinentes: Existe um perfil dos ditos marginais? Até onde vai o senso 
comum e a crítica da marginalização social? Quais os dias obscuros 
dos suburbanos?

3 PERFIL DOS DITOS MARGINAIS QUE CONVIVEM NAS ZONAS 
DA QUEBRADA: OS MANOS E AS MANAS DO GUETO

Neste capítulo, são abordados os aspectos socioeconômicos 
como o estopim da construção e disseminação de regiões marginali-
zadas, que agregam indivíduos com direitos violados e desprotegidos 
do poder público. Será discutido como a série de problemas que con-
testam as desigualdades sociais, identificada pelas atuações massa-
crantes do sistema capitalista é traduzida pela crueldade estabelecida 
na cena periférica urbana.
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Além disso, trataremos a respeito de como o traço socioeconô-
mico nas zonas periféricas demonstra deficiência em várias áreas de 
direitos que retraem as pessoas, compondo a imensa área circunstan-
cial de indivíduos marginalizados pelos perímetros das cidades.

Segundo Santos (2019), o ambiente social é o mais complica-
do, pois baseado nas circunstâncias, um determinado indivíduo que 
comete um delito torna-se vítima de um conjunto opressor e margina-
lizado, oportunizando, especialmente, a periferia. Os indivíduos ficam 
à mercê da educação, moradia, saúde etc. Direitos fundamentais bá-
sicos estes. Os direitos sociais se tornam limitados, pois se origina um 
país do “crime social” constituído pelo capitalismo vigente.

Para Costa e Pimenta (2006), a conjuntura brasileira em termos 
de violência urbana adquiriu um estereótipo de três características ir-
reversíveis: lugar de vivência (subúrbio), cor da pele (principalmente) e 
condição econômica (status). Esse é o perfil traçado por uma socieda-
de de jogos opressores, de relações e objetivos próprios.

Essa afirmação gera entendimento e cada vez mais alimenta 
a individualidade no pensamento social diante dos aspectos socioe-
conômicos dos protagonistas da tal violência. Para isso são expostos 
vários motivos explicativos, um deles é o seguinte: quem provoca a 
violência urbana, no olhar e na crítica do senso comum, é o sujeito 
de classe social baixa, o periférico, o negro. Além dessas exigências, 
integram péssimas áreas nas regiões urbanas. “Expandido a um local 
para a presença de xenofobia moldada pelos brasileiros: em combate 
aos nordestinos, periféricos e pessoas em situação de rua” (PIMEN-
TA, 2008, p. 26).

De acordo com Bauman (2001), o complicado da questão, 
quando se é falado de “moral repressiva” não limitamos à força de 
atuação policial, muito pelo contrário a preocupação se contesta nas 
instituições públicas, dos setores privados, o modo generalista das 
opiniões e pensamentos que passam a se espalhar relacionados a 
indivíduos e regiões, principalmente as segregadas.

Segundo Wacquant (2006), como de fato a classificação regio-
nal, em que se concede aos indivíduos um sistema de particularidades 
de inabilidades e depreciação social, fundamentado na má notorieda-
de ligada ao lugar de habitação e convívio, foi tornando-se deliberada 
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a região segregada, ao decorrer do contexto histórico, refletindo em 
declarações negativas ao lugar e seus residentes de área periféricas.

Conforme Miranda (2016), na conjuntura atual, a criminalização 
e a estigmatização constituem traços raciais, sociais, econômicos e 
culturais, na proporção em que a classe juvenil negra e de classe bai-
xa, como também as pessoas em situação de rua são tidas como os 
marginais da sociedade, vistos como ameaça para o setor privado e 
para o capitalismo.

Diversas declarações de que jovens são marginais, com um sen-
tido figurado de “criminosos” é o embasamento capaz de levar a gene-
ralização e aumento das rotulagens: “pobres são os provocadores da 
violência urbana causada em nosso país”, sujeitos esses pela natureza 
do ser designados como “bandidos”, “arruadores”, “baderneiros”. Além do 
mais, quando alguma pessoa escuta que você é de periferia, “é comum 
surgirem expressões faciais de temor e susto vindo com o imprescindível 
“viche! você é de lá?” caracterizando genuinamente estigmas negativos 
sobre a região e seus moradores” (BEZERRA et al.,2018, p.81).

Segundo Wacquant (2006), a juventude se encontra à margem 
da sociedade, e o preconceito e a discriminação cresce conforme a 
roupa que o indivíduo usa, as gírias expressadas por ele/a, com isso 
acabam lesando e limitando a sua liberdade de expressão.

Para Bataille (1975), de um lado as pessoas gritam por acessos 
e direitos, bem como buscam incessantemente pela quebra de vín-
culos entre desigualdades sociais em relação ao perfil dos ditos mar-
ginais. Por outro lado, há a força da classe dominante em esterilizar, 
higienizar e eliminar a parte “amaldiçoada”: pessoas de classe baixa, 
negras e marginalizadas.

Foi observado a criação de um perfil próprio e estigmatizado 
dito pela sociedade. A conjuntura idealiza, concretiza e dissemina 
esse retrato desses indivíduos, causando um efeito irreparável. Es-
ses cidadãos que não fazem parte desse ciclo precisam enxergar 
essas regiões e esses seres humanos que ali residem de maneira a 
não discriminar, a não ter o preconceito generalizado, para mudar os 
estigmas, os estereótipos adquiridos a respeito desses locais e das 
pessoas, passando a ter uma visão que os sujeitos da periferia são 
dotados de potencialidades.  
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4 METODOLOGIA

Ressalta-se que todo o protocolo de realização do trabalho foi 
apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres 
humanos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Piauí - CEP/IFPI pelo parecer de número: 3.653.322. 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo do tipo 
descritivo e, com abordagem qualitativa, pois de acordo com Macêdo 
e Evangerlandy (2018), essa forma de pesquisa busca entender os 
fenômenos ao contrário de provar hipóteses estaticamente. Utiliza-se 
de vários meios para a coleta de dados, em que na maioria dos casos 
é realizada através de entrevistas com a presença do pesquisador etc. 

Vale ressaltar que a pesquisa seguiu todas as recomendações 
e princípios éticos do Conselho Nacional de Saúde (CNS), conside-
rando o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção de 
vida aos participantes de pesquisas científicas em Ciências Humanas 
e Sociais. Dessa forma o estudo está de acordo com as resoluções 
466/12 e 510/16 do CNS.

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Participaram desse estudo 09 usuárias do grupo SOU DA PE-
DREIRA do CRAS I da zona sul de Piripiri-PI. Ressalta-se que os no-
mes utilizados na pesquisa são fictícios, com a intenção de preservar 
a privacidade das entrevistadas bem como foi mantido sigilo de todas 
as informações coletadas.

Quando indagadas sobre o impacto gerado pela exclusão e 
pela marginalização social na vida das famílias muitas ficaram perple-
xas e todas concordaram que existe um vínculo, mesmo sem entender 
o questionamento geral como pode ser visto nas suas falas.

“Afeta em tudo... Pense numa coisa que sofre é gente 
pobre, viu!?...Tem muita divisão nessa na vida...” (Mar-
garida)
“Afeta em tudo o que você possa imaginar.... A gente é 
excluído demais, pensa que somos igual esse copo aí,-
que amassa e joga fora..” (Hortência)
“Em tudo... A pior coisa é ser apontada e o povo dizer 
que a gente não presta.” (Gérbera)
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Diante dos depoimentos acima citados, a maneira de falar e 
na forma de pensamento de cada entrevistada foi ao encontro com a 
pesquisa aqui abordada. A exclusão socioeconômica é uma negação 
total de direitos, agravando a dignidade e a honra da pessoa humana. 
Os mais vulneráveis são aqueles que sofrem mais ataques por diver-
sos motivos: são descartados pela sociedade, ao mesmo tempo são 
colocados à mercê da marginalização em todos os ângulos, convivem 
com as perdas diárias decorrentes da má distribuição e desigualdades 
sociais como colocam três usuárias: 

Eu sei “emendar” o dinheiro com toda dificuldade. (Tu-
lipa)

Com esse dinheiro quer que a gente faça mundos e fun-
dos, mal dá pra comprar meus medicamentos... Ah... 
e só porque a gente é pobre muitas pessoas botam a 
maior banca pra tudo.(Rosa)

É muito ruim sair no pingo do meio dia e ir ao mercado 
comprar verdura pra vender nas casas... Olha me dá 
uma dó de mim. (Gérbera)

De todas as entrevistadas, 100% se posicionaram, afirmando 
que é necessária muita mudança. Essa questão se compreende pela 
indissociabilidade da acumulação de lucros e pelos impactos que im-
põe sobre a classe trabalhadora, pois está relacionada ao sistema ca-
pitalista, que engrena as desigualdades sociais (IAMAMOTO, 2012).

Quando indagadas sobre as consequências vividas por meio 
da exclusão socioeconômica, as participantes afirmaram que os mais 
presentes no seu dia a dia são: preconceito (35%), a discriminação 
(33%) e a falta de direitos (32%) como observado no gráfico 1.
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Gráfico 1 – Quais as consequências da exclusão socioeconômica 
nos dias de hoje?

Fonte: Autoria própria (2019).

As cidades aumentaram, desenvolveram-se e, com isso, sur-
giram comunidades periféricas, onde as condições escassas de vida 
dos indivíduos e a exploração do meio ambiente evidenciam uma fa-
ceta da marginalização social. O mercado, a industrialização, o empo-
brecimento fazem parte de uma sociedade de divisão de classes. A 
divisão de classe no meio urbano não são neutralidades dos aspectos 
sociais, elas agem para o bem de alguns e é contraditório para a defe-
sa de outros (PEDRAZZINI, 2006).

Realizou-se um questionamento às entrevistadas sobre as in-
formações no cerne dos diversos fatores a respeito da exclusão, nas 
perguntas havia seis itens (desemprego, falta de oportunidades, desi-
gualdades sociais, bairros afastados, má distribuição de renda, falta 
de políticas públicas) e existia um parêntese com “todas”, e por unani-
midade, atingindo 100%, todas as colaboradoras disseram que todos 
os itens fazem parte dos fatores geradores da indagação. Havia um 
espaço com “outros”, caso alguém pudesse colocar outro valor ou seu 
posicionamento sobre as perguntas. Duas falaram sobre o analfabetis-
mo (4%) como mostra o gráfico 2 abaixo.
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Gráfico 2 – Quais os fatores que contribuem para a exclusão 
socioeconômica e violência urbana?

Fonte: Autoria própria (2019).

A discussão aqui se voltou através da ausência da escolaridade 
citada por algumas das colaboradoras reafirmando e aumentando os 
fatores associados que se entrelaçam com o seguimento do estudo. 

Segundo os dados fornecidos pelo IBGE (2018), o Brasil pos-
sui 11,3 milhões de pessoas sem acesso à escolaridade, chegando 
a uma margem de 6,8% de pessoas depois dos 15 anos que não 
sabem ler ou escrever. Em instância mundial existem mais de 700 
milhões de pessoas em situação de analfabetismo, essa gritante de-
manda é um dos pontos a se indagar pela ausência de políticas pú-
blicas nessa área.

As usuárias, ao serem questionadas se sentiam excluídas da 
sociedade, 100% afirmou que sim, se veem excluídas em todos os as-
pectos. Exclusão esta que é condição incessante e predominante nos 
determinantes (sociais, econômicos, políticos, credos, culturais, entre 
outros). Na medida em que as pessoas são privadas das necessida-
des básicas de sobrevivência (alimentação, saúde, moradia etc.) nes-
sa forma são também marginalizados dos outros serviços e benefícios 
sociais. Como vemos nas seguintes respostas.
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“Sim, quando eu chego num lugar o povo já olha torto, 
eu olho pra mim pra vê se tô fedendo ou se a roupa ta 
rasgada, mas quando eu vejo, é pela pessoa que sou 
mermo.” (Rosa)
“Sim, muito, demais mermo. Até pela minha roupa, já me 
falaram isso, pelo lugar onde eu moro, já ouvi de gente 
perto minha que eu não sou digna por tudo isso que falei 
agora.” (Margarida) 
“Sim, muito. Até por um banheiro eu era excluída, o povo 
falava que eu vivia nas cavernas. Até um mês atrás 
eu não tinha um banheiro e olha só a minha idade (55 
anos).” (Hortência)
“Sim, me sinto muito humilhada, me sinto muito mal com 
isso. Porque os que dizem ser da sociedade grande não 
tem um olhar pra gente, somos vistos como ninguém.” 
(Girassol)

Aqui foi comprovada a grande massa de vulneráveis excluídos, 
a gradual e perceptível forma de exclusão gerenciada pelo preconceito 
(posição e/ou pensamento antecipado definido sobre alguém: raça, cor, 
idade, gênero ou algo: condição social, classe ou grupo pertencente 
sem qualquer tipo de conhecimento ou razão) bem como a discrimina-
ção (é toda ação respaldada no preconceito, estereótipos e estigmas).

O cenário incoerente e antagônico nos levou a um olhar defini-
do como “categorial”, de humanos como seres participantes de uma 
sociedade. Essa mesma conjuntura que proporciona o nascimento do 
“excluído” passa posteriormente a (re) negá-lo; o concebe, para depois 
executá-lo, o produz, para em seguida ignorá-lo (JANCZURA, 2012). 

No depoimento abaixo, confirma-se o preconceito existente e a 
segregação involuntária de cidadãs que não queriam residir nesse lo-
cal, mas pelas diversas mazelas sociais não têm a oportunidade e não 
têm o livre acesso à liberdade. O fato de residenciais e conjuntos ha-
bitacionais serem colocados em lugares, à margem da sociedade, nos 
leva refletir: implantando residenciais nos centros da cidade, a comu-
nidade pertencente a uma classe mais alta sentira-se ridicularizada?

“Sim, mas todo lugar tem gente ruim, mas lá a maioria 
tem gente do bem, mas o pessoal só olha por ser pobre 
e ser inferior.” (Gérbera)
“Sim, os moto táxi da rodoviária não deixam a gente no 
bairro depois das seis horas porque de certa forma lá é 
perigoso... Um dia eu cheguei de Teresina esse horário 
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fui atrás de táxi e moto táxi... Fui humilhada, quase dur-
mo na rodoviária, não tinha se quer um pra me deixar em 
casa.” (Girassol)
“Sim, até minha família tem preconceito comigo por eu 
morar lá, ninguém da minha família vem me visitar.” (Jas-
mim)
“Sim, tem gente que diz: Eu nem conheço esse bairro. 
No mapa, pode colocar lá na internet como não aparece 
o bairro.” (Lírio)

Foi observado que indivíduos residentes em áreas periféricas 
sentem na pele a indignação de cada vez mais serem excluídos, diminuí-
dos, afastados e quase extintos. Tal inquietação implica que as comuni-
dades suburbanas são invisíveis não só diante do Estado, mas também 
para a massa globalizada. “Pois essas pessoas não são marginais, mas, 
sim, foram marginalizadas” (GOMES; PEREIRA, 2005, p. 89).

A luta constante diante da atual conjuntura envolvendo o capi-
talismo exacerbado que fere os direitos e criminaliza as pessoas é um 
viés de descontentamento para com o indivíduo e para com a realida-
de em que ele convive diariamente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, intitulado de EXCLUSÃO SOCIOECONÔMICA 
E MARGINALIZAÇÃO PERIFÉRICA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO 
GRUPO “SOU DA PEDREIRA”, trouxe suscitações no sentido de ana-
lisar as consequências da exclusão socioeconômica na região perifé-
rica na cena contemporânea. Destarte, obtendo-se êxito no que tange 
ao objetivo posto inicialmente ao desafio da pesquisa. 

Diante do exposto constata-se o impacto negativo na vida de 
pessoas residentes em regiões subnormais e a indissociabilidade en-
tre exclusão socioeconômica e violência urbana refletida no cotidiano 
de diversas famílias. A maior violência explícita e nítida foi a negação 
e a lesão dos direitos da sociedade periférica diante da existência das 
disparidades envolvendo o centro e o subúrbio, em uma remarcação 
divisória de classificações entre duas dicotomias: entre os donos da 
sociedade (ricos) e os agregados (periferia).

Nota-se que a convivência perversa presente no dia a dia de 
pessoas é fator consequencial de primazias, havendo julgamentos 
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sórdidos, os atos de crueldade e por último, mas não menos importan-
te, os desmontes de direitos. Por isso, houve um grande percentual de 
respostas em torno das mazelas sociais relacionadas à grande desi-
gualdade social existente devido à má distribuição de renda, conside-
rando um dos elementos de compreensão responsáveis pelo desen-
volvimento das comunidades periféricas, frisando em muitas falas que 
não se sentem cidadãs e muito menos parte de uma sociedade. 

Observou-se um bairro estigmatizado, cheio de estereótipos e 
muito desassistido pelo poder público. Nessa região não existe sa-
neamento básico, não existe calçamento, poucos pontos de energia 
elétrica, coleta de lixo e muito menos um olhar diferenciado. Pois, se 
torna um bairro taxativo de ofensas por ser tido como um “bairro peri-
goso”, sendo que nessa comunidade existem pessoas de bom caráter 
e boa índole, mas ainda existe a concepção de que preto, pobre e de 
periferia é o causador das barganhas da sociedade.
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RESUMO
Os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAP-
Sad) são instituições que atendem pessoas com dependências químicas 
e/ou com fatores advindos do uso desenfreado dessas substâncias, 
através da garantia de direitos com atendimentos individuais ou em 
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grupos com uso de ações socioeducativas para fortalecer a subjeti-
vidade do indivíduo. Diante dessa realidade, o presente estudo bus-
cou discutir sobre as ações socioeducativas dos Assistentes Sociais 
realizadas nos Centros de Atenção Psicossociais de Álcool e outras 
Drogas (CAPSad) no fortalecimento da subjetividade dos usuários. 
Para isso, o artigo foi realizado por meio da pesquisa qualitativa com 
fins descritivo do tipo bibliográfico. Para concretização de seu objeto, 
foram realizadas buscas em bases de dados científicos e livros com 
abordagem na temática para fins de embasamento teórico. Por meio 
do estudo pode-se refletir que as práticas socioeducativas realizadas 
por Assistentes Sociais nos CAPSad contribuem significativamente 
para o fortalecimento da subjetividade dos usuários e seu protagonis-
mo nos espaços sociais enquanto sujeito de direitos. 
Palavras-chave: CAPSad; Ações socioeducativas; Serviço Social; 
Subjetividade.

ABSTRACT
The Psychosocial Care Centers for Alcohol and Other Drugs (CAPSad) 
are institutions that assist people with chemical dependencies and / or 
factors arising from the unrestrained use of these substances, through 
the guarantee of rights with individual assistance or in groups with the 
use of socio-educational actions for strengthen the subjectivity of the 
individual. Given this reality, the present study sought to discuss the so-
cio-educational actions of Social Workers carried out in the Psychoso-
cial Care Centers for Alcohol and other Drugs (CAPSad) in strengthen-
ing the subjectivity of users. For this, the article was carried out through 
qualitative research with descriptive purposes of the bibliographic type. 
In order to achieve its object, searches were carried out in scientific 
databases and books with an approach on the theme for the theorist. 
Through the study it can be reflected that the socio-educational prac-
tices carried out by Social Assistants in CAPSad contribute significant-
ly to the strengthening of the users’ subjectivity and their role in social 
spaces as a subject of rights.
Keywords: CAPSad; Socieducative actions; Social services; Subjec-
tivity.
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1 INTRODUÇÃO 

 O uso demasiado de álcool e outras drogas expressa-se num 
conjunto de expressões da questão social nas mais variadas facetas 
mundiais e, consequentemente tem sido finalidade de discussões dos 
diversos campos do pensamento. Este estudo tem como finalidade 
pesquisar sobre as ações socioeducativas utilizadas pelos Assistentes 
Sociais nos Centros de Recuperação de álcool e drogas no fortaleci-
mento da subjetividade dos usuários da instituição.

 O CAPS ad proporciona intervenções que amenizam o estig-
ma relacionado ao tratamento direcionado ao indivíduo, na perspectiva 
estratégica de fortalecimento nas informações, orientações e diálo-
gos, fortificação dos elos afetivos, ampliação ao acesso aos serviços, 
bem como a expansão dos direitos dos usuários, através da educação.

 A educação como prática social, não acontece somente em 
uma sala de aula, mas é a necessidade de educar para emancipação, 
para a autonomia, para a independência, para o ser humano solidificar 
em sua cidadania e sua participação efetiva. Isso significa que não é 
somente a escola propriamente dita que cabe essa função, mas qual-
quer instituição que também almeje à subjetividade e a promoção do 
sujeito, como trazem ações socioeducativas por meio dos profissio-
nais de Serviço Social no CAPS ad. 

 Diante disso torna-se imperioso realizar o seguinte questiona-
mento: quais as ações socioeducativas utilizadas nos Centros de Re-
cuperação de álcool e drogas na garantia do acesso a informação de 
direitos aos usuários da Instituição?

 Essas ações são desempenhadas pelos (as) Assistentes So-
ciais, compreendidas como um mecanismo contínuo e permanente, 
cujos sujeitos dos serviços ofertados desenvolvem uma reflexão críti-
ca e propositiva diante da realidade posta, para os mesmo se posicio-
narem de maneira transformadora.

 Para materialização deste estudo, a priori, foi apresentado a 
emergência histórica acerca das transformações diante do tratamento 
aos usuários em situação de dependência de álcool e outras drogas. 

 Por conseguinte, a discussão se direciona perante o proces-
so de subjetividade dos sujeitos pertencentes ao Centro de Atenção 
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Psicossocial de Álcool e Outras Drogas- CAPS ad e sua superação 
diante dos estigmas e estereótipos vivenciados na conjuntura atual, 

 Por fim, pela atenção ao trabalho do profissional de Serviço 
Social executado na instituição, como um mediador de emancipação 
e cidadania por meio das ações socioeducativas desenvolvidas nos 
CAPSad.

2 HISTÓRICO DO CAPS AD E SUAS MODIFICAÇÕES: LACÔNICO 
ESBOÇO

O uso de substâncias que modificam o subconsciente e o 
comportamento é consequentemente visto desde os antepassados. 
Contudo, a impedição de tais elementos psicoativos é um fato obser-
vável segundo práticas sensacionalistas de proibição e inibição. 

 Conforme Silva e Rosa (2014), é plausível mostrar os efeitos 
colaterais e danosos que a utilização dessas drogas afeta de forma 
negativa na vida pessoal, social e comunitária do usuário, rompendo 
com o modelo proibicionista, e sim ecoando voz aos protagonistas 
através da informação e orientação para a garantia de seus direitos.

Por longas décadas, a conjuntura era outra, os usuários em de-
corrência de dependência química eram observados como alienados, 
indivíduos que não estavam dentro dos padrões da sociedade e que 
eram incapazes de ter seus direitos garantidos. Portanto, foi a partir da 
Reforma Psiquiátrica Brasileira iniciada na década de 1970, perpas-
sando pelos anos de 1980 e 1990, se consolidando nos anos de 2000, 
que tornou-se oficialmente pública a Lei de Saúde Mental.

 Por meio da Lei 10.216 de 6 de abril de 2001, nomeada Lei 
Paulo Delgado, tornou-se possível propiciar medidas mais humaniza-
das e trabalhos que se desviem de antigos padrões realizados ante-
cedentemente no âmbito da saúde mental. Essa Reforma é também 
conhecida/denominada como Processo de Desinstitucionalização, ou 
seja, é a desconstrução de modos inoperantes e a edificação de um 
novo mundo de emancipação e autonomia do usuário (BRASIL, 2004).

 Diante desse marco histórico, foi-se imprescindível construir 
outro local de interação, socialização, emancipação e cidadania e não 
mais tratamentos desumanos, de caráter excludente e psicologizante. 



ESTUDOS SOBRE EXPRESSÃO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL 51

Nessa perspectiva, se fundam os Centros de Atenção Psicossocial de 
Álcool e Outras Drogas (CAPSad), orientado pela Portaria 336/2002 
do Ministério da Saúde que se originam para desvincular o modelo 
antimanicomial, no que tange ao respeito nos serviços prestados aos 
usuários com transtornos relativamente excessivos ao uso de álcool e 
outras drogas.

Os Centros de Recuperação de Álcool e Drogas é um ambiente 
de acolhimento em saúde mental que ofertam aos sujeitos atendimen-
to especializado e humanizado composta por uma equipe multidisci-
plinar. Os respectivos Centros foram criados para promover a subje-
tividade, integralidade e autonomia de usuários da rede de atenção 
psicossocial, expandindo sua emancipação diante da conjuntura atual 
fazendo esse papel desde o ano de 2002, em que veio o surgimento 
dos CAPS AD na sociedade.

 Perante isso, é de suma importância que essas medidas ado-
tadas sejam impulsionadas e proponha uma solidez no que tange os 
investimentos de base pública de financiamento no fortalecimento do 
modelo de rede de atenção psicossocial, evitando uma prática cen-
tralizadora na problematização da situação do indivíduo, mas sim, o 
indivíduo como o centro da resolução da questão social.

Os Centros de Recuperação de Álcool e Outras Drogas reali-
zam um ímpeto papel de organizar a rede de atendimento, tendo como 
lócus específico e prioritário o ambiente de territorialização como es-
tratégia de unir os vínculos tanto sociais, comunitários e demais ór-
gãos para atingir o objetivo de expansão da integração e inclusão so-
cial dos sujeitos.

Como apresentado pelo Ministério da Saúde (2004), o serviço 
deverá ser executado de forma individual e coletiva como o contato du-
rante as ações socioeducativas e grupos de fortalecimentos familiares 
e/ou afetivos. Assim é alcançado mediante a estruturação perene de 
um local atenuante, desburocratizado e acolhedor, englobando diver-
sas particularidades educativas com o cadastramento do usuário na 
instituição.

Além do que, cada usuário tem o seu próprio Projeto Terapêu-
tico Singular (PTS) que são medidas estratégicas de como será rea-
lizado de maneira eficaz o tratamento do sujeito, levando em consi-
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deração a forma como o profissional irá articular suas técnicas, bem 
como ter um olhar holístico para a família, os usuários, o local de ma-
peamento, sua subjetividade, suas relações culturais e sociais, dentre 
outras especificidades da pessoa.

Segundo Lima et al. (2015), os serviços prestados aos usuá-
rios no que tange a educação social no quesito de recuperação psi-
cossocial devem conter a interação, o afeto, os vínculos por meio da 
subjetividade contida no indivíduo, envolvendo todos os campos da 
sociedade com a intenção de propiciar e aguçar a segurança entre a 
relação com o ser humano com enfoque na educação: social, comu-
nitária e cultural.

Nesse aspecto, é ter um olhar diferenciado do indivíduo que 
faz uso de álcool e outras drogas, é ir além do dependente ou de 
um viciado, chamado de modelo biopsicossocial, ou mais conhecido 
como Redução de Danos. Segundo Yasui e Barzaghi (2018) refere-se 
a um método parcialmente novo e que origina muita discussão, tem o 
significado de trabalho no que exprime a competência de gera-los, de 
ocorrer uma escuta qualificada tratando-se às capacidades de com-
preender e ter empatia com os usuários, bem como, acima de tudo 
escutá-los.

O objetivo da educação no Centro de Atenção Psicossocial de 
Álcool e Outras Drogas é constituir com que os sujeitos em atendi-
mento tenham mais integralidade, sejam usuários de direitos, que o 
âmbito proporcione intervenções para reduzir a exclusão e promover 
condições de exercer sua cidadania através de sua subjetividade.

3 ATENÇÃO A SUBJETIVIDADE DOS USUÁRIOS NOS SERVIÇOS 
DO CAPS AD: DESAFIOS NA CENA CONTEMPORANEIDADE 

 As demandas que levam os usuários a procurarem os serviços 
do CAPS AD apresentam-se com diferentes vieses, podendo estar re-
lacionada “à procura de tratamento para romper com o uso de drogas, 
para colher informações acerca dos seus direitos e/ou participar dos 
grupos de socialização da instituição” (MACHADO; MODENA; LUZ, 
2020, p.89). Deste modo, é de suma importância que os profissionais 
priorizem os interesses do usuário na execução dos atendimentos ao 
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qual o mesmo foi direcionado, garantindo desde o primeiro contato o 
direito a autonomia em suas escolhas através da atenção à sua subje-
tividade.

 Neste processo a escuta qualificada é um instrumento funda-
mental para identificar o objetivo da procura dos serviços pelo usuário 
e assim propor intervenções que sejam resolutivas para a demanda 
apresentada por ele (a). Os resultados esperados a partir do trata-
mento não devem se limitar a abstinência, mas expandir a reflexão do 
usuário sobre as causas que o levaram ao uso de substâncias e os 
fatores que dificultam a sua interrupção. O diálogo sensível estimula 
a confiança entre o usuário e o profissional, e permite a construção 
de possibilidades, compromisso e melhoria dos trabalhos executados 
durante a sua permanência na instituição.

 A valorização da subjetividade do usuário neste processo é 
fator primordial para a resolução da demanda apresentada, como tam-
bém para o fortalecimento da sua identidade que encontra-se fragili-
zada. Em uma pesquisa de campo realizada por Zenatta; Garghetti; 
Lucca (2012) os usuários relataram sentimentos negativos direciona-
dos a si próprios em razão da sua condição de dependente químico, 
internalizando um estigma sobre a realidade a que vivencia.

 O estigma reflete como um desafio no cotidiano, o usuário pas-
sa a não se reconhecer como indivíduo dotado de conhecimento, his-
toricidade e especificidade que possui a garantia da liberdade de viver 
a sua maneira, mas passa a se visualizar como um sujeito sem potên-
cia em razão da sua dependência e que precisa ser representado por 
outras pessoas para tomar as decisões por si. Este é o ponto inicial da 
mortificação do seu “eu” e que produz severas consequências para a 
relação consigo próprio e com o mundo.

 Os estigmas relacionados aos usuários estão imbricados na 
culpabilização do indivíduo pelo uso desenfreado da substância, as-
sociando o uso como irresponsabilidade e não como uma doença. 
Essa culpabilização é representada pela “exclusão, marginalização e 
preconceito que os usuários da instituição presenciam nos espaços 
sociais, estendendo-se também aos âmbitos familiares, dificultando 
potencialmente o tratamento para o fortalecimento da subjetividade do 
usuário” (PAIVA et al., 2014).
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 É relevante destacar que essa exclusão também acontece no 
seio institucional, quando profissionais e outros usuários temem conviver 
com dependentes químicos por receio do comportamento que eles po-
dem suceder no ambiente. Este preconceito ocorre através do imaginário 
social que vincula a dependência química com estereótipos de agressi-
vidade e criminalidade, gerando o desinteresse do usuário em continuar 
frequentando espaços onde será rejeitado ou tratado com indiferença.

 Segundo Estauber e Guimarães (2017), para trabalhar o forta-
lecimento da subjetividade dos usuários em situação de dependência 
química é necessário que seja potencializado durante as práticas so-
cioeducativas a identidade do indivíduo desassociada ao contexto de 
drogas, mas valorizando os talentos, afetos, especificidade em sua 
identidade, as motivações para o tratamento e as perspectivas de rea-
lizações de metas, mostrando que a doença não define o sujeito e que 
o usuário se representa para além dela.

 A relação entre profissionais e usuários é de suma relevância 
no processo de fortalecimento da subjetividade do indivíduo, sobretu-
do na superação dos desafios posto no cotidiano. Os diálogos devem 
ser munidos em troca de saberes, visando à garantia dos direitos para 
os usuários através da ética e do respeito, valorizando a identidade 
do sujeito sem limitá-lo a vulnerabilidade da doença, reconhecendo e 
ecoando sua voz nos espaços aos quais irá direcioná-lo.

 A inclusão dos usuários do CAPSad nos espaços coletivos e 
a publicização dos serviços realizados na instituição se tornam alia-
dos para a desmistificação dos estereótipos que atingem a população 
usuária na sociedade, “possibilitando a compreensão e informação 
dos fatores que levam a dependência química e sobre os métodos de 
apoio para as pessoas que vivenciam com esse fator em seu cotidia-
no” (PINHO; SOUZA; ESPERIDIÃO, 2018).

 Deste modo, os âmbitos institucionais e sociais são fundamen-
tais para a expansão de informações sobre os fatores que influenciam 
a dependência química e assim contribuem para a superação dos 
estigmas que atingem as populações que vivenciam nesta condição, 
favorecendo a garantia dos direitos aos usuários e proporcionando o 
fortalecimento de sua autonomia nos espaços sociais que contribui 
significativamente para a superação da dependência em sua vida.
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4 PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS DO (A) ASSISTENTE SOCIAL 
NO CAPSad: DIÁLOGO À AUTONOMIA 

A profissão de Serviço Social no uso de suas atribuições legais 
utiliza em suas intervenções com os seus sujeitos no Centro de Atenção 
Psicossocial o método dialético categorizado em classes: (historicidade, 
contradição e totalidade), visando gerar inquietudes e que os mesmos 
reencontrem as premissas que os constituem ser, o que cada um é, o 
próprio indivíduo reencontrando seu “EU”. Esse método é usado como 
compreensão do sistema de modificação do sujeito, consolidando um 
progresso para alcançar a meta de totalidade (APPEL, 2017).

Diante disso, o método dialético é evidenciado dentro da con-
juntura na percepção em relação às expressões da questão social 
como objeto a ser desvelado na vivência dos usuários, a historicidade, 
envolvendo a história pessoal de cada indivíduo, a contradição vista 
como os obstáculos a serem enfrentados e a totalidade envolvendo a 
teoria e a prática para se chegar à concretude.

As ações realizadas pelo profissional de Serviço Social no CAP-
Sad visam proporcionar a melhoria da qualidade de vida aos usuários 
por meio de intervenções, acesso a informação, garantia de direitos, 
atendimentos individuais e em grupos. Os trabalhos em grupos são 
essenciais para que os usuários fortaleçam laços afetivos e desenvol-
vam sentimentos de inclusão e pertencimento (SILVA; GOMES, 2016; 
MENEZES; PEGORARO, 2019).

 Para a realização das atividades, o (a) assistente social deve 
munir-se de conhecimento e se disponibilizar para a construção de no-
vos saberes, por meio do diálogo, escuta e priorizando o protagonismo 
do usuário neste espaço, estimulando a reflexão-crítica acerca do seu 
papel social e expandindo as possibilidades de exercer a autonomia 
no seu cotidiano.

 A prática profissional do Assistente Social no CAPSad nor-
teia-se pelas diretrizes da Portaria n° 3.088, de 2011 que institui a 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), podendo ser destacados os 
seguintes princípios: 

I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autono-
mia e a liberdade das pessoas;
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II - promoção da equidade, reconhecendo os determi-
nantes sociais da saúde;
III - combate a estigmas e preconceitos;
IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, 
ofertando cuidado integral e assistência multiprofissio-
nal, sob a lógica interdisciplinar;
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades 
das pessoas;
VI - diversificação das estratégias de cuidado;
VII - desenvolvimento de atividades no território, que fa-
voreça a inclusão social com vistas à promoção de auto-
nomia e ao exercício da cidadania (BRASIL, 2011, p.59).

 As diretrizes da RAPS também são complementadas pela Re-
solução n° 8, de 2019 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, 
abordando em seu Art. 2°, §3º:

A assistência em saúde mental deve promover cuida-
dos em espaços abertos, que estimulem e valorizem a 
dignidade, a liberdade, a autonomia, a autoestima e o 
consentimento prévio das(os) usuárias(os) e seus(suas) 
familiares, o acesso à informação sobre direitos e a 
meios de comunicação, e a inserção e convivência so-
cial e comunitária nos próprios territórios em que vivem 
(BRASIL, 2019).

 Conforme a Portaria nº 3.588, de 2017, os profissionais do CAPS 
AD trabalham em equipe multidisciplinares, atendendo as especifici-
dades do usuário em sua totalidade física, psicológica e social. Desse 
modo, o Serviço Social se enquadra como um Educador Social que se 
distingue em amenizar o tormento psíquico dos usuários em situação de 
dependência com álcool e outras drogas (SILVA e GOMES, 2016).

Nesse sentido, a autonomia, emancipação, cidadania, integrali-
dade, ampliação dos direitos, o fortalecimento de vínculos, protagoni-
zação do sujeito são os resultados da missão da educação através do 
diálogo e trabalho do profissional de Serviço Social diante das pessoas 
em situação de dependência e uso excessivo de álcool e outras drogas.

5 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório, 
em uma abordagem qualitativa onde as fontes pesquisadas para o 
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tema deste estudo foram publicações em bases de dados científicas, 
tais como: Scientific Eletronic Library Online – SCIELO; repositórios 
institucionais; monografias; dissertações; teses etc.

Os parâmetros de inclusão para a pesquisa bibliográfica fo-
ram artigos, leis em idioma em português, que seguiam as normas da 
ABNT, sendo empregado os descritores: socioeducativa, CAPS AD, 
subjetividade.

Já os parâmetros de exclusão de revisão de literatura foram os 
artigos em língua estrangeira, artigos que não seguem as normas da 
ABNT, os publicados em blogs, os que só apresentavam o resumo no 
site e os que estavam publicados sem data e aqueles não são coeren-
tes com os objetivos desta pesquisa.

Gil (2017) define a pesquisa bibliográfica como sendo “aquela 
realizada por materiais já disponíveis ao pesquisador, citando como 
exemplos: as revistas, anais, livros, dentre outros”. Os benefícios de 
se realizar esse método de pesquisa é o fato de ela ser mais ampla, 
haja vista abranger um leque de materiais acima citados por Gil, o que 
facilita o desenvolvimento do trabalho do pesquisador, pois existe um 
vasto arquivo disponibilizado.

A abordagem da pesquisa é de natureza qualitativa, trata de 
uma pesquisa que tem como proposição, investigar e decifrar pers-
pectivas mais a fundo, sendo necessária a descrição e interpretação 
dos pontos investigados descrita por Minayo (2001), e quanto aos fins 
é pesquisa descritiva, que de acordo com Kauark (2010) é uma des-
crição das características de determinado povo, grupo ou fenômeno.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Centro de Atenção Psicossocial não se restringe a atender 
indivíduos com dependência química apenas pelo viés medicamentoso, 
mas compreende que a circunstância do uso excessivo de substância 
ameniza-se com o fortalecimento da identidade, subjetividade, socia-
lização e inclusão do usuário nos espaços sociais. Para isso, a insti-
tuição executa práticas socioeducativas que promovem a informação, 
diálogo, estímulo a reflexão crítica para fomentar a autonomia do indi-
víduo.
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Em consonância com os objetivos da instituição, o Assistente 
Social atua orientado pelas normativas do seu espaço socio-ocupacio-
nal, como também pelo método dialético que permite a compreensão 
da totalidade da conjuntura social do indivíduo e da sociedade, verifi-
cando que o uso desenfreado de álcool e drogas é uma ramificação 
da questão social advinda das desigualdades econômicas, sociais e 
culturais e assim executa ações socioeducativas como métodos de in-
tervenção nesse contexto, buscando a melhoria da qualidade de vida 
do usuário por meio do acesso aos seus direitos, priorizando a sub-
jetividade do indivíduo e reduzindo os estigmas que permeiam essa 
população nos espaços institucionais e sociais.

Para tanto, é de fundamental importância que o trabalho reali-
zado no CAPSad seja publicizado nos meios de comunicação social 
para que a sociedade compreenda os objetivos da instituição e des-
mistifiquem os estereótipos direcionados aos usuários que sofrem de 
dependência química. Tal como sensibilizar os usuários que vivenciam 
a dependência, a procurarem seus direitos e a melhoria da qualidade 
de vida por meio dos serviços ofertados pelos Centros de Atenção 
Psicossocial. 
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RESUMO
Este estudo versa desvelar o discurso negacionista histórico-social 
da violência urbana que recai sobre seus representantes sociais, le-
gitimando as desigualdades sociais e a marginalização dos sujeitos, 
desconsiderando a subjetividade dos grupos minoritários que são am-
plamente bombardeados. O Estado disfarçado de políticas públicas 
excludentes, seletivas e focalizadas, vislumbra naturalizar a miséria, 
a pobreza e o controle dos indivíduos historicamente subalternizados. 
Nesse reflexo de negação aborda refletir sobre as inquietudes entre 
a relação indivíduo e meio social no tocante aos efeitos das expres-
sões da questão social. A pesquisa foi realizada tendo como objetivo 
analisar os efeitos do negacionismo histórico da violência urbana que 
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afeta a subjetividade dos indivíduos residentes em áreas periféricas. A 
análise se deu através de uma pesquisa bibliográfica do tipo explora-
tória e abordagem qualitativa. Diante desse contexto, a desigualdade 
e em consequência a exclusão social fomenta a indissociabilidade da 
violência urbana que perpassa por gerações futuras, pertencente a 
uma política pública mascarada que não assiste à população que sofre 
com flagelos sociais.
Palavras-chaves: Negacionismo; Violência Urbana; Desigualdade; 
Periferia.

ABSTRACT
This study   is to unsee the historical-social denial ist discourse of urban 
violence that falls on their social representatives legitimizing social ine-
qualities and the marginalization of subjects, disconsidering the subjecti-
vity of minority groups that are widely bombarded. The State, disguised 
as exclusionary, selective and focused public policies, envisions natura-
lizing the misery, poverty and control of historically subordinated indivi-
duals. In this reflection of denial, it approaches to reflect on the concerns 
between the individual and social environment relationships regarding 
the effects of the expressions of the social question. The research was 
carried out with the objective of analyzing the effects of historical denia-
lism of urban violence that affects the subjectivity of individuals living in 
peripheral areas. The analysis was through an exploratory bibliographic 
research and qualitative approach. In this context, inequality and, conse-
quently, social exclusion fosters the indissociably of urban violence that 
permeates future generations, belonging to a masked public policy that 
does not assist the population suffering from social scourges.
Keywords: Denialism; Urban Violence; Inequality; Periphery.

1 INTRODUÇÃO 

 Segundo Avila (2021), o contexto histórico-social da violência 
urbana afeta os corpos marginalizados de indivíduos com característi-
cas especificas como cor e classe, direcionando os holofotes para as 
regiões periféricas de acentuada desigualdade que são estritamente 
repartidas pela exclusão social. Todavia, há controvérsias em que a 
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cor da pele e o local de vivência não teria relação com as desigualda-
des e exclusões, mas que estas seriam provenientes desta “coincidên-
cia”, negando a história social que se passa por ciclos intergeracionais.

 O termo denominado “negacionismo histórico” pode ser confi-
gurado conforme Rocha (2020), através de palavras, condutas, repre-
sentações estimuladas com a finalidade de legitimar certas pesquisas 
dos antepassados, singularmente as violências e o domínio dos mais 
vulneráveis. 

 De acordo com Meneses (2020), o negacionismo mascarado 
em política pública: que corrobora com a disseminação estratégica 
de culpabilizar o indivíduo por seus estereótipos e características, en-
contra-se com o posicionamento do Estado em não reconhecer os 
sujeitos periféricos dotados de direitos, sendo uma escolha política 
que interfere na subjetividade, autonomia e protagonismo dos cida-
dãos controlados socialmente. 

 Dessa maneira a pesquisa tem como problema norteador: 
Como os efeitos do negacionismo histórico da violência urbana afeta a 
subjetividade dos indivíduos residentes em áreas periféricas? 

 Tais problemas tornaram-se fatores sistematizados que envol-
vem exclusão e política. Como eixo norteador para detalhamento do 
trabalho, foi preferível analisar os efeitos do negacionismo histórico da 
violência urbana que afeta a subjetividade dos indivíduos residentes 
em áreas periféricas.

Justifica-se a necessária discussão sobre a correlação históri-
co-social da violência urbana e os indivíduos que historicamente foram 
afastados para as margens da sociedade, especificamente nos espa-
ços circundantes que vivenciam a excessiva materialidade da desi-
gualdade e exclusão social.  

É relevante a compreensão do tema em questão, tendo em vis-
ta ser um meio de propiciar expandir o debate sobre a negação históri-
co-social da violência urbana que consequentemente traz implicações para 
os sujeitos marginalizados, sendo assim, servirá como arcabouço para 
pesquisadores futuros na área em questão e outras áreas afins, sendo 
de grande acuidade investigar as inquietações postas.

Para tanto, obteve-se como base fundamentos sobre o nega-
cionismo histórico que afeta a subjetividade dos indivíduos residentes 
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em áreas periféricas sob a luz da desigualdade e exclusão social, na 
visão de autores que abordam a temática em materiais já publicados, 
através da pesquisa bibliográfica, conceituada nos arquivos já publica-
dos (GIL, 2017, p. 54). 

Diante disto, propõem-se, debater sobre as premissas inicias 
histórico-social da gênese da violência urbana desde os antepassa-
dos até a sociedade contemporânea como uma das expressões da 
questão social, salientando a marginalização social e desvelando o 
discurso negacionista tanto da violência urbana como de seus repre-
sentantes sociais. 

Em seguida, discute-se sobre os indivíduos que vivenciam ar-
duamente a indiferença, a segregação, a repreensão e como esse 
fenômeno implica na subjetividade dos sujeitos residentes em áreas 
periféricas, submersos no cenário de desigualdade social. 

Por fim, salienta-se o papel das políticas públicas mediante aos 
agravos da criminalização da pobreza, da marginalização, exclusão e 
desigualdade no progresso dos dias atuais.

2 O PANORAMA DA VIOLÊNCIA URBANA NO PAÍS DA ORDEM E 
DO PROGRESSO: DA DECADÊNCIA AO COLAPSO 

Napolitano (2021), salienta que os negacionistas têm como pre-
tensão mascarar o processo de desenvolvimento da violência urba-
na desde seus acontecimentos passados e favorecer seus interesses 
políticos, culturais, econômicos, ofuscando imaterialmente, e impondo 
significados uniformes a história-social brasileira com o intuito de gerar 
dicotomias para compreendermos como esse fenômeno se encontra 
no tempo presente. 

Politicamente, o discurso negacionista como corrobora Pereira 
e Silva (2021), afirma que os indivíduos marginalizados não fazem par-
te da construção histórica da violência urbana, denominando-os como 
os “sem parte” legitimando as raízes das desigualdades, da discrimi-
nação, exclusão e miséria.

Diante dos fatos históricos a respeito da construção e desen-
volvimento da violência urbana, percebe-se que ela sempre existiu, 
porém, em outras roupagens, e afetando, particularmente as regiões 
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segregadas. Sendo praticada sem desvios pelo Estado ou por clas-
ses dominantes, sempre deixando rastros de crueldades nas periferias 
(COSTA, 1999).

 Conforme Carvalho e Rovida (2018), o negacionismo históri-
co que concerne à escravidão ratifica a ideia de ser uma “praga” da 
humanidade, distanciando a realidade dos acontecimentos. Deslegiti-
mando a sua luta e a sua vivência no contexto do Brasil colonial, tam-
pouco argumentam que os resquícios dessa violência como o racismo 
é apenas uma ideologia criada sem fundamento. Naturalizando a es-
cravidão e produzindo uma versão “própria” para maquiar as mazelas 
sociais que decorreram até os dias atuais.

Silva (2004) corrobora, no entanto, a origem histórica no Brasil 
colonial tem uma vasta comercialização da exploração dos recursos 
naturais impulsionados pela mão de obra escrava. O poder político es-
tabelecido nessa conjuntura era fundamentando pelo patrimonialismo, 
característica de regimes autoritários, em verdade, faziam diferencia-
ção entre seres humanos, e em consequência a divisão de classes.

Oliven (2010), em verdade descreve que no período da Repú-
blica Federativa ou chamada República Velha (1889-1930) o aparelho 
estatal submeteu as classes dominadas à repressão, opressão, maus 
tratos e torturas. Nessa época, os operários foram sempre encarados 
como potencialmente perigosos, devendo os líderes que procuravam 
organizá-los serem mantidos longe do ambiente ou no caso de estran-
geiros, estes deveriam ser deportados para seu país de origem a fim 
de não “alienar” seus colegas.

Um marco para o avanço da violência nas cidades foi o então 
chamado movimento do êxodo rural, acontecido no Brasil na década 
de 60, quando “as pessoas migraram para as cidades por causa do 
aumento constante da industrialização, havendo um enorme inves-
timento no desenvolvimento industrial da época” (ALVES; SOUZA; 
MARRA, 2011, p. 172).

 Salla (2001), as sequelas do período ditatorial são negadas, 
minimizadas e por ora refletem uma ilusão que não aconteceram viola-
ções quanto a dignidade da pessoa humana, negação esta pelas mor-
tes, torturas, prisões, censuras e uma vasta higienização da camada 
subalterna da sociedade, referenciando, no entanto, os generais e o 



ESTUDOS SOBRE EXPRESSÃO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL 67

exército e seus feitos na “defesa da moral e dos bons costumes” para 
o bem da população, deixando de lado a violência e discriminação 
vivenciada.

Porém, as expressões de violência no dia a dia brasileiro estão 
presentes deste muito tempo, mas só se tornam mais evidentes em 
1964, no então período ditatorial, sendo o auge do “esquadrão da mor-
te”, como lembra Santos (2019). O regime percebeu a necessidade de 
expandir a violência para atingir seus objetivos, aumentando a acumu-
lação e estabilização da economia para favorecer a classe dominante 
e desmerecer a classe trabalhadora.

Nos anos 70, a violência era visível como um problema social 
que conquistou repercussão nas Ciências Sociais, e sem contestação 
foi o campo que abriu discussões sobre o tema e como “a comunidade 
brasileira periférica se organizava, sem contar que é imprescindível a 
classe dominante ser o estopim das regiões segregadas” (SAMPAIO, 
2011, p. 45).

Segundo Santos (2009), nos anos 80, o Brasil passa a viver um 
confronto entre o crime e a crise, levando a classe geradora de poder 
a criar um aparato político que, de modo hábil, transparente, mas com 
capacidade, desconsiderando a problemática histórica e social como 
abarcadores da questão violência no Brasil. Mesmo com o fim da di-
tadura ou com a ascensão da democracia, a violência continuou e 
continua se expandindo. 

É nesse contexto que a questão social é considerada um 
caso de polícia e é nessa visão que nascem vários instrumentos de 
intimidação e repressão que perpassam até os dias atuais. Um dos 
maiores equívocos no país é a possibilidade de em uma oferta de 
emprego a pessoa com a idade propícia para trabalhar, sendo sujeito 
de direito, ser supostamente acusada de “malandro” pelo fato de não 
ter sua carteira de trabalho assinada. Ou seja, “ao invés de lutar para 
combater o desemprego, o Estado luta contra o emprego” (YAZBEK, 
2015, p. 168).

De acordo com Caldeira e Almeida (1997), a predominância 
dos seres humanos em situação de violência urbana são aqueles de 
classe baixa e excluídos socialmente pelo meio em que vivem. Essas 
pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não podem contar 
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com o poder público, pois ele não dá suporte necessário para os indi-
víduos que vivem em regiões periféricas.

O capitalismo e o poder no Brasil são predominantes, são eles 
que ditam as regras. Porém, a pobreza não é sinônimo de criminali-
dade, muito pelo contrário são sujeitos desprovidos do Estado. Isso é 
uma estratégia do Estado para culpabilizar o indivíduo pela situação 
na qual ele se encontra. Essas pessoas são vistas como marginais, 
sendo que na verdade, sofrem com a marginalização social. “O ser hu-
mano não é o centro, e sim à margem da sociedade, que se encontra 
cada vez mais insensível, inconsequente e árdua” (AMADOR, 2018, 
p. 39). 

Segundo a descrição do autor Barata (2008), a violência urba-
na é construída pelo capitalismo monopolista ligada pelas expressões 
da questão social. A violência contida no dia a dia com o aprofunda-
mento das desigualdades sociais na sociedade atual é refletida, sem 
dúvida, na população periférica, motivo este que indivíduos precisam 
de um olhar diferenciado.

 O negacionismo histórico-social pertencente aos detentores de 
poder legitimam versões distorcidas com o objetivo de atender seus 
interesses particulares, negando o passado da violência urbana, da 
desigualdade e da exclusão de indivíduos marginalizados. As pesqui-
sas deverão ser escritas na perspectiva de honrar a nossa história, 
dos nossos representantes que desde o Brasil colonial até os dias de 
hoje vivenciam com a discriminação, preconceito e subalternização 
escancarada pelo neoliberalismo. Esperamos que este capítulo sirva 
como reflexão, de forma que cause inquietação no leitor. 

3 OS MARGINALIZADOS PERIFÉRICOS NA LINHA DO TIRO: UM 
OLHAR DIFERENCIADO 

A definição de periferia urbana banalizou-se de tal forma que 
atualmente se tornou difícil achar um conceito claro e conciso. Não é 
de espanto que normalmente esse termo é utilizado de maneira nega-
tiva, relativa e pejorativa. Segundo Domingues (1995) essa é a catego-
ria de distanciamento de uma sociedade que define a periferia como 
um “agregado social”, mas também pela exclusão, marginalização so-
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cial, subalternidade e dependência, frente às regiões nucleares dos 
moradores descaídos.

Quando ouvimos a palavra violência, logo nossa mente nos 
eleva a pensamentos críticos de criminalidade e atos ilícitos. Porém, 
ao se indagar sobre o que realmente a violência significa na vida de 
pessoas que moram em áreas segregadas, nos reportamos à cruelda-
de na vida de indivíduos, criminalização da pobreza, marginalização 
de grupos socialmente excluídos. Ou seja, “a questão não é meramen-
te a pobreza, e sim os indivíduos pobres” (ADORNO, 2002, p. 58).

 Silva e Carneiro (2009), salienta sobre a preocupação dos es-
tigmas de ignorância para olhar através da desumanidade, da coisifi-
cação, na violação dos direitos humanos fundamentais, da negação 
de pessoas, da discriminação daqueles que residem em periferias. É 
nesse ponto de vista que queremos debater a violência urbana a qual 
está exposta às margens urbanas.

De acordo com Kowarick (2009), as comunidades estigmatiza-
das de forma negativa no que tange às desigualdades sociais, a vio-
lência urbana e a classes baixas estão, geralmente, em situação de 
vulnerabilidade social, econômica e civil, particularmente, aquelas que 
estão localizadas em zonas segregadas, como áreas urbanas poten-
cialmente fragilizadas pelo Estado, que aumenta consideravelmente o 
sistema de rotulagem e exclusão territorial as margens urbanas.

Segundo frisa Sales (2007), a criminalização da pobreza nos faz 
refletir e inferir que os indivíduos vivem cercados de uma “ditadura peri-
férica”, referenciando contra indivíduos suburbanos. Vale notar que es-
ses indivíduos estigmatizados já são vítimas do sistema, como foi deba-
tido acima, pelas distinções sociais pertinentes ao capitalismo, enfrenta 
ainda a suscetíveis formas de manifestações da violência urbana. 

Bezerra (2015), as representações negativas (re) produzidas 
pela sociedade, por sempre fazerem a drástica relação de naturaliza-
ção entre pobreza, criminalidade e violência urbana, tornam-se corri-
queiras na conjuntura contemporânea, e os estereótipos fortalecem os 
descréditos dos três, como se a designação de preto, pobre e que vive 
em periferia fosse dada a indivíduos rebaixados e sem importância. 
Enfatizamos que, mesmo nos dias de caos encontram resistência e 
lutam por seus direitos, pois cada um está presente.
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Em vista disso, Kowarick (2003) corrobora que é de suma im-
portância outros saberes acerca das políticas públicas que viabilizem 
a efetivação do direito da cidadania, especialmente os residentes em 
periferias e seus descendentes, seres principais que convivem com 
a violência urbana letal na contemporaneidade brasileira. Em tempos 
remotos, as áreas urbanas teriam que ser uma política higiênica e 
moralizadora, não por opção, mas sim por opressão, era considerada 
pertinente aos perigos sociais.

Porém, nessa linha de pensamento deve ser indagado se a vio-
lência urbana seria particularidade de uma comunidade majoritaria-
mente desprovida ou quem é realmente seu protagonista, independen-
temente de sua classe ou vida social. Seria fácil pensar assim, mas 
“indivíduos que estão a margens não queriam estar lá, contudo não 
tem a base, suporte ou um pilar que os ampare” (COSTA, 2011, p.96).

Amaral (2010), a resistência de lutas cravadas diante aos direi-
tos humanos e fundamentais, principalmente a incriminação da vio-
lência contra seres periféricos, em verdade são enfrentamentos para 
se tornar os direitos efetivados dentro do viés social, econômico, po-
lítico, direitos esses que estejam presentes e não meramente em leis 
formais. Ao nos depararmos com identidades, com seres pensantes, 
com autonomia e independência, vemos o temor do Estado em ressal-
tar a força que a periferia tem, o que limitaria por corromper o poder 
da classe dominante.

De acordo com Pedrazzini (2006), os indivíduos que moram 
em áreas segregadas, antes de qualquer coisa, precisam viver. Essas 
pessoas precisam ser ouvidas, precisam ser escutadas, precisam ser 
os protagonistas das suas próprias histórias. O Estado obscuro não se 
importa em contribuir com atividades, de setores formais ou informais 
destinados a identidade suburbana. 

Quando escutamos um grupo conversando sobre periferia, ou-
vimos nos meios midiáticos, ou simplesmente escutamos a palavra 
periferia, logo nos referimos a pontos de enfrentamento de tráfico de 
drogas e criminalidades concentradas, todas as mazelas sociais con-
tidas dentro das favelas, fazendo o julgamento acerca de seres huma-
nos, sem ao menos conhecermos as suas vidas. “As pessoas discrimi-
nam pelo que estão vestindo, pelo seu lugar de origem, criminalizam a 
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pobreza de tal forma que bombardeia não somente a favela, mas sim 
a história” (LEVISKY, 2010, p. 71).

De acordo com Amador (2018), fica visível a degradação de 
crianças, adolescentes, mulheres, idosos, tidos como “bandidos”, 
“marginais”, “favelados”, “trombadinha”, “vagabundos”, “delinquentes”, 
“prostitutas” ou quaisquer outras nomenclaturas de baixo calão come-
tidas pela sociedade, a qual não identifica as suas circunstâncias de 
vida, como também a cruel desigualdade social efetiva no país de es-
tigmatização das classes.

Segundo Caldeira (2000), é de extrema necessidade o debate 
contínuo, visto que os estigmas e os estereótipos permanecem sendo 
utilizadas para fazer referência às áreas periféricas, onde estão as 
maiores vítimas dos principais carrascos que vivem à mercê da mar-
ginalização.

Este debate ainda não está concluído, ou melhor, só está co-
meçando. São inúmeras indagações no que concerne aos diversos 
sistemas que de forma direta e/ou indireta, fazem com que se tenha 
uma visão diferenciada diante das pessoas que convivem estreitamen-
te como população segregada em decorrência da violência urbana. 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS: ABRANGÊNCIA X MINORIAS: UM PRO-
BLEMA TEÓRICO OU PRÁTICO?

Conforme Valim; Avelar; Bevernage (2021), a falta de políticas 
públicas, dirigida para a inclusão que aponta um reflexo socialmente im-
prescindível, intensifica o aspecto das minorias sociais em relação não 
só à exclusão, marginalização e violência, mas também nas questões 
de gênero, cor/raça, lugar de origem que adicionado às insuficiências 
das políticas públicas, especialmente no que resulta em violações de 
direitos, opressões e técnicas de violência simbólica, estrutural e ins-
titucional contra indivíduos que não são vistos como pessoas dotadas 
de direitos em uma conjuntura conectada a preconceitos e estigmas.

A segregação pode ser olhada como um procedimento gera-
dor da exclusão social, um dos transgressores é a desigualdade entre 
meios de classes na sociedade. Portanto, há uma “restrita ligação en-
tre as políticas públicas e as consequências locais, na maneira de se-
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gregação dos grupos vulnerabilizados no ambiente urbano” (AQUINO 
e MACIEL, 2010, p. 60). 

Conforme Sinhoretto (2014), nessa perspectiva, a correlação 
entre criminalização da pobreza se detém ao fato de que há carências 
em todos os âmbitos relacionados com a seletividade das políticas 
públicas. Dessa forma, essas políticas sociais públicas estão sendo 
deliberadas em meio à opressão, punição e supressão.

Segundo Medeiro e Malfitano (2015), a correlação entre violên-
cia, pobreza, marginalização e periferia implica na vida de milhares de 
indivíduos no país, sem ter o aparato necessário das políticas públi-
cas. “A aglomeração de vulnerabilidades sociais e a falta de políticas 
públicas retratam elementos de ameaça a regiões periféricas” (BRA-
SIL, 2009, p. 198).

Kowarick (2003), destaca que a realidade da pobreza aqui abor-
dada tem caráter emergencial entrelaçado com a segregação urbana. 
Nesse sentido, a vida de periféricos brasileiros encontra-se subordi-
nados não apenas às exclusões socioeconômicas, como também no 
aspecto civil, ao solicitar a execução de políticas públicas sociais ha-
bilitadas.

As políticas públicas segundo o Estado são uma resposta em 
relação às mais variadas expressões da questão social. Porém, o Es-
tado é o maior violador de direitos da população brasileira. A falta de 
empenho na materialização de políticas públicas focada na garantia 
e viabilização dos direitos espelha uma realidade contemporânea de 
omissão. Portanto, “as vítimas mais desprovidas são preferencialmen-
te de periferia” (MALTA et al., 2017, p. 47). 

Sposito (2007) salienta que a sociedade brasileira é um ajus-
tamento atrasado, na qual a implementação das organizações sociais 
públicas teve força somente na Constituição Federal de 1988, quando 
ocorreram várias conquistas nas áreas sociais, como as políticas so-
ciais. Esse grande resultado da ótica das diretrizes neoliberais ingres-
sadas na década de 90 teve como objetivo ajustar o país à economia 
internacional. Sua finalidade é insubstituível ao mercado na organiza-
ção social, em detrimento de um Estado mínimo.

As políticas públicas não são eficientes, não são eficazes e vão 
ao desencontro da efetividade, não causam mudança e precisam me-
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lhorar em muitos quesitos, principalmente no fortalecimento das po-
líticas públicas já existentes, haja vista que o problema é a maneira 
como essas políticas públicas são postas, cogitando resoluções que 
não condizem com a realidade dos indivíduos, bem como nas que já 
poderiam estar presentes na sociedade. Ou seja, ainda existe o ciclo 
intergeracional da desigualdade social (BEHRING, 2016, p. 146). 

5 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para o presente trabalho foi a pesqui-
sa bibliográfica do tipo exploratória e abordagem qualitativa, a coleta 
de dados foi obtida através de busca por artigos eletrônicos, sendo 
estabelecido um recorte temporal de 1995 a 2021, e empregado os 
seguintes descritores: negacionismo, periferia, violência urbana, desi-
gualdade social. 

Gil (2017) define a pesquisa bibliográfica como sendo “aquela 
realizada por materiais já disponíveis ao pesquisador, citando como 
exemplos: as revistas, anais, livros, dentre outros”. Os benefícios de 
se realizar esse método de pesquisa é o fato de ela ser mais ampla, 
haja vista abranger um leque de materiais acima citados por Gil, o que 
facilita o desenvolvimento do trabalho do pesquisador, pois existe um 
vasto arquivo disponibilizado.

Quanto à abordagem, aquela mais aproximada para a realiza-
ção desse artigo vinculada com a proposta do tema é de abordagem 
qualitativa, essa pesquisa conforme Minayo (2001) tem como objetivo 
propor, investigar e decifrar de forma minuciosa o estudo.

 O trabalho tem como objetivo, a pesquisa exploratória que se-
gundo Gil (2017) visa construir hipóteses sobre um determinado tema, 
possibilitando proximidade com o problema. Essa pesquisa é utilizada 
para estudos pouco explorados e envolve uma pequena produção teó-
rica, obtendo uma visão holística sobre determinados fatos.

6 CONSIDERAÇÔES FINAIS

Este estudo, intitulado VIOLÊNCIA URBANA E OS FLAGE-
LADOS SOCIAIS À BRASILEIRA: ROMPENDO COM O DISCURSO 



ESTUDOS SOBRE EXPRESSÃO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL 74

HISTÓRICO NEGACIONISTA, trouxe suscitações no sentido de anali-
sar os efeitos do negacionismo histórico da violência urbana que afeta 
a subjetividade dos indivíduos residentes em áreas periféricas. Des-
tarte, obtendo-se êxito no que tange ao objetivo posto inicialmente ao 
desafio da pesquisa. 

O negacionismo histórico-social dissemina versões distorcidas 
no intuito de julgarem pertinentes para corroborar sua perspectiva vi-
sionária própria, suas particularidades políticas de forma a enaltecer 
os detentores de poder e legitimar os acontecimentos passados e a 
participação dos sujeitos no que tange à violência urbana, desigualda-
des sociais, exclusão desde o Brasil colonial até a contemporaneidade.

 Os indivíduos subalternizados envolvidos no cenário da desi-
gualdade social, estão vinculados a uma construção ideológica natu-
ralizada enquadrada no discurso moral e político de marginalização 
pelo seu lugar de vivência. A negação do reconhecimento dos grupos 
minoritários socialmente discriminados e a banalização da desigualda-
de social e suas múltiplas expressões de precariedade, posicionam os 
cidadãos em local de autodesprezo vinculada a diretriz capitalista.

Percebe-se que a marginalização e a exclusão se baseiam nas 
rígidas exigências do sistema opressor, omitindo o direito de diversos 
indivíduos e enaltecendo outros. A sociedade contemporânea é con-
figurada de desdenho e menosprezo, e uma delas é em relação às 
políticas públicas.

As políticas públicas carecem se envolver na prevenção da ex-
clusão dos indivíduos e não na reinserção dos já excluídos, de originar 
uma afabilidade positiva remediando a negativa bem como mudar em 
passos lentos a realidade da negligência do Estado na garantia e efeti-
vação dos direitos humanos fundamentais de todo e qualquer cidadão.

Em suma, as inquietações traçadas deixam claras a grande rele-
vância do tema entre violência urbana e marginalização dos indivíduos, 
sendo fundamental novos estudos para que a nossa história-social não 
caiam no negacionismo e muito menos os que fazem parte dela.
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RESUMO
A doença renal crônica pode marcar a vida da pessoa em uma sé-
rie de questões, dentre elas, as manifestações psíquicas que causam 
mudanças na interação social e desequilíbrios psicológicos, afetando 
não apenas ao paciente como também todo o seu ciclo familiar. Dessa 
forma observa-se a necessidade de aprimoração dos mecanismos de 
atendimento aos usuários portadores dessa doença. E nesse âmbito 
nota-se a importância do profissional de Serviço Social junto à equi-
pe interdisciplinar, visando a garantia dos direitos assistenciais e um 
atendimento humanizado. O objetivo geral do artigo foi ressaltar a in-
fluência do Assistente Social no acompanhamento do paciente renal 
crônico. Uma pesquisa bibliográfica, qualitativa. Entende-se que es-
tudos dessa natureza, podem ter grande importância na produção do 
conhecimento dos profissionais que cuidam da saúde do doente renal 
favorecendo o autocuidado e o estimulando a adesão ao tratamento.
Palavras – chave: Serviço Social. Assistente Social. Doença Renal 
Crônica. Garantia de Direitos.
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ABSTRACT
Chronic kidney disease can mark a person’s life on a number of issues, 
including psychic manifestations that cause changes in social interac-
tion and psychological imbalances, affecting not only the patient but 
also all of his or her family. Thus, it is observed the need to improve 
the mechanisms of care for users with this disease. In this context, the 
importance of the Social Work professional with the interdisciplinary 
team is noted, aiming at the guarantee of the assistance rights and a 
humanized service. The general objective of the article was to highlight 
the influence of the Social Worker in the follow-up of the chronic re-
nal patient. A qualitative bibliographical research. It is understood that 
studies of this nature may have great importance in the production of 
the knowledge of the professionals who take care of the health of the 
renal patient favoring the self-care and stimulating the adherence to 
the treatment.
KEYWORDS: Social service. Social Worker. Chronic Renal Disease. 
Guarantee of Rights.

INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crônica (DRC) tem recebido atenção da co-
munidade científica, visto sua elevada incidência e prevalência, de-
monstrada em estudos recentes, constituindo, hoje, um problema de 
saúde pública em todo o mundo. De acordo com GONÇALVES et al. 
(2015,p. 467) somente o Brasil tem custos de aproximadamente 1,4 
bilhões de reais por ano no tratamento dessa patologia.

A química interna do corpo requer um bom equilíbrio através 
do trabalho dos rins. Estes órgãos vitais são significativos à sobrevi-
vência do homem e segundo Sodré et al, 2007 as funções dos rins 
podem ser didaticamente dividas como filtração, reabsorção, homeos-
tase, além das funções endocrinológica e metabólica.

Volker & Bellinni (2008) citam que diante do valor epidemio-
lógico da doença renal crônica no Brasil, acreditam ser relevante a 
realização de pesquisas na área, para a legitimação da inclusão do 
assistente social enquanto profissional integrante de uma equipe de 
acompanhamento na terapia substitutiva renal.



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 82

Junto a isso, Centenaro (2010) afirma que na DRC o processo 
saúde/doença vai além do aspecto biológico e abrange todo o contexto 
social, político e cultural do indivíduo, incluindo sua família. Refletindo 
na necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de atendimento 
aos usuários portadores de doenças renais, visando propiciar assis-
tência integral e integrada a estes pacientes. 

A DRC traz consigo uma gama de problemas externos que 
marcam o dia-a-dia do individuo, iniciando no diagnóstico, mostram-
-se comuns as manifestações psíquicas, que provocam alterações na 
interação social e desordens psicológicas, tanto no paciente quanto 
em sua família que acompanha toda sua rotina. (CALDAS et al, 2016)

A problemática da adesão, pelos pacientes, ao tratamento vem 
sendo bastante debatida e estudada entre os profissionais competentes. 
De acordo com Oigman (2016) o conceito tradicional refere-se à situação 
onde o comportamento do paciente corresponde às orientações médi-
cas, sendo avaliada pela assiduidade às consultas marcadas, obediência 
às prescrições medicamentosas ou pelas mudanças de hábitos de vida.

O paciente portador de DRC, junto de sua família, tem uma 
grande alteração de estilo de vida após o diagnóstico. A rotina do 
mesmo se resume a consultas médicas, sessões de hemodiálise três 
vezes por semana que duram quatro horas, restrições alimentares e 
principalmente limitação quanto à execução de tarefas que requeiram 
esforços físicos. Por ser um tratamento delicado, que requer total de-
pendência e cuidado do paciente, sua condição clínica é imprevisível, 
além de sentirem muitos efeitos colaterais ao tratamento e às medi-
cações. Aliado a isso tudo é muito comum a depressão entre os pa-
cientes, por viverem como um doente crônico e lidar com o medo de 
morrer. (Centenaro, 2010)

O trabalho do Assistente Social junto ao paciente em tratamen-
to de hemodiálise se mostra essencial e constituído, principalmente, 
no acompanhamento para que ele possa enfrentar a doença, me-
diação de conflitos entre o paciente e a administração da instituição, 
orientação do paciente/família sobre todo o processo de tratamento e 
na garantia de seus direitos.

O presente artigo tem por objetivo geral, ressaltar a influên-
cia do Assistente Social no acompanhamento do paciente renal crôni-
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co, analisando de qual maneira ocorre esse processo de trabalho e 
sua interface com o Projeto Profissional do Serviço Social. O caráter 
do estudo é qualitativo visando uma análise crítica das características 
do processo de trabalho dos assistentes sociais em suas áreas: técni-
co-operativa, ético-política, teórico-metodológica e sócio-afetiva. Este 
trabalho utilizou como fontes bibliográficas artigos científicos disponí-
veis na internet.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo me-
diante políticas sociais e econômicas a redução dos riscos de doenças 
e de outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação. (Constituição Federal, 
art.196). Sendo assim de acordo com o art.196, o redirecionamento da 
Saúde, enquanto política pública universal, assim definida pela Consti-
tuição Federal de 88 e pela Lei Nº. 8.080, que institui a Lei Orgânica da 
Saúde, onde determina um novo paradigma em sua concepção, quan-
do contemplaram o contexto histórico e os demais condicionantes da 
vida social como resultantes da Saúde.

De acordo com Buss (2010), saúde não é nem conquista, nem 
responsabilidade exclusiva do setor de saúde e sim, resulta de uma 
associação de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais que se 
combinam, em cada população e em conjunturas específicas, resul-
tando em sociedades mais ou menos saudáveis. Assim sendo deste 
modo significa que para garantir a concepção de saúde, se faz ne-
cessário defender o enfrentamento da questão social e a busca por 
mudanças dos padrões econômicos, culturais, educacionais e sociais, 
ainda voltados à lógica neoliberal, são fundamentais para a concreti-
zação dessa política.

O novo conceito de saúde utiliza como uma de suas estratégias 
o trabalho multidisciplinar, onde várias profissionais são chamados a 
atuarem juntos na mesma área utilizando de seus conhecimentos e 
particularidades em prol do indivíduo, entende-se então que saúde 
não pode ser representada como um setor, mas como um processo 
de convergência de políticas públicas, econômicas e sociais.
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 Assim os diversos saberes se unem na defesa do Sistema 
Único de Saúde. Processo este que sinaliza, principalmente, na ex-
pressão qualitativa junto à participação da população nos espaços de 
controle democrático. Contribui para apreensão do usuário na sua in-
tegralidade humana, enquanto sujeito social.

O reconhecimento do Serviço Social como uma das profis-
sões da saúde foi ratificada pelo Conselho Federal de Serviço So-
cial - CFESS, por meio da Resolução CFESS Nº383/99, tendo como 
escopo a competência técnica, teórica, ética e política garantidas via 
formação generalista de abordagem marxista, com ênfase em uma in-
tervenção interdisciplinar. Verifica-se, também que o Assistente Social 
tem ainda como referência de sua atuação na saúde as Diretrizes Cur-
riculares, o Código de Ética Profissional e a Lei Federal Nº. 8.662/93, 
que regulamenta a profissão.

Com base nisso podemos ressaltar a grande importância do 
Código de Ética do Assistente Social. Consigo traz um conjunto de 
ferramentas, de orientação ao profissional que trabalha na área da 
saúde e em todas suas dimensões: na prestação de serviços diretos à 
população, no planejamento, na assessoria, na gestão, na mobilização 
e participação social.

Especificamente no atendimento ao paciente portador da doen-
ça renal crônica, o assistente social irá atuar na assistência integral 
do paciente, aprimorando suas técnicas e seu trabalho, sendo ambos 
fundamentais na mediação de conflitos e demandas do paciente e sua 
família. Também consta como papel do profissional, a responsabilida-
de do programa TFD- Tratamento Fora do Domicilio, cujo profissional 
deverá preencher o formulário de requisição, um direito garantido pelo 
SUS ao paciente que não habita no município de seu tratamento.  É 
um preenchimento de um relatório de processo de medicamento de 
alto custo, papel exclusivo do assistente social.

Ao tratarmos de uma pessoa portadora de uma doença incurá-
vel, o tratamento imposto é desgastante, de longa duração, trazendo 
como consequências muitas vezes algumas limitações, o que afeta 
diretamente na vida do paciente.

Contudo, é visível a necessidade de se estar atento na aborda-
gem do trabalho do profissional, do modo que se procure evitar equívo-
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cos em seu tratamento, com planejamentos e estudos na criação e na 
escolha de boas estratégias, visando melhorias, além de um bom re-
torno do paciente, tanto na compreensão sobre seu tratamento, como 
em informação. Estes procedimentos embora básicos, são essenciais 
no auxílio e aceitação do paciente ao tratamento, considerando que o 
meio e sua cultura são fatos de grande importância na adesão, sendo 
suas crenças muitas vezes influenciáveis, cabendo ao profissional a 
ter compreensão e trabalhar este fator para uma mudança positiva.

Ao cliente renal junto à hemodiálise, apresentasse em todo o 
contexto que a doença não é apenas atingível aos pacientes, mas em 
todo o seu meio que o rodeia, principalmente o ciclo familiar, que está 
diretamente junto ao portador na adaptação a nova situação encontra-
da. Esta modalidade terapêutica é inesperada por todos, necessitando 
uma relação de dependência como também de um acompanhamento, 
não apenas por conta do seu psicológico, mas também referente à me-
dicação diária e o tratamento junto à máquina para sua sobrevivência.

Centenaro (2010) relata que diante de todas as atribuições do 
serviço social, é visível a necessidade de repensar todos os dias sobre 
a sua prática de trabalho, para que se possa dar respostas adequadas 
aos seus usuários, isto se torna um desafio diário da profissão. E para 
construir um pensamento condizente com a problemática na área da 
saúde em sua realidade, devemos observar e discutir no âmbito inter-
disciplinar, visando a profissão, concretude e direcionalidade. 

Por outro lado, Merhy (1997) aborda os anos de militância na 
busca de mudanças do modo de produção de saúde no país, através 
dos seus anos de experiência destaca que a luta é coletiva, todos 
devem buscar um ideal, melhorias na saúde. Devendo modificar suas 
maneiras de atuarem no seu cotidiano nos serviços de saúde, pois 
não servirá de nada as mudanças estruturais se dentro dos nossos 
interiores de trabalho não iniciamos tais mudanças. 

Abordando as lutas dos profissionais da área, vale ressaltar o 
desafio que eles enfrentam junto ao paciente e seus familiares, na 
construção de melhorias da realidade em que se encontram, buscan-
do garantia das Políticas Públicas e melhorias no seu bem-estar, as-
sim como também influenciar este usuário para ser agente ativo na 
luta de seus direitos. Diante de suas contribuições, o papel do assis-
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tente social é baseado em um referencial teórico que venha ajudar na 
construção e contribuição da garantia a saúde em seu sentido mais 
amplo. Atuando no meio de concepção política, este profissional po-
derá operacionalizar os elementos que contribuem tanto no seu arca-
bouço teórico e também na sua práxis.

Diante destes desafios, o profissional terá como estratégia de 
trabalho a criação de possibilidades aos seus pacientes para uma me-
lhor compreensão de relação homem/mundo, assim como também 
dar orientações, na promoção e prevenção à saúde, atuar de forma 
educativa e acolhedora, como requer na PNH- Política Nacional de 
Humanização. Além de contribuir na efetivação da cidadania de seus 
usuários.

Portanto pode-se relatar que historicamente o Serviço Social 
que atuava apenas como agente participativo dos movimentos direitos 
e melhorias na saúde passa a se solidificar, unindo-se com outras 
profissões atuantes, fortalece e contribui no processo de saúde dos 
usuários dessa política, na busca e garantia de seus direitos.
 
CONCLUSÃO

Sendo assim é possível compreender os desafios da Doença 
Renal Crônica e toda sua luta por melhorias e possíveis mudanças 
em seu método, trazendo consigo um tratamento eficaz e prevenção, 
reduzindo as tensões causadas pela doença, que afeta tanto na vida 
pessoal, como na vida social do indivíduo. Refletindo assim como uma 
mudança de impacto positivo, que afeta nas esferas econômicas, por 
ser um tratamento de custo altíssimo, como na esfera social que é 
atingida pelas limitações que a doença acarreta, atingindo a toda po-
pulação.

Constata-se que a participação do Assistente Social na equipe 
de saúde é eficaz, trazendo consigo frutos positivos, atuando na pre-
venção e promoção, no auxílio e orientação, na recuperação e atenção 
à saúde, dando suporte a adaptação e aceitação de um tratamento 
desumanizante.  Contudo deve se considerar a saúde como resulta-
do de qualidade na vida da população, não apenas como controle de 
doenças, e valorizar todos os envolvidos neste processo de trabalho.
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Conclui-se como desafio do assistente social, a defesa da ga-
rantia de políticas públicas com qualidade, como também a defesa à 
democracia, e o desenvolvimento de um trabalho construtivo em seu 
cotidiano, articulando e compartilhando com sua equipe interdiscipli-
nar, estratégias que busquem o mesmo objetivo, partilhando do mes-
mo princípio. Porém mesmo diante as dificuldades, o profissional entra 
em caráter com o Projeto Ético-político do Serviço Social, embora que 
muitas vezes ainda permaneçam barreiras.
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RESUMO
Introdução: O Diabetes Mellitus é uma doença de grande morbimor-
talidade e impacto nos sistemas de saúde. Logo, urgem medidas em 
educação em saúde no controle de fatores de risco modificáveis. Ob-
jetiva-se descrever a experiência de uma intervenção participativa na 
construção do cuidado reflexivo na atenção a pacientes portadores 
de DM2 em Unidade Básica de Saúde do município de Fortaleza-CE. 
Procedimento metodológico: Trata-se de relato de experiência de 
uma intervenção realizada por acadêmicos de medicina nos meses 
de setembro a novembro de 2021, abordando DM2 e seus cuidados. 
Resultados e Discussão: As perguntas norteadoras possibilitaram 
avaliação do conhecimento dos pacientes sobre a doença que foram 
incrementados mediante orientações em atendimentos. A dinâmica 
permitiu reflexão sobre a importância da educação em saúde no DM2. 
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Considerações Finais: Constatou-se que persiste insuficiência de 
conhecimento, demonstrando que, medidas de educação em saúde 
consistem em uma abordagem significativa à autonomia do paciente 
no processo saúde-doença.
Palavras-chave: Atenção primária à Saúde; Educação em saúde; 
Diabetes Mellitus; Prevenção de doenças.

ABSTRACT
Introduction: Diabetes Mellitus is a disease with great morbidity and 
mortality and impact on health systems. Therefore, measures in health 
education to control modifiable risk factors are urgently needed. The 
objective is to describe the experience of a participatory intervention 
in the construction of reflective care in the care of patients with DM2 in 
a Basic Health Unit in the city of Fortaleza-CE. Methodological pro-
cedure: This is an experience report of an intervention carried out by 
medical students from September to November 2021, addressing DM2 
and its care. Results and Discussion: The guiding questions made it 
possible to assess the knowledge of patients about the disease, whi-
ch were improved by guidance during the medical appointments. The 
group dynamics allowed reflection on the importance of health edu-
cation in DM2. Conclusions: It was found that insufficient knowledge 
persists, demonstrating that health education measures consist in a 
significant approach to patient autonomy in the health-disease process.
Keywords: Primary Health Care; Health Education; Diabetes Mellitus; 
Disease Prevention.

INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM), é uma doença crônica não transmis-
sível (DCNT) que possui altos índices de morbimortalidade, tendo uma 
prevalência, no Brasil, de 7,6% em indivíduos de 30-69 anos de idade 
e estima-se que o número de indivíduos com diabetes chegará a 11 
milhões até 2030 (Costa e Forti A. et al., 2019). Por ser uma das princi-
pais causas de morte no mundo, vem causando também um crescente 
impacto nos sistemas de saúde mundial e brasileiro (Duncan et al., 
2017). É conceituada como uma disfunção no metabolismo da glicose 
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caracterizado por aumento desta no sangue como consequência de 
um defeito da ação e secreção da insulina que ocasiona uma perda 
importante da qualidade de vida de seus portadores, podendo evoluir 
para complicações diversas e levar inclusive ao óbito (Costa e Forti A. 
et al., 2019).

Essa condição está associada a alguns fatores que aumentam 
o risco para desenvolver diabetes mellitus que incluem idade acima 
de 45 anos, devido à tendência de parar de se exercitar e ganhar 
peso, o sedentarismo, pois torna as células menos sensíveis à insuli-
na, o sobrepeso, entre outros (Cheema et al., 2018). Por isso, são de 
suma importância as ações de educação nos pacientes com diabetes 
mellitus devido ao efeito estimulador de um autocuidado que quando 
associado a algumas outras medidas e fatores, proporcionará uma 
melhora nos resultados clínicos com um real ganho na qualidade de 
vida e retardo das complicações agudas e crônicas (Costa e Forti A. 
et al., 2019).

Quando se trata acerca do processo de educação em saúde ao 
paciente portador de diabetes, inclui-se nessas ações o envolvimento 
do indivíduo, de sua família, da sociedade e de suas relações com os 
determinantes sociais. Nesse contexto, a construção de uma prática 
social baseada no diálogo, ou seja, na troca de saberes, favorece a 
compreensão dessa relação no processo saúde-doença, e desta for-
ma uma correlação entre os saberes científicos e populares (Carvalho, 
2019).

Por ser o mais predominante dos diabetes, principalmente em 
adultos, o DM tipo 2 acaba por estar diretamente associado às ques-
tões como a obesidade e o estilo de vida sedentário da população 
adstrita aos inúmeros estudos. Não há como dissociar tais elementos 
da constituição consolidativa da essência definidora desse tipo de en-
fermidade. Questões como a melhor estratégia para a promoção da 
saúde e redução das DCNTs, perpassam por um incentivo a uma ali-
mentação equilibrada e inclusiva, mudança de estilo de vida e formais 
inteligentes e abrangentes na fomentação do assunto, que leve em 
consideração as condições socioeconômicas de seus usuários, com 
a presença de um trabalho multidisciplinar, justo e integral nas unida-
des básicas de saúde (Moreschi et al., 2018).
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Nessa perspectiva, a educação acadêmica médica deve incen-
tivar ações comunitárias que produzam uma aprendizagem significati-
va e combinem experiências conducentes à construção de processos 
de saúde individuais e coletivos que abordem os fatores genéticos/epi-
genéticos, ambientais e sociais. Esse compilado de ações e experiên-
cias permite a realização de intervenções concretas que geram uma 
perspectiva de cidadania que extrapola os muros das universidades 
e impactam de forma relevante na sociedade (Pereira et al. 2019).

Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo descrever a 
experiência de uma uma intervenção participativa na construção de 
um processo educativo para o cuidado reflexivo na atenção a pacien-
tes portadores de diabetes mellitus tipo 2 em uma unidade básica de 
saúde do município de Fortaleza-CE.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência 
que remete uma intervenção realizada pelos acadêmicos de medicina 
do terceiro trimestre de um centro Universitário da capital em uma Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) do município de Fortaleza-CE, durante 
os meses de setembro a novembro de 2021. A ação foi voltada e reali-
zada com os pacientes de Diabetes Mellitus que estavam presentes no 
momento da intervenção.

A Unidade básica em questão, além das equipes de saúde da 
família possui o Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hi-
pertenso (CEADH) que visa garantir o atendimento de atenção espe-
cializada para os pacientes hipertensos e diabéticos de alto e muito 
alto risco, estratificados na Atenção Primária à Saúde, disponibilizan-
do atendimentos em endocrinologia, cardiologia, oftalmologia, enfer-
magem, nutrição, entre outros, de acordo com a necessidade dos pa-
cientes. O CEADH conta com ambulatório de estomaterapia, visando 
atender aos diabéticos de alto e muito alto risco cardiovascular, com 
pé diabético e outras alterações neuropáticas relacionadas à patologia.

A proposta realizada iniciou-se por meio de observação reali-
zadas em visitas à Unidade Básica de Saúde (UBS), tanto em aten-
dimentos médicos quanto de enfermagem. Após essa etapa foi reali-



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 94

zada uma análise situacional que identificou os principais pontos de 
vulnerabilidades relacionados ao quadro de Diabetes Mellitus tipo 2   e 
seus principais agravos, que abrangiam processos de prevenção da 
doença, diagnóstico precoce, e controle da doença. Nesse processo 
foram seguidos os passos que compõem o Planejamento Estratégico 
Situacional: levantar os problemas; priorizar os problemas encontra-
dos; descrever o problema de maior relevância; explicar o problema; 
elaborar o desenho das operações; identificar os nós críticos; identifi-
car os recursos críticos; analisar a viabilidade do plano e elaboração 
do mesmo (Rodrigues et al., 2019).

A intervenção foi dividida em três momentos, o primeiro mo-
mento foi composto de orientações individualizadas durante a linha 
de cuidado e atenção aos pacientes portadores de diabetes durante 
os atendimentos médicos, de enfermagem e da estomaterapeuta da 
UBS. As orientações abordaram o índice glicêmico e seu controle, o 
uso correto e adesão ao tratamento farmacológico, e as mudanças 
necessárias no estilo de vida como forma de redução dos fatores de 
risco. Assim como, o manejo doméstico dos curativos dos pés dia-
béticos; e a importância da corresponsabilidade do paciente em seu 
cuidado.

O segundo momento da intervenção foi realizado através de 
uma roda de conversa em ambiente de sala de espera com os pa-
cientes, ocasião esta em que se aplicaram perguntas norteadoras a 
respeito de tópicos relevantes para a avaliação do conhecimento da-
quela população referente a fatores de risco da doença, incentivando 
o conhecimento acerca da patologia metabólica, com uma ação refle-
xiva-participativa com foco nos hábitos alimentares.

Dando sequência a atividade anterior, no terceiro momento a 
ação se consistiu na entrega de placas sinalizadoras de “afirmativo” 
e “negativo” para os pacientes em sala de espera que, após serem 
expostos a imagens de alimentos comuns à dieta da população local, 
deveriam indicar por meio das placas se sabiam quantas colheres de 
açúcar cada um dos alimentos representados equivalia (imagem 01).
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Imagem 01 - Placas sinalizadoras de “afirmativo” e “negativo” 
utilizadas na intervenção, em 2021.

Fonte: os autores

A partir disso, foi possível, então, observar o conhecimento pré-
vio dos pacientes e, sobretudo, promover uma aprendizagem signifi-
cativa, uma vez que, após a manifestação dos pacientes, era feita uma 
explicação, em linguagem bem acessível e de fácil compreensão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, conforme se desenvolviam as visitas à Unidade 
Básica de Saúde, identificou-se uma marcante suspeita de que a po-
pulação adscrita à área, além de apresentar prevalência de quadro de 
DM2, possuía conhecimentos insuficientes quanto a elementos cru-
ciais para o controle otimista do prognóstico da doença.

Sabe-se que a educação em saúde é imprescindível na capa-
citação para o autocuidado e, no caso do DM2, é uma ferramenta 
importante para desenvolver nos pacientes o empoderamento, pois, 
permite que os pacientes sejam os atores no controle do Diabetes 
(Carvalho Torres et al., 2013). É descrito para o DM2 uma taxa alta 
de recaída no tratamento como falha no uso de medicamentos e no 
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controle dietético. Diante disso, ações educativas motivadoras para o 
uso correto dos medicamentos, de refeições regulares e da adesão a 
um programa de exercícios físicos podem ter um importante impacto 
no controle dessa doença, auxiliando na prevenção do aparecimento 
de comorbidades (Grillo et al., 2013). De acordo com (Carvalho Torres 
et al., 2013), as estratégias de empoderamento dos pacientes incluem: 
dar poder ao indivíduo; liderança; motivação e desenvolvimento (edu-
cação e informação).

Em 36 atendimentos de clínica médica e estomaterapia, e 23 
coletas de sinais vitais, realizaram-se orientações voltadas para edu-
cação em saúde na DM2 envolvendo diversos aspectos da condição 
clínica. Sugestões no que diz respeito à alimentação, redução de peso 
e à prática de atividades físicas foram o cerne das intervenções neste 
momento, considerando serem os fatores modificáveis do DM2 que 
mais dependem da atuação do paciente como agente ativo no proces-
so de autocuidado. Dos 59 pacientes, 38 demonstraram interesse vis-
to que alegaram não ter conhecimento das informações fornecidas.

Em um estudo que objetivou identificar os principais fatores de 
risco associados a essa patologia, observou-se que obesidade e se-
dentarismo apresentaram a associação estatística mais significativa 
com o DM2 (Flor e Campos, 2017). Tais achados corroboram substan-
cialmente com a alta incidência dessa doença no País, tendo em vista 
que, a título de ilustração, a prevalência de obesidade nas capitais bra-
sileiras chega a até 27,2% (Malveira et al., 2021) e, além disso, 49,2% 
das pessoas são inativas, o segundo pior resultado entre os países do 
continente americano (Hallal, Martins e Ramírez, 2014).

Em um segundo momento, realizou-se roda de conversa em 
ambiente de sala de espera contendo 20 usuários, dos quais 12 pos-
suíam diagnóstico de DM2 e eram acompanhados pelos profissionais 
de saúde da unidade. Esta intervenção teve por finalidade a verifica-
ção do conhecimento dos pacientes acerca dos fatores agravantes do 
DM2, de forma a avaliar a prévia suspeita de ausência de informação 
da população usuária da unidade básica de saúde. Haas et al., 2014, 
traz que no DM2, como uma doença crônica, é fundamental o enga-
jamento do paciente no seu controle, algo que ele chama de auto-
-responsabilização pelo cuidado, que traz com isso: conscientização 
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das restrições impostas pela enfermidade e o autocontrole dos níveis 
glicêmicos. Contudo o êxito dessas ações passam por um processo 
educativo do paciente e da equipe da Atenção Primária à Saúde.

Com foco neste entendimento, procurou-se, por meio de per-
guntas disparadoras, coletar dos doze usuários um parâmetro de co-
nhecimento mínimo e útil para desenvolver o ânimo de participação 
como agentes ativos na tomada de decisões para o melhor controle 
da doença. Elencou-se entre os questionamentos realizados o enten-
dimento geral sobre a condição metabólica; a interferência da dieta no 
controle da doença, incluindo o conhecimento sobre a composição de 
alimentos “salgados”; a importância da prática de atividade física cen-
trada no que se considera pertinente quanto à frequência e intensida-
de; a possibilidade de desenvolvimento de complicações, solicitando 
que fosse mencionado qual delas mais os preocupa; a relevância da 
correta adesão à farmacoterapia; e o risco de agravamento do quadro 
mesmo na ausência de sintomas.

Todos possuíam entendimento genérico sobre sua condição de 
saúde. Igualmente, a totalidade dos participantes também afirmava sa-
ber que a alimentação em muito impactava no controle do DM2, porém 
ao aprofundarem-se as perguntas norteadoras sobre a presença de 
“açúcar” em alimentos que não entendidos como “doces”, observou-
-se que apenas três compreendiam que não havia relação de sabor e 
composição de carboidratos nos alimentos comuns da dieta local. To-
dos afirmaram entender a importância do abandono do sedentarismo 
para a manutenção de níveis glicêmicos dentro da meta, porém ape-
nas dois detinham o conhecimento acerca da frequência e intensidade 
necessária de atividades físicas para atingir os objetivos terapêuticos, 
a saber 30 minutos 5 vezes na semana (150 minutos semanais) em in-
tensidade moderada ou 75 minutos semanais em intensidade alta (Bull 
et al., 2020).   Seis conheciam a possibilidade de haver complicações 
referentes ao DM2 descompensado, sendo amputações de membros 
inferiores e a perda da visão suas principais preocupações. Muzy et 
al., 2021 revelaram uma incidência de neuropatia em 3% dos diabé-
ticos, retinopatia em 2%, pé diabético em 0,3%, além de cegueira, 
amputação e nefropatia. Unanimemente, constatou-se que os parti-
cipantes associavam a descompensação do DM2 ao aparecimento 
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mandatório de sintomas. Conheciam o fato de a doença ser insidiosa, 
porém acreditavam que a farmacoterapia poderia ser flexibilizada em 
períodos em que o paciente não apresentasse sintomatologia.

Após constatada a insuficiência de conhecimentos dos usuá-
rios da unidade básica de saúde, implementou-se a ação reflexiva-
-participativa (imagem 02) com imagens representativas de alimentos 
comuns à dieta local e placas de “afirmativo” e “negativo” com nove 
pacientes, dos quais sete não souberam informar que na composição 
de alguns alimentos havia “açúcar”. Dois souberam informar, porém 
não foram capazes de precisar sequer aproximadamente a quantida-
de de “açúcar” contida nos alimentos in lume. Seja no que diz respei-
to à presença ou à quantidade de “açúcar”, foi unânime a reação de 
surpresa quando lhes foram apresentadas as respostas corretas da 
dinâmica, o que retrata os impactos sociais positivos das intervenções 
ativo reflexivas aplicadas no cotidiano dos serviços de saúde.

Imagem 02 - Ação reflexiva-participativa com imagens de alimentos 
e a respectiva quantidade de açúcar equivalente, realizada na 

intervenção, em 2021.

Fonte: os autores
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações implementadas de sondagem de conhecimento, for-
necimento de esclarecimentos e a dinâmica participativa e reflexiva 
apontaram para uma marcada necessidade de informação da popula-
ção acerca do melhor cuidado e controle da patologia crônica e meta-
bólica significativamente prevalente entre os usuários da UBS.

Constatou-se que, apesar da população diagnosticada com 
DM2 possuir certo grau de entendimento de sua condição de saúde, 
ainda havia inúmeros paradigmas a serem desmistificados, principal-
mente no que tange aspectos dietéticos e de prática de atividade física 
regular.

Finalmente, a carência de aprofundamento em temas essenciais 
para a educação em saúde voltada para o DM2 ressalta a importância 
do paciente figurar como agente ativo na tomada de decisões para a 
alteração dos fatores de risco modificáveis da doença. O desenvolvi-
mento do ânimo participativo dos usuários da UBS enquanto responsá-
veis, juntamente com a equipe multidisciplinar da Atenção Primária à 
Saúde, no processo saúde-doença é largamente compreendido como 
preditor de melhor prognóstico no Diabetes Mellitus tipo 2.

Contudo, permanece o desafio de acadêmicos e profissionais 
da saúde em conscientizar dos benefícios obtidos por todos os atores 
envolvidos no cuidado e controle da patologia, tanto no que concerne 
à autonomia do paciente, o envolvimento da família e comunidade, e 
a atuação sobre os fatores modificáveis dos determinantes sociais da 
doença no que tange a evolução auspiciosa dos desafios do quadro 
clínico apresentado.
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RESUMO
A síndrome dos ovários policísticos (SOP) está associada a inúme-
ras irregularidades em muitas mulheres em idade de reprodução. O 
estudo bibliográfico teve como objetivo abordar quanto à eficácia das 
Pílulas Anticoncepcionais Orais combinados com a Metformina e, as-
sim, compreender de que forma podem contribuir para a melhoria dos 
aspectos hormonais, metabólicos e clínicos no tratamento da SOP. A 
metodologia consistiu em uma revisão bibliográfica do modelo integra-
tiva e propriedade qualitativa, por meio das bases de dados eletrôni-
cas: Scielo, PubMed, ScienceDirect e Lilacs, com recorte temporal 
de 2015 a 2021. Os resultados evidenciaram que o uso das Pílulas 
Anticoncepcionais Orais e Metformina são terapêuticas que trazem 
melhorias na SOP. Concluiu-se que o uso de Anticoncepcionais Orais 
e Metformina auxiliam relevantemente para a boa adesão da terapia 
medicamentosa em mulheres com SOP. Desse modo, contribui para o 
profissional farmacêutico embasar seus conhecimentos a respeito da 
temática e auxiliar efetivamente mulheres com SOP.
Palavras-chave: SOP; Contraceptivos Orais; Metformina; Tratamento.

ABSTRACT
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is associated with numerous irre-
gularities in many women of childbearing age. The bibliographical stu-
dy aimed to address the effectiveness of Oral Contraceptive Pills com-
bined with Metformin and, thus, understand how they can contribute 
to the improvement of hormonal, metabolic and clinical aspects in the 
treatment of PCOS. The methodology consisted of a literature review 
of the integrative model and qualitative property, through electronic da-
tabases: Scielo, PubMed, ScienceDirect and Lilacs with a time frame 
from 2015 to 2021. The results showed that the use of Oral Contra-

mailto:Joselma_01@hotmail.com
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ceptive Pills and Metformin are therapeutics that bring about improve-
ments in PCOS. It was concluded that the use of Oral Contraceptives 
and Metformin are relevant for the good adherence to drug therapy in 
women with PCOS. In this way, it helps the pharmacist to base their 
knowledge on the subject and effectively help women with PCOS.
Keywords: PCOS; Oral Contraceptives; Metformin; Treatment.

INTRODUÇÃO

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) compromete 4% a 
21% das mulheres que ainda estão em idade de reprodução (LIZNE-
VA et al., 2016), o que causa inúmeras irregularidades e problemas 
à saúde, sendo a causa mais comum de infertilidade anovulatória. O 
diagnóstico é dado por: oligo/anovulação, sinais clínicos e/ou bioquí-
micos de hiperandrogenismo e ovários policísticos, detectados pela 
ultrassonografia (TANNUS; BURKE; KOL, 2015). 

Voltadas a essas mulheres com a SOP, o tratamento com a 
pílula anticoncepcional oral é o tratamento mais usado, pois, além de 
regular os ciclos menstruais e os níveis de globulina de ligação hor-
monal sexual (SHBG), que são aumentados, levam a níveis reduzidos 
de testosterona livre e diminuição dos escores de hirsutismo (GLIN-
TBORG et al., 2015).

Por certo, os contraceptivos hormonais são métodos adequa-
dos para a solução de problemas comuns ocasionados a esse gru-
po de mulheres, devido à causa das irregularidades menstruais, hir-
sutismo e acne em mulheres com SOP, sendo válida a avaliação se 
existem comorbidades como diabetes, hipertensão, obesidade, disli-
pidemia, depressão e ansiedade, sendo de extrema importância uma 
análise clínica para individualizar o tratamento adequado para os dife-
rentes problemas, trazendo os benefícios e os possíveis riscos do uso 
dos anticoncepcionais hormonais para tais complicações (DOKRAS, 
2016). 

A princípio, foram observados os efeitos das pílulas anticoncep-
cionais orais combinadas e da Metformina nas propriedades clínicas, 
hormonais e metabólicas na Síndrome dos Ovários Policísticos, em 
adolescentes e adultos. Portanto, no geral, as pílulas anticoncepcio-
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nais orais combinadas concedem uma terapêutica eficaz para o pro-
blema, melhorando o hiperandrogenismo e ajudam a regular o ciclo 
menstrual, sem privilégio de subtipos específicos de pílulas anticon-
cepcionais orais combinadas (TEEDE et al., 2019).

A metformina é um antidiabético oral da classe das biguanidas 
que é utilizada para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2, diminui 
a produção hepática de glicose, diminui a captação intestinal de gli-
cose e aumenta a captação periférica de glicose pelos músculos e 
fígado, diminuindo os níveis de insulina. O reconhecimento do papel 
da resistência à insulina na patogênese da SOP, que está corrente em 
50% a 70% das pacientes, conduziu ao interesse no uso dos agentes 
sensibilizantes à insulina para tentar reverter à disfunção metabólica 
e ovulatória relacionada à síndrome (TANNUS; BURKE; KOL, 2015).

O presente estudo teve como objetivo abordar, através de uma 
revisão bibliográfica integrativa, quanto à eficácia das Pílulas Anti-
concepcionais Orais combinados com a Metformina e, assim, com-
preender de que forma podem contribuir para a melhoria dos aspec-
tos hormonais, metabólicos e clínicos no tratamento da Síndrome dos 
Ovários Policísticos.

METODOLOGIA

O presente estudo baseou-se em uma revisão bibliográfica in-
tegrativa qualitativa que foi ordenada através de base de dados. Foram 
inseridas informações para a elaboração do trabalho com a junção 
de artigos originais, propondo a inserção de buscas e aplicações de 
estudos, e assim trazendo sua descrição efetiva para a descoberta de 
sinais.

A busca se deu nas bases de dados: Scientific Eletronic Library 
Online (Scielo); National Library of Medicine (PubMed); ScienceDi-
rect e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(Lilacs), com um recorte temporal de 2015 a 2021. Foram utilizados 
descritores no idioma português “Síndrome dos Ovários Policísticos”; 
“Tratamento na Síndrome dos Ovários Policísticos” e os respectivos 
descritores na língua inglesa. Foi utilizado na busca o operador boo-
leano “AND” que é um utilizado para facilitar as buscas. 
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Como critérios de inclusão no estudo, foram selecionados os 
artigos científicos que continham informações relacionadas ao tema, 
título, objetivo, e que datassem de 2015 a 2021, que estivessem na 
íntegra e nos idiomas: português e inglês em relação aos descritores. 
Foram excluídos os artigos que estavam em desacordo com a temáti-
ca, que possuíam inadequações com os descritores do estudo. Além 
disso, não participaram do estudo os artigos científicos que não tives-
sem aplicabilidade e relevância a mulheres com SOP.  

RESULTADOS 

Os resultados encontrados a partir das bases de dados estão 
apresentados na Tabela 01. Entretanto, notou-se que os descritores 
“Síndrome dos ovários policísticos, anticoncepcionais orais e metfor-
mina”, têm a menor relação de trabalhos indexados frente aos demais 
descritores.

Tabela 1 – Busca de artigos através dos descritores.
Descritores Scielo ScienceDirect Pubmed Lilacs Total

Síndrome dos Ovários 
Policísticos 89 7786 7127 125 15127

Tratamento na Síndrome 
dos Ovários Policísticos 20 6317 3759 36 10132

Anticoncepcionais orais 59 17153 5302 378 22892
Metformina na Síndrome 
dos Ovários policísticos 07 1410 663 11 2091

Fonte: Própria autoria (2021).

Após a verificação dos critérios de inclusão e exclusão, sele-
cionou-se um total de 10 artigos indexados entre as bases de dados, 
que se enquadravam na pesquisa. As distribuições dos artigos foram 
feitas em três Quadros e selecionados três tópicos essenciais para um 
bom entendimento do tema proposto, sendo estes: Anticoncepcionais 
Orais, Síndrome dos Ovários Policísticos e Anticoncepcionais combi-
nados e/ou metformina.
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Quadro 1 – Descrição dos trabalhos do tópico: Anticoncepcionais Orais.
Autoria
(Ano) Temática Objetivo Conclusões

(AMIRI 
et al., 
2020)

Uma comparação 
dos efeitos dos anti-
concepcionais orais 
nas manifestações 
clínicas e bioquími-
cas da SOP: um es-
tudo randomizado 

controlado cruzado.

Comparar os efeitos 
do uso de Anticon-
cepcionais Orais 
contendo Levo-

norgestrel (LNG) e 
aqueles contendo 

Desogestrel (DSG), 
Acetato de Ciprote-
rona (CPA) ou Dros-

pirenona (DRSP) 
sobre os parâmetros 
clínicos, androgêni-

cos e metabólicos de 
pacientes com SOP, 

durante 6 meses.

Este estudo mostrou os 
efeitos semelhantes dos 

anticoncepcionais hormo-
nais sobre os parâmetros 
clínicos do AH após 3-6 

meses de tratamento, em-
bora houvesse diferenças 
significativas entre seus 
efeitos androgênicos e 
metabólicos durante a 

mesma duração da terapia; 
OCs contendo LNG foram 
menos eficazes nos perfis 

androgênicos e tiveram 
efeitos prejudiciais nos 

perfis lipídicos.

(WEISS 
et al., 
2020)

Modificações de es-
tilo de vida sozinhas 
ou combinadas com 
contraceptivos hor-
monais melhoram 
a disfunção sexual 
em mulheres com 

síndrome do ovário 
policístico.

Descrever a preva-
lência de disfunção 
sexual feminina em 
uma população bem 
definida de SOP e 

avaliar o impacto dos 
tratamentos comuns 
de SOP na função 

sexual.

Conclui-se que os trata-
mentos comuns para SOP 
inclui modificação intensiva 
no estilo de vida em combi-

nação com OCPs.

(ORIO 
et al., 
2016)

Contraceptivos orais 
versus exercício 

físico em fatores de 
risco cardiovascular 

e metabólico em 
mulheres com SOP: 

um ensaio clínico 
randomizado.

Comparar os efeitos 
da administração 
de contraceptivos 

orais e exercício no 
risco cardiovascular, 
clínico, parâmetros 
hormonais e meta-

bólicos em mulheres 
com SOP.

Os contraceptivos orais 
tratam eficazmente o hipe-
randrogenismo e os distúr-
bios menstruais enquanto 
o programa estruturado de 
treinamento e exercícios é 
mais eficaz na melhoria do 
perfil cardiometabólico e 

da função cardiopulmonar 
na SOP.

Fonte: Própria autoria (2021).
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Quadro 2 – Descrição dos trabalhos do tópico: 
Síndrome dos ovários policísticos.

Autoria

(Ano)
Temática Objetivo Conclusões

(DAVIS; 
HOLLEY; 

DOWNES, 
2021)

Diagnóstico e 
tratamento da 

SOP na atenção 
primária.

Fornecer um diagnóstico 
preciso da SOP para que 
um plano de tratamento 

possa ser feito, com 
base nas necessidades 

individuais.

Uma história específi-
ca e um exame físico 

devem ser usados para 
revelar os sintomas 

definitivos do distúrbio. 
Os critérios de Rotter-

dam oferecem uma 
orientação útil para a 
determinação de um 
diagnóstico de SOP.

(FRANKS, 
2021)

Síndrome dos 
ovários policís-

ticos.

Mostrar que as caracte-
rísticas bioquímicas típi-
cas são concentrações 

séricas elevadas de 
testosterona e hormônio 
luteinizante, particular-

mente em mulheres ano-
vulatórias, mas o diag-

nóstico é feito com base 
em critérios clínicos.

O manejo da SOP inclui 
o tratamento da infertili-
dade, regulação mens-
trual em mulheres que 

não desejam gravidez e 
tratamento dos sintomas 
associados de hiperan-

drogenismo.

(HELM et 
al., 2017)

Diagnóstico 
tardio e falta 

de informação 
associada à 

insatisfação em 
mulheres com 
síndrome dos 

ovários policís-
ticos.

Investigar experiências 
de diagnóstico de síndro-
me dos ovários policís-
ticos, informações for-

necidas e preocupações 
sobre SOP.

No estudo, muitas 
mulheres relataram 
diagnóstico tardio e 

informações inadequa-
das. Essas lacunas no 
diagnóstico precoce, 

educação e suporte são 
oportunidades claras 
para melhorar a expe-

riência do paciente.
Fonte: Própria autoria (2021).
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Quadro 3 – Descrição dos trabalhos do tópico: Anticoncepcionais 
combinados e/ou com Metformina.

Autoria
(Ano) Temática Objetivo Conclusões

(ALTINOK 
et al., 
2018)

Efeito do tratamen-
to de 12 meses 

com metformina e/
ou contraceptivos 
orais na qualidade 
de vida relacionada 
à saúde na síndro-
me do ovário poli-

cístico.

Avaliar as 
mudanças na 
QVRS durante 
o tratamento 
randomizado 
de 12 meses 
com M, OCP 

ou Mº
OCP com SOP.

Concluiu-se que as mudanças 
na QVRS foram comparáveis 

entre o  tratamento de 12 
meses com M e /ou OCP em 
mulheres relativamente sau-

dáveis e magras com SOP. Os 
dados agrupados mostraram 

pontuações de PCOS-VAS di-
minuídas durante o tratamento  
médico e pode ser uma ferra-
menta valiosa para avaliação 

da QVRS em doenças especí-
ficas à SOP.

(ZUBEIDI; 
KLEIN, 
2015)

Ensaio clínico 
randomizado ava-
liando metformina 
versus pílulas anti-
concepcionais orais 

no tratamento de 
adolescentes com 
síndrome dos ová-

rios policísticos.

Avaliar a 
metformina 

versus pílulas 
anticoncepcio-
nais orais no 
tratamento da 
SOP em ado-

lescentes.

Verificou-se que os estudos 
apontaram que a metformina 
e as pílulas anticoncepcionais 

orais têm um efeito positivo 
no IMC, que persiste após a 
interrupção do tratamento. 
FT diminuiu com ambos os 
tratamentos, mas só atingiu 

significância com pílulas anti-
concepcionais orais.

(YANG et 
al., 2018)

A eficácia da met-
formina de 24 me-
ses para melhorar 

a menstruação, 
hormônios e perfis 

metabólicos na 
Síndrome do Ová-

rio Policístico.

Os efeitos da 
metformina em 
mulheres com 
SOP durante 

24 meses 
em relação à 
menstruação, 
hormônios e 

perfis metabó-
licos são ava-

liados.

A metformina esteve asso-
ciada a melhorias no ciclo 
menstrual e na maioria dos 

perfis hormonais em mulheres 
com sobrepeso e peso normal 
com SOP durante 24 meses 
de tratamento. A maioria dos 
parâmetros atingiu resposta 

máxima e estado estável após 
6 meses. Diferenças fenotí-
picas no IMC de base e no 

nível de testosterona podem 
ser usadas como critérios de 

seleção de pacientes ou prog-
nósticos de tratamento.

(ARTANI; 
IFTIKHAR; 

KHAN, 
2018)

Efeitos da Metfor-
mina em sintomas 
da Síndrome do 

Ovário Policístico 
entre as mulheres 
em idade reprodu-

tiva.

Determinar 
os efeitos da 
metformina 

em pacientes 
com síndrome 
ovariana poli-

cística.

Concluiu-se que a metformina 
tem um papel significativo no 
enfrentamento dos sintomas 
SOP. Recomenda-se realizar 
pesquisas mais aprofundadas 
e longitudinais sobre os efeitos 

a longo prazo da droga.
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(ZAHRA; 
SHAH; 
RAHIM, 
2016)

Efeitos da metfor-
mina nos parâme-
tros endócrinos e 
metabólicos em 
pacientes com 

SOP.

Avaliar os 
efeitos da 

metformina 
sobre os níveis 
metabólicos e 

endócrinos nos 
parâmetros em 
pacientes com 

(SOP)

Verificou-se, que o tratamento 
com metformina em mulheres 
com SOP apresentou melhora 
significativa na pressão arte-

rial.

Fonte: Própria autoria (2021).

DISCUSSÃO
Anticoncepcionais Orais

Apresentado no Quadro 1, o estudo de Amiri et al., (2020) evi-
denciou que o uso da terapêutica com os Anticoncepcionais Orais 
contendo Desogestrel (DSG), Acetato de Ciproterona (CPA) e Dros-
pirenona (DRSP), mostrou uma diminuição nos níveis de índice de 
androgênio livre (FAI) após 3 meses. Além disso, mostrou que o uso 
de Anticoncepcionais Orais contendo Desogestrel (DSG), Acetato de 
Ciproterona (CPA) e Drospirenona (DRSP), por 3-6 meses, foi liga-
do a um maior aumento de globulina de ligação ao hormônio sexual 
(SHBG). Foram vistos que mulheres tratadas com Anticoncepcionais 
Orais contendo Drospirenona (DRSP), durante 6 meses, houve me-
lhora na acne. Portanto, foi notória a eficácia terapêutica de Anticon-
cepcionais Orais contendo Desogestrel (DSG), Acetato de Ciproterona 
(CPA) e Drospirenona (DRSP), em comparação com os medicamen-
tos que obtinham Levonorgestrel (LNG), esses quatro tipos de pílulas 
anticoncepcionais alcançaram eficácia semelhante na redução das 
manifestações de hiperandrogenismo (AH) depois de 3-6 meses.

Além disso, dos problemas causados pela a SOP, a disfunção 
sexual feminina é bastante prevalente, sendo válido ressaltar que, por 
ser a endocrinopatia mais frequente em mulheres que ainda estão em 
idade reprodutiva, mostra uma grande quantidade de mulheres afeta-
das. E com o estudo, feito ao longo do período de 16 semanas, obtive-
ram-se esclarecimentos que os tratamentos comuns da SOP, inclusas 
as modificações do estilo de vida sozinhas, ou uma combinação de 
estilo de vida e Pílulas anticoncepcionais orais hormonais, têm a capa-
cidade de melhorar a função sexual (WEISS et al., 2020).
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Portanto, Orio et al. (2016) reforçaram que a eficácia dos anti-
concepcionais orais, traz melhorias e uma diminuição significativa no 
hiperandrogenismo e dos distúrbios menstruais, havendo uma melho-
ra considerável da frequência das menstruações, além disso, o estudo 
mostrou que o programa de treinamento físico estruturado (SETP) é 
mais eficaz na melhoria do perfil cardiometabólico e da função cardio-
pulmonar na SOP. 

Síndrome dos ovários policísticos 

Davis; Holley; Downes (2021), de acordo com suas conclusões 
listadas no Quadro 2, a patogenia prejudica 6% e 18% das mulheres 
em idade de reprodução. Essa síndrome pode estimular ao hiperan-
drogenismo, resistência à insulina e infertilidade. Os parâmetros de 
Roterdã são válidos para aprimorar o diagnóstico e o tratamento ade-
quado. Um exame físico detalhado, testes laboratoriais e ultrassom de 
imagem ajudam no diagnóstico. O tratamento é apurado nas neces-
sidades individuais e necessita incluir modificações de estilo de vida, 
medicação, processo de saúde e educação do paciente. 

Além disso, pôde-se perceber ainda uma relação direta do estu-
do de Davis; Holley; Downes (2021) com o realizado por Franks (2021), 
mostrando que a SOP é a doença endócrina mais comum em mulheres 
que normalmente têm sintomas de anovulação associados a manifes-
tações clínicas e/ou bioquímicas de excesso de andrógeno, ainda que 
seu espectro de apresentação contenha mulheres com hiperandroge-
nismo que têm períodos regulares. É a causa mais comum de infertili-
dade anovulatória, e agora é relatada como um dos essenciais fatores 
de risco para o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2. 

Identifica-se agora que as mulheres com SOP normalmente 
têm depressão e ansiedade, e índices diminuídos de qualidade de 
vida. O manejo da síndrome dos ovários policísticos engloba regula-
ção menstrual em mulheres que não querem engravidar, tratamento 
de infertilidade e tratamento de sintomas relacionados ao hiperandro-
genismo. 

Nesse sentido, Helm et al. (2017) afirmam que a SOP é uma 
doença bastante complexa, crônica e ainda pouco falada. A experiên-
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cia do diagnóstico pode ter seguimentos duradouros no bem-estar e 
na autogestão. Com isso, neste estudo, as mulheres revelaram que 
obter um diagnóstico de SOP levou alguns meses e até anos de con-
sultas com os profissionais capacitados. As grandes preocupações 
dessas mulheres que tinham a SOP era a dificuldade para perder 
peso, infertilidade, hirsutismo e irregularidades menstruais. Portanto, 
existem oportunidades perceptíveis para melhor conscientização das 
mulheres, como também, capacitados da saúde para melhor diagnós-
tico oportuno. 

Anticoncepcionais combinados e / ou com Metformina

Altinok et al. (2018), mostram que o tratamento com OCP sozi-
nho ou combinado com M foi mais eficaz que a M sozinha em relação 
à diminuição de pelos faciais. Os dados obtidos mostraram que todos 
os pontos da síndrome dos ovários policísticos reduziram significativa-
mente no decorrer da intervenção médica, e essas informações quan-
to ao estudo estão descritas no Quadro 3.

Zubeidi e Klein (2015), avaliaram o uso da Metformina versus 
pílulas anticoncepcionais orais (OCP) no tratamento de adolescentes 
com SOP, constatando que a Metformina e OCP têm um efeito provei-
toso no Índice de Massa Corporal (IMC) que foi diminuído em todos os 
que fizeram o uso da Metformina mais OCP. Além disso, Testosterona 
Livre (FT) diminui com clareza apenas com OCP e as menstruações 
são mais pontuais com o uso das Pílulas Anticoncepcionais Orais. 
Portanto, o estudo transparece que tanto OCP quanto a Metformina 
são competentes para a SOP em adolescentes.

Ainda quanto às informações, o estudo de Yang et al. (2018), 
mostra o efeito da Metformina em mulheres com SOP no período de 24 
meses acerca da menstruação, hormônios e perfis metabólicos. Mu-
lheres com sobrepeso e peso normal com SOP, tiveram um aumento 
da frequência menstrual, assim trazendo melhorias no ciclo menstrual 
e diminuição do IMC, testosterona e níveis de hormônio luteinizante 
nos primeiros 6 meses com o tratamento. O estudo também mostrou 
que mulheres de peso normal, apresentando testosterona alta no iní-
cio do estudo, tiveram maior significância de melhora em 6 meses, en-
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quanto as pacientes com sobrepeso e níveis de testosterona normais 
eram mais tendentes a atingir menstruação normal em 12 meses. 

Desse modo, a Metformina é apresentada como uma droga 
muito usada para tratar os sintomas da SOP entre as mulheres. O es-
tudo mostrou a importância da metformina na competência de conce-
ber, mudanças de humor, níveis de energia, peso corporal, hirsutismo 
e irregulares menstruais e acne. De acordo com critérios incluídos, 
100 mulheres foram avaliadas, os pontos apresentados pelos integran-
tes do estudo propuseram uma influência significante da metformina 
sobre suas comorbidades. Sugeriram ainda que a metformina não 
gera um impacto intenso na capacidade de conceber e na modificação 
no peso corporal. A mesma tem uma função significativa no enfren-
tamento dos sintomas da síndrome do ovário policístico. Portanto, é 
recomendado realizar mais pesquisas sobre efeitos a longo prazo da 
droga e as especificidades entre essas mulheres (ARTANI; IFTIKHAR; 
KHAN, 2018).

No estudo de Zahra; Shah; Rahim (2016) foi feito para avaliar 
os efeitos da Metformina sobre os níveis metabólicos e parâmetros 
endócrinos em mulheres acarretadas com a Síndrome dos Ovários 
Policísticos (SOP). As pacientes que fizeram o uso da Metformina (3 
vezes ao dia) por três meses contínuos, mostraram que os principais 
parâmetros endócrinos e metabólicos modificaram significativamente 
depois do uso da Metformina, sendo notório uma redução significativa 
no tamanho do ovário direito depois do tratamento com a Metformina, 
como também, foi observado uma melhoria do perfil hormonal na for-
ma de redução dos níveis de Hormônio Luteinizante, Hormônio Folícu-
lo Estimulante e Visfatina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o estudo, observou-se que o uso das Pílulas 
Anticoncepcionais Orais e Metformina contribuem para a melhoria das 
irregularidades em mulheres com SOP. Isso porque atuam de forma 
benéfica nos aspectos hormonais, metabólicos e clínicos. A modifica-
ção do estilo de vida também é essencial para colaboração da melho-
ra dos sintomas dessa síndrome.
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Desse modo, o presente trabalho contribuiu para o aprofunda-
mento e desenvolvimento de novas reflexões acerca da eficácia dos 
Anticoncepcionais Orais e Metformina no tratamento da Síndrome dos 
Ovários Policísticos. Por fim, poderá servir como guia para novos estu-
dos que busquem entender melhor sobre mulheres com síndrome dos 
ovários policísticos. 
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RESUMO
A judicialização da saúde tem sido um tema que vem ganhando um 
amplo espaço nos debates científicos, seja por ser considerado po-
lêmico, por dividir opiniões, ou pela forma como vem atingindo o Sis-
tema Único de Saúde (SUS), devido ao grande número de decisões. 
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Nesse contexto, faz-se o seguinte questionamento: O município de 
Piripiri possui muitas ações envolvendo judicialização da saúde? Tem 
como objetivo geral analisar os casos de judicialização na Comarca de 
Piripiri-Piauí nos anos de 2018 a 2020. Os objetivos específicos são 
contextualizar o direito à saúde nas Constituições brasileiras e discor-
rer sobre a judicialização da saúde. Sobre o aspecto metodológico, 
utilizou a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, incluindo os 
dados processuais do sistema do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), 
Themis Web, envolvendo o município de Piripiri como parte de proces-
sos de judicialização à saúde. Identificou-se que o município possui 
poucos casos de judicialização em tramitação nos anos em estudo. 
Palavras-chave: Judicialização; Saúde; Piripiri.

ABSTRACT
The judicialization of health has been a topic that has been gaining 
ample space in scientific debates, either because it is considered con-
troversial, because it divides opinions, or because of the way in which it 
has reached the Unified Health System (SUS), due to the large number 
of decisions. In this context, the following question is asked: Does the 
municipality of Piripiri have many lawsuits involving the legalization of 
health? Its general objective is to analyze the cases of judicialization in 
the Piripiri-Piauí District in the years 2018 to 2020. The specific objecti-
ves are to contextualize the right to health in the Brazilian Constitutions 
and discuss the judicialization of health. Regarding the methodological 
aspect, it used bibliographical research and documental research, in-
cluding procedural data from the Piauí Court of Justice (TJ-PI) system, 
Themis Web, involving the municipality of Piripiri as part of health ju-
dicialization processes. It was identified that the municipality has few 
cases of judicialization in progress in the years under study.
Keywords: Judicialization; Health; Piripiri.

1 Introdução

Com o crescimento do acesso aos meios de comunicações, 
tornou-se muito fácil qualquer um da sociedade pesquisar e saber mui-
to a respeito dos diretos que lhes são assegurados, desde sua nascen-
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ça. O direito à vida, à liberdade, à segurança são direitos não menos 
importantes do que o direito à saúde. 

De acordo com o art.196 da Constituição Federal de 1988, a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políti-
cas sociais e econômicas [...] (BRASIL, 1988). Em análise ao texto da 
Carta Magna, pode-se garantir que na prática é possível que o Estado 
garanta a universalização da saúde indistintamente, socorrendo aque-
les que dela necessita?

Infelizmente, a resposta para o questionamento formulado an-
teriormente é não, tendo em vista que vem se tornando bastante evi-
dente dentro da sociedade brasileira a judicialização da saúde, cau-
sando um aumento exacerbado de ações judiciais em todo o país.

O Brasil apresenta um aumento expressivo de ações judiciais 
envolvendo o fenômeno que tem sido denominado “judicialização da 
saúde”. Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelam um 
aumento significativo do número de demandas ao se analisar sua evo-
lução, passando de 1.778.269 ações em 2018 para 2.228.531 em 2019 
(Schulze, 2019). 

A judicialização da saúde vem sendo estudada por diversos es-
tudiosos, seja na área da saúde ou no direito, sendo discutida sob di-
versas perspectivas, tais como: características das ações, os impactos 
financeiros para o sistema de saúde, a competência do poder judiciá-
rio de julgar tais ações, o conhecimento sobre o tema dos juízes para 
embasarem as suas decisões, dentre outros. 

Diante desse contexto, justifica-se a importância da pesquisa em 
estudar o contexto local para analisar a amplitude dos casos de judicia-
lização da saúde no município no qual os pesquisadores atuam, sendo 
imprescindível conhecer a realidade social em que se vivencia e trabalha. 

Tem como objetivo analisar os casos de judicialização na Co-
marca de Piripiri-Piauí nos anos de 2018 a 2020, tendo como objetivos 
específicos contextualizar o direito à saúde nas Constituições brasilei-
ras e discorrer sobre a judicialização da saúde.

Entende-se que os municípios de pequeno porte recebem re-
cursos insuficientes para as ações de saúde e, diante disso, a questão 
norteadora da pesquisa é: O município de Piripiri possui muitas ações 
envolvendo judicialização da saúde? 
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Em termos metodológicos, para responder ao questionamento 
desse estudo, foi realizada uma pesquisa documental no sistema do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), chamado de Themis 
Web. Foi realizada ainda uma revisão de literatura que incluiu arti-
gos, livros, documentos legais e informes estatísticos disponíveis nas 
principais bases de dados de literatura cientifica sobre o tema desse 
artigo, como a Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google 
Acadêmico e CNJ. 

Esse artigo, além da Introdução e Considerações Finais, está 
dividido em 4 (quatro) sessões. A primeira trata da evolução do Direito 
à Saúde nas Constituições Brasileiras, apresentando a evolução do 
direito a saúde no Brasil a partir de suas constituições; na segunda, 
trata-se da judicialização, expondo conceitos, críticas e aspectos ge-
rais pertinentes ao tema. 

A metodologia do estudo é delineada na terceira sessão, a qual 
descreve o percurso metodológico para atingir os objetivos do artigo e, 
na quarta sessão, intitulada de Judicialização da saúde no município 
de Piripiri-Piauí, serão apresentados os dados coletados na pesquisa.

2 A evolução do Direito à Saúde nas Constituições Brasileiras

O direito à saúde nunca foi um tema satisfatoriamente garanti-
do pelas Constituições brasileiras anteriores à Constituição Federal de 
1988. O Brasil, desde a Independência, possuiu 7 (sete) constituições 
(1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988), que por vez foram outor-
gadas (impostas) ou promulgadas (participação do povo).

Quanto ao direito à saúde, a primeira Constituição outorgada 
no período Imperial de 1824 não tratava expressamente do direito à 
saúde, conferindo somente a garantia dos “socorros públicos” aos 
cidadãos brasileiros:

Artigo 179 - A inviolabilidade dos direitos civis e políticos 
dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, 
a segurança individual e a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Império, pela maneira seguinte:
[...]
XXXI) A Constituição também garante os socorros públi-
cos. (BRASIL, 1824)
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A Constituição promulgada em 1891, por sua vez, suprimiu o 
dispositivo que garantia os “socorros públicos” e apresentou, em seu 
artigo 72, caput, uma leve e indireta proteção sanitária ao mencionar a 
“segurança individual” (BRASIL, 1891).

A CF/1934 previa ainda no artigo 121, h, acerca da assistência 
médica e sanitária ao trabalhador. Já o art. 138, nas alíneas f e g in-
cumbia à União, aos Estados e aos Municípios a responsabilidade de 
“adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a 
moralidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a 
propagação das doenças transmissíveis” e “cuidar da higiene mental e 
incentivar a luta contra os venenos sociais” (BRASIL, 1934).

Assim, ampliando o rol dos direitos individuais e políticos, a 
Constituição de 1934 criou normas programáticas e atribuiu compe-
tência concorrente à União e aos Estados para cuidarem da saúde e 
da assistência públicas, garantindo assistência médica e sanitária aos 
trabalhadores e gestantes.

A Constituição de 1937, em seu artigo , aduz que compete priva-
tivamente à União: inciso XXVII “[...] normas fundamentais da defesa e 
proteção da saúde, especialmente da saúde da criança” (BRASIL, 1937).

A Constituição de 1946 (CF/1946) tentou manter um texto in-
termediário entre as Constituições de 1934 e de 1932, mantendo a 
competência privativa da União para legislar sobre saúde:

Art. 5. Compete privativamente á União o poder de legis-
lar sobre as seguintes matérias:

XV - Legislar sobre:
(...)

b) normas gerais de direito financeiro; de seguro e previ-
dência social; de defesa e proteção da saúde; e de regi-
me penitenciário.

Pela primeira vez, o direito à vida foi garantido na CF/1946, em 
seu art. 141. “A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangei-
ros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
vida [...]” (BRASIL, 1946).

Um marco na história da garantia do direito à saúde que mere-
ce destaque é o conceito de saúde descrito pela Organização Mundial 
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de Saúde - OMS, divulgado na carta de princípios de 7 de abril de 
1948 (Dia Mundial da Saúde), implicando o reconhecimento do direito 
à saúde e da obrigação do Estado na promoção e proteção da saúde, 
estabelecendo que “saúde é o estado do mais completo bem-estar fí-
sico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade” (SILVA, 
2017).

Na Constituição de 1967, foi mantida a competência privativa 
da União para legislar sobre saúde (artigo 8, XVII, c). Ademais, asse-
gurou-se no artigo 5º, XIV: “estabelecer planos nacionais de educação 
e de saúde;”, uma preocupação do legislador com a saúde.  

O direito dos trabalhadores e de suas famílias, assistência sani-
tária, hospitalar e médica preventiva, foi assegurado no art. 158:

Artigo 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores 
os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da 
lei, visem à melhoria, de sua condição social:
 
(...) XV - assistência sanitária, hospitalar e médica pre-
ventiva; (BRASIL, 1967)

Posto isso, a única Constituição a abordar com maior consis-
tência o direito à saúde foi a atual, promulgada em 1988, uma vez que, 
em seu artigo 6º, regulamenta o direito à saúde, bem como outras ga-
rantias como educação, moradia e segurança, elevando-os ao plano 
dos direitos sociais. 

Além disso, a Constituição de 1988 (CF/1988) foi pioneira em 
estruturar a saúde pública e privada no Brasil e organizar as estruturas 
para que esta fosse efetivada, trazendo em seu texto diversos dispo-
sitivos legais de competência legislativa, de planejamento e execução, 
conforme demonstra o quadro 1:. 

Quadro 1 - Constituição Federal de 1988 e o direito a saúde
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O DIREITO A SAÚDE

Art. 6º
Estabelece como direitos sociais fundamentais a educação, a 
saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância;

Artigo 23, inci-
so II

Competência comum da União, dos Estados e Municípios: cui-
dar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência;
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Artigo 24, inciso 
XII

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa 
da saúde;  

Artigo 30, inciso 
VII

Competência dos municípios em prestar, com a cooperação téc-
nica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento 
à saúde da população;

Artigo 34, inciso 
VII, e)

Previsão de limites mínimos de aplicação de recursos orçamen-
tários na saúde;

Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado
Artigo 197 São de relevância pública as ações e serviços de saúde

Artigo 199
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Essa saúde 
privada, será exercida de forma complementar ao sistema único 
de saúde, sempre em obediência a lei 8080/90.

Fonte: (BRASIL, 1988)

Dessa maneira, o legislador garantiu a saúde como direito de 
todos e dever do Estado, mas, além disso, garantiu diversos direitos 
até então não regulamentados no Brasil, como previsão orçamentária. 
No entanto, nota-se que o direito à saúde no Brasil até chegar aos 
moldes atuais, passou por diversos períodos políticos e sociais que 
refletiram na demora em garantir o direito à saúde e à vida.

Antes da Constituição de 1988, as pessoas que não preen-
chessem os requisitos exigidos para acesso à saúde pelas entidades 
públicas, ficavam completamente dependentes da iniciativa privada. 
O Estado, portanto, tinha menor atuação, devendo prestar serviços 
públicos de saúde somente aos trabalhadores que contribuíssem para 
a Previdência Social. O ordenamento jurídico vigente garante que o 
Estado, mediante políticas sociais e econômicas, assegure saúde de 
forma universal.

3 Judicialização da Saúde 

É importante salientar que sempre que a Constituição define 
um direito como fundamental, ele se torna exigível, inclusive mediante 
ação judicial. Posto isto, mesmo que o Brasil, em sua Constituição Fe-
deral de 1988, tenha concretizado a universalização do direito à saúde 
por meio de instrumentos normativos específicos, infelizmente muitos 
brasileiros têm recorrido aos tribunais pra conseguir acesso à bens e 
serviços de saúde (FREITAS, FONSECA, QUELUZ, 2020).
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Neste viés, sempre que um direito fundamental ou infracons-
titucional estiver sendo descumprido, o Judiciário quando provocado 
deverá intervir. Se o legislador tiver feito ponderações e escolhas vá-
lidas, à luz das colisões de direitos e de princípios, o Judiciário deve-
rá ser deferente para com elas, em respeito ao princípio democrático 
(BARROSO, 2007). 

Sobre esse aspecto, alguns defendem a importância da atuação 
do Poder Judiciário na concretização de direitos sociais, em especial, 
o da saúde, argumentando que tais direitos são indispensáveis para a 
efetuação da dignidade da pessoa humana, e manutenção da vida. 

E nesta perspectiva, Borges (2014, p. 29) reitera que “[...] em 
face de uma situação que ponha em risco a vida de um cidadão, é per-
feitamente legítimo que, à revelia das políticas públicas organizadas, 
seja o seu direito reconhecido individualmente pela Justiça”. 

A judicialização da saúde refere-se à busca do Judiciário como 
a última alternativa para obtenção do medicamento ou tratamento ora 
negado pelo SUS, seja por falta de previsão legal, seja por questões 
orçamentárias. É reflexo de um sistema de saúde deficitário, que não 
consegue concretizar a contento a proteção desse Direito Fundamen-
tal (SILVA, 2013).

Ademais, nos autos da ADPF- MC 45/DF, tendo como relator o 
ministro Celso de Mello, é estabelecido que: 

[...] ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as 
políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema 
Único de Saúde, o judiciário não está criando política 
pública, mas apenas determinando o seu cumprimento. 
A alegação de violação à separação de Poderes não jus-
tifica a inércia do Poder Executivo em cumprir seu dever 
constitucional de garantia do direito à saúde de todos.

No entanto, deve-se salientar que a grande procura de acesso 
à saúde por intermédio do judiciário, pode-se gerar um aumento de 
despesas que não estão previstas no orçamento dos municípios. A 
maioria deles enfrenta grandes entraves financeiros para garantir os 
insumos básicos para o funcionamento da rede de atenção básica e 
uma condenação de grande monta pode ser prejudicial para as finan-
cias, podendo ocasionar o desmonte do sistema por falta de recursos 
em decorrência de uma única ação judicial. 
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O Ministério da Saúde, entre 2010 e 2018, gastou R$ 8,5 bilhões 
de reais (a valores constantes) com a compra de medicamentos por or-
dem judicial, o que representa cerca de 10% do orçamento da assistên-
cia farmacêutica do Ministério no período. A maior parte desses valores 
foi destinada para a aquisição de um número muito pequeno de medi-
camentos de altíssimo custo não incorporados ao SUS (WANG, 2021).

Sabe-se que a saúde é um direito humano fundamental, mas 
se encontra mal implementada e desencadeada a expansão da judi-
cialização da saúde. No entanto, é imprescindível o equilíbrio entre 
a consecução do direito individual e as políticas públicas para que o 
orçamento público não seja onerado a tal ponto que torne inviável a 
atuação do Estado (SILVESTRE E FERNANDEZ, 2019).

Assim, Luís Roberto Barroso (2007), Ministro atuante do Supremo 
Tribunal Federal (STF) apresenta, em um estudo desenvolvido por solici-
tação da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, várias críticas 
à judicialização excessiva, baseado em suas pesquisas sobre a temática, 
que são relevantes para refletir sobre a complexidade do tema. Veja-se: 

Quadro 2 - Críticas à judicialização excessiva

1
A garantia do direito à saúde deve ser efetivada por meio de políticas so-
ciais e econômicas, não através de decisões judiciais (Constituição Fede-
ral, art. 196);

2
O Poder Executivo, que possui conhecimento sobre os recursos disponí-
veis e as necessidades a serem supridas, é que deve dispor de compe-
tência para tomar as decisões referentes aos gastos públicos com saúde; 

3
Os recursos públicos são obtidos através da cobrança de impostos, pagos 
pelo povo. Assim, o próprio povo quem deve decidir, diretamente ou por 
meio de seus representantes legais, como os recursos serão gastos;

4

Em virtude da insuficiência dos recursos públicos, investi-los em determi-
nado setor sempre implica deixar de investi-los em outros. E em julgado de 
1994 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi negado concessão de 
medida cautelas a paciente portado de insuficiência renal, alegando-se o 
alto custo do medicamento, a impossibilidade de privilegiar um doente em 
detrimento de outros (TJRJ, j. 20 set. 1994);

5

As decisões judiciais em matéria de documentos provocam a desorgani-
zação da Administração Pública, visto que, quando há alguma decisão ju-
dicial determinando a entrega imediata de medicamentos, frequentemente 
o Governo desatende a um paciente que o recebia regularmente, para 
entregá-lo ao litigante individual que obteve a decisão favorável;
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6

Quando o Judiciário assume o papel de protagonista na implementação 
das políticas públicas, não reduz as desigualdades econômicas e sociais, 
porém privilegia aqueles que possuem acesso qualificado à Justiça, seja 
por conhecerem seus direitos, seja por poderem arcar com os custos do 
processo judicial;

7
O Judiciário, mesmo que instruído por laudos técnicos, não domina o co-
nhecimento específico necessário para instituir políticas de saúde, uma 
vez que o juiz é um ator social que observa apenas os casos concretos;

Fonte: Adaptação Barroso (2007)

Conforme observamos, as críticas destacadas pelo Ministro do 
STF, Luís Roberto Barroso, ratifica a preocupação de que o poder ju-
diciário adentre na competência dos outros poderes, em especial, do 
poder executivo, tendo em vista que em diversas decisões que envol-
vem o direito à saúde se determina a utilização dos recursos disponí-
veis, que é competência do poder executivo.

Dessa maneira, quando se questiona políticas públicas já exis-
tentes, mas que são mal orientadas e que violam os princípios cons-
titucionais, a intervenção do Judiciário não invade a competência do 
Legislativo ou do Executivo, mas simplesmente faz cumprir a Consti-
tuição e os direitos fundamentais (BORGES, 2014). 

Outra crítica pertinente é que em muitos casos o poder judiciário 
pode ser induzido ao erro, pois mesmo que o processo seja instruído 
por laudos técnicos, os juízes não dominam o conhecimento específico 
necessário para instituir políticas de saúde, podendo julgar de forma 
errônea ou mesmo privilegiar aqueles que têm mais conhecimento e 
facilidade em acessar o judiciário com bons advogados, em detrimento 
dos que realmente precisam acessar à saúde para garantir a vida.

A concorrência entre os direitos é um dos entraves na sua ga-
rantia. O reconhecimento do direito de alguns é o consequente supri-
mento do direito de outros (BOBBIO,1992).

Nesse sentido, o julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro, explicitado no Quadro 1, deixa claro que o alto custo do medi-
camento poderia privilegiar um doente em detrimento de outros, como 
afirma Bobbio. Nos processos de judicialização, o direito de um indiví-
duo, pode suprir o do outro.

Frisa-se que a judicialização não se detém somente à entrega 
de medicamentos, mas também estão associadas a outros tipos de 
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serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como a reali-
zação de cirurgias, procedimentos, material médico-hospitalar, vagas 
em UTI, fornecimento de componentes alimentares para dietas espe-
ciais entre outros, o que vem causando cada vez mais uma grande 
preocupação para os gestores do SUS, devido ao grande volume de 
processos envolvendo a gestão da saúde.

Porém, a expansão da judicialização tem preocupado gestores 
e juristas, pois, sem critérios, pode conduzir a um desequilíbrio do or-
çamento, prejudicando políticas públicas já avançadas (SILVA, 2013).

Diante disso, pode-se observar que a situação é preocupante, 
visto que não existe nenhum levantamento, seja em âmbito estadual, 
federal ou municipal, da dimensão do episódio que se tratou chamar 
da judicialização da saúde, muitos menos dos impactos que tudo isso 
causa ao SUS a longo prazo. 

Atualmente, são mais de dois milhões de ações sobre saúde, 
de acordo com dados atualizados do Relatório Justiça em Números, 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A maior parte dos processos 
têm como objeto procedimentos e medicamentos, sendo que muitos 
deles estão previstos na lista do SUS, mas infelizmente negligencia-
dos pelo Estado, o que acaba prejudicando a população que necessita 
desses serviços (HERCULANO, 2020).

No cenário nacional, o setor de saúde foi responsável por 
498.715 processos em primeira instância, distribuídos em 17 tribunais 
estaduais de justiça; e 277.411 processos em segunda instância, dis-
tribuídos em 15 tribunais de justiça estaduais. Já no âmbito regional, o 
Estado do Piauí, no Tribunal de Justiça, possui cerca de 411 processos 
com objetos relacionados à  judicialização da saúde, contanto com 6 
ações coletivas, onde se tem uma média de menos de 1,50% de ações 
coletivas de judicialização à saúde em todo o Estado do Piauí (CON-
SELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019).

O descontentamento dos usuários do sistema de saúde não 
é algo relativamente novo. Desde a implantação do SUS até os dias 
atuais, há diversas causas judiciais relacionadas ao descumprimento 
e/ou erros de procedimentos médicos hospitalares, que fazem com 
que cada vez mais os cidadãos brasileiros recorram ao judiciário para 
ter acesso à saúde.
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3 Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo, de caso analítico, descritivo, 
em que se utilizou a metodologia pesquisa bibliográfica e pesquisa 
documental, por meio da análise processual, pesquisadas através do 
sistema Themis Web, do Tribunal de Justiça do Piauí, Comarca de 
Piripiri. Foram pesquisadas ações dessa natureza contra o Município 
de Piripiri, que tramitam na 3ª vara, competente para julgar os proces-
sos dos feitos da Fazenda Pública. Foram utilizados na pesquisa, os 
descritores “Município de Piripiri” e “Secretaria de Saúde de Piripiri”, 
utilizando ainda o filtro com o assunto: “saúde”, no período entre 2018 
e 2020.

O interesse pela escolha da referida cidade justifica-se pelo fato 
da atuação dos pesquisadores como estudantes do curso de Bacha-
relado em Direito, orientados pela professora e advogada do Curso. 

A pesquisa bibliográfica foi primordial para a revisão da lite-
ratura em relação ao direito à saúde nas Constituições brasileiras, à 
judicialização da saúde, ao SUS e estavam disponíveis em meio ele-
trônico através de artigos coletados nas bases Google Acadêmico, 
Scientific Electronic Library Online (Scielo), bem como leis, constitui-
ções brasileiras, normas, publicações, processos judiciais pertinentes 
ao tema.

4 Judicialização da saúde no município de Piripiri-Piauí

Conforme dados encontrados no Sistema eletrônico do Tribu-
nal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), no lapso temporal em estu-
do, os processos que possuem o município de Piripiri no polo passivo, 
foram encontrados apenas 3 (três) ações, nas quais 2 (duas) estão 
aguardando julgamento, sendo dos anos de 2018 e 2020 e 1 (uma) 
está em fase de tramitação no ano de 2020. Nesse estudo, foi levada 
em consideração para análise os 2 (dois) processos que se encontram 
aguardando julgamento. 

O primeiro caso em tramitação na 3ª Vara da Comarca de 
Piripiri-PI, desde o ano 2018, é referente a um senhor acometido por 
câncer no esôfago e que se encontra em Terapia Nutricional Enteral. 
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Sua doença lhe impossibilita de se alimentar por via oral, necessitando 
ser nutrido por gastrostomia (GTT), alimentação via sonda. Em análise 
ao caso em tela, o paciente precisa urgentemente de uma das seguin-
tes dietas sugeridas pela Nutricionista: Nutri Enteral 1.5 (Nutrimed), 
Isosource 1.5 (Nestlé) ou Nutrison Energy 1.5 (Danone), nutrientes im-
prescindíveis para o tratamento o idoso. (PJE, 2021)

Sendo assim, mesmo diante do agravamento do quadro clínico 
do paciente, não foi possível que o município disponibilizasse esses 
medicamentos, visto que o setor de saúde da referida cidade não pode 
assistir ao paciente imediatamente, uma vez que não tem esses medi-
camentos em estoque para o fornecimento (PJE, 2021).

Ao Município, cabe definir a relação municipal de medicamentos 
essenciais, com base na Relação Nacional de Medicamento (RENA-
ME) e executar a assistência farmacêutica, sendo prioridade o muni-
cipal assegurar o suprimento de medicamentos destinados à Atenção 
Básica à Saúde, além de outros medicamentos essenciais que este-
jam definidos no Plano Municipal de Saúde (BARROSO, 2007).

O que ocorre na prática é que os municípios não dispõem de 
recursos suficientes para custear medicações que não fazem parte da 
RENAME, e que não pertencem à Atenção Básica. Geralmente são 
medicações que tem um alto custo, que inviabilizam o município, prin-
cipalmente os de pequeno porte, de dispor de recursos para tais fins. 
Portanto, para a gestão é um grande desafio atender as demandas 
que não fazem parte da RENAME, o que tem ensejado muitos casos 
de judicialização.

O segundo processo do estudo que transita na 3ª Vara da 
Comarca de Piripiri-PI, desde o ano de 2019, é referente ao caso de 
uma criança de 04 (quatro anos) de idade, portadora da CID G 80.0/
F84,0, conforme relatório emitido pelos laudos médicos acostados no 
processo. Para esclarecimento do diagnóstico completo, ao paciente 
foi recomendado exame de sequenciamento do gene MECP2, exame 
esse que tem valor médio de R$ 3.000,00 (PJE, 2021).

Em razão da recomendação de exame/procedimento, foi ten-
tado por parte de familiares o atendimento em um Posto de saúde do 
Municipal de Piripiri-PI, pela rede SUS, para que pudesse ter acesso 
ao exame. Todavia, este procedimento não é ofertado pelo SUS, se-
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gundo certidão emitida pela Prefeitura de Piripiri, configurando negati-
va administrativa do pedido (PJE, 2021).

Sendo assim, torna imprescindível a busca judicial para que 
tenha acesso ao exame solicitado, tendo em vista a importância do 
exame para concluir o diagnóstico da criança para iniciar o tratamento 
adequado para a doença diagnosticada. 

Em análise aos processos e pelo tamanho da cidade de Piripiri, 
que possui uma população estimada para o ano de 2021 de 63.829 ha-
bitantes e é considerada a 4ª maior cidade do Estado do Piauí (IBGE, 
2021), a pesquisa revelou que mesmo sendo um município de grande 
porte quando comparado aos demais do Estado, possui poucos pro-
cessos em tramitação, envolvendo a judicialização à saúde.

Um dos motivos que pode justificar o baixo número de proces-
sos é o fato de o Ministério Público do Município ser atuante e muitos 
casos não são levados ao judiciário, pois são realizados acordo entre 
as partes através da atuação desse órgão.

Muitos estudos sobre essa problemática apontam que uma for-
ma efetiva de evitar processos de judicialização é promover o diálogo 
entre os Poderes Executivo e Judiciário, com o objetivo de realizar 
uma conciliação e evitar uma demanda judicial, que despende tempo 
e em muitos casos as sentenças saem tardiamente, como no caso do 
idoso do processo analisado nesse artigo, que tramita desde o ano de 
2018. 

Considerações Finais

É fundamental o debate acerca da judicialização da saúde com 
o intuito de discutir sobre a efetividade do direito à saúde de forma de-
mocracia e universal, como preconiza a Constituição Federal de 1988. 
Vale ressaltar que o Brasil em relação à garantia ao acesso à saúde 
legalmente por meio de uma Constituição aconteceu de maneira tar-
dia, tendo em vista que essa Carta Magna possui apenas 33 anos. 
São muitas as falhas da Administração Pública em relação ao sistema 
de saúde. 

Infelizmente, cada vez mais brasileiros precisam recorrer ao ju-
diciário para que sejam efetivados os serviços de saúde, segundo os 
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dados alarmantes do CNJ, expostos nesse estudo. Certamente seriam 
evitados se o SUS não enfrentasse problemas relacionados à gestão, 
à corrupção, ao baixo financiamento, dentre outros problemas que fra-
gilizam o sistema.

Em análise aos processos e pelo tamanho da cidade de Piripiri, 
a pesquisa revelou que mesmo sendo um município de grande porte 
quando comparado aos demais do Estado, possui poucos processos 
em tramitação envolvendo a judicialização da saúde.

Por fim, ressalta-se que o presente trabalho constitui um estudo 
de um tema importante para a sociedade e que precisa ser mais explo-
rado e difundido, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento das 
pesquisas sobre a judicialização da saúde, para que esses estudos 
sejam replicados para melhorar a compreensão desse fenômeno no 
Brasil.
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RESUMO
Atualmente o mundo enfrenta a pandemia da doença coronavírus, 
ocasionada pelo coronavírus 2 de síndrome respiratória aguda grave 
(SARS-CoV-2), sabe-se que esta se apresenta de forma leve na maio-
ria dos casos, mas cerca de 15% dos pacientes infectados necessitam 
de hospitalização, e 5% desenvolvem a doença grave. Existem diver-
sos fatores de risco para o prognóstico da doença, são eles: idade 
avançada, hipertensão, doença cardiovascular e diabetes mellitus. Os 
portadores da diabetes tipo 1 e 2 têm um risco aumentado de compli-
cações, como a síndrome do desconforto respiratório e falência múlti-
pla de órgãos, ambas as doenças alteram o sistema imunológico, por 
conta do estado de inflamação metabólica que ocasiona a ativação 
das citocinas deletérias ao hospedeiro. Este artigo tem por objetivo 
estabelecer uma relação entre o coronavírus e a diabetes baseado em 
fundamentos teóricos e científicos, a fim de se estabelecer métodos 
de prevenção e minimizar os impactos causados pelo vírus em pacien-
tes que apresentam esta comorbidade. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus. COVID-19. Pandemia. Coronavírus. 

1 INTRODUÇÃO

A pandemia causada pelo Coronavírus (Covid 19) é uma emer-
gência de saúde pública. Na maioria dos pacientes infectados, a Co-
vid-19 apresenta-se de forma leve, mas cerca de 15% dos pacientes 
requerem hospitalização, enquanto 5% dos pacientes vêm a desenvol-
ver doenças graves. Pessoas que apresentam esta doença de modo 
grave, irão desenvolver a síndrome do desconforto respiratório agudo, 
estas por sua vez têm alta probabilidade de serem hospitalizadas na 
unidade de terapia intensiva, além disso podem evoluir para o óbito 
(Guan W e Huang I, 2020).



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 136

Estudos têm apontado que o diagnóstico de diabetes mellitus 
é um preditor de mortalidade em pacientes com Covid-19, pode ser 
ocasionado devido ao estado inflamatório metabólico desses pacien-
tes, o que os torna propensos a aumentar a liberação de citocinas 
pró-inflamatórias e estresse oxidativo, tornando-se pacientes com dia-
betes mellitus mais favorável a infecções, com piora no quadro clínico 
devido a ambientes inflamatórios. As situações mais graves e fatal da 
Covid-19 ocorrem em idosos, que apresentam determinadas comorbi-
dades como doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer 
e doenças pulmonares crônicas (Bornstein SR, 2020).

Além disso, é importante destacar que o diabetes é uma das 
principais causas de morbimortalidade no mundo, uma situação as-
sociada a uma variedade de complicações macrovasculares e micro-
vasculares, que afeta a sobrevida global dos pacientes. Desta forma, 
uma vez infectadas, os pacientes com diabetes tipo 1 ou tipo 2, podem 
ter complicações mais sérias, especialmente aquelas com mais de 60 
anos de idade, que possuem uma glicemia instável e que apresenta 
outras comorbidades como a hipertensão arterial sistêmica e obesida-
de. Portanto, surge uma nova conjuntura na interação entre as duas 
pandemias, o que representa desafios em diferentes campos como 
saúde, meio ambiente, sociedade e emocional (Sociedade Brasileira 
de diabetes e Hussain A, 2020).

Para controlar e retardar a propagação da doença é necessário 
reduzir a exposição ao vírus, ou seja, para evitar as consequências 
negativas causadas por ele, como o aumento do número de mortes. 
Faz-se necessário verificar os resultados científicos da literatura na-
cional e internacional sobre as medidas recomendadas de prevenção 
da Covid-19, seja no âmbito dos cuidados gerais, ou mesmo em ter-
mos de cuidados especiais para usuários diabéticos, para promover a 
prevenção de doenças em um grupo de risco.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 SARS-CoV-2

O SARS-Cov-2 é um vírus de  ordem  Nidovirale,  família Coro-
naviridae,  subfamília Orthocoronavirinae e, de acordo com suas ca-



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 137

racterísticas genômicas, foi classificado no gênero Beta Coronavírus. 
Como todos os outros coronavírus, o SARS-CoV-2 compreende as 
quatro proteínas estruturais, sendo elas proteína do envelope (proteína 
E), proteína da membrana (M), proteína do nucleocapsídeo (N) e a pro-
teína do pico (S), bem como outras oito proteínas acessórias (WU A, et 
al.; 2020). O SARS-CoV-2, para entrar nas células usa como receptor, 
a enzima conversora de angiotensina 2.

A glicoproteína Spike é a responsável pela entrada do vírus em 
células que apresentam a ACE-2, esta glicoproteína possui uma região 
de grande importância, chamada de domínio de ligação ao receptor, 
essa região é responsável pela interação que acontece entre a célula 
hospedeira e o receptor. Em relação à rápida expansão do vírus, ela 
ocorre devido ao fato de que a afinidade do SARS-Cov-2 com a região 
citada, é de dez a vinte vezes maior que o SARS-Cov.

A enzima conversora de angiotensina, é uma enzima que esta 
presente em humanos, no pulmão tem-se a presença das células epi-
teliais alveolares e elas apresentam uma elevada expressão de ACE-2 
por este motivo o pulmão é o órgão preferencialmente agredido nas 
infecções por COVID-19. Segundo Hamming I et al; (2004) esses re-
ceptores são expressos em outras células, como por exemplo as in-
testinais, hepáticas e renais, esses receptores também são expressos 
nas células β pancreáticas que são responsáveis pela produção de 
insulina, então é provável que a infecção ocasionada pelo novo coro-
navírus possa afetar o metabolismo da glicose e complicar os quadros 
de diabetes mellitus.

2.2 Diabetes mellitus e Covid-19

O Diabetes mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla 
decorrente da falta e incapacidade da insulina em exercer adequa-
damente seus efeitos, levando à hiperglicemia crônica (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE DIABETES, 2019). O quadro de hiperglicemia facilita 
as vias metabólicas responsáveis por estresse oxidativo e pela for-
mação de citocinas pró-inflamatórias (ANGHEBEM-OLIVEIRA, et al 
2013). Essa condição inflamatória torna os pacientes portadores de 
diabetes mellitus mais sensíveis a infecções pelo novo coronavírus.



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 138

O SARS-CoV prejudica a parte endócrina do pâncreas que 
é responsável pela secreção dos hormônios, e como conseqüência 
dessa ação do vírus, ocorre a hiperglicemia, possivelmente pela alta 
expressão da enzima conversora de angiotensina, pelas células das 
ilhotas pancreáticas, estas responsáveis por hormônios como a insuli-
na, que controla a glicemia (YANG, LIN, JI e GUO, 2010). Diante disso, 
pacientes portadores de diabetes mellitus, vão apresentar uma eleva-
da expressão da enzima conversora de angiotensina, e este fato pode 
ser predisponente a infecção ocasionada pelo SARS-Cov-2. 

A ativação anormal do sistema imunológico, pode ocorrer devido 
ao estado hiperglicêmico, com as seguintes situações: liberação eleva-
da de citocinas pró-inflamatórias, comprometimento da quimiotaxia dos 
neutrófilos e sua atividade bactericida; comprometimento da fagocitose 
por determinadas células como neutrófilos, monócitos e macrófagos; 
imunidade mediada por células inatas prejudicadas. Estas mudanças 
que ocorrem na imunidade inata aumentam as chances de infecções 
graves em pacientes com DM (BODE et al.; 2020, MA e HOLT, 2020).

A resistência à insulina é um dos fatores que é capaz de au-
mentar o risco de infecção pelo SARS-COV-2 em uma pessoa diabé-
tica tipo 2, isso acontece porque esta resistência permanece relacio-
nada por meio da disfunção endotelial e com o aumento da ativação 
plaquetária e agregação. Esse desequilíbrio causa o aumento de um 
estado pró-trombótico hipercoagulável (DUNN E GRANT, 2005).

O novo coronavírus, causa uma agressão direta às células das 
ilhotas de Langerhans, conhecidas como ilhotas pancreáticas (HUS-
SAIN, BHOWMIK e VALE NOGUEIRA, 2020). Então, é provável que 
este vírus ocasione as alterações no metabolismo e na homeostasia 
da glicose, amplie a gravidade das complicações associadas ao dia-
betes já em manifesto, ou favoreça o início do diabetes mellitus em 
indivíduos que são susceptíveis a desenvolver esta doença (RUBINO, 
et al.; 2020). 

2.3 Importância do controle glicêmico em pacientes infectados 

O SARS causa lesões em múltiplos órgãos, mas os órgãos mais 
afetados são o coração, os rins e os pulmões. Os motivos preditores 
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de morte e a gravidade da progressão da doença abrangem hipergli-
cemia, hipóxia grave e velhice. A hiperglicemia é uma consequência 
da infecção por SARS-coV, atribuída ao dano das ilhotas pancreáticas, 
tecido exócrino e enzima conversora da angiotensina 2 e por causa do 
dano relatado às ilhotas pancreáticas, níveis elevados de glicose plas-
mática em jejum durante a hospitalização e o desenvolvimento de dia-
betes. Apesar de que o dano ao pâncreas tenha acontecido transitório 
para a maior parte dos pacientes, em determinados casos o diabetes 
manteve-se após 3 anos de acompanhamento (Yang J.-K, 2010).

No SARS-CoV-2, o mesmo dano transitório ao pâncreas foi re-
gistrado, e em vista de sua maior infecciosidade e afinidade pelo recep-
tor ACE-2, onde ocasionou uma preocupação crescente em relação 
às complicações provocadas pela hiperglicemia, ou seja, os efeitos a 
longo prazo da infecção nos pacientes recuperados. A hiperglicemia 
é característica do diabetes, quando este distúrbio metabólico crônico 
não é tratado, pode levar a complicações severas como amputações 
de membros, cegueira, insuficiência renal e doença cardiovascular. 
Podendo causar um distúrbio por resistência à ação da insulina e gera-
ção insuficiente de insulina pelo pâncreas. Consequentemente, como 
a hiperglicemia encontra-se subjacente a inúmeras das complicações 
desenvolvidas no decorrer da doença, é essencial que aconteça em 
pacientes com diabetes, um controle rigoroso dos níveis de glicose no 
sangue (Liu F, 2020; Rao Kondapally Seshasai S, 2014; Organização 
Mundial de Saúde, 2019).

No início do surto de COVID-19, o diabetes foi mencionado 
como um dos fatores de alto risco para a rápida progressão da doença 
e mau prognóstico de COVID-19, por exemplo, um estudo executado 
com 191 pacientes chineses infectados com SARS-CoV-2 detectou 
que 48% dos pacientes portavam uma comorbidade, a diabetes repre-
sentando 19% desses pacientes. Além do mais, um outro estudo de 
corte investigou 201 pacientes de Wuhan com pneumonia COVID-19 
positiva indicou que 10,9% dos pacientes tinham diabetes. Outro es-
tudo revelou que entre 26 mortes devido a SARS-CoV-2 em Wuhan, 
42,3% tinham diabetes (Guo W; Ronghui Du; Deng S.-Q, 2020).

Estudos relatam, que pessoas com diabetes apresentam maior 
suscetibilidade a diversas doenças infecciosas, como pneumonia, 
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gripe e tuberculose. Os mecanismos subjacentes não são comple-
tamente entendidos e dependem do tipo de infecção, apesar disso, 
determinadas hipóteses foram levantadas. Possui determinadas expli-
cações para o Diabetes Mellitus representar um fator de elevado risco 
para COVID-19, podendo ocorrer devido ao ambiente hiperglicêmico, 
ou seja, aumentar a virulência de certos patógenos. Inclusive foi re-
latado que a fagocitose e a quimiotaxia ficam afetadas, a produção 
de interleucinas em resposta à infecção é diminuída, como também a 
resposta de células T e neutrófilos. Geralmente, a resposta imune, que 
é fundamental para lutar contra a infecção por COVID-19, é agravada, 
principalmente naqueles pacientes diabéticos com controle insuficien-
te da glicose no sangue (Casqueiro J, 2012; Peleg Y, 200).

2.4 Terapia farmacológica

Por falta de um medicamento antiviral exato, os médicos es-
tão levando em consideração e tentando lopinavir, ritonavir, inibidor da 
RNA polimerase, interferon-1b, tamiflu, e remdesivir visto que já foram 
informados para diferentes doenças inclusive, nanopartículas de óxido 
de zinco, além disso foram observadas, uma vez que apresentaram 
haver efeitos inibitórios sobre a carga viral do H1N1. A vitamina C tam-
bém é considerada um bom suplemento para o sistema imunológico 
e tem vários efeitos preventivos sobre a pneumonia. Ainda assim, não 
possui comprovação de ser benéfico para COVID-19 (Gupta R. 2020; 
Ghaffari H. 2019; Hemila H. 1997).

Os medicamentos para diabetes e hipertensão, nomeadamente 
IECA e ARBs, são responsáveis pela regulação positiva dos ACE-2, 
este é o receptor funcional que o SARS-CoV-2 possui como entrada 
celular. Dessa forma, diferentes autores levantam estimativa de que 
estas terapêuticas são capazes de ajudar para o aumento da infecção 
e recomendam a suspensão dos ARA e IECA, utilizados em pacientes 
com hipertensão ou diabetes.

Entretanto, não há evidências claras em animais nem em hu-
manos comprovando esta hipótese. Inclusive, a ACE-2 também pode 
ser aumentada por ibuprofeno e tiazolidinedionas, como desidratação 
e exercícios. Foi relatado atualmente um estudo chinês que ACE-2 
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melhora o desfecho de pacientes com pneumonia por COVID-19, ou 
seja, fazendo o transplante de células-tronco mesenquimais (Wan Y e 
Leng Z, 2020).

Além disso, diversos estudos já revelaram que a superexpres-
são de ACE-2 exerce um papel protetor nos pulmões contra a infecção 
por SARS-CoV-2, recomendado IECA e ARBs como terapia. Em um 
estudo pré-clínico, para comprovação, injetaram em animais a glico-
proteína de pico do SARS-CoV, para ocasionar uma lesão pulmonar 
grave, e examinaram que o ACE-2 é significativamente regulado para 
baixo (Sun ML. 2020; Li XC. 2017).

3 METODOLOGIA

Para Demo (1987), a metodologia é uma preocupação instru-
mental, que trata do caminho para a ciência tratar a realidade teórica e 
prática e centra-se, geralmente, no esforço de transmitir uma iniciação 
aos procedimentos lógicos voltados para questões da causalidade, 
dos princípios formais da identidade, da dedução e da indução, da 
objetividade, etc.

Este artigo foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográfi-
cas, que segundo SANTOS (2004.p.29 apud SILVA; SILVEIRA, 2007) 
é o conjunto de materiais escritos gravados, mecânico ou eletronica-
mente, que abrangem informações já desempenhadas por outros au-
tores. Desta forma no desenvolvimento deste trabalho, aplicou-se a 
metodologia de pesquisa bibliográfica e em mídias digitais, e baseou-
-se em afirmações teóricas de autores, revistas, artigos, entre outros.

O objetivo da pesquisa foi baseado no método descritivo, pois 
fez uma descrição da relação entre a covid-19 e pacientes portadores 
de diabetes tipo 1 e 2. Esse tipo de estudo tem como pretensão reali-
zar uma busca sobre comportamento já formado em pesquisa antece-
dente sobre um assunto determinado (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 
2011).

O levantamento de dados foi realizado nos seguintes bancos 
de dados, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (Lilacs), Medical Literature  Analysis  and  Retrieval  System 
Online(Medline/Pubmed) e Scientific Electronic Library Online (SCIE-
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LO).Os documentos científicos foram pesquisados apenas na língua 
portuguesa seguindo a norma padrão, utilizou-se os seguintes descri-
tores: diabetes mellitus, coronavírus, COVID-19, pandemia. Todas as 
normas de autoria serão respeitadas, referenciando os autores citados 
no estudo, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT).

4 CONCLUSÃO

A COVID-19 e a Diabetes Mellitus são duas patologias diferentes. 
Ao longo do que foi discutido neste estudo bibliográfico, a COVID-19, 
tem um alto grau de transmissibilidade, aguda, nova, pouco conhecida. 
E já o Diabetes Mellitus é uma patologia conhecida, considerada uma 
síndrome crônica, com predisposição genética e não transmissível. 

Conjuntamente, necessitam de cuidados específicos. Consta-
tou-se então que pessoas diabéticas possuem um risco aumentado 
para infecções severas produzidas por distintos agentes, inclusive o 
SARS-CoV-2. O paciente portador de diabetes deve manter medidas 
específicas contra o COVID-19, como: manter um controle glicêmico, 
ajudando assim a reduzir os riscos de infecção e a gravidade de doen-
ça, evitar contrair pneumonia bacteriana, ingerir proteínas, pratica ativi-
dades físicas em locais fechados, manter suas vacinas contra influenza 
e pneumococo em dias. Os mecanismos que ocorre entre Diabetes 
Mellitus e COVID-19, incluem alterações na resposta imune, a agres-
são do SARS-CoV-2 às células das ilhotas pancreáticas, que são res-
ponsáveis pela regulação glicemia e modificações na coagulação. 

Para diminuir o agravamento de efeitos adversos e sintomas, 
deve-se fazer uma avaliação cuidadosa das interações medicamento-
sas e um monitoramento rigoroso da glicose. Apesar da hiperglicemia 
normalmente estabelece uma maior preocupação nesse caso, mas 
também pode vim a ocorrer episódios hipoglicêmicos como resultado, 
distúrbios metabólicos típicos do Diabetes Mellitus, interação entre tra-
tamento medicamentoso e patogênese viral. 

Conclui-se que as estratégias terapêuticas variam de acor-
do com a gravidade da doença, idade, existência de comorbidades 
e complicações referente a diabetes e também é importante desen-
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volver métodos multidisciplinares de trabalho em equipe, profissionais 
esses como psicólogos, farmacêuticos, nutricionista, pneumologista, 
fisioterapeutas e infectologista que são necessários durante a hospi-
talização e recuperação de paciente com longo prazo de internação.
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RESUMO 
Este estudo objetivou avaliar a condição de saúde bucal, os hábitos 
de higiene oral e as reações bucais adversas, relacionadas ao trata-
mento contra o câncer, nos pacientes em tratamento antineoplásico 
assistidas pelo IACC-Cariri (CE). Os dados foram coletados através 
de um questionário online, enviados para todos os responsáveis pelas 
crianças e analisados pelo programa SPSS®️. Foram entrevistados 10 
pacientes, sendo 50% do sexo feminino. As idades variaram entre 2 
e 18 anos, com idade média de 9,9 anos. 100% relataram escovar os 
dentes todos os dias com escova e creme dental e 60% não utilizam 
fio dental. 70% relataram já ter tido dor de dente e 20% necessitaram 
de atendimento odontológico durante a pandemia da COVID-19. Em 
relação aos efeitos colaterais do tratamento, 100% relataram não ter 
a sensação de boca seca, 30% tem afta com certa frequência, 10% 
tem sangramento gengival esporádico, 60% já teve mucosite e 10% 
teve candidíase. Os pacientes apresentam hábitos de higiene oral 
satisfatórios, com baixas prevalências de problemas de saúde bucal.
Palavras-chave: Neoplasia. Saúde bucal. Odontologia.

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the oral health status, oral hygiene ha-
bits and adverse oral reactions related to cancer treatment in patients 
undergoing antineoplastic treatment assisted by the IACC-Cariri (CE). 
Data were collected through an online questionnaire, sent to all those 
responsible for the children and analyzed using the SPSS®️ program. 
Ten patients were interviewed, 50% female. Ages ranged between 2 
and 18 years, with a mean age of 9.9 years. 100% reported brushing 
their teeth every day with a toothbrush and toothpaste and 60% did not 
use dental floss. 70% reported having had toothache and 20% needed 
dental care during the COVID-19 pandemic. Regarding the side effects 
of the treatment, 100% reported not having the sensation of dry mouth, 
30% had a sore frequently, 10% had sporadic gingival bleeding, 60% 
had mucositis and 10% had candidiasis. Patients have satisfactory oral 
hygiene habits, with a low prevalence of oral health problems.
Keywords: Neoplasm. Oral health. Dentistry.
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1 INTRODUÇÃO

O Câncer infanto-juvenil corresponde a união de várias doen-
ças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anor-
mais em qualquer local do organismo (INCA, 2019).

No Brasil, o câncer infantil corresponde a cerca de 3% das neo-
plasias malignas, sendo seu crescimento rápido, com baixo período 
de latência e grande probabilidade de ser altamente invasivo. Os mais 
prevalentes que afetam essa faixa etária são as leucemias, os que 
atingem o sistema nervoso central e os que afetam o sistema linfático 
(CARNEIRO, 2014).

Assim como ocorre nos países desenvolvidos, o câncer já re-
presenta a primeira causa de morte relacionada a doença entre crian-
ças e adolescentes brasileiras de 1 a 19 anos, segundo levantamento 
do Instituto Nacional do Câncer-INCA (INCA,2019). Esta enfermidade 
fica em segundo lugar apenas quando considerada todas as causas 
por mortes nessa faixa etária, perdendo para os acidentes e mortes 
violentas (CARNEIRO, 2014).

A Odontologia preventiva tem um papel fundamental no reesta-
belecimento da saúde sistêmica de pacientes infantis que são acometi-
dos por neoplasias malignas, tendo como consequência uma melhoria 
na qualidade de vida destas (VELTEN, 2014). O cuidado com a saúde 
bucal, durante o tratamento de neoplasias, tem como função diminuir 
o impacto da microbiota oral, evitando assim que ocorra a instalação 
de infecções oportunistas (CARNEIRO, 2014).

Durante o tratamento antineoplásico várias lesões orais podem 
surgir como reação adversa, sendo estas previsíveis, apresentando 
frequência variada a cada indivíduo (Pinto, 2016). Essas modificações 
ocorridas na cavidade bucal podem ser um agravante, chegando a 
interferir na terapêutica médica, afetando diretamente a qualidade de 
vida e o tratamento do paciente, visto que uma boa saúde bucal é de 
suma importância para o crescimento e desenvolvimento de crianças 
e adolescentes (PINTO, 2016; MELO et al., 2017).

Pacientes que possuem uma higiene oral deficiente têm maio-
res chances de desenvolver algumas patologias no decorrer do tra-
tamento oncológico, sendo as principais delas, a mucosite e a can-
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didíase. A presença e ação de vírus, fungos e bactérias oportunistas 
acabam por agravar os quadros e, devido à falta de higienização cor-
reta, vai ocorrer um ciclo vicioso que se torna muito difícil de combater 
(LOPES et al, 2012).

Os profissionais cirurgiões-dentistas são de suma importância 
no acompanhamento desses pacientes, podendo identificar previa-
mente alterações bucais e focos de infecções, aliviando o desconforto 
e orientando os pacientes e cuidadores em como evitar e cuidar para o 
perfeito estado de saúde bucal, assim podendo aumentar a qualidade 
de vida desses pacientes, reduzir os índices de morbidade, custos e 
efeitos indesejados do tratamento (PINTO, 2016).

Avaliar as condições de saúde bucal de crianças e adolescen-
tes com câncer permite perceber quais as necessidades principais, 
podendo assim realizar o planejamento de intervenções concentradas 
e direcionadas, além de oferecer tratamento especifico e com a possi-
bilidade de ver o problema na fase inicial, tendendo a ter melhor prog-
nóstico de reversão do quadro (CARNEIRO, 2014).

Diante disso, este estudo teve como objetivo avaliar os hábitos 
de higiene, a percepção dos pais sobre a saúde bucal do filho, bem 
como as reações bucais adversas relacionadas ao tratamento contra 
o câncer nos pacientes em tratamento antineoplásico assistidas pelo 
Instituto de Apoio a Criança com Câncer (IACC) do Cariri (CE), a fim 
de fornecer subsídios para o planejamento e desenvolvimento de futu-
ras ações mais resolutiva de saúde bucal às crianças e adolescentes 
que necessitam desse tipo de tratamento.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa caracterizou-se por ser do tipo observacional 
transversal, com uma abordagem quanti-qualitativa e foi desenvolvi-
da através da aplicação um formulário semi estruturado e específico 
(QUEIROZ et al., 2018) que avalia os hábitos de higiene, a percepção 
dos pais sobre a saúde bucal do filho bem como as reações bucais ad-
versas relacionadas ao tratamento contra o câncer nos pacientes em 
tratamento antineoplásico assistidas pelo Instituto de Apoio a Criança 
com Câncer (IACC) do Cariri (CE). O questionário foi inserido na fer-
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ramenta Google Forms e enviado, de forma online, aos responsáveis 
pelos pacientes infantis. 

O universo foi composto per 10 assistidos pelo instituto de apoio 
a criança com câncer (IACC) Cariri, de ambos os sexos, na faixa etária 
de 1 a 18 anos, acometidos por neoplasias malignas, sob tratamento 
oncológico em várias fases, ou em fase de controle da doença, bem 
como seus responsáveis que aceitaram participar da pesquisa no pe-
ríodo da coleta dos dados. 

Foram incluídos todos os pacientes de ambos os sexos que 
aceitaram a participação na pesquisa por meio da opção de aceite ao 
termo de consentimento Livre e Esclarecido previamente ao preenchi-
mento do instrumento de coleta de dados. Para os pacientes menores 
de 18 anos essa autorização ocorreu por meio dos pais ou responsá-
vel legal. Foram excluídos os participantes que não enviaram o formu-
lário dentro do prazo estabelecido entre os meses de julho e agosto 
de 2020

As respostas foram analisadas através de procedimentos de 
estratégias descritiva realizada por meio do programa Excel for Win-
dows 2016 e analisados no Epi Info versão 7.0. Foram realizadas aná-
lises descritivas, obtendo-se as frequências relativas e absolutas das 
variáveis categóricas e a média e o desvio padrão das variáveis quan-
titativas. Os resultados foram expressos em números absolutos e per-
centuais, apresentados através de tabelas.

3 RESULTADOS
3.1 Perfil dos entrevistados

Esta pesquisa foi realizada com 10 pacientes oncológicos as-
sistidos pelo IACC. Quanto ao perfil dos entrevistados, 50% (n=5) 
eram do sexo masculino, com idades variando de 2 a 18 anos, sendo 
a média de idade de 9,9 anos. Onde 10% (n=1) tinha 2 anos, 20% (n=2) 
tinha 7 anos, 20% (n=2) tinha 9 anos, 20% (n=2) tinha 10 anos, 10% 
(n=1) 13 anos,10% (n=1) 14 anos e 10% (n=1) 18 anos.

Com relação a local de moradia, 80% (n=8) moram na zona ur-
bana, enquanto que 20% (n=8) na zona rural. Sendo que 40% (n=4) 
reside na cidade de Juazeiro do Norte, 20% (n=2) em Brejo Santo, 10% 
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(n=1) Missão Velha, 10% (n =1) Araripe, 10% (n=1) Aiuaba. Os dados re-
lacionados ao perfil dos pacientes encontram-se expostos na tabela 1.

Tabela 1: Perfil dos entrevistados assistidos pelo IACC Cariri, Patos,2020.
Variáveis % N
Masculino 50 5
Feminino 50 5

Total 100 10
Zona urbana 80 8

Zona rural 20 2
Total 100 10

Mora em Juazeiro do Norte 40 4
Outra cidade do cariri 60 6

Total 100 10
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

3.2 Avaliação dos hábitos de higiene das crianças/adolescente 
assistidas pelo IACC

Os dados relacionados aos hábitos de higiene das crianças/
adolescente assistidas pelo IACC encontram-se expostos na tabela 2.

Tabela 2. Hábitos de higiene bucal dos pacientes assistidos pelo 
IACC CARIRI. Patos, 2020.

Variáveis Sim
n(%)

Não                               
n(%)

Total
 n (%)                        

Escovação diária pela manhã 10(100) 0(0) 10(100)
Escovação diária à noite 8(80) 2(20) 10(100)
Possui escova de dente (Individual) 10(100) 0(0) 10(100)
Utiliza creme dental 10(100) 0(0) 10(100)
Utilizam fio dental 4(40) 6(60) 10(100)

Escovam a língua diariamente 5(50) 5(50) 10(100)

Utiliza enxaguatório bucal 5(50) 5(50) 10(100)
A escovação é supervisionada? 5(50) 5(50) 10(100)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
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3.3 Avaliação de problemas ou dificuldades devido aos dentes ou 
problemas bucais que podem acometer esses pacientes.

Os dados relacionados a eventuais problemas/dificuldades 
causados pelos dentes dos pacientes pediátricos oncológicos assisti-
dos pelo IACC cariri encontram-se expostos na tabela 3.

Tabela 3: Eventuais problemas/dificuldades causados pelos dentes 
dos pacientes pediátricos oncológicos assistidos pelo

 IACC cariri. Patos, 2020.

Variáveis Sim
 n(%)

Não 
n(%)

Total
 n(%)

Incômodo ao escovar os dentes   2 (20) 8 (80) 10 (100)
Deixou de dormir, ou dormiu mal devido aos den-
tes 1(10) 9(90) 10(100)

Já receberam orientação de higiene bucal 9(90) 1(10) 10(100)
Já teve dor de dente 7(70) 3(30) 10(100)
Já ficou nervoso ou irritado por causa dos dentes 2(20) 8(80) 10(100)
Possui dificuldade de fala devido aos dentes 0(0) 10(100) 10(100)
Sente vergonha de sorrir ou falar 0(0) 10(100) 10(100)
Já visitaram o dentista pelo menos uma vez 9(90) 1(10) 10(100)
Precisou de atendimento odontológico durante a 
pandemia COVID-19 3(30) 7(70) 10(100)

Foi realizado o tratamento odontológico  daque-
les que tinham necessidade 4(40) 6(60) 10(100)

Realiza a higiene bucal quando Hospitalizado 10(100) 0(0) 10(100)
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

3.4 Complicações bucais que podem ocorrer durante o tratamen-
to antineoplásico

Os dados relacionados a eventuais complicações bucais rela-
cionadas ao tratamento de câncer em pacientes neoplásicos assisti-
dos pelo IACC cariri encontram-se expostos na tabela 4.
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Tabela 4: Possíveis complicações bucais em pacientes neoplásicos 
assistidos pelo IACC cariri, Patos,2020.

Variáveis Sim
N(%)

Não
N(%)

Total n
(%)

Sensação de boca seca 0(0) 10(100) 10(100)
Tem afta com frequência 3(30) 7(70) 10(100)
A gengiva sangra ao escovar os dentes 1(10) 9(90) 10(100)
Já teve mucossite 6(60) 4(40) 10(100)
Já teve candidíase 1(10) 9(90) 10(100)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

4 DISCUSSÃO

É crescente o número de casos de câncer infanto-juvenil no 
nosso país. Dados do INCA (2019) apontam cerca de 12.000 novos 
casos até 2019, sendo que esta patologia é a segunda causa de morte 
em crianças maiores de um ano. Com isso, é notório o quanto a terapia 
antineoplásica nas suas duas formas principais, a quimioterapia e 
radioterapia, podem levar ao surgimento de alguns efeitos colaterais 
em pacientes mais jovens quando estes forem submetidos a elas e 
que estes efeitos colaterais podem ser agravados se não houver uma 
boa higiene oral (GANDHI et al., 2017).

Quase todas as infecções de origem odontogênica podem 
atuar como foco de disseminação, podendo assim causar risco de 
vida no período de supressão imunológica devido às graves doenças 
que podem ser causadas. Em um estudo realizado por Marques e 
Walker (1991) eles destacaram um caso que devido a esfoliação de 
dentes decíduos a criança que se encontrava em um quadro de imu-
nossupressão veio a apresentar um quadro grave de celulite facial 
com comprometimento de via aérea (GANDHI et al., 2017).

Segundo Gandhi et al. (2017)  os cuidados bucais são neces-
sários em todos os estágios do tratamento antineoplásico, pois assim 
as complicações orais podem ser prevenidas ou reduzida a sua inci-
dência, sendo que as principais alterações bucais descritas na litera-
tura são xerostomia, mucosite, infecções secundárias por fungos ou 
cândida, úlceras aftosas, dor oral, sangramento gengival e sialodenite, 
essas alterações quando presentes na cavidade oral podem ser dolo-
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rosas, causar desconforto e podendo interferir ou reduzir na continui-
dade do tratamento. 

Com relação ao perfil dos entrevistados, a amostra da pes-
quisa foi equilibrada em relação ao sexo, divergindo do estudo de 
Carneiro et al. (2017) que relatou que o sexo masculino com mais 
acometimento pelo câncer infanto-juvenil.  

Foi vista uma predominância de pacientes entre 6 a 12 anos 
de idade no presente estudo, indo de encontro aos resultados obtidos 
por Oliveira, et al. (2019).  Ande a maioria dos pacientes atendidos 
em um hospital de referência da Paraíba estavam nessa faixa de ida-
de e por Lopes et al. (2012), que em seu estudo observou que mais 
de 66% estavam nessa faixa etária. Os dados desse estudo vêm a 
divergir dos encontrados por Bravo et al (2013) onde quase metade 
dos pacientes atendidos tinham idade igual ou inferior a 5 anos.

Quando perguntado se a criança/adolescente já tinha visitado 
o cirurgião-dentista alguma vez na vida, a maioria respondeu que 
sim, indo de encontro ao estudo de Melo et al. (2017) no qual mais de 
50% já havia visitado um cirurgião-dentista. Sobre os hábitos de hi-
giene bucal, a totalidade dos entrevistados relatou escovar os dentes 
todos os dias, sendo que a maioria, duas vezes ao dia, corroborando 
com o mesmo estudo citado anteriormente, onde 98% relaram esco-
var os dentes todos os dias e 100% relataram fazer uso de escova 
de dente individual e dentifrício com flúor em todas as escovações. 
No entanto, todos os entrevistados relataram realizar a higiene bucal 
quando se encontram hospitalizados, divergindo dos estudos realiza-
dos por Silveira, et al. (2014), onde 45,5% dos pacientes não realiza-
vam a higiene oral quando estavam hospitalizados, enquanto que no 
estudo de Melo et al. (2017) esta taxa foi de 41,3%.

Quanto a utilização do fio dental, a pesquisa relata que pouco me-
nos da metade dos pacientes fazem o seu uso de modo continuamente 
ou esporadicamente, sendo o resultado muito superior ao encontrado nos 
estudos de Melo et al. (2017) onde a porcentagem foi de 13,7%.

De acordo com Melo et al. (2017) é recomendado que a esco-
vação dentária seja realizada diariamente, de preferência duas vezes 
ao dia, sendo que esta deve ser realizada com escova de dente ma-
cia e creme dental, para que assim possa haver a desorganização e 
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remoção mecânica do biofilme e esta medida deve ser realizada em 
conjunto com o uso do fio dental, pois este suplementa a escovação.

A vergonha de sorrir não foi relatada por nenhum entrevistado, 
dados divergentes do encontrado no estudo de Carneiro et al. (2017) 
aonde uma grande parte dos entrevistados relatou possuir vergonha ao 
sorrir, devido à baixa autoestima causada pelo tratamento oncológico.

Com relação a dificuldade de comer ou falar devido aos den-
tes, a grande maioria dos entrevistados relataram não ter tido esse 
problema, indo de encontro aos dados obtidos no estudo de Oliveira, 
et al. (2019) o qual foi observado que mais de 60% relaram não ter tido 
nenhum desses problemas.

Cerca de 30% dos entrevistados relataram ter tido necessidade 
de realização de tratamento odontológico durante a pandemia, sendo 
que apenas 40% destes conseguiram ser atendidos, mas não tiveram 
seu tratamento concluído. Esta é uma questão complexa, pois ainda 
não existem protocolos específicos para o atendimento de pacientes on-
cológicos durante a pandemia e visto que estes pacientes são de risco, 
é necessário tomar todos os cuidados, com uma correta paramentarão 
e higienização e sendo restrito a casos de urgência e emergência.

A manifestação oral mais frequente relatada nesse estudo foi 
a mucosite. Indo de encontro aos resultados obtidos por Lopes et al. 
(2012), onde 62,6% da sua amostra apresentaram essa patologia. 
Sendo esta patologia caracterizada por ter uma etiologia multifatorial, 
ela é uma resposta inflamatória da mucosa oral às altas doses de qui-
mioterapia submetidas ao paciente.

 A xerostomia é um efeito colateral muito presente nos trata-
mentos antineoplásicos, estando atrelada ao uso de algumas drogas 
antineoplásicas que alteram o funcionamento das glândulas saliva-
res de forma reversível, sendo que esta manifestação pode acarretar 
uma quadro de perda de apetite, desconforto, alterações no paladar 
e alteração na função salivar, que pode aumentar o risco de infecções 
orais e lesões cariosas. Os resultados obtidos nesse estudo vão em 
desacordo aos encontrados nos estudos de Pinto et al. (2016), onde 
em 3,3% dos casos ocorreu a xerostomia e no de Lopes et al. (2012) 
aonde 54,1% apresentaram xerostomia, uma vez que nenhum pa-
ciente relatou ter apresentado essa reação adversa nesta pesquisa.
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A principal infecção fúngica que pode ocorrer em pacientes 
submetidos ao tratamento antineoplásico é a causada pela Candida 
albicans. Ela é vista como placas brancas que são removidas facil-
mente na língua e bochecha da mucosa oral sendo que seu apareci-
mento nesse estudo foi relatado em apenas 10% dos entrevistados, 
indo ao contrário dos estudos realizados por Lopes et al. (2012) aon-
de mais de 41% relataram ter tido essa patologia.

Grande quantidade dos medicamentos utilizados no tratamen-
to antineoplásico podem atuar diminuindo a quantidade de plaquetas 
no organismo, podendo assim ocorrer hemorragias espontâneas, po-
dendo se manifestar através do sangramento gengival, sendo que 
esta pode ser agravada se a higiene bucal estiver deficiente ou au-
sente, já que existe uma associação positiva entre a quantidade de 
biofilme visível na superfície dentaria e o sangramento, assim pode 
ocorrer um aumento no sangramento dessa gengiva (LOPES et al., 
2012; NEVES; PASSO; OLIVEIRA, 2010). 

Nesse estudo o relato de ocorrência de sangramento gengival 
foi baixo, somente 10% relataram a sua ocorrência, indo de encontro 
ao estudo realizado por Lopes et al. (2012), onde cerca de 20% rela-
tou essa patologia.

A lesão da estomatite aftosa (afta), são alterações na muco-
sa oral, que pode ser única ou múltiplas e possuem associação a 
dor e incômodo. Seu aparecimento está ligado ao funcionamento do 
sistema imune, mas em crianças, principalmente as oncológicas, os 
fatores sistêmicos devem ser levados em consideração. Paiva e Silva 
(2019) nesse estudo 30% dos entrevistados relataram já ter tido essa 
patologia sendo dificil a comparação devido à falta de estudos.

Observou-se no presente estudo que 33% dos pacientes já 
recebeu orientação de higiene no ambiente hospitalar, indo de acor-
do com os resultados encontrados por Ximenes, Aragão e Colares 
(2008) e Rodrigues et al. (2011).

É importante ressaltar a necessidade de uma boa saúde bucal 
e bons hábitos de higiene, pois o paciente que possui uma saúde bucal 
desfavorável, fica mais susceptível a comorbidades orais durante o 
tratamento antineoplásico, podendo assim desempenhar prejuízos 
na nutrição, fonação, desempenhar as funções diárias normalmente, 
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podendo atrasar a recuperação do paciente. Pacientes infanto-juvenis 
tem maior predisposição a desenvolver complicações histopatológicas 
devido a condições de higiene bucal e saúde deficientes (OLIVEIRA 
et al., 2019). 

O Cirurgião Dentista desempenha um papel fundamental no 
acompanhamento de pacientes oncológicos devendo orientar os pa-
cientes, pais ou responsáveis, sobre os aspectos da doença na cavi-
dade oral, seus aspectos deletérios e a necessidade de uma correta 
higiene bucal e de sempre ter o acompanhamento de um cirurgião 
dentista (OLIVEIRA et al., 2019).

Uma possível limitação da presente pesquisa foi em relação 
ao tamanho relativamente pequeno da amostra, tal fato pode ser jus-
tificado pelo período em que a pesquisa foi realizada. Durante esse 
período o mundo estava passando por uma pandemia da COVID-19, 
e as atividades no Instituto de Apoio à criança com Câncer (IACC) 
estavam suspensas por alguns meses, o que pode ter perdido o inte-
resse por parte dos pais em responder a apresente pesquisa mesmo 
ela tendo sido enviada a todos os pacientes cadastrados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O perfil dos pacientes oncológicos assistidos pelo IACC cariri 
caracterizou-se por uma faixa etária variando entre 2 a 18 anos de 
idade, sem predileção por sexo, sendo a grande maioria moradores da 
zona urbana de algum município do cariri cearense.

 Sobre os hábitos de higiene, pode-se observar que a totalidade 
dos pesquisados possuem bons costumes de higiene oral, com esco-
vação diária, utilizando escova de dente individual e pasta, porém so-
mente metade utiliza fio dental e enxaguatorios bucais e escova língua 
sendo que este aspecto ainda precisa ser melhorado.

 Sobre a orientação de higiene a grande maioria relatou já ter 
tido esta orientação e sempre a realizar quando se encontra internado 
para se manter os bons hábitos e melhorar o que ainda está deficitária.

 Sobre a saúde bucal, a grande maioria dos entrevistados rela-
tou já ter sentido dor de dente na vida, não apresentando surpresa já 
que a dor de dente é a patologia mais comum que ocorre na cavidade 
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oral, outras patologias relatadas foram a afta, a mucossite, candidía-
se e o sangramento gengival estas sendo patologias que comumente 
acometem paciente sob tratamento antineoplásico, devido as drogas 
que são comumente utilizadas e a baixa da imunidade que ocorre du-
rante o tratamento.

 A maioria dos entrevistados relatou não possuir dificuldade de 
se alimentar, de fala devido aos dentes e vergonha de sorrir ou falar, 
isto pode ser visto como um fator importante para o bem esta físico e 
mental e foi relatado também que uma minoria já ficou irritado ou ner-
voso e dormiu mau devido os incômodos dentários. Mostrando assim 
que com bons hábitos de saúde bucal a incidência de patologias é 
diminuída e ocorre aumento da qualidade de vida.

 Em alguns pesquisados ocorreu a necessidade de tratamento 
odontológico durante este período de pandemia, mas poucos foram 
realizados, isto se deve a parada em todas as áreas durante este pe-
ríodo e devido também o alto risco que tanto o paciente quanto o pro-
fissional correm nesse período, visto que o tratamento odontológico é 
um dos que tem maior contato físico do paciente com o profissional, 
necessitando assim de inúmeras barreiras físicas e químicas para que 
possa ser realizado o atendimento.
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RESUMO
Os conflitos éticos da pandemia da covid-19 remontam a uma série 
de tomadas de decisões, incertezas e impactos sociais que afetam 
todo um sistema de saúde. Correntes filosóficas se tornam pertinentes 
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para optar pelas melhores opções em grandes emergências de saúde 
pública. Em janeiro de 2021, o Amazonas alcançou o primeiro lugar na 
taxa de mortalidade nacional, ficando atrás somente do estado de São 
Paulo em relação à média diária de óbitos. Manaus se tornou o foco de 
auxílio do sistema de saúde do Amazonas e somando-se aos empeci-
lhos vigentes evoluiu para sobrecarga de sua capacidade. O objetivo 
deste artigo é discutir o impacto dessas questões, frente aos princí-
pios bioéticos, na condução da pandemia da covid-19 no Amazonas. 
A análise crítica deste estudo tem como horizonte a bioética global, 
porém o foco do estudo é o estado do Amazonas, onde os problemas 
decorrentes da covid-19 têm gerado conflitos bioéticos.
Palavras-Chave: Bioética; Covid-19. 

ABSTRACT
The ethical conflicts of the covid-19 pandemic can be traced back to 
a series of decision decisions, uncertainties and social impacts that 
affect an entire health system. Philosophical currents become relevant 
to the best options in major public emergencies. In January 2021, Ama-
zonas reached the first place in the national mortality rate, only behind 
the state of São Paulo in terms of daily average of deaths. Manaus 
became the focus of aid for the Amazon health system and, adding to 
the current obstacles, it evolved into an overload of its capacity. The 
objective of this article is to discuss the impact of these issues, in li-
ght of bioethical principles, in the conduct of the covid-19 pandemic in 
Amazonas. The critical analysis of this study has global bioethics as 
its horizon, but the focus of the study is the state of Amazonas, where 
the problems arising from covid-19 have generated bioethical conflicts.
Keywords: Bioethics; Covid-19. 

INTRODUÇÃO

A bioética, termo primeiramente utilizado em 1927 pelo alemão 
Fritz Jahr, se refere ao debate entre a ética humana aplicada no con-
texto da medicina, entre questões que caminham sobre temas da vida 
e da morte, da relação médico-paciente e da relação entre sociedade 
e o espectro das ciências da saúde humana. Seguindo essa linha mul-
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tidisciplinar, a bioética envolve os princípios defendidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS): integridade, universalidade e equidade nos 
serviços e ações de saúde1-5. 

Em tempos de pandemia, a bioética levanta indagações sobre 
o emprego desses princípios nas condutas médicas, no papel da so-
ciedade no controle da pandemia, no aumento da demanda por recur-
sos e a distribuição destes recursos, assim como a influência dessas 
ações na sociedade brasileira. Os conflitos éticos da pandemia da co-
vid-19 remontam a uma série de tomadas de decisões, incertezas e 
impactos sociais que afetam todo um sistema de saúde. Nesses perío-
dos, correntes filosóficas como principialismo e utilitarismo se tornam 
pertinentes, sendo sistemas de envolvimento moral e ético acerca de 
optar pelas melhores opções em grandes emergências de saúde pú-
blica6-8.

A pandemia da covid-19 teve início no final de 2019, com ori-
gem em Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões de habitantes, com 
surtos de pneumonia de causa desconhecida e altamente contagiosa, 
se espalhado rapidamente para os demais continentes. É uma doença 
respiratória causada por um vírus da família coronavírus, já conheci-
da e responsável por episódios gripais comuns. O vírus, denominado 
SARS-CoV-2, apresenta um crescimento exponencial e pode evoluir 
de pacientes assintomáticos a casos graves de insuficiência respira-
tória e óbito9-11.  

No Brasil, os primeiros casos de infecção datam de fevereiro de 
2020, sendo o primeiro país da América Latina a apresentar o primeiro 
caso da doença. No mesmo mês foi declarado Emergência de Saú-
de Pública em todo o território nacional pelo Ministério da Saúde. Em 
março de 2020, com a falta de controle das migrações nos aeroportos 
brasileiros, todas as unidades federativas do país já apresentavam ca-
sos confirmados da doença12,13. 

O Amazonas foi e continua sendo o estado da região norte com 
a maior taxa de incidência e mortalidade. Em janeiro de 2021, devido 
sua menor densidade demográfica, o Amazonas alcançou o primeiro 
lugar na taxa de mortalidade nacional e atualmente fica atrás somente 
do estado de São Paulo em relação à média diária de óbitos. Em razão 
da imensa área hidrográfica da região, muitos municípios do Amazo-
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nas encontram-se distantes da capital, Manaus – centro de referência 
para o atendimento de todos os níveis de saúde.

Apesar de mais preparada em relação aos municípios vizinhos, 
Manaus ainda se depara com dificuldades como falta de profissionais 
e recursos, má distribuição dos recursos e desproporção de leitos hos-
pitalares em comparação com o número populacional. Em situações 
de emergência, como a pandemia do coronavírus, Manaus se tornou o 
foco de auxílio do sistema de saúde do Amazonas e somando-se aos 
empecilhos vigentes evoluiu para sobrecarga de sua capacidade11,14,15.  

Não é novidade a relação de desequilíbrio entre a demanda e 
a disponibilidade de recursos de saúde no SUS. O colapso da saúde 
pública no Amazonas, vivenciado no mês de janeiro de 2021, é justi-
ficado pela confluência de diversos fatores, como o enfraquecimento 
do isolamento social, o esgotamento profissional e de recursos, como 
ventiladores mecânicos, falta de leitos de unidade intensiva e falta de 
abastecimento de oxigênio. A situação caótica levou a aplicação de 
critérios de internação para os pacientes com sintomas respiratórios e 
ao racionamento do principal tratamento para estes pacientes, a oxi-
genoterapia16,17. 

Entra em questão, então, os debates bioéticos sobre essa alo-
cação de recursos. Quais pacientes devem ser internados? Dentre 
esses, qual merece leito em unidade de terapia intensiva (UTI)? Qual 
deve continuar com a oxigenoterapia? 

O objetivo deste artigo é discutir o impacto dessas questões, 
frente aos princípios bioéticos, na condução da pandemia da covid-19 
no Amazonas. O estudo trata de um artigo de revisão. 

ISOLAMENTO SOCIAL

Apesar do surto epidêmico e do crescimento exponencial da 
covid-19, não houve isolamento total ao ponto de quarentena huma-
na. Entretanto, as medidas adotadas no Brasil e no mundo visavam 
diminuir a circulação de pessoas, o que levantou questionamentos por 
parte da população por ser visto por alguns como um risco à sua auto-
nomia. Sendo assim, o isolamento social remete ao princípio utilitarista 
sobre a proteção do coletivo acima do individual18. 
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Em 26 de fevereiro de 2020, o Brasil teve o primeiro caso de 
Covid-19 confirmado. Vinte dias depois, alguns estados já haviam de-
tectado casos de transmissão comunitária. Com isso, o primeiro esta-
do do país a adotar medidas de isolamento social foi o Rio de Janeiro, 
com a suspensão da atividade de setores não essenciais. Já em 18 de 
março, o Brasil decretou estado de calamidade pública e o Ministério 
da Saúde passou a recomendar medidas de isolamento social para 
todo o país19.

Com a rápida disseminação do vírus SARS-Cov-2, o Brasil se-
guiu as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
os estados e municípios brasileiros adotaram as medidas de isola-
mento e distanciamento social com o intuito de controlar a velocidade 
de transmissão da doença20. É importante lembrar que o país apre-
senta algumas características distintas, como a estrutura populacional 
– população predominantemente de jovens adultos. Comorbidades e 
coinfecção, tais como diabetes, hipertensão, HIV, tuberculose e obesi-
dade, também são muito comuns21.

Até então, sem um tratamento específico, o isolamento social é a 
melhor estratégia não farmacológica que se mostrou efetiva para evitar 
o crescimento do número de casos da Covid-19 e evitar o colapso dos 
sistemas de saúde. Entretanto, essa estratégia gera debates por conta 
dos impactos sociais e econômicos20. Um questionamento importante é: 
como a população de baixa de baixa renda, os trabalhadores informais, 
os terceirizados e os subcontratados ficam nessa situação?

É sabido que a pandemia e todos o seu contexto atinge com 
maior intensidade a população residente de áreas precárias, com 
rendas mais baixas e irregulares. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE - (2018), de 2012 a 2017, o trabalho 
informal no Brasil se manteve em torno de 40%. Conforme previsão do 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), os setores mais afetados 
no Brasil no contexto da pandemia, são os trabalhadores no comércio 
varejista, serviços de acomodação, alimentos e manufatura. Essa 
parcela da população, portanto, precisa ser assistida com políticas que 
suprimam as suas necessidades em virtude da redução de renda22.

Quanto ao Estado do Amazonas, os determinantes sociais, 
como as condições de pobreza e a acentuada desigualdade social, 
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trazem dificuldade ainda maiores ao combate da Covid-19. Um estudo 
feito na região metropolitana de Manaus em 2015, já havia mostrado 
uma iniquidade nos sistemas de saúde que foram relacionados a uma 
vulnerabilidade socioeconômica, incluindo trabalho e status socioeco-
nômico, ou seja, a região é marcada por uma desigualdade no acesso 
aos serviços de saúde ofertados23. E essa situação se agrava quando 
se fala sobre populações vivendo em regiões mais distantes e em ter-
ras indígenas, cuja vulnerabilidade social os torna mais susceptíveis a 
Covid-19. E apesar do alto índice de mortalidade não estar restrito aos 
países de baixa renda, a fragilidade da rede de saúde em Manaus e 
em regiões vizinhas juntamente com a desigualdade social explicam a 
situação crítica da saúde no Estado14.

IMPACTO NA SAÚDE AMAZONENSE

O desequilíbrio entre os recursos do SUS e a demanda por 
estes recursos era evidente mesmo antes da pandemia da covid-19. 
Diante dessa nova ameaça, a disparidade dessa relação aumentou 
em larga escala. O SUS é um dos maiores sistemas de saúde do mun-
do e apresentava em março de 2020, uma média de leitos em UTI 
de 1,4 leitos para cada 10 mil habitantes. Essa proporção não foi su-
ficiente para o suporte de pacientes com sintomas respiratórios pela 
covid-1917,24-26.

Muitas questões bioéticas são levantadas diante da pandemia 
mundial da covid-19, como a gestão de recursos escassos e o estabe-
lecimento de critérios para eleger os indivíduos que serão admitidos 
para internação hospitalar e, dentre esses, aqueles que terão leito em 
UTI. As diretrizes da Associação Médica Britânica (BMA) orientaram 
inicialmente que indivíduos idosos ou com maior probabilidade de mor-
rer deveriam receber avaliação secundária de assistência à saúde. No 
Brasil, o Conselho Federal de Medicina (CFM) já havia normatizado 
critérios para admissão em UTI desde 2016, baseando-se em cinco 
escalas de prioridade2,7,27,28. 

No alastramento da covid-19, o parâmetro vital para admissão 
foi a saturação de oxigênio no sangue, valor que em pessoas saudá-
veis deve se encontrar acima de 95%29. No estado do Amazonas, o 
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parâmetro inicial de admissão estava entre 88% e 93%, contudo, com 
a crise da falta de oxigênio e o aumento drástico dos casos graves 
da doença, esse parâmetro caiu para pacientes que apresentassem 
saturação abaixo de 87%. 

Todas as instituições de saúde do Amazonas se tornaram cen-
tros voltados para o atendimento de pacientes com covid-19, com 
acentuada redução de atendimentos das demais especialidades. Ape-
sar do maior amparo, a desproporção de leitos continuou sem reso-
lução e somando-se à falta de abastecimento de oxigênio, levou ao 
colapso do sistema de saúde amazonense. 

O Amazonas atingiu, em janeiro de 2021, a ocupação máxima 
em leitos de UTI disponíveis no estado e chegou a uma taxa de mor-
talidade de 232,1 óbitos/100 mil habitantes em fevereiro, enquanto o 
Brasil apresenta taxa de mortalidade de 112,4 óbitos/100 mil habitan-
tes30,31. 

VULNERABILIDADE SOCIAL E O COLAPSO DO SISTEMA DE 
SAÚDE

Apesar de vulnerabilidade social ser um termo bastante utiliza-
do atualmente, desde a sua origem não se tem uma definição estabe-
lecida sobre seu significado. O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada), traz uma reflexão importante: ao se falar em pobreza, o sen-
tido fica limitado para expressar as complexas situações de mal-estar 
social considerando que o bem-estar e a qualidade de vida envolvem 
vários determinantes além da renda monetária, como acesso aos ser-
viços públicos, qualidade do ambiente, graus de liberdade individual 
e políticas oferecidas. Dessa forma, a vulnerabilidade social denota 
ser multifatorial, não estando condicionados estritamente à renda, mas 
também às fragilidades e desigualdades de acesso a bens e serviços 
públicos32.

Os primeiros casos de COVID-19 no Brasil estavam associados 
a pessoas de classes mais favorecidas e retornando de viagens inter-
nacionais. Apesar de sabermos que o vírus SARS-COV-2 acomete 
toda a população independentemente de renda, os impactos causados 
pela pandemia – desde medidas de prevenção até assistência hospi-
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talar - são diferentes entre as classes sociais. Voltando ao conceito da 
vulnerabilidade social, aqui, essas pessoas também são mais vulnerá-
veis a serem infectadas. Isso pode ser explicado, além das condições 
de moradia, mas também pela carência de informação, uma vez que 
a divulgação da importância do isolamento e de medidas sanitárias 
ajudam na prevenção. Além disso, todo esse cenário adverso produz 
um efeito econômico – indivíduos e famílias que, por vezes, precisam 
escolher entre o isolamento e passar dificuldades financeiras por de-
penderem de atividades essenciais ou trabalhos autônomos. Portanto, 
como bem colocado por Farias (2020), a distribuição da saúde-doença 
não é aleatória e está fortemente associada à posição social, que defi-
ne as condições de vida e de trabalho desses indivíduos33,34.  

Devido a estabilidade das hospitalizações no segundo semes-
tre de 2020, o rápido crescimento no número de admissões hospita-
lares em janeiro de 2021 foi inesperado, chegando a 6 vezes mais 
que em dezembro. Um dos principais fatores para essa nova onda foi 
a nova variante da doença, com uma transmissibilidade maior que o 
vírus já existente na cidade35. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em crises de saúde provocadas por epidemias, as políticas de 
saúde pública tendem a buscar reduzir de efeito imediato, o aumento 
exacerbado do número de infecções, tentando assim evitar uma maior 
sobrecarga do sistema de saúde. Na pandemia causada pelo novo 
coronavírus, essa sobrecarga ocorre de forma ainda mais rápida e 
intensa, devido ao alto poder de transmissibilidade do vírus. Um dos 
métodos considerados mais efetivos no controle da pandemia, ainda 
parece ser o isolamento social. A falta de um isolamento sério em Ma-
naus-AM poderia ter levado ao caos na saúde do Estado.

Após dez meses do primeiro caso confirmado em Manaus, o 
sistema de saúde da cidade ainda se encontrava despreparado para o 
manejo de uma onda de infecção pela nova variante do vírus. A des-
proporção de leitos, a falta de oxigênio, o despreparo de profissionais 
e a escassez de materiais básicos da saúde foram fatores que influen-
ciaram fortemente a tomada de decisões e a crise vivenciada.
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A pandemia mostrou que a Capital Amazonense demanda ur-
gentemente de políticas públicas que fortaleçam a atenção a popula-
ção, desde o cuidado primário até o nível de atenção especializado, 
investindo em recursos humanos e recursos físicos que atendam a 
demanda populacional. Etapas básicas da gestão na saúde, como o 
planejamento, a previsão e a provisão de recursos precisam ter aten-
ções voltadas com maior cuidado. 
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RESUMO 
Introdução: O bruxismo, distúrbio que altera a atividade dos músculos 
mastigatórios, gerando ranger/apertar dos dentes e/ou manutenção 
rígida ou movimento vigoroso da mandíbula, fomenta alterações da 
articulação temporomandibular e, consequentemente, distúrbios tem-
poromandibulares (DTM). Ambas as condições estão associadas a 
consequências clínicas, mecânicos ou biológicos. Objetivo:O objetivo 
da revisão é analisar na literatura cientifica a relação entre bruxismo 
e disfunção temporomandibular. Metodologia e resultados: A pre-
sente revisão foi realizada em setembro de 2021 com busca realizada 
por dois pesquisadores de forma independente, nas bases de dados 
PubMed, Cochrane e Scielo utilizando os descritores disfunção tem-
poromandibular, DTM e bruxismo.Foram incluídos ensaios clínicos, 
estudos de revisão e observacionais publicados entre o ano de 2014 
a setembro de 2021. Foram excluídos relatos de caso, estudos-piloto 
e série de casos. Considerações finais: Diante da metodologia de 
diagnóstico do bruxismo e do distúrbio temporomandibular, a relação 
entre ambas as condições é realizada principalmente pelo autorrela-
to e dos critérios clínicos da AmericamAcademyofSleep Medicine. O 
diagnóstico e o tratamento precoce das condições supracitadas são 
imprescindíveis para amenizar os agravos do bruxismo e do DTM. 
Palavras-chave: Disfunção temporomandibular; DTM; Bruxismo 
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ABSTRACT 
Introduction: Bruxism, a disorder that alters the activity of masticatory 
muscles, generating grinding / clenching of teeth and / or rigid maintenan-
ce or vigorous movement of the jaw, promotes changes in the temporo-
mandibular joint and, consequently, temporomandibular disorders (TMD). 
Both conditions are associated with clinical, mechanical or biological con-
sequences. Objective: The aim of the review is to analyze the scientific 
literature on the relationship between bruxism and temporomandibular 
disorders. Methodology and results: This review was carried out in Sep-
tember 2021 with a search performed by two researchers independently, 
in the PubMed, Cochrane and Scielo databases using the descriptors 
temporomandibular disorder, TMD and bruxism. Clinical trials, review and 
observational studies published between 2014 and September 2021 were 
included. Case reports, pilot studies and case series were excluded. Final 
considerations: Given the methodology for diagnosing bruxism and tem-
poromandibular disorder, the relationship between the conditions is mainly 
based on self-report and the clinical criteria of the American Academy 
of Sleep Medicine. Diagnosis and early treatment of the aforementioned 
conditions are essential to alleviate the problems of bruxism and TMD.
Keywords: Temporomandibular disorder; DTM; Bruxism

INTRODUÇÃO

O bruxismo pode ocorrer de formas distintas, de acordo com 
o ciclo circadiano, classificada, assim, em bruxismo do sono (BS) e 
bruxismo em vigília (BV).  Caracteriza-se por ser uma atividade dos 
músculos mastigatórios de forma repetitiva levando o indivíduo a aper-
tar ou ranger os dentes e/ou manter rígida ou mover vigorosamente a 
mandíbula.1Se não manejado adequadamente, pode ser visto reflexo 
do bruxismo na articulação temporomandibular relacionado às mu-
danças dos músculos mastigatório: dor e desconforto para mastigar, 
dificuldades mastigatórias, incoordenação dos movimentos mandibu-
lares, luxação articular, mudanças degenerativas na articulação, des-
vios na trajetória mandibular e ruído articular.2

Estudos epidemiológicos demonstram o papel do bruxismo, prin-
cipalmente o do sono, como fator desencadeante e/ou perpetuante das 
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disfunções temporomandibulares (DTM). Entretanto, até o momento, os 
estudos não trazem resultados conclusivos e uma das causas para o 
baixo grau de especificidade dessa associação é a diferente metodolo-
gia de diagnóstico, tanto para as DTM como para o bruxismo.3

MATERIAL E MÉTODOS

A presente revisão foi realizada em setembro de 2021 com busca 
realizada por dois pesquisadores de forma independente, nas bases de 
dados PubMed, Cochrane e Scielo. Os descritores utilizados foram dis-
função temporomandibular, DTM e bruxismo. Em seguida, foram excluí-
dos os artigos duplicados. Os títulos e resumos foram então analisados 
por dois pesquisadores de forma independente, havendo um terceiro 
para caso de discordância. Após essa triagem, os textos foram lidos na 
integra para confirmação. Foram incluídos ensaios clínicos, estudos de 
revisão e observacionais publicados entre o ano de 2014 a setembro de 
2021. Foram excluídos relatos de caso, estudos-piloto e série de casos.

RESULTADOS

Fluxograma 1 - Metodologia para levantamento de trabalhos para 
serem revisados
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DISCUSSÃO

A disfunção temporomandibular é decorrente de diferentes 
condições, estruturais e funcionais, que afetam a articulação tempo-
romandibular, os músculos mastigatórios e estruturas associadas.4As 
articulações temporomandibulares estão anatomicamente conectadas 
à região cervical, onde os movimentos da coluna cervical ocorrem si-
multaneamente à ativação da musculatura mastigatória e aos movi-
mentos da mandíbula.5Clinicamente, se apresenta com limitações do 
movimento mandibular, estalido e crepitações, além de dores muscu-
lares na região cervical e cefaleia.4

A DTM apresenta maior prevalência em mulheres com a faixa 
etária entre 20 e 40 anos de idade. Quase 5% da população mundial 
tem alguma forma de disfunção temporomandibular e um terço apre-
senta pelo menos um sintoma de DTM.5 Trata-se de uma disfunção de 
origem multifatorial, podendo estar relacionada a condições odontológi-
cas, traumas, genética ou condições médicas e psicossociais. Entre as 
causas supracitadas, o bruxismo é considerado um dos principais fato-
res etiológicos e perpetuantes da DTM.676% das mulheres com DTM re-
lataram ter bruxismo e, pessoas com bruxismo apresentam duas vezes 
mais chances de desenvolver a disfunção temporomandibular, além de 
estar associado a uma maior incidência de DTM dolorosa.5

Embora a literatura traga vários trabalhos relacionando bru-
xismo ao DTM, poucos são os estudos com critérios metodológicos 
adequados que se propuseram a avaliar realmente essa associa-
ção. A falta de padrão para os métodos de diagnostico para ambas 
as condições clinicas justifica a razão pela qual a associação entre 
DTM e bruxismo não foi definitivamente comprovada ou refutada. As 
melhores ferramentas para o diagnóstico de bruxismo do sono é a 
polissonografia, ao passo que para o distúrbio temporomandibular é o 
índice ReseachDiagnosticCriteria (DC/TMD). A relação dessas doen-
ças atualmente é feita através do autorrelato e dos critérios clínicos 
da AmericamAcademyofSleep Medicine.3

Atualmente o BS é considerado como um distúrbio de movi-
mento e não mais como parassonia. O bruxismo pode ser classificado 
como primário, quando não há causas médicas evidentes sistêmicas 
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ou psiquiátricas, ou como secundário, quando associado a algum 
transtorno clínico, psiquiátrico ou neurológico.3,6,9A hiperatividade 
muscular, resulta em dor nos músculos da mastigação. Dessa forma, 
o sistema estomatognático tende a fazer mudanças compensatórias 
para possibilitar a fala, mastigação e deglutição com eficiência e con-
forto. Entretanto, a longo prazo essas ações compensatórias podem 
corroborar com a progressão da disfunção temporomandibular. Além 
disso, a analgesia de forma indiscriminada, muito frequente em pa-
cientes com DTM, podem mascarar os sintomas álgicos e levar a um 
agravamento do problema.6,7

A etiologia do bruxismo é multifatorial, assim como a DTM, in-
cluindo fatores biológicos (neurotransmissores, alarmes de sono), psi-
cológicos (personalidade, ansiedade, estresse) e exógenos (nicotina, 
álcool, drogas, medicamentos). A literatura não encontrou relação en-
tre as variáveis de qualidade de sono (por exemplo, luz acesa, dormir 
com os pais ou silêncio) e o relato de ranger os dentes.6,7,8

O bruxismo atinge milhões de pessoas em escala mundial, sen-
do considerado o mais prejudicial entre todas as atividades parafun-
cionais do sistema estomatognático. Um estudo transversal realizado 
com 371 crianças entre 4 e 6 anos de idade trouxe que 42,2% dos pais 
relataram que seus filhos rangiam os dentes enquanto dormem, sinali-
zando a alta prevalência de bruxismo dentre a população e fomentan-
do ainda mais a necessidade de intervenção precoce para amenizar 
agravos relacionados ao bruxismo.7

A atividade repetitiva dos músculos mastigatórios nos pacien-
tes com bruxismo pode se associar a problemas clínicos (por exemplo, 
cefaleia crônica, distúrbio do sono), mecânicos (por exemplo, fratura 
ou falha nas restaurações dentárias, afrouxamento de parafusos de 
prótese sobre implante, fratura de cerâmica, de pilar ou estrutura) ou 
biológicos (por exemplo, fracasso biológico, desgastes dos dentes e 
comprometimento da inserção do osso marginal).1,8

A dor relatada por aqueles indivíduos com bruxismo não se res-
tringem apenas aos músculos mastigatórios, mas também ao complexo 
craniofacial e na coluna cervical, caracterizada por dores originadas em 
pontos-gatilho localizados em nódulos palpáveis   na faixa de fibras tensa 
dos músculos mastigatórios, cuja participação na atividade tonificante 



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 178

da região cervical músculos também é evidente. Além disso, apresen-
tam aumento na excitabilidade nociceptiva nos músculos orofaciais e 
cervicais devido ao baixo de limiar de dor nesses locais.1,8

Quanto ao tratamento do bruxismo, sete estudos foram incluí-
dos dos dezoito estudos identificados em uma revisão sistemática 
para verificar a eficácia do tratamento farmacológico para bruxismo. 
Cada estudo envolveu uma amostra pequena de participantes (7 a 16 
pessoas). Amitriptilina (três estudos), bromocriptina (um estudo), clo-
nidina (um estudo), propranolol (um estudo), levodopa (Prolopa®️) (um 
estudo) e triptofano (um estudo) foram comparados com placebo. A 
revisão concluiu que não há evidências suficientes na literatura para 
mostrar que os medicamentos podem reduzir o bruxismo do sono.9

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que haja maior necessidade de estudos metodologica-
mente estruturados para comprovação da real relação entre bruxismo 
e DTM, as evidências da prática clínica demonstram que o bruxismo 
tende a ser um fator de risco tratável para disfunção temporomandi-
bular. Dessa forma, o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo do 
bruxismo se fazem necessário para minimizar o risco de DTM.
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atinge regiões de crânio a encéfalo. Assim, os acidentes de trânsito 
representam os principais causadores desse agravo, constituindo um 
problema de saúde pública. Método: trata-se de uma revisão integra-
tiva da literatura, desenvolvida a partir da busca nas bases de dados: 
LILACS, MEDLINE e SCIELO, utilizando os descritores: Traumatismos 
Craniocerebrais, Acidentes de trânsito e Fatores de risco.  Resultados 
e discussão: utilizou-se os critérios de inclusão e exclusão, perfa-
zendo um total de 8 artigos. Percebe-se que homens jovens carac-
terizam as principais vítimas, apresentando lesões neuromusculares 
como principais sequelas. Conclusão: os acidentes de trânsito são 
os principais causadores de traumas, repercutindo em vários ângulos 
da saúde, transcendendo danos físicos e estruturando problemas psi-
cossociais.
Palavras-chave: Traumatismo cranioencefálico; Acidentes de trânsi-
to; Saúde pública; Epidemiologia.

ABSTRACT
Objective: to characterize the factors associated with the incidence of 
TBI in victims of traffic accidents. Introduction: TBI is a physical inju-
ry, permanent or temporary, caused by an external force that affects 
regions from the skull to the brain. Thus, traffic accidents represent the 
main causes of this injury, constituting a public health problem. Me-
thod: this is an integrative literature review, developed from a search 
in the following databases: LILACS, MEDLINE and SCIELO, using the 
descriptors: craniocerebral trauma, accidents traffic and risk factors. 
Results and discussion: the inclusion and exclusion criteria were 
used, making a total of 8 articles. It is noticed that young men cha-
racterize the main victims, presenting neuromuscular injuries as the 
main sequelae. Conclusion: traffic accidents are the main cause of 
trauma, affecting various health angles, transcending physical damage 
and structuring psychosocial problems. 
Keywords: Craniocerebral Trauma; Accidents Traffic; Public Health; 
Epidemiology.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização do Problema

O Traumatismo Cranioencefálico (TCE) segundo Classificação In-
ternacional de Doenças (CID-10), é qualquer lesão traumática que pode 
apresentar comprometimento anatômico ou funcional tanto do crânio em 
si, como do couro cabeludo, meninges e encéfalo (SILVA et al., 2018).

Nesse contexto, entende-se que, oriundo de uma força externa, 
como trauma fechado, explosão ou grande aceleração-desaceleração, 
o TCE apresenta caracterizações específicas, como: a concussão, na 
qual há uma fugaz perda da consciência, causada, provavelmente, 
por disfunção eletrofisiológica transitória; a contusão, que consiste em 
graus variáveis de hemorragia (equimoses), fraturas de base de crâ-
nio, evidenciadas pelo singular bléfaro-hematoma (sinal de guaxinim); 
as lesões de nervo craniano; e as mudanças na excitabilidade cortical 
(PIMENTEL; SILVEIRA; FILHA, 2018).

O estudo de Albuquerque et al. (2016) afirma que a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) considera o traumatismo cranioencefá-
lico como principal determinante de óbito e sequelas em vítimas poli-
traumatizadas. Com base nisso, Magalhães et al. (2017) explicam que 
nos Estados Unidos a incidência de TCE é estimada em 538 por 100 
mil habitantes, representando uma incidência de 1,7 milhões casos por 
ano desde 2003.

A nível nacional, no égide da pesquisa de Rezer, Pereira e 
Faustino (2020), o TCE atinge 500.000 mil pessoas por ano, apresen-
tando taxas de 14 a 30 óbitos a cada 100.000 mil pessoas. Estima-se 
que entre 75 a 100 mil pessoas morrem nas primeiras horas do trau-
ma, e outras 70 a 90 mil pessoas ficarão com sequelas irreversíveis. 
Destes, destacam-se os homens que têm maior risco de se envolver 
em acidentes do que as mulheres

Assim, o estudo de Silva et al. (2018) informa que os acidentes 
automobilísticos, as agressões físicas e as quedas estão entre as cau-
sas mais frequentes de TCE. Ademais, Constâncio et al. (2019) ainda 
explica que, devido à crescente incidência em adolescentes e adultos 
jovens, esses acidentes representam um grave problema de saúde 
pública mundial.
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Ainda nesse contexto, há vários fatores associados à incidência 
de TCE, destacam-se entre eles a falta de sinalização nas estradas, 
pouca iluminação, inexperiência do motorista, direção em alta veloci-
dade, consumo de bebidas alcoólicas, imprudência no trânsito e uso 
de telefones celulares ao dirigir (MARINHO et al., 2019).

No que tange os sobreviventes, sabe-se que casos de TCE gra-
ve demandam reabilitação prolongada, com possibilidade de distúrbios 
físicos, cognitivos e psicológicos de longo prazo, corroborando para 
uma drástica redução da QV (qualidade de vida) (LIMA et al., 2019).

Apesar do significativo impacto socioeconômico associado ao 
TCE, em especial em países pobres e em desenvolvimento, da sua 
alta prevalência e taxas de incidência em constante elevação, estudos 
epidemiológicos permanecem escassos e, portanto, urgentemente ne-
cessários (MAGALHÃES et al., 2017).

Após esta contextualização, é notório que os acidentes de trân-
sito caracterizam-se como os principais acometedores de traumas no 
Brasil e no mundo, associados às inúmeras consequências resultan-
tes, tais como lesões físicas, sequelas, incapacidades e óbitos. Este 
cenário é maximizado quando o agravo supracitado está mutuamente 
alinhado ao TCE, caracterizando um problema de saúde pública. 

Dessa forma, esta pesquisa tem por objetivo analisar na lite-
ratura as evidencias cientificas acerca da caracterização dos fatores 
associados à ocorrência de TCE em vítimas de acidentes de trânsito. 
À vista disto, este estudo possibilitará a profunda análise do perfil das 
vítimas de TCE, bem como auxiliará no processo de educação em 
saúde, viabilizando cientificamente as discussões a respeito de segu-
rança no trânsito e as consequências de sua imprudência.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da literatura, que, 
segundo Mendes, Silveira e Galvão (2019) permite síntese de conheci-
mentos por meio de um processo sistemático e rigoroso, a avaliação de 
estudos já existentes importantes para decisões e melhorias da prática 
clínica, além de indicar a necessidade de novos estudos para o preenchi-
mento das lacunas existentes nos atuais conhecimentos científicos.
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A questão de pesquisa que norteou o presente estudo foi: Quais 
as evidências científicas disponíveis na literatura acerca caracteriza-
ção dos fatores de risco de pacientes com traumatismo cranioencefá-
lico vítimas de acidentes de trânsito? 

A elaboração da referida questão foi fundamentada na estraté-
gia PICO, na qual o P- refere-se à população; I- intervenção estudada 
ou interesse; C- comparação; O- resultado ou desfecho. Destarte, ela-
borou-se a seguinte estrutura para o acrônimo: P- pacientes vítimas 
de TCE; I- vítimas de acidentes de trânsito; C- comparação; O- fatores 
de riscos envolvidos. É importante ressaltar que foi desconsiderado a 
comparação entre os estudos.

Para responder à pergunta da pesquisa fez-se levantamento 
bibliográfico nas bases de dados: LILACS (Literatura Latino-America-
na e do Caribe em Ciências da Saúde), National Library of Medicine 
(MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO).

Os critérios de inclusão adotados para a seleção dos artigos fo-
ram os seguintes: artigos primários, disponíveis na íntegra, publicados 
entre os anos de 2016 a 2021, no idioma português, inglês e espanhol. 

Os critérios de exclusão adotados foram: estudos que não res-
pondesse à questão norteadora; estudos de revisão narrativa de litera-
tura/revisão tradicional, sistemática ou integrativa. Além disso, artigos 
duplicados foram contabilizados somente uma vez.

Quadro 1 - Definição dos descritores controlados e não controlados 
selecionados conforme a técnica PICO, para busca de artigos sobre 

traumatismo cranioencefálico. Timon, Maranhão, 2021.

PICO DESCRITOR 
CONTROLADOS

DESCRITORES 
NÃO CONTROLADOS

P

(Traumatismo cra-
nioencefálico)

Traumatismos 
Craniocerebrais

Lesão Craniocerebral 
Lesões Craniocerebrais 

Lesões Cranioencefálicas 
Lesões da Cabeça 
Trauma Craniano 

Trauma Craniocerebral 
Traumatismo da Cabeça 

Traumatismo da Região Frontal 
Traumatismo da Região Occipital 
Traumatismo da Região Parietal 

Traumatismo da Região Temporal 
Traumatismos Cranioencefálicos 

Traumatismos da Cabeça
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I

(Vítimas de aciden-
tes de trânsito)

Acidentes de 
Trânsito

Abalroamento de Trânsito 
Abalroamentos de Trânsito 
Acidente Automobilístico 

Acidente Rodoviário 
Acidente Veicular 

Acidente de Tráfego 
Acidente de Trânsito 

Acidentes Automobilísticos 
Acidentes Rodoviários 

Acidentes de Transporte 
Acidentes de Tráfego 
Acidentes no Trânsito 

Batidas de Automóveis 
Batidas de Automóvel 

Batidas de Carro 
Batidas de Trânsito 
Colisão de Trânsito 
Colisões de Trânsito

C
(Sem comparação) - -

O
(Fatores de risco) Fatores de Risco Fator de Risco

Fonte: Descritores em Ciências da Saúde.

3. RESULTADOS

Com a aplicação dos descritores nas bases de dados foram 
encontrados: 2.172 artigos na LILACS, 170 na BDENF, 2.260 na ME-
DLINE e 07 na Scielo, perfazendo um total de 4.609 achados. Após a 
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão preestabelecidos pelos 
autores, obteve-se, portanto, uma amostra de 53 artigos.

 Posteriormente, foi feita uma leitura objetiva nos resumos dos 
artigos restantes, excluindo 45 pesquisas que não condiziam com a 
questão norteadora e findando um resultado de 08 artigos distribuídos 
nas bases de dados. 

Dos estudos incluídos nesta revisão foi possível evidenciar que 
o maior número de publicações ocorreu no ano de 2018 (n=3 artigos; 
37, 50%). Nesse sentido, percebe-se que, a base de dados com maior 
número de artigos selecionados foi a LILACS com (n=4; 50,00%).

Além disso, pode-se evidenciar que, 50,00% (n=4) dos artigos 
encontrados eram de língua portuguesa, 37,50% (n=3) na língua ingle-
sa e 12,50% (n=1) era em espanhol. 
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Figura 1- Ano de publicação dos artigos. Timon, MA, 2021.

Fonte: autores

Os estudos escolhidos para compor pesquisa foram seleciona-
dos e organizados de acordo com o título, autores, ano de publicação, 
periódicos e base de dados. No quando 2 está descrita uma síntese 
acerca dos resultados encontrados em cada artigo.

Quadro 2- Caracterização dos artigos incluídos na Revisão 
Integrativa. Timon, MA, Brasil, 2021.

Título (Autor, ano) Periódico/
Base de dados

Análise das características de indivíduos 
com sequelas de traumatismo cranioen-
cefálico (TCE) em um centro de referência 
em reabilitação (características de TCE)

(SILVA et al., 
2018)

Revista Brasileira 
de Neurologia/ 

Lilacs

Incidence, course and risk factors of head 
injury: a retrospective cohort study

(GERRITSEN et 
al., 2018)

 British Medical 
Journal Open/ 

Medline
Magnitude of Severe Head Injury and Its 
Associated Factors among Head Injury Pa-
tients in Gedeo Zone, Southern Ethiopia: A 
Two-Year Retrospective Study.

(ESHETE; TAYE, 
2018)

Ethiopian Journal 
of Health Scien-

ces/ Medline

Motor vehicle accident is a risk factor for 
traumatic head injury among children in 
Abuja: analysis of the first trauma registry 
in Nigeria.

(SHOUR et al., 
2019)

Pan African Me-
dical Journal/ 

Medline

Perfil epidemiológico do trauma facial em 
um hospital regional do interior da bahia

(CALHEIRA, 
CARVALHO E 
CARVALHO, 

2021)

Revista Ciência 
Plural/Lilacs

(Autor, ano) Periódico/ Base de dados
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Repercussões psicossociais do traumatis-
mo crânioencefálico causado por acidente 
motociclístico

(CONSTÂNCIO 
et al., 2019)

Revista de Pes-
quisa Cuidado é 
Fundamental On 

Line/ Lilacs

Trauma cranioencefálico: perfil dos pacien-
tes atendidos em um hospital público de 
Teresina

(CARVALHO et 
al., 2020)

Revista de Pes-
quisa Cuidado é 
Fundamental On 

Line / Lilacs
Valoracion médico legal de las secuelas de 
tce moderado a severo: a proposíto de un 
caso

(CALDERON; 
FONSECA, 2016)

Rev. Medicina 
Legal da Costa 

Rica/ Sciel

4. DISCUSSÂO

Os artigos selecionados para a pesquisa revelam que o TCE, 
nas suas mais variadas manifestações, têm por principais vítimas ho-
mens de idade produtiva, comumente de baixa escolaridade, fazendo 
uso de substâncias psicoativas. Os achados revelam esta realidade 
alarmante, que caracteriza padrões indagadores e galgam questiona-
mentos quanto a esse padrão.

Assim, após um reflexão dos tópicos supracitados, tornou-se 
possível, por meio resultados encontrados nos estudos, a divisão de 
duas categorias, sendo elas: caracterização das vítimas de traumatis-
mo cranioencefálico, e fatores de risco e repercussões do traumatismo 
cranioencefálico.

4.1 Caracterização das vítimas de traumatismo cranioencefálico

De acordo com Carvalho et al. (2020), as principais vítimas cons-
tatadas de TCE eram homens jovens, representados por um total de 
80,67%. Ainda no contexto estatístico, ao analisar um estudo da Etiópia, o 
sexo masculino torna-se destaque, caracterizado por um total de 82,40%. 
Além disso, uma pesquisa realizada na Bahia evidenciou que 81,60% 
das vítimas de TCE, em seu estudo, eram pessoas do sexo masculino, 
tipificando desta forma, os homens como as principais vítimas de TCE 
(ESHETE; TAYE, 2018; CALHEIRA; CARVALHO; CARVALHO 2021).

Em complemento ao supracitado, Silva et al. (2018), externam 
que entre os anos de 2000 a 2010 a proporção de homens com se-
quelas de TCE era quase duas vezes maior do que as mulheres. Enfa-
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tiza-se uma predisposição dos homens a sofrerem acidentes de trân-
sito em veículos motorizados, pois, segundo os autores, isto acontece 
devido a utilização dos transportes como forma laboral fora de sua 
residência, proporcionando o crescimento desses agravos.

Ademais, ainda com base na pesquisa de Silva et al. (2018), 
notou-se que anos de 2000 a 2010 a proporção de homens com se-
quelas de TCE era quase duas vezes maior do que as mulheres, sen-
do eles de idade de 22 a 58 anos. Eles também discutem acerca da 
predisposição dos homens a sofrerem acidentes de trânsito em veí-
culos motorizados, pois, segundo os autores, isto acontece devido a 
utilização dos veículos como forma laboral fora de sua residência, pro-
porcionando o crescimento desses agravos.

Entende-se que as contraposições identificadas entre as faixas 
etárias e gênero podem estar interrelacionadas à dissemelhança de 
fatores, tais como mecanismos de transportes e comportamento de 
risco, especialmente quando associados ao consumo álcool (ESHETE; 
TAYE, 2018).

Por conseguinte, o estudo realizado em um hospital de refe-
rência na Nigéria entre os anos de 2014 e 2015, uma faixa etária que 
vem destacando-se entre as vítimas é a de adolescentes e jovens 
entre 15 a 21 anos. Os autores informam que tal realidade se dá pelo 
aumento de veículos motorizados, escassez de estratégias de segu-
rança no trânsito e baixa aderência ao uso de sinto de segurança 
(SHOUR et al., 2019).

Em complemento, o estudo holandês de Gerritsen et al. (2018), 
afirma que, com relação a todos os tipos de lesões cerebrais traumá-
ticas (leve, grave e moderada), há uma prevalência de 22 casos por 
1000 pacientes hospitalizados ao ano, sendo as crianças pequenas as 
principais vítimas de TCE do estudo.

Outrossim, no tangente à escolaridade, analisou-se que, entre 
as vítimas participantes dos estudos, 21,59% possuíam o ensino fun-
damental incompleto, enquanto somente 6,82%  possuíam o ensino 
superior ou técnico completo. Acrescenta-se que, em outro estudo foi 
possível compreender que a maioria dos pacientes eram pessoas com 
escolaridade abaixo de 8 anos de estudo, validando os achados do 
estudo anterior (CARVALHO et al., 2020; SILVA et al., 2018).
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De igual modo, é possível evidenciar que a raça é um fator bas-
tante expressivo no que tange os acidentes automobilísticos, sendo a 
cor parda a mais evidenciada durante a pesquisa. Os pesquisadores 
informam também que a situação econômica dos participantes foi um 
fator importante para suas análises, pois cerca de 60,00% destes pos-
suíam renda de 1 a 5 salários mínimos, imperando um questionamen-
to acerca da predisposição deste agravo nestas populações (SILVA et 
al., 2018).

4.2 Fatores de risco e repercussões do traumatismo cranioence-
fálico

Os acidentes automobilísticos representam cerca de 68,18% 
das causas de TCE, e que, além disso, os motociclistas caracterizam-
-se como as vítimas mais prevalentes dentre os atendimentos hospi-
talares e a motocicleta como sendo o veículo mais presente nos aci-
dentes, sendo o TCE moderado prevalente nas duas variáveis (SILVA 
et al.,2018).

Os acidentes de trânsito apresentaram um veículo com maior 
destaque nas ocorrências, as motocicletas. Segundo o estudo de Calhei-
ra, Carvalho e Carvalho (2021), sua predisposição está atrelado ao fato 
de ser um meio rápido, econômico e de baixo gasto com manutenções, 
quando em contraste com outros. Salienta-se que este meio de trans-
porte é constantemente utilizado para locomoção ao trabalho ou lazer, 
entretanto, é constantemente utilizado  de  forma  inadequada,  sem  
qualquer proteção e ultrapassando os limites de carga e de velocidade.

Nesse contexto, torna-se imprescindível afirmar que há um fa-
tor importante nesta realidade,  o estado civil das vítimas. Foi possível 
verificar que a maioria, entre as vítimas, eram solteiros (74,8%). Dessa 
forma, segundo os pesquisadores, alega-se o predomínio de imaturi-
dade, tendência a uso abusivo de substâncias ilegais, como também 
desrespeito às leis de trânsito. Tais fatores corroborariam para predis-
posição de acidentes automobilísticos (CARVALHO et al., 2020).

Ainda neste pensamento, algumas variáveis são importantes 
para se considerar os fatores de risco, tais quais a prática de ativida-
des esportivas como futebol e algumas artes marciais que expõe os 
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participantes a risco de lesões graves, além disso, a frequência em 
“bares” como atividade social e consequentemente  uso  de  drogas,  
entre  elas  o  álcool  antes  de  dirigir,  corroboram para a ocorrência de 
agravos, como o TCE (CALHEIRA; CARVALHO; CARVALHO 2021).

Ademais, é necessário inferir que crianças e idosos, um gru-
po frequente nas vítimas de TCE, possuem especificidades quanto à 
compreensão de sua realidade. Segundo Silva et al. (2018), as quedas 
da mesma altura representam o principal fator em idosos, devido ao 
processo de envelhecimento, e fatores como a curiosidade e imaturi-
dade, associados à coordenação motora não eficaz, como causadores 
dos casos pediátricos.

Após esta explanação, é necessário compreender a magnitu-
de de TCE que destacou-se no levantamento dos artigos, para tan-
to, utiliza-se os achados de Carvalho et al. (2020), quem observaram 
a predominância de TCE moderado entre as vítimas  de seu estudo 
(92,67%). Em complemento, Eshete e Taye (2018), revelam em sua 
pesquisa realizada na Etiópia que a maior incidência encontrada era 
de TCE grave, evidenciado na pesquisa com 32,10%.

Em vista disso, após compreender os fatores de risco para TCE 
é fundamental discutir quanto às suas sequelas, pois estas são as prin-
cipais regentes da maior parte dos estudos relacionados a este agravo.

Para tanto, é necessário salientar que as sequelas são capazes 
de transpor as lesões visíveis, ou seja, podem repercutir não somen-
te em alterações físicas, como também podem manifestar-se a níveis 
emocionais, cognitivos e sociais, que por sua vez somatizam-se para 
a incapacidade funcional das vítimas, sendo capaz de inviabilizar o 
exercício de suas atividades da vida diária, além de sua qualidade de 
vida (CONSTÂNCIO et al., 2019).

Ainda com base na pesquisa de Constâncio et al. (2019), a re-
percussão que impera nos acidentes de trânsito, é a incapacidade fun-
cional, que por sua vez possibilita a catalisação de vários agravos. Além 
disso, os autores ainda enfatizam quanto à prevalência de repercussões 
psicossociais nas vítimas de TCE, que poderá ser um fator maçante na 
sobrevida da vítima, em especial na atuação de seus papéis sociais. 

Nesse sentido, um estudo de caso produzido na Costa Rica 
aponta que uma das sequelas mais frequentes em traumatismos cra-
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nioencefálicos são as lesões de nervos cranianos. No caso relatado 
o paciente do estudo apresentou, após a fratura, repercussões consi-
deráveis a nível de olfato e de visão (CALDERON; FONSECA, 2016).

A partir dos artigos discutidos, permite-se compreender que 
indivíduos que vivenciaram algum tipo de acidente de trânsito, em es-
pecial os graves e moderados, que possuem maior capacidade de in-
terferir em sua QV, necessitarão de intervenções psicológicas. 

Desta forma, o estudo de Constâncio et al. (2019). ratifica a 
necessidade da oferta de apoio psicológico às vítimas de acidentes de 
trânsito. Esta afirmação tem o égide a viabilização de um melhor prog-
nóstico a nível de saúde mental, oferecendo suporte emocional, e tor-
nando-se um respaldo para a ressignificação de seus papéis sociais.

5. CONCLUSÃO

Após analisar os achados na literatura acerca da temática, evi-
denciou-se que o perfil dos pacientes vítimas de TCE é, na maioria 
dos casos, pessoas do sexo masculino, com idade entre 20 e 58 anos. 
Os resultados encontrados no presente estudo revelam que o TCE se 
configura como um grave problema de saúde pública a nível mundial, 
podendo transcender culturas, etnias e regiões.

Além disso, no que tange os fatores de riscos, foi possível per-
ceber que o uso de motocicletas, geralmente associado ao consumo 
de substâncias psicoativas, tendo como destaque o álcool, e catalisa-
do pelos desrespeito às leis de trânsito, imprudência do piloto e pela 
ausência ou adesão inadequada de equipamentos de proteção indivi-
dual, tornam-se variáveis importantes no crescimento deste agravo.

Desta forma, com sua notável prevalência, a correlação entre TCE 
e acidentes de trânsitos repercute de níveis simples a complexos na saú-
de das vítimas, imperando na prevalência de lesões físicas, neurológicas, 
psicossociais, estendendo-se até suas funções vitais, debelando a qua-
lidade de vida e inviabilizando suas atividades enquanto agentes sociais.

Por fim, sugere-se a fomentação da produção de estudos rela-
cionados prevalência do traumatismo cranioencefálico por acidentes 
de trânsitos em pessoas do sexo masculino, bem como a caracteriza-
ção da sobrevida destas vítimas. Além disso, ratifica-se a importância 



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 192

da verificação periódica da adesão dos EPI’s por motoristas, alinhada 
às fiscalizações das leis de trânsito, e assim nutrir um horizonte de 
mínimas ocorrências deste agravo.
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RESUMO
A DM é uma doença metabólica que ocorre quando o organismo é 
incapaz de produzir insulina, ou até pode produzir, porém em quanti-
dades não suficientes para suprir a demanda. É uma doença de curso 
lento e se não controlada vai atingindo múltiplos órgãos podendo levar 
o indivíduo a complicações e até a morte. Pode acometer ambos os 
sexos, no entanto existe uma preocupação frente ao sexo masculino 
pela dificuldade de procurar os serviços de saúde e adesão ao trata-
mento. OBJETIVO: Conhecer por meio de uma revisão de literatura a 
patologia diabetes mellitus nos homens. METODOLOGIA: Trata-se de 
uma Revisão Integrativa. A população da pesquisa foi composta pelos 
estudos que retratavam o diabetes na população masculina.  Para isto, 
foi realizado um levantamento de artigos científicos em meios digitais 
via internet. Utilizando como base de dados plataforma PUBMED. Foi 
utilizado descritores como: Diabetes mellitus AND Homens AND Fato-
res de riscos. A amostra foi constituída seguindo critérios de inclusão 
resultando em 16 artigos. RESULTADOS: Frente aos fatores de riscos 
modificáveis relacionados ao homem observou-se obesidade, sobre-
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peso, uso do álcool, tabagismo, dieta não saudável, sedentarismo e 
não modificáveis predisposição genética e hipertensão. Outro fator de 
risco evidenciado foi o comportamento masculino e a resistência a 
procurar os serviços de saúde. Com relação as complicações consta-
taram-se as hospitalizações, riscos cardiovasculares e a mortalidade. 
Sobre a adesão ao tratamento existiram dados importantes ressaltan-
do que os homens estão preocupando com o autocuidado, que estão 
aderindo mais ao tratamento, no entanto ainda existe uma dificuldade 
na procura pela assistência à saúde. 
Palavras chaves:  Diabetes Mellitus. Homens. Fatores de risco.

ABSTRACT
DM is a metabolic disease that occurs when the body is unable to 
produce insulin, or can even produce it, but in insufficient quantities to 
meet the demand. It is a slow course disease and if not controlled, it 
affects multiple organs and can lead to complications and even death. 
It can affect both sexes, however there is a concern with males due to 
the difficulty in seeking health services and adherence to treatment.
OBJECTIVE: To know, through a literature review, the diabetes melli-
tus pathology in men.METHODOLOGY: This is an Integrative Review. 
The research population consisted of studies that portrayed diabetes in 
the male population. For this, a survey of scientific articles in digital me-
dia via the internet was carried out. Using the PUBMED platform as a 
database. Descriptors such as: Diabetes mellitus AND Men AND Risk 
factors were used. The sample was constituted following inclusion cri-
teria resulting in 16 articles. RESULTS: Faced with modifiable risk fac-
tors related to men, obesity, overweight, alcohol use, smoking, unheal-
thy diet, sedentary lifestyle and non-modifiable genetic predisposition 
and hypertension were observed. Another risk factor evidenced was 
male behavior and resistance to seeking health services. Regarding 
complications, hospitalizations, cardiovascular risks and mortality were 
found. On treatment adherence, there were important data highlighting 
that men are concerned with self-care, that they are more adhering to 
treatment, however there is still a difficulty in seeking health care.
Keywords: Diabetes Mellitus. Men. Risk factors.
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INTRODUÇÃO

Quando se fala em diabetes mellitus (DM) muita gente se per-
gunta o que é, a grande maioria da população ainda desconhece essa 
doença bem como suas causas e muito menos ainda se é possível 
controlá-la ou não. O DM por ser definida como uma patologia carac-
terizada pelo o aumento de glicose no sangue, sendo assim há uma 
deficiência de insulina no pâncreas (SANTOS et al., 2015).

O Diabetes Mellitus pode ser considerado uma pandemia, como 
consequência traz um impacto substancial em todos os sistemas de 
saúde, bem como em toda a sociedade. Estima-se que, no Brasil, exis-
tem cinco milhões de diabéticos, sendo importante ressaltar que por 
não produzir sintomas no início, na maior parte dos casos, esse pro-
blema costuma ser despercebido (RAMOS, et al., 2011). 

Acredita-se que o número de diabéticos está aumentando devi-
do ao crescimento e o envelhecimento populacional, da maior urbani-
zação, do aumento da prevalência de obesidade e sedentarismo, bem 
como da maior sobrevida de pacientes com diagnósticos de diabetes.  
Em média 50% da população com diabetes não sabe que são porta-
dores da doença, algumas vezes permanecendo não diagnosticadas 
até que se manifestam sinais de complicações, sendo necessário se 
fazer o rastreamento nos indivíduos que apresentam riscos (BRASIL, 
2013a).

Os tipos de diabetes mellitus mais comuns são o tipo I e tipo 
II. A DM tipo I é mais frequente em crianças, geralmente elas já nas-
cem com essa condição, embora possam vim a ocorrer em qualquer 
faixa etária. Nesse tipo de diabetes conhecida também como insuli-
nodependente, diabetes infanto-juvenil ou diabetes imunoimediato, o 
pâncreas possui um nível de insulina relativamente baixo, ocorrendo o 
que chamamos de destruição autoimune, sendo necessário que o in-
divíduo faça administração de insulina diariamente para que seu nível 
de glicose fique consideravelmente normal, esse tipo de diabetes será 
acompanhada e controlada por toda a vida da pessoa, pois não possui 
cura. Já no diabetes tipo II há uma resistência à insulina, e geralmente 
é ocasionada por fatores como obesidade, má alimentação aliada ao 
sedentarismo (MAIA et al., 2017).
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Quando se fala em relação ao sexo mais acometido com o 
diabetes estudos evidenciam que no mundo a prevalência é do sexo 
masculino, mais quando se trata com relação ao Brasil percebe-se 
que o sexo feminino é mais diagnosticado. Apesar de o Brasil ter essa 
realidade muito se tem que se trabalhar, sabe-se que os homens pro-
curam menos o sistema de saúde, normalmente somente vão atrás 
de um atendimento quando os sintomas estão estalados e com várias 
sintomatologias (GOLBERT, 2017).

A maioria das pessoas portadora de DM principalmente os ho-
mens, geralmente acham que é uma grande bobagem, que podem 
resolver apenas com remédios naturais, e que o hábito alimentar, o 
estilo de vida nada tem a ver com a doença. A complicação que o dia-
betes pode ocasionar consiste em uma grande preocupação, podem 
ser divididas em agudas ou crônicas.  As complicações agudas são a 
hipoglicemia e a hiperglicemia, já as crônicas podem ser divididas ain-
da em macro vasculares (doença cardíaca coronária, doença vascular 
periférica e doença cerebrovascular), microvasculares (retinopatia, ne-
fropatia e neurológicas ou neuropatia (MAIA,2017).

Estudos mostram que o controle e a prevenção de complica-
ções do diabetes são possíveis por meio de programas educativos. 
Durante os atendimentos devem ser sempre valorizados as orienta-
ções, os esclarecimentos. A educação da pessoa portadora de diabe-
tes consiste em um aspecto fundamental do cuidado e no controle da 
patologia, além da promoção da saúde (TORRES et al., 2009; PACE 
et al., 2006).

O cuidado de forma integral ao indivíduo com diabetes, não 
esquecendo de inserir a família é um desafio para a equipe de saúde, 
especialmente para ajudar ao indivíduo a mudar seu modo de viver, 
o que estará diretamente ligado à vida de seus familiares e amigos. 
Devagar e aos poucos, ele deverá compreender e gerenciar sua vida 
com diabetes em um processo que busque a qualidade de vida e au-
tonomia (BRASIL, 2013b).

A estratégia de saúde da família tem papel fundamental na de-
tecção precoce do DM, bem como acompanhar esse indivíduo, orien-
tar, e buscar estratégias a aderência do mesmo ao tratamento, assim 
como incentivar a mudança de hábitos, não só da pessoa acometida, 
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mas também dos seus familiares. É importante que o profissional saiba 
identificar fatores de riscos, ou seja, se capacite para melhor identificar 
sinais e sintomas, para que se tenha um diagnóstico diferenciado com 
um olhar crítico para resultados satisfatórios (ANDRADE et al., 2019).

Diante do que foi exposto surgiram os questionamentos: Quais 
os fatores de risco para o diabetes no sexo masculino? E as principais 
complicações? O homem tem uma adesão adequado quanto ao tra-
tamento? 

O empenho da pesquisadora deu-se a partir de um familiar de 
sexo masculino se opor a doença, mesmo sabendo que a tem, e notou 
a necessidade de saber como os demais homens que convivem com 
a patologia pensam, e como aderem ao tratamento, assim como saber 
os fatores que desencadeiam a DM nesse público alvo.

A análise se faz relevante por se tratar de uma doença crônica 
que se caracteriza por metabolismo prejudicado de níveis de glicose e 
que posteriormente irá desenvolver complicações de grau importante 
altamente prejudicial podendo levar até a morte, embora pareça ser 
inofensiva para alguns homens.

O estudo contribuirá para um melhor entendimento dos homens 
acerca da doença, para que assim possam começar a mudar de há-
bitos e ter uma melhor qualidade de vida, assim como aumentar a 
perspectiva de vida nesse público, visto que os homens morrem mais 
cedo que as mulheres.

METODOLOGIA 

O presente estudo utilizou a revisão integrativa da literatura, a 
qual reúne as fontes de pesquisa onde as mesmas irão fornecer em-
basamento teórico para o trabalho, possibilitando surgimento de novos 
conhecimentos (GARCIA, 2016).

Desse modo, optou-se por esse tipo de pesquisa, buscando li-
gar diversos estudos para proporcionar uma compreensão mais ampla 
sobre incidência e fatores desencadeantes de diabetes mellitus nos 
homens.

Para a elaboração do presente estudo, foram seguidas as seis 
etapas da Revisão Integrativa: estabelecimento do tema e seleção da 
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questão de pesquisa; seleção das amostras na base de dados e es-
tabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos; orga-
nização e extração das informações selecionadas no estudo; avalia-
ção crítica da amostra; interpretação e discussão crítica dos principais 
achados na pesquisa e exposição da síntese do conhecimento (MEN-
DES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e novembro 
do ano de 2020, tendo como principal objetivo conhecer por meio de 
uma revisão de literatura o diabetes mellitus nos homens. A população 
da pesquisa foi composta pelos estudos que retratavam o diabetes 
na população masculina.  Para isto, foi realizado um levantamento de 
artigos científicos em meios digitais via internet. Utilizando como base 
de dados plataforma PUBMED.

 Foi utilizado descritores como: Diabetes mellitus AND Homens 
AND Fatores de riscos. A amostra foi constituída seguindo critérios 
de inclusão: pesquisas publicadas nos últimos 5 anos (2015 – 2020), 
em língua portuguesa e disponíveis gratuitamente. E como exclusão: 
artigos em língua estrangeira, fora do ano de referência e pagos. Re-
sultaram após a busca dos artigos utilizando os critérios de inclusão e 
exclusão mencionados acima em 82 estudos e após a leitura dos mes-
mos totalizaram 16 artigos que se enquadraram no perfil da pesqui-
sa.  A realização do estudo ocorreu no período de março a novembro 
de 2020.  Para a elaboração do presente estudo, foram seguidas as 
seis etapas da Revisão Integrativa: estabelecimento do tema e sele-
ção da questão de pesquisa; seleção das amostras na base de dados 
e estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos; 
organização e extração das informações selecionadas no estudo; ava-
liação crítica da amostra; interpretação e discussão crítica dos princi-
pais achados na pesquisa e exposição da síntese do conhecimento.

Após a identificação dos artigos que compõe a amostra, foi fei-
ta a leitura na integra de todos os resumos, buscando alcançar os 
objetivos propostos pela pesquisa. Em seguida foi feito um fichamento 
destes artigos elegíveis. A análise foi feita mediante interpretação dos 
elementos que constituem os estudos amostrais. Os dados foram dis-
cutidos de maneira narrativa e expostos os resultados por meio de um 
quadro. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

 A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e novem-
bro do ano de 2020, tendo como principal objetivo conhecer por meio 
de uma revisão de literatura o diabetes mellitus nos homens. A amos-
tra levou em consideração os critérios de inclusão e exclusão dessa 
forma foi feito um levantamento resultando em 82 artigos na base de 
dados PUBMED, destes após leitura minuciosa 16 artigos se adequa-
ram a linha de pesquisa. 

 FATORES DE RISCOS X HOMENS PORTADORES DE DIABETES

Fator de risco é a probabilidade de ocorrência de doença ou 
agravo á saúde, os fatores de riscos para diabetes mellitus são muitos 
pode-se destacar dentre eles : idade maior que 45 anos; sobrepeso 
(Índice de massa corporal > 25); obesidade central (cintura abdominal 
>102 cm para homens e >88 cm para mulheres, medida na altura das 
cristas ilíacas); antecedentes familiar (mãe ou pai) de diabetes; hiper-
tensão arterial (>140/90 mmHg); colesterol HDL >35 mg/Dl e triglicerí-
deos e <150 mg/Dl; história de macrossomia ou diabetes gestacional; 
diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos e doença car-
diovascular, cerebrovascular ou vascular periférica (TAVARES, 2010).

Conhecer os fatores de risco contribui para se traçar estratégias 
buscando proporcionar ao indivíduo melhor qualidade de vida, evitando 
ou mesmo reduzindo as complicações. A partir dos fatores identificados 
pode-se também compreender melhor a relação da doença e proporcio-
nar os profissionais de saúde realizar suas condutas de forma adequada. 
Estudar os fatores de risco para uma patologia significa estudar a pro-
babilidade de ocorrer determinado evento, ou seja, a presença de tais 
fatores torna o indivíduo mais vulnerável e propício a manifestar a doença.

No estudo realizado por Viana et al. (2019) sobre avaliação de 
risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, evidenciaram os se-
guintes fatores que ocasionava preocupações como obesidade, se-
dentarismo, hipertensão, consumo de dieta não saudável, e a predis-
posição a genética. Ressaltaram que os homens apresentaram mais 
fatores de riscos quando comparado com as mulheres.  
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 Para Bugiardini et al. (2020) o tabagismo constitui um fator de 
risco importante principalmente para as doenças arteriais coronaria-
nas, em indivíduos portadores de diabetes nos homens esse risco de 
morbimortalidade é menor quando comparado ao sexo feminino, no 
entanto constitui uma grande preocupação.

Bouzas et al. (2015)   em sua pesquisa concluíram que os fato-
res de risco sobrepeso e a obesidade se mostraram elevada na amos-
tra. Evidenciando ainda que a população do sexo masculino obteve 
uma porcentagem de 50% de risco para doenças cardiovasculares 
em virtude da presença do diabetes e a presença da obesidade ou do 
sobrepeso. 

Joel et al. (2017) destacaram frente ao estudo diferenças de 
gênero em indivíduos portadores de diabetes mencionando que os 
homens consomem mais o álcool e utilizam mais o tabaco quando 
comparado as mulheres e com isso aumentam os fatores de risco no 
sexo masculino.

Yoshida e Andrade ( 2016)  na pesquisa sobre cuidado à saúde 
na perspectiva de homens portadores de diabetes  concluíram que o 
comportamento masculino é socialmente construído  com a importân-
cia do trabalho e a resistência à procura aos serviços de saúde, a pre-
sença do álcool e do tabagismo associados a dificuldade no controle 
da doença, entrelaçada sobretudo às mudanças alimentares e ao uso 
contínuo da medicação constituem fatores de riscos importantes para 
o controle da patologia.

Importante salientar que os fatores de riscos podem ser classi-
ficados como modificáveis e não modificáveis e o que se observa na 
grande maioria dos estudos abordados que os homens apresentam fa-
tores de riscos modificáveis como o uso do tabaco, álcool, sobrepeso, 
obesidade, dieta não saudável, sedentarismo e necessitam compreen-
der realmente o quanto pode ser importante a mudança de hábitos 
buscando sim estilos de vida saudáveis. 

Outro fator que merece atenção mencionada em um dos es-
tudos e que não se pode deixar de enaltecer está relacionado com 
a dificuldade que os homens tem de procurar os serviços de saúde 
podendo tal fato está interligado ao trabalho, por ser provedor da fa-
mília, pela falta de tempo, ainda se fala até no machismo, no entanto, 
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essa população masculina deve compreender sobre a importância do 
cuidado com a sua saúde principalmente quando estes são portadores 
de doenças crônicas, pois a falta de atenção a saúde pode desenca-
dear complicações graves, sequelas e até levar a morte.

Os profissionais de saúde têm um papel importante junto com 
os familiares de insistir nos cuidados, tentando trazer esse homem ao 
serviço de saúde, fazendo com que compreendam que são responsá-
veis pelos seus cuidados e que medidas simples de prevenção pode 
sim favorecer para uma qualidade de vida melhor.

COMPLICAÇÕES DO DIABETES EM HOMENS

 Uma das grandes preocupações diante do diabetes consiste 
nas complicações um problema que é considerado de saúde públi-
ca em virtude das incapacidades, das hospitalizações e mortalidade. 
Para Ullah et al. (2019) percebe-se uma crescente prevalência do dia-
betes sendo atualmente um sério problema de saúde global e o mun-
do tem enfrentado epidemias. Aliado a isso o diabetes tipo 2 no sexo 
masculino tem aumentado em um ritmo rápido e os números tendem 
continuar crescendo. 

 Os hábitos de vida acreditam-se que possa está contribuindo 
para tal aumento e os homens por ter uma dificuldade de procurar os 
serviços de saúde, para prevenção e promoção da saúde, além de 
priorizar sempre o trabalho e até mesmo o comportamento masculino 
pode interferir no cuidado à saúde.

 As complicações poderiam ser evitadas se houvessem a pre-
venção, a adesão ao tratamento não somente o farmacológico mais 
também o não-farmacológico. A população necessita ser incentivada, 
esclarecida sempre e os serviços de saúde tem um importante papel 
frente a tal realidade. Os autores abaixo refletem sobre as complica-
ções que o homem tem enfrentado e compara também com o sexo 
feminino. 

No estudo de Seliguim (2017) observou-se complicações quan-
do indivíduos tem diabetes e não consegue controlar os níveis glicêmi-
cos, no entanto ficou constatado que as mulheres tendem a enfrenta-
rem mais complicações do que os homens. 
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Conforme Santos et al. (2015) na pesquisa sobre tendências de 
complicações e hospitalizações por diabetes em 15 anos, segundo sexo 
e faixa etária, evidenciaram que existiu uma crescente hospitalização 
entre os homens na faixa etária de 50 a 59 anos e maiores de 80 anos.

Para Costa et al. (2017) em seu estudo complicações crônicas 
no Brasil constataram que os homens ficaram na 6ª posição por incapa-
cidades causada pelo diabetes tipo 2, se concentrando entre a faixa etá-
ria entre 30 a 59 anos. Neste estudo o diabetes mellitus tipo 2 represen-
tou um dos agravos de saúde no Brasil em 2008, contribuindo de forma 
relevante para o aumento da morbidade e mortalidade pela patologia.

Naiff et al. (2019) destacaram que o maior risco de óbito na in-
ternação por diabetes mellitus foi associado aos homens, pessoas com 
idade acima de 70 anos, e nas complicações agudas e de longo prazo.

Entretanto na pesquisa de Pacini; Harreiter; Kautzky-Willer 
(2016) constataram frente as complicações que surgem existem di-
ferenças frente ao gênero. Para isso é importante compreender qual 
fator de risco esse indivíduo está exposto. As mulheres têm maiores 
riscos de doença cardiovascular, infarto do miocárdio e mortalidade 
por acidente vascular cerebral do que os homens. No entanto quanto a 
terapia de diálise é iniciada a mortalidade é maior em homens. Acredi-
ta-se que o diabetes parece atenuar o efeito protetor do sexo feminino 
no desenvolvimento de doenças cardíacas e nefropatia.

Chai et al. (2020) na sua pesquisa sobre a circunferência da 
cintura e os eventos cardiovasculares mencionaram que os homens 
portadores de diabéticos tipo 2, que apresentam alteração da circun-
ferência abdominal tiveram risco aumentado para os eventos cardio-
vasculares quando comparado pelo sexo feminino.

Percebe-se diante dos artigos acima que os autores mencio-
nam muito que as complicações levam as hospitalizações e mortalida-
de enfatizando mais o sexo masculino, não deixando claro realmente 
quais as complicações que mais acomete o homem, no entanto, faz 
reflexão sobre os riscos cardiovasculares e faz comparativos com o 
sexo feminino.

É necessário buscar promover a qualidade de vida dos indivíduos 
acometidos pelo diabetes, aliviar a sobrecarga no sistema de saúde e 
evitar hospitalizações resultantes do controle inadequado da doença. 
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Um instrumento essencial consiste na educação em saúde, esse 
processo contribui para o desenvolvimento de habilidades específicas 
e a incorporação de ferramentas importantes para atingir as metas 
estabelecidas em cada fase do tratamento do diabetes. Infelizmente 
nem todas as pessoas com diabetes são orientadas frente a patologia 
e suas consequências, podendo ocasionar agravamento da doença e 
favorecer assim o surgimento das complicações.

Todo contato com o paciente neste caso o portador de diabetes 
deve ser aproveitado para o processo de ensino aprendizagem, com 
a finalidade de incentivá-lo e orientá-lo buscando o seu autocuidado o 
que possibilitará o autocontrole por parte do próprio paciente.
 
ADESÃO AO TRATAMENTO X HOMENS

 Silva et al. (2016) afirmam que viver com diabetes, ter boa qua-
lidade de vida é possível, pode ser uma rotina simples, desde que 
portador tome alguns cuidados. O tratamento do diabetes consiste em 
uma alimentação saudável, pela prática regular de atividades físicas 
e, acima de tudo, pelo acompanhamento por profissionais de saúde 
constante. A adesão terapêutica significa o quanto o comportamento 
do paciente coincide com a prescrição.

Nos artigos abaixo os autores mencionam sobre a adesão ao 
tratamento, dando ênfase ao homem evidenciando mudanças no com-
portamento antes refletido pela masculinidade e o machismo. Obser-
va-se também aspectos que dificulta que o homem procure os servi-
ços de saúde, no entanto trazem resultados de extrema importância 
que podem ser refletidos para transformar essa realidade.

 Joel et al. (2018) na sua pesquisa sobre adesão ao tratamento 
do diabetes tipo 2, fizeram uma comparação entre o gênero trazen-
do resultados positivos, afirmando que os homens aderiram mais o 
tratamento, mencionando até com relação a autopercepção da sua 
saúde como boa, usavam os medicamentos por via oral, não referiram 
reações adversas, relatando que os medicamento eram obtidos pelo 
Programa Farmácia Popular do Brasil.

 É importante que indivíduo compreenda que é responsável pela 
sua saúde e suas atitudes pode contribuir para melhorar sua qualidade 
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de vida, ajuda dos familiares profissionais de saúde são relevantes mais 
entender que ele é o protagonista faz toda diferença no ato do cuidar.

 Dourado et al. (2018) enfatizam na sua pesquisa que para 
adesão ao tratamento alguns fatores são importantes e mencionados 
pelos participantes como atendimento realizado de forma organizada, 
humanizado e individualizado, baseado no vínculo com a comunidade, 
que disponibilize os medicamentos e que preze pela acessibilidade às 
consultas e atendimentos em geral e fundamental para a satisfação 
dos usuários. 

 O serviço de saúde com profissionais acolhedores, humaniza-
dos, motivados, unidade preparadas para receber os usuários também 
consistem em fortes determinantes, além do mais a disponibilização 
de medicamentos favorece a adesão tratamento. No entanto mesmo 
com todos esses fatores disponíveis, o homem ainda necessita com-
preender o quanto é necessário a prevenção e a promoção da saúde.

 Trindade et al. (2020) em sua pesquisa constataram que os 
homens referiram como importante o autocuidado no tratamento do 
diabetes, e esse autocuidado produz efeitos positivos produzindo mu-
danças nos comportamentos em saúde e do seu perfil antropométrico.

 Lino et al. (2020) esclarecem que para adesão ao tratamen-
to independente do sexo existem estratégias que podem favorecer e 
proporcionar benefícios como por exemplo as ações educativas sejam 
elas em grupo, individual, por meio da visita domiciliar. Os profissio-
nais de saúde devem insistir no autocuidado pois acredita-se trazer 
efeitos positivos e significativos.

Yoshida e Andrade (2016) na sua pesquisa sobre adesão ao 
tratamento evidenciaram que existiram dificuldades dos usuários para 
alcançarem o bom controle da doença crônica, em virtude da influên-
cia de inúmeros fatores que permeiam no cotidiano, em especial, as 
exigências do trabalho e até mesmo o comportamento do próprio ho-
mem. Houve também a identificação de motivação e aceitação ao tra-
tamento, permitindo refletir a um questionamento que muito se escutar 
falar que o homem não se cuida.

Conscientizar os homens sobre o do cuidado com sua saúde, 
de realizar exames preventivos e da adesão ao tratamento é extrema-
mente importante, no entanto para que isso aconteça é indispensável 
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que conheça sua a doença, suas complicações e como o seu autocui-
dado pode contribuir para uma vida melhor, tendo em vista que muitas 
vezes esse autocuidado não acontece pela falta de esclarecimentos, 

Faz-se necessário enfatizar que a sociedade em geral ainda 
carece de informações básicas sobre o diabetes mellitus, suas com-
plicações e suas possíveis terapias. Diante disso os profissionais de 
saúde e os pacientes com diagnóstico de diabetes devem ser enco-
rajados diariamente a compartilhar os conhecimentos atuais sobre as 
diferentes opções de tratamento e de todo processo necessário para o 
indivíduo possa atingir o bom controle da doença. A partir do momento 
que se tem o diagnóstico do diabetes, os pacientes e suas famílias 
devem adquirir esse conhecimento e desenvolver habilidades neces-
sárias para o autocuidado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O DM atualmente constitui um problema de saúde pública em 
vários países do mundo, a má alimentação é um dos fatores que mais 
têm colaborado para o aumento do número de casos de diabetes na 
população brasileira. Tem- se uma preocupação em especial com os 
homens, pois são os que menos procuram as unidades básicas de 
saúde quando comparado com o sexo feminino, geralmente quando 
os mesmo vêm procurar atendimento eles já estão em nível avançado 
da patologia, e para manter adesão ao tratamento é outra fase difí-
cil, pois o homem precisa trabalhar, e muitas vezes não tem tempo 
de comparecer a unidade, bem como tomar a medicação em horário 
controlado, diante disso o estudo permitiu conhecer por meio de uma 
revisão de literatura a patologia diabetes mellitus nos homens. 

Foi possível por meio dos estudos identificar os fatores de ris-
cos que acometem os homens sendo mencionado o sobrepeso, obe-
sidade, consumo de dieta não saudável, tabagismo, o uso do álcool, a 
hipertensão, predisposição genética, sedentarismo. Existem também 
fatores importantes mencionados como as atitudes dos homens, o 
machismo e a resistência aos serviços de saúde.

Na pesquisa as complicações ocasionadas pelo diabetes melli-
tus foram referidas como aquelas que aumentam o número de hospita-
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lizações frente ao sexo masculino, além de elevar a mortalidade e que 
tal patologia aumenta de forma significativa os riscos cardiovasculares.

Sobre a adesão ao tratamento resultados positivos foram encon-
trados quando estudos referiram que a população masculina estão ade-
riram mais ao tratamento, estão se preocupando com o autocuidado, 
que a organização dos serviços de saúde favorece esses bons resulta-
dos, mais que ainda tem muito que se trabalhar para que essa popula-
ção masculina compreenda a importância e necessidade da prevenção.

É importante que os profissionais de saúde inclusive os 
profissionais de enfermagem voltem sua atenção para a população 
masculina, promova ações de saúde e monte estratégias para que 
esses homens possam participar do seu autocuidado, seja mudando 
horário ou dias, adequando os serviços.

 Outro fator essencial e que necessita ser reforçado consiste no 
apoio da família para encorajar esse homem tanto a procurar atendimen-
to, quanto após o diagnóstico ele se manter na adesão ao tratamento.

O estudo se faz relevante, pois contribui para um melhor enten-
dimento sobre DM nos homens, bem como servir de base, subsídios 
para profissionais e acadêmicos sobre essa patologia nos mesmos, 
pois ainda existem poucos estudos sobre DM nos homens.
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CAPÍTULO 15

EMERGÊNCIAS CLÍNICAS EM GESTANTES: PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS E FATORES DE RISCOS NA GRAVIDEZ

CLINICAL EMERGENCIES IN PREGNANT WOMEN: MAIN 
CHARACTERISTICS AND RISK FACTORS IN PREGNANCY
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo descrever as principais carac-
terísticas e fatores de riscos ligados às emergências que se desenvol-
vem na gravidez. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da lite-
ratura. A busca de dados foi realizada nas bases de dados Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco 
de Dados em Enfermagem (BDENF) e Scientific Electronic Library On-
line (SCLIELO). Após a aplicação dos critérios de elegibilidade foram 
selecionados 10 estudos para a amostra final.  Com relação ao ano de 
publicação a maioria foi publicada em 2020 (n=4; 40%) e 2021 (n=3; 
30%), sendo do tipo de estudo descritivo (n=8; 80%). As principais 
emergências obstétricas apontadas nos estudos foram as crises hiper-
tensivas, eclampsia, pré-eclâmpsia, síndrome HELLP, fenômenos he-
morrágicos, infecção, sepse e diabetes gestacional. Sendo os fatores 
de riscos e características comuns a grande maioria.
Palavras-chave: Gravidez; Emergências; Obstetrícia e Fatores de 
Risco.
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ABSTRACT
The present study aimed to describe the main characteristics and risk 
factors related to emergencies that develop during pregnancy. This is 
an integrative literature review study. The data search was performed 
in the Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LI-
LACS), Nursing Database (BDENF) and Scientific Electronic Library 
Online (SCLIELO) databases. After applying the eligibility criteria, 10 
studies were selected for the final sample. Regarding the year of publi-
cation, most were published in 2020 (n=4; 40%) and 2021 (n=3; 30%), 
being of the descriptive study type (n=8; 80%). The main obstetric emer-
gencies identified in the studies were hypertensive crises, eclampsia, 
pre-eclampsia, HELLP syndrome, hemorrhagic phenomena, infection, 
sepsis and gestational diabetes. Risk factors and common characteris-
tics being the vast majority.
Keywords: Pregnancy; Emergencies; Obstetrics and Risk Factors

Introdução

A gestação, é um fenômeno fisiológico caracterizado por di-
versas mudanças biológicas, somáticas, psicológicas e sociais que 
influenciam na dinâmica entre o binômio mãe-filho. Os cuidados frente 
as características clínicas, sociais, juntamente com os determinantes 
e condicionantes em saúde são fundamentais a evitabilidade de com-
plicações e monitoramento dos fatores de riscos quando presentes 
(OLIVEIRA et al., 2017).

As urgências e emergências obstétricas são situações definidas 
como um agravamento e/ou desenvolvimento de complicações cuja re-
solução exige uma resposta precoce (RIBEIRO et al, 2020). A presen-
ça de comorbidades e doenças específicas da gestação, aumentam a 
probabilidade de agravamento do quadro, constituindo um risco de vida 
tanto para a gestante como para o feto (OLIVEIRA et al., 2018).

O conhecimento das características das ocorrências obstétri-
cas e do perfil de morbidade que mais acometem essa população, 
retratam que, na maioria das vezes quando desenvolvidas, produzem 
manifestações clinicamente detectáveis no decorrer da gestação. Po-
rém, frequentemente os sinais e sintomas aparecem apenas no último 
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trimestre de gestação, quando as alterações patológicas se encon-
tram em um estágio avançado (MONTEIRO et al., 2016). 

Diversas emergências obstétricas são apontadas na literatura, 
sendo destaques as crises Hipertensivas, Eclâmpsia e Pré-Eclâmpsia, 
Sepse e Diabetes Mellitus, esta última, apesar de não estar em 
destaque entre as principais causas de morte materna, se torna mais 
frequente em complicações de quadros hipertensivos e infecciosos 
(OLIVEIRA et al., 2017; RIBEIRO et al, 2020; SILVA et al., 2021).

Segundo dados dos Ministério da Saúde (MS), de 1996 a 2018, 
foram registrados 38.919 óbitos maternos no Brasil, sendo que aproxi-
madamente 67% decorreram de causas obstétricas diretas, sendo: hi-
pertensão (8.186 óbitos), hemorragia (5.160 óbitos), infecção puerperal 
(2.624 óbitos) e aborto (1.896 óbitos) (BRASIL, 2020).

Dessa forma, a morte, adoecimento e complicações de uma mu-
lher grávida, no parto ou no puerpério, indica falha nas diretrizes polí-
ticas, nos profissionais de saúde e consequentemente na sociedade, 
configurando como um problema grave de saúde (DIAS et al, 2015).

Considerando que as emergências clínicas inerentes ao perío-
do gestacional, que se caracterizam como um evento desfavorável à 
manutenção do binômio mãe-filho, as investigações acerca das carac-
terísticas desses processos são imprescindíveis para os profissionais 
de saúde, incluindo os enfermeiros, por subsidiar uma maior reflexão 
e investigação dentro do contexto de saúde pública. Dessa forma, o 
desenvolvimento do presente trabalho é fundamental em detrimento 
do surgimento de novas abordagens sobre a temática a ser analisada.

Nesse contexto, a mulher que enfrenta uma emergência obsté-
trica necessita de um cuidado diferenciado baseado na identificação 
e atendimento imediato, a fim de evitar o agravamento do seu quadro. 
Assim, o estudo teve como objetivo descrever quais as principais ca-
racterísticas e fatores de riscos ligados às emergências que se desen-
volvem na gravidez.

Procedimentos metodológicos

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura. Esse 
tipo de estudo possibilita uma ampla abordagem metodológica, permi-
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tindo uma compreensão completa do fenômeno analisado. Além disso, 
infere a combinação de dados da literatura teórica e empírica, incor-
porando um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão 
de teorias e evidências, e análise de problemas metodológicos de um 
tópico particular gerando um panorama consistente e compreensível 
de conceitos complexos, teorias ou problemas de saúde relevantes 
para a enfermagem (MARIANO; ROCHA, 2017)

A pesquisa foi desenvolvida com o intuito de responder à se-
guinte questão norteadora: Quais as principais características e fato-
res de riscos associados ao desenvolvimento de emergências clínicas 
em gestantes?

A busca de dados foi realizada nas bases de dados Literatu-
ra Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Banco de Dados em Enfermagem (BDENF) e Scientific Electronic Li-
brary Online (SCLIELO). Após consulta na plataforma dos Descritores 
em Ciências da Saúde (DecS/MeSH), utilizou-se as palavras-chaves: 
Gravidez; Emergências; Obstetrícia e Fatores de Risco para filtro dos 
artigos.

A estratégia de busca utilizada se encontra apresentada no 
Quadro I a seguir.

Quadro I – Estratégia de busca utilizada adotando os descritores 
nos idiomas português, inglês e espanhol.

Descritores em 
português

Descritores em 
espanhol

Descritores em 
inglês

Gravidez AND Emergên-
cias AND Obstetrícia

Embarazo AND Emergen-
cias AND Obstetricia

Pregnancy AND Emer-
gencies AND Obstetrics

Fatores de Risco AND 
Emergências AND Gra-

videz.

Factores de Riesgo AND 
Emergencias AND Em-

barazo.

Risk Factors AND Emer-
gencies AND Pregnancy.

Como critério de inclusão foram selecionados artigos que se 
engajem na pergunta condutora do estudo, disponíveis na íntegra e 
gratuitamente, nos idiomas português e inglês, que tivessem como 
ano de publicação o período temporal correspondente aos anos de 
2016 a 2020.
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Foram excluídos artigos duplicados, dissertação de mestrado 
e tese de doutorado devido a extensão dos arquivos, artigos pagos, 
obras incompletas e cujo método seja de revisão.

Para análise e posterior síntese dos dados, foi utilizado um ins-
trumento de coleta elaborado pelos autores especialmente construído 
para elencar os principais tópicos dos artigos descrevendo-os em Au-
tores/ ano de publicação e principais resultados. As orientações foram 
seguidas de acordo com o Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviws and Meta-Analyses (PRISMA), (SINGH, 2017).

Os dados foram apresentados em tabelas de forma descritiva, 
possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integra-
tiva. Por se tratar de um estudo de revisão da literatura, com utilização 
de bases de domínio público, dispensa-se a necessidade de aprecia-
ção pelo Comitê de Ética e pesquisas envolvendo seres humanos. A 
figura I a seguir, detalha as etapas do estudo.



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 216

A figura I: Representação do desenvolvimento das etapas do estudo. 

Resultados

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade para seleção dos 
artigos foram selecionados 10 estudos para a amostra final da pes-
quisa. Com relação ao ano de publicação a maioria foi publicada em 
2020 (n=4; 40%) e 2021 (n=3; 30%), sendo do tipo de estudo descritivo 
(n=8; 80%). Referente aos objetivos a maior parte visava descrever 
as principais características das emergências clínicas desenvolvidas 
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durante a gravidez (n=8;80%), um em refletir sobre a importância do 
acolhimento para realizar um atendimento humanizado e responsável 
a gestante em situação de emergência obstétrica e um em relatar a 
experiência de enfermeiros mediante a elaboração de um plano de 
cuidados a uma paciente portadora de diabetes gestacional. Sobre o 
idioma de publicação 6 artigos estavam disponíveis do idioma inglês e 
português e 4 somente em português. O Quadro II abaixo reúne uma 
síntese dos estudos para uma melhor compreensão.

Quadro II- Síntese dos artigos utilizados na revisão quanto aos 
Autores/ ano de publicação e principais resultados.

Autores/ ano 
de publicação Principais resultados

AMORIM RS, 
et al., 2021

Principais fatores de riscos direcionados as emergências obsté-
tricas são: Infecções de origem obstétrica ou não-obstétrica, alto 
risco relacionado ao vírus da COVID-19 (desatacar-se nesse caso 
o desenvolvimento de mais estudos). As alterações fisiológicas no 
corpo feminino aumentam possibilidade de infecções, se tornando 
assim mais suscetíveis a gerar complicações. Além disso, o estu-
do ressalta a importância do Acolhimento e Classificação de Risco 
para o manejo dessa situação.

RIBEIRO DR, 
et al., 2020

Fatores de risco destacados pela ocorrência de diabetes mellitus 
são: Falta de conhecimento relacionado à patologia, pré-natal mal 
acompanhado, falta de educação em saúde, detecção tardia, nu-
trição desequilibrada, não adesão ao tratamento precoce e pos-
suir comorbidades, como obesidade, hipertensão, etc. 

RONDINEL 
AMP, 2021

O autor destaca dois fatores de riscos associados ao desenvolvi-
mento de hemorragias na gravidez, sendo a Gravidez ectópica e 
Mola hidatiforme. Os sangramentos da segunda metade da gra-
videz são causados normalmente por: Placenta prévia e Ruptura 
uterina. Fatores de riscos nas síndromes hipertensivas: primei-
ra gravidez, idades extremas <18 ou ≥ 40 anos, IMC ≥35 kg / 
m2 na primeira consulta, gravidez múltipla e história familiar de 
pré-eclâmpsia. Entre os fatores de alto risco: história de doenças 
hipertensivas na região gravidez anterior, doença renal crônica, 
doença autoimune como lúpus ou síndrome antifosfolipídica, dia-
betes tipo 1 e 2 e hipertensão crônica.

MAURICIO KB, 
2020

A pesquisa aborda a questão do abordo como emergência obsté-
trica, sendo definido como a interrupção espontânea ou provoca-
da da gravidez antes de 20 ou 22 semanas de amenorreia, com 
produto com peso igual ou inferior a 500 g. É classificado em: 
Aborto iminente; retardado; em andamento; incompleto; comple-
to; séptico e habitual. Além disso ele descreve a Gravidez ectópi-
ca como sendo a implantação do óvulo fora da cavidade uterina e 
a Mola hidatiforme: há crescimento normal da placenta, com pou-
co ou nenhum crescimento do tecido fetal e do resto do complexo 
ovular. Causando como resultado fertilização anormal. 
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RAMIREZ DTQ 
e LOAYZA 
EEO, 2020

Os resultados abordam as manifestações clínicas da síndrome 
HELLP sendo geralmente os mesmos que na pré-eclâmpsia e 
eclâmpsia. A hipertensão pode estar ausente no 20% dos casos e 
leve em 30%, a maioria dos pacientes manifestam a síndrome en-
tre 27-37 semanas gestação. O sintoma mais frequente e nortea-
dor nas pacientes com síndrome HELLP é epigastralgia, podendo 
ser observado no puerpério até 7 dias depois.

RAMIREZ, 
JCD e TOR-
RES CDY, 

2018.

A anemia é definida como fator de risco para as emergências 
na gestante, sendo caracterizada como é o distúrbio nutricional 
comum em mulheres grávidas. Durante a gravidez, aumenta-se 
o risco de morbidade e mortalidade materna e neonatal. conse-
quências graves, como ameaça de aborto, infecção do trato uri-
nário, parto prematuro. ruptura prematura de membranas, estado 
hipertensivo da gravidez, oligoidrâmnio, hemorragia obstétrica 
são destaques como as principais causas. 

SANTOS EL 
e KRUG SBF, 

2020.

A síndrome de HELLP é uma das complicações obstétricas hi-
pertensivas mais graves, que pode ser fatal à gestante e ao feto. 
Apresenta-se por meio de sinais e sintomas como mal-estar, epi-
gastralgia, náuseas e cefaleia. Cerca de 70% são diagnosticadas 
entre 27 e 37 semanas(S) de idade gestacional (IG). 

SILVA MD e 
CARDOSO 
MP, 2018

A pré-eclâmpsia (Doença Hipertensiva Específica da Gestação/
DHEG ou toxemia gravídica) acompanhada de um ou mais dos 
seguintes sintomas: proteinúria, insuficiência renal, doença he-
pática, problemas neurológicos, distúrbios hematológicos e res-
trição de crescimento. Nas formas fulminantes, os sintomas clí-
nicos são mais acentuados e incluem cefaleia intensa, distúrbios 
visuais, edema pulmonar, falência renal aguda com oligúria me-
nor ou igual a 500 ml em 24 horas e as alterações hemostáticas 
são ainda mais pronunciadas, podendo evoluir para eclâmpsia. 
Fatores de riscos: Os riscos de maior evidência são primigesta-
ção; diabetes mellitus; gestação gemelar; irmã com DHEG; irmã, 
mãe ou avó com eclâmpsia; HAS crônica; DHEG sobreposta em 
gestação prévia; hidropsia fetal (não imune); gestação molar e 
nova paternidade. E os fatores de evidência média ou fraca – IMC 
maior ou igual a 25; idade materna > 40 anos; uso de ACHO de 
barreira; maior duração da atividade sexual (diminui risco); abor-
to prévio (diminui risco); ganho excessivo de peso; inseminação 
artificial; “homem de risco”

MEDINA GYB, 
2019

O autor ressalta que o índice de massa corporal é uma carac-
terística importante para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. 
Além disso, ser nulípara aumenta cinco vezes o risco de pré-
-eclâmpsia, o risco diminui no segundo filho do mesmo marido. 
A atenção pré-natal, é evidenciado como indispensável para o 
rastreio, monitoramento e prevenção dos fatores de riscos.
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RAJEWSKA A, 
et al., 2020

O estudo aponta nos seus resultados que o processo infeccioso 
pode resultar em ruptura prematura de membranas, parto pre-
maturo e sofrimento fetal, podendo ser indicada a realização do 
parto de emergência. O autor destaca as evidências acerca de 
complicações pela infecção por SARS-CoV-19, ressaltando que 
antes do terceiro trimestre a mulher passa por diversas adap-
tações fisiológicas necessárias ao desenvolvimento fetal, tais 
como alterações hormonais, circulatórias e imunológicas, supor-
tando a hipótese de que a resposta à infecção pelo SARS-CoV-2, 
bem como as manifestações e implicações à saúde podem ser 
diferentes nessas pacientes.

Discussão

Para melhor descrição, após a análise dos resultados, emergi-
ram duas principais categorias temáticas que se relacionaram direta-
mente ao objetivo proposto do estudo acerca das principais caracterís-
ticas e fatores de riscos ligados às emergências que se desenvolvem 
na gravidez, que serão abordadas a seguir:

Principais emergências clínicas desenvolvidas no período gesta-
cional

Inicialmente, cabe destacar o desenvolvimento das emergên-
cias obstétricas como um grande problema de saúde pública. Atual-
mente, estima-se que anualmente ocorram mais de meio milhão de 
mortes maternas, sendo a maior parte desenvolvidas em nos países 
em desenvolvimento. Além disso, mais de 7 milhões de mulheres que 
sobrevivem ao parto sofrem problemas de saúde graves, e mais de 50 
milhões ficam com sequelas, sendo a principal causa as emergências 
clínicas desenvolvidas no período gestacional (SILVA et al, 2019). 

Assim, as principais emergências obstétricas apontadas nos es-
tudos são as crises hipertensivas, eclampsia, pré-eclâmpsia, síndrome 
HELLP, infecção, sepse e diabetes gestacional. As síndromes hiper-
tensivas são as complicações mais comuns na gestação e se carac-
terizam, no Brasil, como a principal causa de morte materna, perinatal, 
prematuridade e restrição de crescimento fetal (HUMMEL et al., 2020).

A pré-eclampsia, é definida como o desenvolvimento de hiper-
tensão, com proteinúria e/ou edema de mãos ou face na gestação. 
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Ocorrendo normalmente após a 20ª semana de gravidez, ou anterior-
mente a esse período. É predominantemente uma patologia de mulhe-
res primigestas (KAHHALE et al., 2018).

Já a eclampsia caracteriza-se como sendo o aparecimento de 
convulsões em uma paciente com pré-eclampsia. Devem ser excluí-
das nesse caso as epilepsias e outras doenças convulsivas quando 
associadas. As convulsões podem ocorrer durante a gravidez (após as 
20 semanas de gestação) durante o parto ou nas primeiras 48 horas 
do período pós-parto. É uma emergência que possui uma grande in-
cidência de morte materna e também na mortalidade perinatal (GER-
MANO et al., 2017).

Com relação ao desenvolvimento, algumas mulheres podem 
desenvolver, de forma repentina, pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia. 
Contudo, casionalmente as convulsões ocorrem mesmo quando não 
existe hipertensão, apenas proteinúria. Outras mulheres podem de-
senvolver hipertensão e proteinúria com apenas um ou dois dos sinais 
de eclâmpsia grave quando ocorre uma convulsão (SILVA et al., 2020).

A Síndrome HELLP é caracterizada, além da hipertensão, por 
associação de hemólise, aumento das enzimas hepáticas e plaqueto-
penia. A síndrome pode se apresentar de duas formas: A completa, 
quando todos os critérios diagnósticos laboratoriais estão presentes, 
como a plaquetopenia, hiperbilirrubinemia, aumento de enzimas he-
páticas e esfregaço anormal do sangue periférico; e a incompleta ou 
parcial, quando apresenta um ou mais dos critérios diagnósticos, mas 
não tem todas as alterações laboratoriais (OLIVEIRA; MORAIS, 2018).  

Outrossim, é que ela pode se classificar baseado nos valores 
de plaquetopenia em: classe I ou grave, quando o nível de plaquetas é 
igual a 50.000/ mm³; Classe II ou moderada, em que a plaquetopenia 
está entre 50.000 e 100.000/ mm³ e Classe III ou leve com plaqueto-
penia > 100.000 e < 150.000/ mm³ (OLIVEIRA et al., 2020).

Outra emergência de destaque são os processos infecciosos e 
a sepse, sendo está definida como a síndrome da resposta inflamató-
ria aguda secundária a um foco infeccioso. Relaciona-se a altas taxas 
de incidência e morbimortalidade gerando importante gastos financei-
ros, especialmente por causas de suas complicações, como choque 
séptico e disfunção de múltiplos órgãos (PASCHOAL, 2021). 
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Especificamente em relação a gestantes, as taxas de incidência 
e morbimortalidade são menores, dado que as mesmas representam 
um grupo mais jovem e com menos comorbidades. A etiologia mais 
comum nesse grupo é de origem polimicrobiana (PIRES et al., 2020).

Na gestação, a gestante apresenta particularidades fisiológicas 
que conferem características específicas na apresentação clínica e la-
boratorial da sepse nesse grupo. Assim, o melhor conhecimento des-
sas alterações é fundamental para melhor identificação e condução 
dessas pacientes. A presença do feto também confere singularidade 
na abordagem das mesmas (GERMANO et al., 2017).

A diabetes gestacional na maioria das vezes pode ser iden-
tificada e tratada durante o pré natal, porém muitas vezes pode re-
presentar uma das possíveis intercorrências às quais a gestante está 
exposta. Este distúrbio é definido como um estado de intolerância à 
glicose de grau variado, detectado pela primeira vez na gestação (SÁ 
et al., 2021).

No Brasil, estima-se que prevalência varie entre 2,4% e 7,2%. 
Seu desenvolvimento aumenta o risco de complicações clínicas tanto 
para a mãe quanto para o feto. Além disso, muitas gestantes que de-
senvolvem DMG possuem anticorpos anti-ilhotas, podendo significar 
uma forma latente do DM tipo 1. Da mesma forma, a hipertensão ar-
terial, que muitas vezes se instala acompanhando o quadro, contribui 
com uma probabilidade oito vezes maior de a mãe apresentar síndro-
me metabólica pós-puerpério (KUNZENDORFF et al., 2018; SILVA et 
al., 2019).

Associação entre emergência clínica e fatores de riscos

Os fatores associados ao aumento do risco de desenvolvimen-
to de uma doença são denominados como fatores de risco. Nesse 
estudo, observou-se que as emergências clinicas desenvolvidas no 
período gestacional possuíam vários fatores em comum. Assim, para 
melhor entendimento foi dividido em tópicos cada emergência clínica 
seguida dos seus fatores de risco.

Eclampsia: Os principais fatores de risco são a nuliparidade; 
pré-eclampsia, eclampsia, síndorme hellp em gestação anterior; his-
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tória familiar de pré-eclampsia; doenças preexistentes como hiperten-
são crônica, diabetes, doença renal e trombofilias; obesidade; gesta-
ção gemelar e a moléstia trofoblástica gestacional (FERREIRA et al., 
2019; SOARES et al., 2019; MIRANDA et al., 2019).

Síndrome HELLP: Os fatores de risco são: gestantes brancas, 
multíparas e com história prévia de mau controle gestacional. A maio-
ria dos casos acomete mulheres entre a 28ª a 36ª semana de ges-
tação, ocorrendo em aproximadamente uma aduas mulheres a cada 
1000 gestações, sendo 11% das gestantes com eclâmpsia e 4 a 12 % 
das gestantes com pré-eclâmpsia (FIALHO et al., 2021; RIBEIRO et 
al., 2020).

Infecções e Sepse: Cesariana, inadequação do acompanha-
mento pré-natal e  ausência de políticas de abortamento legalizado, 
indução de aborto,  rompimento prematuro de membrana ovalares,  
além  de  condições  inerentes  a  população  obstétrica  como:  vagi-
na  e  endocérvix que abrigam  inúmeras  bactérias,  propagação  de 
germes durante  o  parto  normal,  possível  infecção  de  sítio cirúrgico  
durante  cesárea  e/ou  episiotomia,  múltiplos  exames  genitais  pe-
riparto,  bem  como  diminuição  da resposta imune celular mediada 
(SILVA et al., 2020; FREIRE et al., 2020).

Diabetes Gestacional: Diabetes gestacional prévio, lactente 
macrossômico em uma gestação anterior, História familiar de diabe-
tes não dependente de insulina, Perdas fetais inexplicável, Índice de 
massa corporal (IMC) > 30 kg/m2, certas etnias (americanos, indianos 
americanos, asiáticos, nativos das Ilhas do Pacífico) nas quais o diabe-
tes é prevalente (MIRANDA et al., 2017; GRACIA, 2017).

Considerações finais

Nesse contexto, frente a temática abordada observa-se que 
o desenvolvimento das emergências clínicas na gestação como uma 
questão multifatorial, associada a fatores condicionantes e determi-
nantes do processo de saúde materno-infantil, sendo a assistência 
correta durante ao pré natal, fatores genéticos, histórico clinico da 
mulher como destaques. Observa-se nesse estudo que os resultados 
foram semelhantes aos descritos na literatura, demonstrando as prin-
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cipais emergências clínicas como as crises hipertensivas, fenômenos 
hemorrágicos, infecção, sepse e diabetes gestacional. Assim, eviden-
cia para a evitabilidade destas, uma maior articulação das redes de 
atenção a saúde materna, afim de que o processo de identificação, 
tratamento precoce e assistência eficaz sejam ferramentas para a 
evitabilidade destas. Além disso, destaca-se o desenvolvimento de 
mais referencial teórico para que outras reflexões e associações se-
jam desenvolvidas
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RESUMO
Nos tempos modernos, o hospital, pode ser considerado como uma 
organização complexa, para ser administrado, exercendo característica 
primordial, a prestação de serviços e levando em consideração 
os princípios de administração e gestão, de uma empresa:  como 
previsão, organização, comando, coordenação e controle. Método: 
Trata-se de um estudo de reflexão, fundamentado em uma revisão de 
literatura, realizada e organizada a partir de busca em bases de dados. 
Este é considerado um recurso metodológico em que o pesquisador, 
ao buscar exaustivamente pelo tema de interesse, fornece soluções 
ao problema investigado e lança sugestões para estudos futuros. 
Este procedimento abrange a leitura exploratória, seletiva, reflexiva e 
interpretativa dos textos relevantes acerca da temática a desenvolver. 
Considerações finais: O enfermeiro gestor da hotelaria hospitalar 
precisa saber um pouco de tudo, especialmente, sobre administração e 
saúde e o foco deve ser na saúde e na melhoria da vida dos pacientes, 
já que é isto o que move os hospitais.
Palavras-chave: Gestão Hospital. Liderança Enfermagem. Equipe 
Enfermagem.   

ABSTRACT
In modern times, the hospital can be considered as a complex 
organization, to be managed, exercising a primordial characteristic, 
the provision of services and taking into account the principles of 
administration and management of a company: such as forecasting, 
organizing, commanding, coordination and control. Method: This is a 
reflective study, based on a literature review, carried out and organized 
from a search in databases. This is considered a methodological 
resource in which the researcher, when searching exhaustively for 
the topic of interest, provides solutions to the investigated problem 
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and makes suggestions for future studies. This procedure covers the 
exploratory, selective, reflective and interpretive reading of relevant 
texts on the topic to be developed. Final considerations: Hospital hotel 
management nurses need to know a little bit of everything, especially 
about administration and health, and the focus should be on health and 
improving the lives of patients, as this is what drives hospitals.
Keywords: Hospital Management. Leadership Nursing. Nursing Team.

Introdução

Nos tempos modernos, o hospital, pode ser considerado como 
uma organização complexa, para ser administrado, exercendo carac-
terística primordial, a prestação de serviços e levando em considera-
ção os princípios de administração e gestão, de uma empresa:  como 
previsão, organização, comando, coordenação e controle (LONDONÕ; 
LAVERDE; LONDONÕ, 2019).  

Levando em consideração que o hospital é uma instituição 
que desenvolve uma alta tecnologia, tanto em relação aos recursos 
materiais, como aos recursos humanos, se faz necessário, que tais 
elementos formem um sistema organizacional capaz de prestar aten-
dimento de qualidade aos indivíduos que o procura para receberem 
assistência de saúde (CARVALHO; BIANCHI, 2016). 

 O ato de administrar é uma atribuição complexa direcionada 
para a liderança da equipe, planejamento, supervisão, controle e ava-
liação das ações que serão desenvolvidas junto aos clientes, usuários, 
pacientes que buscam os serviços para as suas necessidades de saú-
de (RUTHES; CUNHA, 2007).

O administrador, exerce as suas atribuições, na gerência, ba-
seado nas funções legais do Código de Deontologia da sua profissão 
(SEIXAS; MELO, 2004).   

Levando em consideração, o contexto das funções hospitala-
res, e as atribuições de gestão hospitalar, adentramos, no universo da 
hotelaria hospitalar, para que possamos entender as características 
indispensáveis de um gestor que terá a função de gerenciar o setor de 
hotelaria, no âmbito hospitalar (RUTHES; CUNHA, 2007).
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Características da Hotelaria Hospitalar  
 

A hotelaria hospitalar é considerada um conjunto de inúme-
ros serviços hospitalares, que são prestados, aos pacientes, que têm 
por objetivos cuidar do seu bem bem-estar, âmbito interno hospitalar 
(LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).  

Considerando o contexto da segurança do cliente (paciente ou 
usuário) podemos dizer que, atualmente, no mundo inteiro, se discuti, 
pelos profissionais de saúde, gestores hospitalares, a melhor estra-
tégia para garantir a segurança do paciente, sendo considerada uma 
importante questão de saúde pública (LORENZETTI, 2014). 

Em abril de 2013, o MS, elaborou estratégias, produtos e ações, 
por meio de normas e regras que foram direcionadas para os gestores, 
profissionais e usuários, para redução das ocorrências dos eventos adver-
sos na assistência à saúde (LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019). 

Essas estratégias, normas e regras foram direcionadas para o tra-
balho da promoção e prevenção da segurança e saúde dos pacientes. E 
a partir dessa data ficou instituído o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP) em todo território brasileiro (LORENZETTI, 2014).

O desenvolvimento de estratégias para a segurança do paciente, 
no Brasil,  depende  do conhecimento e do cumprimento do conjunto 
de normas e regulamentos que regem o funcionamento dos estabele-
cimentos de saúde, condição básica para que estes estabelecimentos 
possam dar novos passos, como a elaboração de planos locais de qua-
lidade e segurança do paciente, com ações monitoradas por indicado-
res, gerido por uma instância (gestão) responsável e de uma política de 
estímulo à utilização rotineira de protocolos e diretrizes clínicas. 

Podemos dizer que o gestor hospitalar, além de exercer as atri-
buições de um admirador, deve possuir em mente, as políticas de saú-
de pública, que são direcionadas para a segurança e bem-estar dos 
pacientes (RUTHES; CUNHA, 2007).

Quando nos referimos aos serviços, prestados, pela hotelaria 
hospitalar, pensamos, imediatamente, no ato de humanizar e qualificar 
os serviços, que são prestados ao cliente (paciente ou usuário), hospi-
talizado (DIENG, 2009). Estes serviços são de extrema relevância nas 
ações continua para com o paciente (RUTHES; CUNHA, 2007).
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De modo geral, podemos considerar que a estrutura física do 
serviço de hotelaria hospitalar, têm leitos com mobílias e equipamen-
tos de maior qualidade, que engloba: lavanderia, camareiras, rouparia, 
higiene, limpeza, gerenciamento de resíduos e sólidos, serviços de 
nutrição e dietética, lanchonetes e restaurantes (DIENG, 2009). 

O gestor do setor de hotelaria hospitalar executará as seguin-
tes como competências administrativas, como: identificar os contratos 
terceirizados do setor de hotelaria hospitalar, subsidiar tecnicamente o 
processo de elaboração dos termos de referência dos serviços, consi-
derando o perfil assistencial dado hospital, promover e apoiar programas 
de humanização no setor de hotelaria hospitalar, subsidiar tecnicamente 
a elaboração das rotinas e procedimentos operacionais, aprimorando as 
interfaces entre os serviços que integram o setor de hotelaria hospitalar e 
monitorar a execução das atividades desenvolvidas, observando a qua-
lidade da assistência prestada ao paciente (RUTHES; CUNHA, 2007).

Antes de avançamos no processo do ensino da gestão da ho-
telaria hospitalar, é de extrema importância, abordamos a temática de 
humanização, já que, o gestor que desempenhará, as suas funções 
neste setor, terá que ter visão humanizada e holística do processo 
gerencial (DIENG, 2009).

Conceituando o processo de humanização, podemos afirmar, 
que se refere ao conjunto de valores, técnicas, comportamentos e 
ações que, construídas dentro de seus princípios, estabelecem a qua-
lidade das relações entre os indivíduos, que se encontram, nos servi-
ços de saúde (LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019). 

Nesse panorama, o processo de humanização, tem bases legais 
no respeito e valorização do ser humano, objetivando o processo da 
mudança cultural e institucional, por meio da construção pública, de en-
volvimentos éticos, e de ferramentas para as ações de atenção à saúde 
e de gestão ou administração dos serviços (PAULA; SENA, 2009). 

O ramo da hotelaria hospitalar surgiu pela necessidade do 
atendimento qualificado as novas exigências dos pacientes (cliente ou 
usuários) que buscam um atendimento centrado na segurança e bem-
-estar do paciente (RUTHES; CUNHA, 2007).

A hotelaria hospitalar, foi formulada, primordialmente, com base 
nos serviços de hospedagem em hotel (LONDONÕ; LAVERDE; LON-
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DONÕ, 2019).  Ela se objetiva em promover o bem-estar do enfermo 
(paciente, cliente ou usuário), e se responsabiliza, pela demanda dos 
serviços operacionais: da jardinagem até o setor de rouparia, de um 
hospital, que preste este serviço.

Segundo estudos de Ruthes e Cunha (2007), esta área (hotela-
ria hospitalar), desenvolve habilidades em um gestor, que se aproxima 
do ramo de turismo e hotelaria, e faz com quer, o gestor hospitalar, 
futuramente, também, possa administrar hotéis, pela semelhança das 
funções, desenvolvidas no setor hospitalar. 

Os gestores hospitalares que exercem as suas atribuições, 
como gerente ou líder, do serviço de hotelaria hospitalar, buscam 
excelentes condições, para promoverem: promoção a saúde (bem-
-estar), conforto e segurança na hospitalidade do paciente (PAULA; 
SENA, 2009). E para isso, oferece, qualidade, valor e satisfação para 
o cliente durante sua permanência na empresa, focando na humani-
zação e qualidade da assistência à saúde, para o paciente, no âmbito 
hospitalar (BURMESTER; PEREIRA; SCARPI, 2007).   

E, nesta conformação, a área da hotelaria hospitalar, se devol-
ve e adquiri, cada vez mais destaque, agindo como ferramenta institu-
cional, para que as empresas (hospitais) possam atingir a supremacia 
em seus serviços (BURMESTER; PEREIRA; SCARPI, 2007).   A hos-
pitalidade, da área da hotelaria hospitalar, que são prestadas nas ins-
tituições de saúde, se caracteriza, como um serviço intangível, e tem 
um objetivo de tentar tornar, os momentos de debilidade do cliente, em 
situações de tranquilidade e segurança, devido a infraestrutura ofe-
recida pelos serviços disponíveis, neste setor (PAULA; SENA, 2009). 

É através do processo de humanização, do setor de hotelaria 
hospitalar, nas instituições, principalmente privadas, que prestam as-
sistência de saúde, que a hospitalidade, pode ser considerada, como 
um serviço, direcionado para a realização de um tratamento adequado 
e sistematizado no ato de humanizar, visto que, através da mesma, 
pode ocorrer o contato com os outros cliente (pacientes) e multiprofis-
sionais, de diversas culturas e comportamentos (BURMESTER; PE-
REIRA; SCARPI, 2007).   

O setor de hotelaria, na instituição (hospital), pode ser descre-
ver como o agrupamento, dos inúmeros serviços ofertados aos clien-
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tes (pacientes), como por exemplo:  conforto, segurança e bem-estar, 
durante a sua permanência (internação) no hospital, e geralmente é 
vinculada, com o planejamento, coordenação e supervisão das ações 
relacionadas a este setor, bem como as atribuições da equipe multi-
profissional, proporcionando uma melhor assistência dos serviços de 
hospitalidade (LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).  

Ao abarcar, os serviços de hotelaria hospitalar, no modelo de 
gestão, a instituição (hospital), consegui com essa formação de ad-
ministração, intervim nas práticas de humanização, e a partir dessa 
intervenção, percebesse o quanto esse espelho de administração, 
chega a impactar, relações entre pessoas e o bem-estar dos clientes 
(CARVALHO; BIANCHI, 2016).

Segundo pesquisas de Ruthes e Cunha (2007), as inovações 
do setor de gestão hospitalar, sugere que, tanto o cliente (paciente) 
como o familiar (acompanhante), se sintam como se estivessem hos-
pedados em um hotel e não nas dependências de um hospital.

Característica Indispensáveis de um Gestor Hospitalar

Consideramos o gestor hospitalar (enfermeiro), como sendo 
um profissional, que tem a função de administrar ou gerenciar, com 
eficiência, as dificuldades das tarefas das empresas ou instituições de 
saúde (hospital) (LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).  

Não podemos esquecer que a cada momento, o gestor hospita-
lar, busca autonomia, para desenvolver os processos de aquisição, e 
disseminação do saber, para se tornar um profissional multiplicador, e 
ao mesmo tempo, proveitoso, resolver situações, internas e externas, 
da instituição e suas relações humanas, sociais e tecnológicas (CAR-
VALHO; BIANCHI, 2016).

Ainda segundo estudos de Carvalho e Bianchi (2016) o ges-
tor hospitalar precisa conhecer e compreender as diversas partes da 
organização ou instituição de saúde, na qual, se encontra envolvido, 
para conseguir administrar ou gerenciar 

Para administrar ou gerenciar, uma instituição hospitalar, se faz 
necessário, ter conhecimento de planejamento (PAULA; SENA, 2009). 
Este planejamento, denominado de estratégico, é o principal instru-
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mento, de organização e objetivo, a ser priorizado e desenvolvido, em 
uma instituição que preze pela saúde das pessoas, ao mesmo tempo, 
acreditamos que esse tipo de planejamento, traduz uma visão clara, 
focada no processo de inovação do hospital (PEDROSO, 2015). 

Além do exposto, a gestão hospitalar, abrange um planejamento 
estratégico e uma administração de saúde, direcionados as questões 
analíticas, de seus processos logísticos, no qual, se envolve compras 
de materiais, equipamentos gerais, coaching, mentoring e gestão ou 
administração de pessoas (LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).  

 Dessa forma, tenta buscar, respostas para resolverem os 
transtornos do tipo técnico e administrativos, da área hospitalar, e do 
setor de hotelaria hospitalar, se objetivando, sempre, na redução de 
custos com otimização (eficiência e eficácia) em seus serviços presta-
dos, tendo como produto a satisfação do cliente (MINTZBERG, 2010).

O gestor hospitalar, além de gerenciar, as diversas tarefas e 
funções da organização (hospital), também, executa o controle técni-
co e administrativo, que abrangem as diversas práticas de saúde, que 
são prestadas ao cliente, e desta forma, oferece um serviço de aten-
dimento e tratamento eficaz e de qualidade (LONDONÕ; LAVERDE; 
LONDONÕ, 2019).  

Liderança na Gestão da Hotelaria Hospitalar

A palavra “liderar” é atribuída ao ato de proceder, conduzir, ad-
ministrar, comandar, chefiar, ou ainda, é atribuída a função de líder e/
ou ocupar a posição de líder (PEDROSO, 2015).  

O termo liderança, em sua etiologia, fundar-se em tornar possí-
vel as tarefas laborais de uma equipe, oferecendo orientação e meto-
dologia necessárias, sejam elas materiais ou não, para o desempenho 
das atribuições (MINTZBERG, 2010).  

 Podemos afirmar que liderança não se direciona a ter um car-
go (degrau acima dos outros) na hierarquia da instituição (PEDROSO, 
2015). Quando nos referimos ao termo “líder”, pensamos em uma pes-
soa ou individuo, capaz de conduzir uma equipe, para fins de solucio-
nar problema e gerar resultados. 

A liderança é a aptidão de motivar e influenciar pessoas, de for-
ma ética e positiva, de tal forma que elas contribuam voluntariamente 
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e com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe e da organiza-
ção (BOEGER, 2009).

O líder executa inúmeras atribuições, entre elas, podemos citar, 
encorajar as pessoas que fazem parte da sua equipe para desenvol-
verem melhores práticas laborais, tanto para terem pensamentos po-
sitivos, para os planejamentos darem certo, quanto na valorização de 
cada colaborador (PEDROSO, 2015).

Podemos, também, conceituar a palavra “equipe”, que é dire-
cionada ao trabalho laboral que envolve determinada quantidade de 
indivíduos, que possuem amplos conhecimentos, na qual se comple-
mentam, para gerarem bons resultados na organização empresarial 
(MINTZBERG, 2010).  Além disso, estas pessoas, devem ser com-
promissadas com um propósito, com objetivos de desempenho e de 
abordagens comuns, pelos quais todos são mutuamente responsáveis 
(RUTHES; CUNHA, 2007).

As mudanças mundiais, influenciam funções e atribuições di-
versas, e exige do mercado de trabalho, competição constante, e inú-
meras transformações, ao longo dos tempos, e, consequentemente, 
estas refletem, no processo de gestão, e como, estamos nos direcio-
nando, a uma instituição complexa e dinâmica (hospital), é preciso, 
interagir com os diferentes modelos de gerenciar uma instituição em-
presária que cuida da saúde dos indivíduos (MINTZBERG, 2010).

No âmbito hospitalar, a questão da liderança é bastante com-
plexa, pois as relações de identificação entre colaboradores, gesto-
res e a organização são produzidas em vários contextos (RUTHES; 
CUNHA, 2007). A função do gestor é o de gerenciar ou administrar 
a hotelaria hospitalar, então, podemos afirmar que, ele administra as 
questões relacionadas ao processo de higienização, lavanderia, rou-
paria, internação, segurança, portaria, entre outras atribuições (MINT-
ZBERG, 2010).

Para que esse processo de humanização e qualificação da 
equipe ocorra, e a mesma, desempenhe, com eficiência e eficácia, 
essa função, é necessário treinar e investir em educação continuada, 
para que os clientes saiam satisfeitos pelas condições de serviços 
ofertados (ROCHA; LEMOS, 2011). 
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Considerações Finais

O gestor de hotelaria hospitalar precisa saber um pouco de 
tudo, especialmente, sobre administração e saúde. Isto inclui finan-
ças, tecnologia da informação, a própria gestão, epidemiologia, saú-
de, entre outros. 

Além de atuar com o bem-estar e segurança dos seus clien-
tes, o gestor da hotelaria hospitalar, também, precisa, direcionar a 
gestão, em sua equipe de trabalho, fazendo com quer, as pessoas, 
envolvidas, no processo de gestão, se sintam bem, para desenvolver 
um trabalho correto, buscando sempre o bem-estar de todos.

O gestor, precisa ter comprometimento social, e não apenas o 
lucro da organização hospitalar, este é apenas uma consequência de 
um bom trabalho. O foco deve ser na saúde e na melhoria da vida dos 
indivíduos, já que é isto o que move os hospitais.
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RESUMO
O setor hospitalar é uma organização que desenvolve uma alta tec-
nologia, tanto em relação aos recursos materiais, como aos recursos 
humanos, se faz necessário, que tais elementos formem um sistema 
organizacional capaz de prestar atendimento de qualidade aos seus 
clientes que procuram, este ambiente, para assistência de saúde Mé-
todo: Trata-se de um estudo de reflexão, fundamentado em uma revi-
são de literatura, realizada e organizada a partir de busca em bases de 
dados. Este é considerado um recurso metodológico em que o pesqui-
sador, ao buscar exaustivamente pelo tema de interesse, fornece solu-
ções ao problema investigado e lança sugestões para estudos futuros. 
Este procedimento abrange a leitura exploratória, seletiva, reflexiva e 
interpretativa dos textos relevantes acerca da temática a desenvolver. 
Considerações finais: O enfermeiro como gestor deverá estabelecer 
normas e regras, para a implantação da metodologia, e seguir passo 
a passo, os seus fundamentemos teóricos, aplicando dia após dia, na 
rotina da empresa. Todo processo de implantação, de uma determina-
da, metodologia, requer, principalmente, por parte da gestão, paciên-
cia, mas ao final da implantação as vantagens serão percebidas por 
todos, que fazem parte da instituição
Palavras-chave: Metodologia de gestão. Gestão Hospitalar. Enfer-
meiro Gestor 

ABSTRACT
The hospital sector is an organization that develops high technology, 
both in relation to material resources and human resources, it is neces-
sary that such elements form an organizational system capable of provi-
ding quality care to its customers who seek, this environment, for health 
care Method: This is a reflective study, based on a literature review, 
carried out and organized from a search in databases. This is conside-
red a methodological resource in which the researcher, when searching 
exhaustively for the topic of interest, provides solutions to the investiga-
ted problem and makes suggestions for future studies. This procedure 
covers the exploratory, selective, reflective and interpretive reading of 
relevant texts on the topic to be developed. Final considerations: The 
nurse as a manager should establish norms and rules for the imple-
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mentation of the methodology, and follow step by step, its theoretical 
foundations, applying it day after day, in the company’s routine. Every im-
plementation process, of a certain methodology, requires, mainly, on the 
part of the management, patience, but at the end of the implementation, 
the advantages will be perceived by all who are part of the institution.

Introdução

Vamos relembrar alguns conceitos e definições importantes 
para conseguirmos entender as metodologias e instrumentos para o 
processo de administração no ambiente hospitalar, especificamente, 
no setor de hotelaria, de um hospital ou clínica, que prestem estes 
serviços para os seus clientes, pacientes ou usuários.  (LONDONÕ; 
LAVERDE; LONDONÕ, 2019).  

Para Ruthes e Cunha (2007) o processo de gerenciamento ou 
administração de uma empresa, seja ela qual for, requer um olhar di-
ferenciado por parte dos seus gestores. Está visão ou olhar, deve ser 
baseado, em princípios técnicos, de gestão de empresa, já que fala-
mos de uma instituição complexa, ativa e dinâmica.  

Novamente afirmamos que o setor hospitalar é uma organiza-
ção que desenvolve uma alta tecnologia, tanto em relação aos recur-
sos materiais, como aos recursos humanos, se faz necessário, que 
tais elementos formem um sistema organizacional capaz de prestar 
atendimento de qualidade aos seus clientes que procuram, este am-
biente, para assistência de saúde (CARVALHO; BIANCHI, 2016). 

Levando em consideração, o contexto das funções hospitala-
res, e as atribuições de gestão hospitalar, adentramos, no universo 
da hotelaria hospitalar, para que possamos entender as metodologias 
e instrumentos, indispensáveis, de um gestor que terá a função de 
gerenciar o setor de hotelaria de um hospital ou clínica, que preste 
esta assistência de saúde para os seus pacientes, clientes ou usuário 
(LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).  

É importante lembrar que a metodologia empregada para a rea-
lização do trabalho, deve ser impactante, no sentindo de relevante, a 
fim de desenvolver dados convincentes e eficazes para o processo de 
gestão. 



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 240

Quando nos referimos a gestão hospitalar, buscamos, estraté-
gias administrativas, e essas, deve ser formada por uma junção estru-
turada de medidas adotadas pelos administradores, com a finalidade 
de aumentar a efetividade de projetos e processos, no âmbito do hos-
pital e da hotelaria hospitalar (LORENZETTI, 2014).

A hotelaria hospitalar é considerada um conjunto de inúme-
ros serviços hospitalares, que são prestados, aos pacientes, que têm 
por objetivos cuidar do seu bem bem-estar, âmbito interno hospitalar 
(LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).  

Metodologia 

Trata-se de um estudo de reflexão, fundamentado em uma re-
visão de literatura, realizada e organizada a partir de busca em bases 
de dados. Este é considerado um recurso metodológico em que o pes-
quisador, ao buscar exaustivamente pelo tema de interesse, fornece 
soluções ao problema investigado e lança sugestões para estudos 
futuros, configurando-se como um importante método para a produ-
ção do conhecimento científico.  Este procedimento abrange a leitura 
exploratória, seletiva, reflexiva e interpretativa dos textos relevantes 
acerca da temática a desenvolver.

Discussão 

A aplicabilidade das metodologias de gestão ou administração 
hospitalar servem para orientar o dia a dia laboral em todos os ní-
veis empresariais: institucional (presidentes, sócios e diretores); táti-
co (coordenadores e gerentes); e operacional (supervisores, técnicos, 
analistas, auxiliares e demais colaboradores) (DIENG, 2009).

Ainda segundo os estudos de Dieng (2009) as metodologias, 
ajudam ao gestor hospitalar nas suas quatro atribuições primordiais, 
que são: planejar — visualizar o futuro definindo metas e objetivos; 
organizar — alocar recursos e definir responsabilidades; dirigir — 
conduzir e orientar as pessoas na execução e controlar — verificar e 
avaliar as medidas adotadas.

Consideramos como, ferramentas de gestão, tudo aquilo que 
serve para aprimorar as produções ou resultados, processos e proje-
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tos dentro da empresa ou na gestão hospitalar, podemos citar, como 
exemplo, softwares ou programas utilizados em um determinado hos-
pital, para garantir melhor eficiência e segurança ao atendimento ao 
cliente, paciente ou usuário (SEIXAS; MELO, 2004).   

Ainda Seixas e Melo (2004) afirmar que é importante lembrar 
que a qualidade do serviço da hotelaria hospitalar, para os hospitais 
ou empresas, que prestam este serviço, ao cliente (paciente), é de 
fundamental importância para gerenciar a melhoria e o controle deste 
serviço, acompanhando, a satisfação do cliente, além de visualizar, 
melhor a dinâmica, dos seus colaboradores. 

Todo o processo de gestão hospitalar, e as suas subáreas, 
como, a hotelaria hospitalar, necessita de uma ferramenta metodo-
lógica para a sua gestão, porque serve para auxiliar as organizações 
no processo de definir algo importante na instituição. É a partir, dessa 
ferramenta, que se é possível, utilizar métodos conhecidos para a re-
dução dos riscos e melhorar a eficiência nos negócios empresariais 
(LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).  

Retornemos a falar, administrar uma empresa não é fácil, ge-
renciar pessoas, planejar e acompanhar estratégias, também, não 
são considerados algo fáceis, para o gestor hospitalar, e observar o 
crescimento das subáreas, da instituição (hospital) requer dinamismo 
por parte do gestor e da sua equipe (RUTHES; CUNHA, 2007).  Po-
demos dizer que a boa notícia é que existem ferramentas de gestão 
capazes de ajudar esses profissionais a tomarem decisões positivas 
para a organização (SEIXAS; MELO, 2004).

Aplicabilidade do Ciclo PCDA para o Processo de Gestão Hospitalar

O ciclo PCDA é fundamentado na repetição das ações dentro 
de um a empresa. É considerado uma ferramenta (metodológica) que 
é aplicada constantemente nas ações que estimulem melhores eficiên-
cia, continuada, em uma determinada empresa (DIAS; FERNANDES; 
SABINO, 2021). Nesta metodologia, o ato de planejar é algo padroniza-
do, e sempre repetido constantemente em busca de um ideal.  

De uma forma fácil e didática de entendimento, podemos con-
ceituar e definir o termo PDCA, como uma sigla, muito usada, para as 
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metodologias de administração de uma empresa, mais voltadas para 
gestão de qualidade (ÍTALO et al., 2021).   O principal objetivo da utili-
zação do ciclo PCDA, é para a resolução de transtornos ou problema 
dentro uma determinada área da gestão empresarial ou hospitalar 
(LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).   

Este ciclo (PCDA) segue quatro fases, que são indicadas por 
letras, respectivamente, Plan, Do, Check e Act = Planejar, Fazer, Ve-
rificar e Agir. Além disso, por ser um método de uso cíclico, também, 
pode promover a melhoria diária das ações desenvolvidas em um de-
terminado setor do hospital (DIAS; FERNANDES; SABINO, 2021).

Considerando o contexto da segurança do cliente (paciente ou 
usuário) podemos dizer que, atualmente, no mundo inteiro, se discuti, 
pelos profissionais de saúde, gestores hospitalares, a melhor estra-
tégia para garantir a segurança do paciente, sendo considerada uma 
importante questão de saúde pública, e se observa, que a metodolo-
gia PCDA é bem empregada em gestão hospitalar, e possivelmente, 
na área da hotelaria (RIBEIRO,2021). 

Vamos entender e compreender o que diz cada etapa da meto-
dologia PDCA: Iniciaremos com a primeira etapa da metodologia, na 
qual, é chamada de “Plan”, que em língua portuguesa, significa – Pla-
nejar (SOARES; RESCK; TERRA, 2016).   

Este momento (primeiro) é considerada uma etapa de análi-
se dos problemas ou transtornos a serem resolvidos, entretanto, se 
faz necessário seguir uma ordem, como veremos abaixo: definir os 
problemas; definir os objetivos; definir melhor escolha dos métodos e 
ferramentas que serão utilizados (RIBEIRO, 2021). 

Neste método, de gestão, é preciso se questionar inúmeras 
vezes, o porquê dos transtornos transcorrido na hotelaria hospitalar. 
Além disso, é preciso se questionar, para se chegar o mais próximo 
possível do aparecimento do problema, e tentar solucioná-lo (SOA-
RES; RESCK; TERRA, 2016).  

Quando entendemos que se faz necessário se questionar, do 
aparecimento do problema, na empresa hospitalar, já iniciamos, auto-
maticamente, o uso do ciclo e do conceito de PDCA, porque já esta-
mos, em busca, de respostas, e as mesmas, se estruturam na repe-
tição e organização das soluções pertinentes ao problema (SOUZA; 
MACHADO; SOUZA, 2019). 
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Não tem como planejar a resolubilidade de um transtorno se 
não identificamos o fator inicial deste problema. Lembre-se que o pro-
blema é a base (raiz) da situação ao qual estamos tentando resol-
ver, ou seja, é o motivo da situação vivenciada no quarto do paciente 
(SOUZA; MACHADO; SOUZA, 2019).

O segundo momento, desse método, é chamado de “Do”, que 
em língua portuguesa, significa – Fazer.   Neste momento (segundo) 
é considerada uma etapa de colocar as ideias em prática, desempe-
nhando que foi determinado no primeiro momento “Plan” (TREVISO; 
PERES; SILVA; SANTOS, 2017). Para esta etapa é preciso: treinar o 
método; executar; realizar eventuais mudanças; não procurar a perfei-
ção, mas o que pode ser feito de forma prática e medir e registrar os 
resultados (SOUZA; MACHADO; SOUZA, 2019).

É de extrema necessidade perceber que nesta proposta e fase 
do modelo PDCA, apesar de chamamos de DO (fazer), não se inicia, 
verdadeiramente, fazendo alguma coisa para solucionar os transtornos 
administrativos da organização, mas sim, capacitando os membros das 
equipes que precisarão desenvolver as ações planejadas (TREVISO; 
PERES; SILVA; SANTOS, 2017). 

Não teria como, iniciar as ações planejadas, sem o treinamento 
devido com os grupos de pessoas, envolvidas, nas ações, se ocorrer 
essa etapa sem as capacitações devidas, a execução do ciclo PDCA 
fica comprometida, e não existirá o desenvolvimento planejado pelos 
gestores (SOARES; RESCK; TERRA, 2016).  

Um outro momento muito importante, na fase DO (fazer), da 
metodologia do PDCA é não buscar critérios de perfeição, mas tentar 
aprimorar o que se pode conseguir com as ações práticas, na qual 
foram planejadas (RIBEIRO, 2021).   

Por este motivo, um bom gestor, precisa ficar bem atento, para 
não exagerar em buscas incansáveis da perfeição, no setor de gestão, 
é preciso que o mesmo, trace critérios que possam ser alcançados 
e mensure se os vieses estão em conformação os limites aceiráveis 
(TREVISO; PERES; SILVA; SANTOS, 2017).

Este contexto nos faz recordar, que em seus estudos, Seixas e 
Melo (2004), afirmam que, o gestor hospitalar, que deseja atuar na área 
precisa ter o perfeito entendimento do processo de trabalho na área 
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da saúde, com uma visão integrada de todos os serviços, autonomia e 
iniciativa para decidir, apoiado nos princípios éticos, estar comprometi-
mento com a empresa, saber trabalhar com equipe multiprofissional e 
estar disposto a aprender diariamente (PEDROSO, 2015).

Além disso, a gestão de hotelaria hospitalar, necessita da apli-
cabilidade, desse método PDCA, porque se objetiva em promover o 
bem-estar do enfermo (paciente, cliente ou usuário), e se responsa-
biliza, pela demanda de outros serviços. (SOARES; RESCK; TERRA, 
2016).  Não podemos esquecer que cada instituição é diferente, e a 
visão metodológica muda, de gestor para gestor, mas ao mesmo tem-
po, o que as tornam semelhantes, é a demanda dos serviços que são 
prestados, e aplicabilidade do método PDCA (MINTZBERG, 2010).

Os gestores hospitalares que exercem as suas atribuições, 
como gerente ou líder, do serviço de hotelaria hospitalar, buscam ex-
celentes condições, para promoverem: promoção a saúde (bem-es-
tar), conforto e segurança na hospitalidade, e eles, necessitam de uma 
visão estratégica para planejar e fazer acontecer as ações práticas, 
garantindo desta forma, um melhor atendimento aos seus clientes (RO-
CHA; LEMOS, 2011; TREVISO; PERES; SILVA; SANTOS, 2017).

O terceiro momento, desse método, é chamado de “Check”, que 
em língua portuguesa, significa – Verificar (ROCHA; LEMOS, 2011).  
Este momento (terceiro) é considerado uma das etapas mais importan-
tes para definir o método PDCA dentro do ciclo (RIBEIRO, 2021).   

Quando passamos pelas duas primeiras etapas ou momentos, 
deste método de gestão, devemos checar as ações planejadas e exe-
cutadas, para tentar agir de forma melhorada, em busca de melhores 
assistências de saúde e outros serviços, essenciais, para os pacientes 
que se encontram em tratamento da hotelaria hospitalar (LORENZE-
TTI, 2014). Sempre devemos: verificar se o padrão estabelecido pela 
empresa está sendo obedecido; verificar o que está funcionando e o 
que está dando errado; perguntar por quê? se um problema é detec-
tado, recorre-se aos 5 porquês e com as respostas, treinar o método 
definido (MINTZBERG, 2010).

O quarto momento, desse método, é chamado de “Act”, que 
em língua portuguesa, significa – Agir (DIAS; FERNANDES; SABINO, 
2021). Este momento (quarto) é considerado uma da etapa mais que 
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determina que chegou à ocasião de agir com mais assertividade (RI-
BEIRO, 2021). Esta etapa leva em consideração: as coisas estão con-
forme programadas? Se, sim, continue assim; existem inconformida-
des? É preciso corrigir as falhas; aprimorar o sistema laboral e repetir 
as soluções que se mostraram adequadas (MINTZBERG, 2010). 

É importante dizer, que ao final, desta etapa, a definição do mé-
todo PDCA, solicita que reinicie todo o ciclo para se buscar qualifica-
ções na estratégia de planejamento dos serviços de hotelaria hospi-
talar, e essas, devem ser contínuas e ininterrupta (PEDROSO, 2015). 

Existem inúmeras metodologias para serem aplicadas e desen-
volvidas no ambiente hospitalar, preferencialmente, no setor da hote-
laria hospitalar, basta adequá-los, de acordo, com a realidade de cada 
serviço (LORENZETTI, 2014). 

Aplicabilidade da Metodologia 5S 

 Iniciaremos, este momento do módulo de estudo, de gestão 
em hotelaria hospitalar, afirmando que a metodologia, chamada de 5S, 
tem por finalidade, trazer ferramentas organizacionais para auxiliar na 
qualidade dos serviços em uma empresa (RIBEIRO, 2021).

 A metodologia 5S foi desenvolvida no Japão, no final da Se-
gunda Guerra Mundial, logo após a fragilidade, exposição e devasta-
ção do país.  Esta metodologia foi pensada e desenvolvida para ajudar 
as empresas japonesas a se reestruturarem pós-guerra, adotando um 
sistema de produção com metas na eficiência e qualidade dos servi-
ços (DIAS; FERNANDES; SABINO, 2021).

A metodologia 5S surgiu para auxiliar as equipes de trabalho a 
se organizarem em todas as suas rotinas na empresa ou instituição. 
Esta metodologia é considerada um programa de qualidade laboral 
em uma determinada empresa, e aperfeiçoa o serviço em um curto 
período (LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).  

Podemos dizer, que a metodologia 5S, é uma ferramenta que 
visa critérios de melhoria da qualidade do serviço prestado, ao pon-
to, de desenvolver, na própria empresa, uma cultura organizacional, 
propondo que tudo deve estar em seu devido lugar, possibilitando a 
minimização de gastos e melhorando o tempo de serviço (DIAS; FER-
NANDES; SABINO, 2021).
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Claro, que esse tipo de metodologia, deve ser bem estudada, 
para posteriormente, ser aplicada, principalmente em uma empresa 
que preste serviços de saúde e atribua um setor de hotelaria hospitalar 
(LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).   

Existem inúmeros desafios a serem vencidos atualmente, em 
um hospital, e tenha certeza, que não será, somente, a inclusão da 
metodologia de trabalho que irão resolver os problemas no âmbito 
hospitalar, mas podemos afirmar, que ajudará a organizar os transtor-
nos do dia a dia (DIAS; FERNANDES; SABINO, 2021).

É preciso investir, em um excelente planejamento, em busca de 
estratégias para a qualidade do serviço prestado, para o cliente, mas 
também, se faz necessário investir em educação continuada (treina-
mentos) para incentivar os colaboradores a inserir na sua rotina o 5S 
na cultura da empresa (RIBEIRO, 2021).

O gestor deverá estabelecer normas e regras, para a implan-
tação da metodologia, e seguir passo a passo, os seus fundamente-
mos teóricos, aplicando dia após dia, na rotina da empresa (DIAS; 
FERNANDES; SABINO, 2021).  Todo processo de implantação, de 
uma determinada, metodologia, requer, principalmente, por parte da 
gestão, paciência, mas ao final da implantação as vantagens serão 
percebidas por todos, que fazem parte da instituição (RIBEIRO, 2021).

A metodologia 5S foi desenvolvida em duas etapas, ao mesmo 
tempo, que cada etapa é constituída por fases. A primeira etapa ini-
cial, é considerada a base para a segunda etapa, e para cada fase é 
atribuída uma palavra japonesa, como observamos (LONDONÕ; LA-
VERDE; LONDONÕ, 2019): seiri – significa senso de classificação; 
seiton – significa senso de ordem; seiso – significa senso limpeza; 
seiketsu – significa senso de padronização e Shitsuke – significa sen-
do de disciplina.

Primeira fase: denominada de SEIRI – Senso de Organização:  
o primeiro senso se direciona a ter somente o que importa para execu-
tar o trabalho em uma. (LORENZETTI, 2014). Este momento é destina-
do para a utilidade de cada coisa ou objeto necessário para o trabalho 
(LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).  Essa fase diz que para a 
organização do ambiente laboral, se faz necessário: observar o que é 
útil e ao mesmo tempo necessário para execução das tarefas; separar 
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tudo que não serve para o setor; eliminar o que não serve e/ou dispo-
nibilizar para outro setor (RIBEIRO, 2021). 

Os principais benefícios da aplicabilidade desta fase:  otimi-
zação de espaço no setor; descartar materiais, equipamentos, pra-
teleiras, ferramentas de trabalho e instrumentos, na qual não tenha 
utilidade; descartar dados de controle antigos; e descartar objetos e 
utensílios em desuso (RIBEIRO, 2021).

Segunda fase: denominada de SEITON – Senso de Arruma-
ção:  o segundo senso se direciona ao processo de arrumar o am-
biente de trabalho. É atribuído neste momento critérios de arrumações 
para saber localizar tudo o que for preciso em uma empresa (DIAS; 
FERNANDES; SABINO, 2021).  

Os principais benefícios da aplicabilidade desta fase: pratici-
dade para encontrar documentos, materiais, equipamentos e outros 
objetos de uso rotineiro; minimização do cansaço físico por movimen-
tações desnecessárias; otimização do fluxo de pessoas e materiais; 
otimização da economia de tempo e minimização de acidentes labo-
rais (RIBEIRO, 2021). 

Terceira fase: denominada de SEISOU – Senso de LIMPEZA:  
o terceiro senso se direciona ao processo de higienização e limpeza 
do ambiente de trabalho. É atribuído neste momento critérios de limpe-
za para zelar pelo ambiente, objetos e materiais que são utilizados na 
rotina laboral (LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).  

Os principais benefícios da aplicabilidade desta fase:  otimiza-
ção do ambiente laboral; satisfação dos funcionários; qualidade na se-
gurança e controle sobre os equipamentos, máquinas e instrumentos 
de trabalho; descarte dos desperdícios; proteção da saúde de todos 
no ambiente laboral e valorização do setor ou departamento laboral 
(RIBEIRO, 2021).

Quarta fase: denominada de SEIKETSU – Senso de HIGIENE:  
o quarto senso se direciona ao processo de higienização do ambiente 
de trabalho (DIAS; FERNANDES; SABINO, 2021). É atribuído neste 
momento critérios de higienização para deixar agradável o ambiente 
e isto contribui para as tarefas que envolve a formação de equipes.  É 
uma maneira de criar relações entre os colaboradores e envolvê-los 
na participação das atividades internas da empresa (RIBEIRO, 2021).
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Os principais benefícios da aplicabilidade desta fase:  saúde 
física e mental para todos, otimização do setor laboral; otimização das 
áreas comuns, como por exemplo, banheiro e copa e otimização dos 
critérios de segurança (LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019).   

Quinta fase: denominada de SHITSUKE – Senso de Disciplina.   
o quinto e último senso diz respeito a autodisciplina. É atribuído ao 
critério de desenvolver hábitos de averiguar, seguir regras e normas, 
proceder corretamente de forma verbal e não verbal na organização 
empresarial (DIAS; FERNANDES; SABINO, 2021).

Os principais benefícios da aplicabilidade desta fase:  ambiente 
de trabalho agradável; otimização nas relações entre colaboradores; 
valorização do ser humano; cumprimento dos procedimentos opera-
cionais e administrativos e otimização da qualidade, produtividade e 
segurança no trabalho (LONDONÕ; LAVERDE; LONDONÕ, 2019; 
DIAS; FERNANDES; SABINO, 2021).

Considerações Finais

O gestor (enfermeiro) que administrar, a hotelaria hospitalar, 
deve ter a capacidade de liderar e inspirar a sua equipe de trabalho, 
e para isso, se faz necessário, investir nos conhecimentos técnicos e 
científicos para um atendimento qualificado e humanizado.

O gerenciamento na equipe de enfermagem fosse uma ativi-
dade conferida privativa ao enfermeiro. O enfermeiro exerce todas as 
atividades de enfermagem, no entanto são privativas à direção dos 
órgãos de enfermagem da instituição de saúde pública e privada e à 
chefia de serviço e de unidade de enfermagem, a organização e a di-
reção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e au-
xiliares nas empresas prestadoras desses serviços, o planejamento, a 
organização, a coordenação, a execução e a avaliação dos serviços 
de assistência de enfermagem.

O gestor deverá estabelecer normas e regras, para a implanta-
ção da metodologia, e seguir passo a passo, os seus fundamentemos 
teóricos, aplicando dia após dia, na rotina da empresa. Todo processo 
de implantação, de uma determinada, metodologia, requer, principal-
mente, por parte da gestão, paciência, mas ao final da implantação as 
vantagens serão percebidas por todos, que fazem parte da instituição. 
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therapeutic agents being investigated to combat COVID-19. This re-
view proposed to present the main evidence with some nutraceuticals 
against COVID-19. Qualitative review and descriptive reading of nu-
traceuticals against COVID-19. The properties of curcumin, propolis, 
quercetin and omega-3 are associated with immunomodulars in viral 
prevention and treatment. Considering inflammatory modulation and 
increased innate immunity, these potential nutraceuticals can be part 
of the daily diet, providing a perspective on prevention and adjuvant 
treatment.
Keywords: Nutraceuticals; COVID-19; SARS-CoV-2; Pandemic.

Introduction

Since December 2019, the world faces many challenges with 
the novel coronavirus (SARS-CoV-2). Severe acute respiratory syndro-
me coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is responsible for causing Coronavi-
rus Disease (COVID-19), becoming a pandemic disease on March 11, 
2020(PACHECO et al., 2021). There are already more than 230million 
registered cases of COVID-19, exceeding 4 million deaths and the ca-
ses continue to increase even with some vaccines available (JOHNS 
HOPKINS CORONAVIRUS RESOURCE CENTER, 2021). 

Nutraceuticals are compounds that are present in food and that 
can bring health benefits. Much has been studied about nutraceuticals 
that can be beneficial to combat COVID-19, among them: curcumin, 
propolis, quercetin, omega-3 and other natural products (BERRETTA 
et al., 2020; BOOZARI; HOSSEINZADEH, 2021; DOAEI et al., 2021; 
SAEEDI-BOROUJENI; MAHMOUDIAN-SANI, 2021; THIMMULAPPA 
et al., 2021).

Curcumin is a bioactive compound in turmeric (turmeric). Due 
to its diverse pharmacological activities, it is widely used in traditional 
foods and medicines (THIMMULAPPA et al., 2021).

Propolis is a resinous material produced by bees from plant 
exudates. It has been used for a long time in traditional medicine and is 
widely used as a stimulator of the immune system. There are even ran-
domized studies showing the potential of propolis against COVID-19 
(BERRETTA et al., 2020; SILVEIRA et al., 2021)
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Quercetin is one of the most important compounds in the flavo-
noid group. It is abundant in vegetables, such as garlic and onions, and 
fruits, such as apples and grapes. Previous studies show that querce-
tin can bind strongly to SARS-CoV-2 targets (SAEEDI-BOROUJENI; 
MAHMOUDIAN-SANI, 2021).

Omega-3 polyunsaturated fatty acids (n3-PUFAs), on the other 
hand, can have beneficial effects on the immune system of patients 
with viral infections. Omega-3 is present in several foods such as fish, 
nuts, vegetable oils, meat, eggs and many other foods and there are 
even randomized studies showing its effectiveness against COVID-19 
(DOAEI et al., 2021).

Nutrient sources in food can be an important non-pharmaceuti-
cal tool to prevent COVID-19 while vaccines or treatments are not yet 
widely available. This study aims to present the main evidence with 
some nutraceuticals against COVID-19.

Methods

Qualitative review and descriptive reading of nutraceuticals 
against COVID-19. The textual production of this study was develo-
ped based on the scientific literature in PubMed and Google Scholar 
databases. According to the indexes of the various databases, search 
terms were used: “nutraceuticals”, “curcumin”, “propolis”, “quercetin”, 
“omega-3”, “COVID-19” and “SARS-CoV-2”.

Curcumin

Curcumin, or diferuloylmethane is a polyphenol isolated from 
the rhizome of the Curcuma longa (turmeric), native to India and Sou-
theast Asia(JIANG et al., 2017). Traditional Indian medicine considers 
the use of curcumin as an effective therapy in several pathologies; such 
as respiratory, runny nose, cough and in disorders including anorexia 
and liver disease (PATIL et al., 2015).

Curcumin has broad pharmacological applicability and the abi-
lity to control several molecular targets in the prevention and treatment 
of various chronic pro-inflammatory diseases, including neurodegene-
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rative, cardiovascular, pulmonary, metabolic, autoimmune and malig-
nant diseases (KUNNUMAKKARA et al., 2017; MINAFRA et al., 2019; 
PATIL et al., 2015).

Recently studies have shown that curcumin has a great anti-
viral potential against hepatitis, Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS), COVID-19, influenza virus, human immunodeficiency virus 
(HIV), herpes simplex virus, dengue virus, Chikungunya virus (PAS-
TOR; COLLADO; MANZONI, 2021; SINGH et al., 2021).

However, the great challenge in relation to the use of curcumin 
is its limited therapeutic efficacy, due to its low bioavailability and so-
lubility in aqueous media, in addition to rapid rates of metabolism and 
degradation (PATIL et al., 2015).

In the work of Kunnumakkara and collaborators (2017) (KUN-
NUMAKKARA et al., 2017), lower levels of curcumin were observed in 
serum, tissues, liver and intestine, due to extensive metabolism. These 
low-level results do not depend on the routes of administration; in addi-
tion, rapid elimination ended up restricting the bioavailability of curcum-
in(KUNNUMAKKARA et al., 2017).

An alternative to the low bioavailability is curcumin carried by 
nanoparticles. Some results have already been satisfactory, nanofabri-
cated curcumin options are already available on the market: Polymeric 
nanoparticles (Nanocurc ™), Lipossomicas (Lipocurc ™) and nanomi-
celles (Sinacurcumina®️) (DOURADO et al., 2021).

 In recent randomized studies, some benefits have been shown 
with curcumin. For example, curcumin-containing nanomicelles, 40 
mg four times a day for 2 weeks, reduced expression of inflamma-
tion-related genes, suggesting the potential of curcumin-containing 
nanomicelles in covid-19 through modulation of the inflammatory im-
mune response (HASSANIAZAD et al., [s. d.]). In another study, 40 mg 
curcuminoids as nanomicelles in patients with covid-19, two soft gels 
twice a day after food for 2 weeks, resolve all symptoms more quickly 
compared to the placebo group (AHMADI et al., 2021) .

Another randomized study showed the potential of curcumin 
against COVID-19 without the aid of nanotechnology. Patients in the 
control group received a dose of probiotics twice daily, and patients in 
the curcumin group received curcumin (525 mg) with piperine (2.5 mg) 
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twice daily in tablets. Patients who received curcucumin and piperine 
had earlier recovery from some symptoms of COVID-19, less deterio-
ration, fewer warning signs, better ability to maintain oxygen saturation 
above 94% in room air, and better clinical outcomes in comparison with 
patients in the control group (PAWAR et al., 2021). 

Therefore, randomized studies with free curcumin or in the form 
of nanoparticles, showed good results against covid-19.

Propolis

Propolis is a resinous material produced by bees. They collect 
various parts of the plants, which the salivary enzymes digest, and 
are added to the beeswax, forming the propolis (WOJTYCZKA et al., 
2013). 

Over the years, propolis has gradually been used as a medici-
nal product, due to its antimicrobial, antineoplastic, anti-inflammatory, 
antioxidant, hepatoprotective, kiostatic and immunostimulatory activity 
(RIPARI et al., 2021).

Randomized clinical trials were conducted to test the potential 
of propolis against COVID-19 in hospitalized patients. Patients were 
allocated to receive standard treatment plus an oral dose of 400 mg or 
800 mg / day of green propolis for seven days, or standard treatment 
alone. Propolis was able to decrease the length of hospital stay and ge-
nerated an 82% lower risk of kidney damage. Therefore, the evidence 
suggests that propolis may have a potent effect against COVID-19 in 
inpatients (SILVEIRA et al., 2021).

Quercetin

Quercetin is a natural flavonoid found in fruits, vegetables, 
and spices. It has neuroprotective, analgesic, anti-inflammatory, an-
tiviral potential and in the treatment of chronic diseases (AGRAWAL; 
AGRAWAL; BLUNDEN, 2020).

Recent studies of quercetin in patients affected by COVID-19 in 
its inflammatory phase and acute kidney damage, have observed an 
increase in cytokines and in their serum levels of IL-6 and IL10, sug-
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gesting them as a prognosis in critical cases of the disease (GU et al., 
2021; HAN et al., 2020). In addition, the COVID-19 mutation demon-
strated that several bioanalysis pathways, including TNF and NF-кB, 
HIF-1α, TLR, could act as apoptosis activators and VEGF signalers, 
that is, the quercetin hypothesis as a regulator, inhibitor of inflammation 
and infection of the SARS-CoV-2 virus (GU et al., 2021; HAN et al., 
2020).

In recent randomized studies, quercetin has shown potential 
against covid-19. A major problem is that quercetin is poorly absorbed 
by the body, but when administered with other delivery systems such as 
sunflower phospholipids (Quercetin Phytosome®️, QP) its absorption is 
increased by up to 20 times. In this study, a daily dose of 1000 mg of 
QP showed some benefits like reduction in frequency and length of 
hospitalization, in need of non-invasive oxygen therapy, in progression 
to ICU and in number of COVID-19 deaths related (DI PIERRO; DER-
OSA; et al., 2021). In another randomized study, QP shortened symp-
toms, reduced negative predictors of COVID-19 and timing of molec-
ular test conversion from positive to negative (DI PIERRO; IQTADAR; 
et al., 2021).

Therefore, quercetin has shown potential against covid-19 or 
other inflammatory diseases, being studied even in the context of den-
gue fever (ZHENG et al., 2021). 

Omega-3

The long-chain polyunsaturated fatty acids of the omega-3 
family (LC-PUFAs n-3) correspond to linolenic acid (LNA), α-linolenic 
acid (ALA), eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid 
(DHA), components constituents of phospholipid layers, being precur-
sors of eicosanoids, characterized by conferring anti-inflammatory and 
pro-resolution biological effects (GOLANSKI; SZYMANSKA; ROZAL-
SKI, 2021; HATHAWAY et al., 2020).

Modulation of inflammation may be the key to leading the pre-
vention or treatment of patients infected with the new coronavirus, 
mainly because the diseases of the disease are associated with syste-
mic inflammatory response and organ failure, characterized by stress 
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of the endoplasmic reticulum and exacerbated production of cytokines 
and cells immune between 7-15 days after the appearance of the first 
symptoms of COVID-19 (WEILL et al., 2020).

Eicosanoids produced in the synthesis of inflammatory media-
tors by EPA (prostaglandins, leukotrienes and thromboxanes, series 3) 
and DHA (maresins, protectins and resolvins), have immunomodula-
tory functions (CHANG; PARIANTE; SU, 2020).

Dietary supplementation with PUFAs n-3 has become an alter-
native for the treatment and recovery of patients infected with SARS-
-CoV-2, with reduced inflammation and excessive blood clotting (RO-
GERO et al., 2020).

In a recent randomized clinical trial, supplementation with n-3 
PUFAs increased patient survival and improved the levels of various 
parameters of respiratory and renal function caused in critically ill pa-
tients with COVID-19. Therefore, current evidence suggests that PU-
FAs n-3 may be a therapeutic and even prophylactic potential against 
COVID-19 (DOAEI et al., 2021).

Conclusions

Curcumin, propolis, quercetin and omega-3 have been shown 
to be an important strategy with nutraceuticals against SARS-CoV-2 
infection, and already having randomized clinical studies showing their 
benefits against COVID-19 with no safety concerns. Therefore, while 
there are still no vaccines for all countries, or vaccine breakthrough, 
improving nutrition can be an important strategy to prevent COVID-19 
consequences. 
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RESUMO
Dentre os distúrbios mentais que mais crescem atualmente, pode-se 
evidenciar o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que pode ser defi-
nido como um distúrbio do neurodesenvolvimento do cérebro, carac-
terizado pelo anômalo desenvolvimento intelectual e pela carência de 
interação social, os quais podem prejudicar o cuidado odontológico. 
Nesse sentido, objetivando discorrer sobre o atendimento odontológi-
co para crianças com TEA, utilizou-se uma metodologia de cunho qua-
litativo-bibliográfico nas principais bases de dados, buscando aqueles 
periódicos que estavam dispostos entre os anos de 2011 a 2021, em 
língua portuguesa e inglesa e todos com textos livres completos. As-
sim, os estudos analisados relatam baixa cooperatividade da criança 
com TEA no atendimento odontológico, tanto pelos fatores intrínsecos 
da fisiopatologia, quanto pelos fatores extrínsecos, havendo neces-
sidade de interdisciplinaridade, concluindo que existe uma carência 
de protocolos de prevenção e intervenção em consonância com um 
treinamento inadequado do cirurgião-dentista, na maioria das vezes.
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autismo (TEA). Atendimento 
odontológico. Dificuldades. Odontopediatria.

ABSTRACT
Among the fastest growing mental disorders today, the Autistic Spec-
trum Disorder (ASD) can be seen, which can be defined as a neurode-
velopmental disorder of the brain, characterized by anomalous intellec-
tual development and lack of social interaction, which can harm dental 
care. In this sense, aiming to discuss dental care for children with ASD, 
a qualitative-bibliographic methodology was used in the main databa-
ses, seeking those journals that were available between the years 2011 
to 2021, in Portuguese and English and all with full free texts. Thus, the 
studies analyzed report low cooperativeness of children with ASD in 
dental care, both because of intrinsic factors of pathophysiology and 
extrinsic factors, with a need for interdisciplinarity, concluding that the-
re is a lack of prevention and intervention protocols in line with inade-
quate training of the dentist, most of the time.
Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD). Dental care. Difficulties. 
Pediatric Dentistry.
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Introdução

No atual contexto, observa-se uma predominância em escala glo-
bal de transtornos, distúrbios mentais e comportamentais em crianças e 
adolescentes. Nesse sentido, é sabido, então, que esses jovens também 
podem apresentar situações de desequilíbrio e déficits psicopatológicos, 
principalmente quando são inseridos em situações que envolvam intera-
ções sociais, como é o caso do consultório odontológico. Desse modo, 
é perceptível que essas características não seguem adequadamente as 
transições normais de desenvolvimento, personalidade e caráter.

Por consequência, entre as síndromes mentais, o Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) é definido como um distúrbio do neurode-
senvolvimento o qual se caracteriza pelo anômalo desenvolvimento 
intelectual, pela carência de interação social e padrões comportamen-
tais repetitórios. Neste viés, cabe inferir que as perturbações mentais 
infantis causadas pela patologia em questão afetam todos os campos 
de desenvolvimento do infante – o que gera um impacto nos âmbitos 
físico, familiar e, principalmente, social (COIMBRA, 2020).

No que tange ao tratamento odontológico, é cabível mencionar 
que crianças com TEA manifestam-se agudamente sensíveis ao am-
biente, sons fortes e exibem padrões comportamentais excepcionais 
no decurso do atendimento. Posto isso, são pacientes que necessitam 
de um cuidado multidisciplinar em relação à prevenção de patologias 
bucais com ênfase na higiene oral e dieta alimentar. Assim, faz-se ne-
cessária uma abordagem humanizada de atendimento e acolhimento, 
não só do dentista, mas também de toda a equipe de saúde bucal 
(VINOCUR; PEREIRA, 2011). 

Desta forma, os estudos acerca do atendimento odontológico 
às crianças com TEA poderão melhorar cientificamente, já que é de 
tamanha importância que os profissionais saibam lidar com esses pa-
cientes. Além disso, é importante também que o acadêmico do cur-
so de Odontologia e o futuro cirurgião-dentista tenham conhecimento 
sobre o comportamento do paciente com TEA, para assim, prevenir 
e tratar possíveis doenças orais. É a partir do conhecimento que a 
equipe odontológica ofertará um atendimento humanizado, criando 
vínculos e quebrando paradigmas junto com o paciente.



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 268

No que tange à relevância social, o tema apresenta informa-
ções para a sociedade a respeito do Transtorno do Espectro Autista e 
as dificuldades enfrentadas com a higiene oral das crianças com TEA. 
Crianças com esse transtorno têm grandes dificuldades em cuidar da 
higiene bucal e, por muitas vezes, os cuidadores não sabem lidar com 
esse tipo de problema. Assim, é importante o conhecimento tanto por 
parte da sociedade quanto pelos cuidadores para superar as barreiras 
encontradas na prática da higiene oral dessas crianças.

Desta maneira, o objetivo de estudo desta pesquisa é discorrer 
sobre o atendimento odontológico para crianças com TEA e identifi-
car as principais condições e características do desenvolvimento neu-
rológico desse paciente. Além disso, citar as principais dificuldades 
enfrentadas pelo cirurgião-dentista no cuidado com esse paciente e 
apontar aspectos gerais, positivos e negativos do atendimento para 
crianças com TEA por meio de uma revisão integrativa de ordem qua-
litativa.

Metodologia

O presente estudo consiste em uma revisão integrativa, de 
cunho qualitativo, que se deu por meio da leitura exploratória e do-
cumental de trabalhos científicos. Desse modo, realizou-se uma pes-
quisa bibliográfica nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), PubMed e Scientific Electronic Library Online (SciELO).

A pesquisa qualitativa abrange, em sua maioria, a busca pelos 
resultados não oriundos de metodologias estatísticas, ou seja, refere-
-se a uma análise da vida dos envolvidos, comportamentos pessoais, 
experiências de vida e até mesmo as emoções e características pes-
soais. Ainda nesse sentido, ela também visa à observação organiza-
cional, fenômenos culturais, vida e características de âmbitos sociais, 
como os movimentos sociais e capacidade de interação do indivíduo. 
(NICO et al., 2007).

Desse modo, a pesquisa qualitativa visa direcionar o desenvol-
vimento dos estudos científicos, nos permitindo buscar respostas para 
interpretar, entender e descrever os fatos. Ademais, ela segue um rigor 
bem estabelecido e previamente definido, permitindo ao pesquisador 
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conseguir afirmar o participativo contato com o objeto de interesse, 
possuindo, então, o fito de medir e enumerar esses eventos de forma 
simples, direcionada, objetiva e precisa. (PROETTI, 2018).

Em relação às revisões integrativas, possuem a finalidade de 
sintetizar os resultados obtidos nas pesquisas, sobre um determinado 
tema, de maneira ordenada, sistemática e abrangente. Outrossim, tem 
se tornado uma ferramenta ímpar no campo que envolve a saúde - 
visto que, a partir dela somos capazes de sintetizar as pesquisas e ar-
tigos científicos disponíveis, direcionando a prática fundamentada em 
evidências científicas, permitindo-lhe aproximar-se e envolver-se mais, 
de forma que possa identificar a evolução da pesquisa ao logo do 
tempo e, com isso, formular as melhores oportunidades dentro dela. 
(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011).

Nesse ínterim, montou-se uma estratégia de busca avançada, 
amparada nos Descritores em Ciências de Saúde (DeCS) para as ba-
ses de dados BVS e SciELO, enquanto que para a base de dados Pub-
Med, utilizou-se a estratégia MeSH terms (Medical Subject Headings) 
e entry terms (termos de entrada similares), combinados por meio dos 
operadores booleanos “or” (para termos similares) e “and” (para in-
terseção dos diferentes termos) tais como: (Transtorno do Espectro 
Autista) OR (Transtornos do Neurodesenvolvimento) AND (Assistência 
Odontológica para 

crianças) OR (Humanização da Assistência) AND (Odontope-
diatria) e (Autism Spectrum Disorder) [MESH] OR (Autistic Spectrum 
Disorder) AND (Dental Care for Children) [MESH] OR (Dentistry for 
Children) OR (Pediatric Dentistry) [MESH] OR (Pedodontics) AND 
(Oral Health) [MESH].  

Desse modo, foram incluídos os trabalhos em língua portugue-
sa e inglesa, dentre os anos de 2011 a 2021, nos gêneros de pesquisa 
artigos científicos, caso-controle, relatos de caso, revisões integrativas 
e sistemáticas, com texto completo e livre. Assim, excluindo-se os de-
mais idiomas, bem como textos incompletos e estudos dos gêneros: 
capítulos de livro, entrevistas, teses de mestrado e doutorado e estu-
dos in vitro. 

Na busca, foram encontrados 56 artigos, sendo 38 na BVS, 17 
na PubMed, 01 na SciELO. De início, a triagem dos estudos foi feita 
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por meio da leitura dos títulos e resumos de todos os artigos, identi-
ficando 10 documentos na BVS, 9 na PubMed e nenhum na SciELO. 
Seguiu-se a leitura integral de todos os documentos o que viabilizou a 
inclusão e exclusão, elegendo apenas 6 estudos pela compatibilidade 
de objetivos. 

Resultados e discussões

Tabela 3. Tabela comparativa entre estudos analisados

AUTORES TÍTULO ANO PRINCIPAIS 
ACHADOS

VARIÁVEIS 
POSITIVAS 
OU NEGATI-

VAS AO ATEN-
DIMENTO

PROTOCOLOS DO 
ATENDIMENTO

COMO, 
Domini-

que H. et 
al.

Oral Health 
and Autism 
Spectrum 
Disorders: 
A Unique 
Collab-
oration 

between 
Dentistry 
and Oc-

cupational 
Therapy.

2020

- Sensibilidades 
sensoriais de 

crianças com TEA 
dificultam o atendi-

mento; 
- Comportamentos 
não cooperativos 
(choro, grito, pro-

testo verbal);
- Dentistas: rela-
tam que o com-
portamento do 
paciente é uma 

barreira imposta à 
sua disposição em 

trata-lo;
- Dificuldades na 

comunicação com 
a criança com 

TEA;

- Trabalho 
interdiscipli-

nar entre CD1 

e TO2;
- CD sem 

treinamento 
especializa-

do; 
- Compensa-
ção financeira 
inadequada;

- Estratégia de des-
sensibilização antes 

da consulta;
- Regulação emocio-
nal durante o atendi-

mento;
- Tell-Show-Do;

- Controle de voz;
Comunicação não-

-verbal e reforço 
positivo;

- Programação edu-
cacional interdiscipli-
nar para o paciente;
- Modelo de cuidado 

centrado no pa-
ciente;

- Técnica AAC; 
- Uso de TIC. 

CORRI-
DORE,D. 

et al.

Prevalence 
of oral 

disease 
and treat-

ment types 
proposed 
to children 
affected 

by Autistic 
Spectrum 
Disorder in 
Pediatric 

Dentistry: a 
Systematic

2020

- Comportamen-
to negativo ou 
definitivamente 

negativo; 
- Utilização da 

Escala de Frankl.

- Ansiedade 
da criança 
com TEA;
- Ambiente 

peculiar com 
estímulos 

assustadores 
e exposição 
de equipa-

mentos.

- Anestesia geral; 
- Evidencia falta de 
protocolos direcio-
nados especifica-
mente a este tipo 

de paciente.
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DANGU-
LAVANI-
CH, W. 

et al

Factors 
associated 

with co-
operative 
levels of 
autism 

spectrum 
disorder 
children 
during 

dental treat-
ments.

2017

- Uso da Escala de 
Frankl;

- Avaliação antes e 
depois do atendi-

mento; 
- Apresentam boa 
métrica no atendi-
mento, com consi-

derável 
comportamento 

positivo;
- Adversidades 

pouco considerá-
veis.

- Deficiência 
mental e 

comporta-
mento agres-
sivo não tem 
associação 
com o com-
portamento 
durante o 

atendimento;
- Influência: 
Idade, ex-

periência de 
modelagem 
e comporta-
mento antes 
do atendi-

mento.

- Educação espe-
cial, desenvolvimen-
to físico, emocional 
e intelectual com 

atividades apropria-
das; 

- Conteúdo de imita-
ção, reconhecimen-

to, sociabilidade, 
desenvoltura motora 

e física. 

EL KHA-
TIB, Amira 

A. et al.

Oral health 
status and 
behaviours 
of children 
with autism 
spectrum 

disorder: a 
case-con-
trol study

2014

- Crianças com 
TEA propensas a 
se comportarem 

negativamente ou 
de forma definiti-
vamente negativa 
no atendimento 
odontológico;
- Utilização da 

Escala de Frankl.

- Treinamento 
inadequado 
do CD e da 
equipe de 

saúde bucal;

Não citados

NARZISI, 
Antonio 

et al.

“Mom Let’s 
Go to the 
Dentist!” 

Preliminary 
Feasibility 
of a Tai-

lored Dental 
Intervention 
for Children 
with Autism 
Spectrum 
Disorder 

in the Ital-
ian Public 

Health 
Service

2020
- Dificuldades em 
realizar o atendi-

mento de crianças 
com TEA

- Sensibilida-
de sensorial 

e/ou deficiên-
cia intelec-

tual;
- Formação 
profissional 
deficiente 

para manejo 
de pacientes 

com TEA; 

- Anestesia geral ou 
sedação;

- Higiene oral com 
a técnica de Comu-
nicação Alternativa 
Aumentativa (AAC);
- Uso de Tecnologias 

da Informação e 
Comunicação (TIC)

- Sessões de mode-
lagem em vídeo;

- Reforço positivo;
- Necessidade de 

tratamento interdis-
ciplinar. 

SOUZA, 
Tathiana 
do Nas-
cimento 

et al.

Atendimen-
to odon-
tológico 
em uma 

criança com 
transtorno 

do espectro 
autista: 

relato de 
caso

2017

- Tendência do 
TEA a rotinas; 

- Necessidade de 
várias visitas ao 

dentista;

- Grande 
resistência do 

paciente; 
- Sensibilida-
de a estímu-
los externos 
e comporta-
mento ines-

perado; 

- Necessidade de 
elaboração de mé-
todo que proporcio-
ne sequenciamento 
de atendimentos; 

- Uso da anestesia 
geral; 

- Necessidade de 
adesão interdisci-

plinar; 
1CD: Cirurgião-dentista 
2 TO: Terapeuta-ocupacional
Fonte: Próprios autores.
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O principal propósito do presente estudo é revisar e saber como 
acontece o atendimento odontológico de crianças com TEA, analisando 
algumas das principais literaturas, identificando as características do TEA, 
as suas essencialidades e contrariedades dos atendimentos. Posto isso, 
sabe-se das adversidades para a execução do atendimento odontológico 
de crianças com TEA, uma vez que seu comportamento é desconforme, 
causado pela falta de colaboração e interação com o cirurgião-dentista. 

É, nesse caso, evidente a necessidade de um cuidado odonto-
lógico interdisciplinar, particular e empático. – por conta dos próprios 
aspectos que cercam esse transtorno – que, em grande parte das ve-
zes, dificultam a realização do atendimento adequado. Assim, consoli-
da-se, em larga escala, uma barreira na relação profissional-paciente, 
gerando situações desagradáveis dentro dos consultórios, causa de 
estresse tanto para a criança quanto para cirurgião-dentista.

Foram analisados 6 (seis) artigos científicos, os quais demons-
traram as principais dificuldades e positividades no atendimento odon-
tológico e da situação de saúde bucal dos pacientes infantes porta-
dores de TEA. Do número total de estudos, 3 (três) deles avaliam o 
padrão comportamental dos pacientes com necessidades especiais 
durante atendimento utilizando-se da Escala de Frankl – método fre-
quentemente utilizado nos sistemas clínico-odontológicos avaliativos 
em pesquisas com crianças com TEA que, segundo Dangulavanich et 
al. (2017), analisam os fatores descritos na tabela 4.

TABELA 4. Escala de cooperação comportamental de Frankl
GRAU DE 

COLABORAÇÃO COMPORTAMENTO CARACTERÍSTICAS

1 (--) Definitivamente 
negativo

Recusa de tratamento, choro forte, medo 
e extremo negativismo; Recusa total do 

tratamento.

2 (-) Negativo
Relutância em aceitar o tratamento; não 

cooperativo com evidência de atitude nega-
tiva, mas não pronunciada (carrancudo ou 

retirado). 

3 (+) Positivo

Aceitação do tratamento; Comportamento 
cauteloso às vezes; Vontade de

Obedecer ao dentista, às vezes com reser-
va, mas o paciente segue o dentista; Dire-

ções cooperativas. 
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4 (++) Definitivamente 
positivo

Bom relacionamento com o
Dentista; Interesse pelos procedimentos 

odontológicos;
Risos e alegria.

Fonte: Adaptado e traduzido de DANGULAVANICH, W. et al. (2017)

Como já exposto, sabe-se que as crianças com TEA continua-
mente providenciam colaborações limitadas com os procedimentos 
que envolvam a área da saúde, singularmente aqueles que são tidos 
como invasivos e desconfortáveis ao paciente, como determinados 
procedimentos odontológicos. Nesse sentido, torna-se importante 
pautar que essas crianças são mais suscetíveis à agitação, automu-
tilação e desregulamentação emocional. 

Além disso, esses pacientes podem apresentar hipersensibi-
lidade a estímulos sensoriais, o que dificulta, certamente, o trabalho 
dos cirurgiões-dentistas a identificar, examinar e cuidar desses pa-
cientes. Destarte, todos os estudos analisados corroboram tal afir-
mativa, uma vez que a tabela 3 elenca não só os principais achados 
como também as variáveis negativas encontradas nos presentes tra-
balhos, o que não deixa de citar as variáveis positivas e os protocolos 
de atendimentos propostos. 

Embora não tenham observado a Escala de Frankl, os principais 
achados e as variáveis negativas citados em consonância por Como et 
al. (2020), Narzisi et al. (2020) e Souza (2017) são as dificuldades em 
realizar o atendimento de crianças com TEA, relatando sensibilidade 
sensorial a estímulos externos, comportamentos não cooperativos e 
inesperados, mas previsíveis (tais como choro, grito e, por vezes, pro-
testos verbais). Além disso, os autores citam ainda a barreira comuni-
cativa, consequência da deficiência intelectual, como grande obstáculo 
para a realização de uma assistência odontológica de excelência. 

Por consequência, nos três estudos acima descritos, os dentis-
tas apontam suas indisposições em atender crianças com TEA, tendo 
em vista a uma compensação financeira inadequada, uma vez que 
crianças com Transtorno do Espectro Autista possuem tendência à 
criação de rotinas, o que demonstra necessidade do paciente de vá-
rias consultas - fato este que aponta a importância da criação do há-
bito da visita ao dentista desde a primeira infância, para que a criança 
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se habitue ao ambiente, o que facilita a atuação profissional e cria um 
método que proporcione um encadeamento de atendimentos, como 
proposto por Souza et al.  (2017).

Nesse ínterim, apenas três artigos utilizaram-se da Escala 
de Frankl para determinar o nível de colaboração comportamental 
de crianças com TEA. Dentre eles, Corridore et al. (2020) apontou 
como resultados crianças com atitudes nos graus 1 e 2 para Escala 
de Frankl, de comportamento definitivamente negativo e negativo, res-
pectivamente. Assim, os autores relatam que o maior obstáculo para o 
atendimento odontológico é a ansiedade desse tipo de paciente.

Tal ansiedade aliada ao ambiente peculiar, aos estímulos de luz, 
som e exposição a equipamentos tem como consequência a frustração 
do atendimento sem sedação, sendo, portanto, necessária a utilização 
de sedação consciente ou profunda, bem como a anestesia geral, tam-
bém citada como protocolo pelos autores Como et al. (2020) e Souza 
(2017), o que constata a carência de protocolos orientados para este 
tipo de atendimento direcionados especificamente a crianças com TEA. 

Chama atenção o estudo de El Khatib et al. (2014), o qual se 
utiliza da Escala de Frankl para determinar os padrões comportamen-
tais graus 2 e 1, negativos ou definitivamente negativos, nesta mesma 
ordem, entretanto, não aponta protocolos de atendimento para crian-
ças com TEA. O estudo demonstra ainda que o fator responsável pelo 
insucesso da assistência odontológica é o treinamento inadequado do 
cirurgião-dentista, bem como de sua equipe de saúde, causa também 
apontada pelos autores Como et al. (2020) e Narzisi et al.  (2020) e 
deixa indícios de que há uma necessidade da prática educacional in-
terdisciplinar na formação dos profissionais da odontologia.

Tendo tratado, portanto, das principais inviabilidades do atendi-
mento odontológico, faz-se urgente também relatar sobre os principais 
protocolos e manejos utilizados pelos profissionais no que tange ao su-
cesso do atendimento odontológico, fator que é trabalhado por 4 (qua-
tro) dos 7(sete) estudos revisados, o que demonstra ser fator primordial 
para o bom desenvolvimento de métodos capazes de suprir a necessi-
dade do atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista. 

Como et al.  (2020) desenvolve um modelo de cuidado centra-
do no paciente – o que aumenta o tempo que o estudante de odonto-
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logia passa em ambientes comunitários, com a finalidade de adquirir 
maior experiência com este tipo de paciente. Neste caso, assim como 
é necessário habituar a criança com TEA a visitar o dentista, também é 
necessário que o CD esteja habilitado a cuidar deste tipo de paciente. 
Propõe ainda, um protocolo de interdisciplinaridade entre o cirurgião-
-dentista e o terapeuta ocupacional, os quais desenvolvem uma progra-
mação educacional integrada para o paciente, que visa fornecer edu-
cação sensorial e auxiliar no desenvolvimento e suporte visual e social.

Dentro dessa conjuntura, Como et al.  (2020) e Narzisi et al.  
(2020) demonstram o mesmo tipo de protocolo para que a abordagem 
com crianças com Transtorno do Espectro Autista seja desenvolvida 
com sucesso. Os dois estudos sugerem a eficácia da programação 
educacional aliada à estratégia de dessensibilização antes da consulta 
e regulação emocional durante o atendimento. Para isso, utilizam-se 
os métodos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), além 
da técnica de Comunicação Alternativa Aumentativa (AAC). 

Nessa perspectiva, a técnica AAC desenvolve metodologias e 
estratégias de interação na comunicação, o que melhora a aprendi-
zagem da linguagem, facilita a interação social e ensina estratégias 
comunicativas. Tal técnica utiliza-se das TIC para realizar seus pro-
cedimentos, fazendo deste método seu aliado. Para isso, é usada a 
modelagem em vídeo, o qual fornece exemplo visual e modela o com-
portamento da criança com TEA. Ademais, aplicam técnicas de con-
trole de voz para a comunicação verbal, complementada pela técnica 
“Tell-Show-Do” – falar, mostrar e fazer. 

Os autores unem essas técnicas ao sequenciamento de atendi-
mentos, tendo em vista da necessidade de adaptação e rotina para o 
tipo de paciente ao quais os atendimentos são direcionados, seguindo 
a primeira visita de reconhecimento e adaptação, sem procedimentos 
invasivos, utilizando ferramentas lúdico-comunicativas (vestimentas, 
histórias e canções), aliadas ao modelamento em vídeo. Por conse-
quência, há a utilização de recursos tecnológicos, como tablets, para 
a participação direta ou indireta da criança com TEA, para as sessões 
invasivas, com o emprego de premiação com a conclusão da sessão 
– reforço positivo (assistir um vídeo, jogar, brincar, desenhar, ouvir 
música). 
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Dentro desta mesma pesquisa, aponta-se também um terceiro 
estudo, o qual também empregou a análise comportamental por meio 
da Escala de Frankl – Dangulavanich et al. (2017), nele, identificou-se 
excelentes métricas para os atendimentos, com escala grau 3, positi-
vo. O mesmo estudo avaliou as crianças antes e depois do atendimen-
to odontológico, e apontou que deficiência mental e comportamento 
agressivo não têm associação com o comportamento durante o aten-
dimento.

O mesmo estudo inferiu que a idade, a experiência e a mode-
lagem do comportamento são fatores que influenciam na assistência 
odontológica. Todos esses parâmetros são resultado de protocolos do 
desenvolvimento de pré-educação para crianças com necessidades 
especiais, incluindo crianças autistas, com prosseguimento nas áreas 
física, intelectual e emocional, aplicando conteúdos de imitação, reco-
nhecimento e desenvoltura motora. O que traz um bom contraponto 
com os estudos já referenciados, porém demonstra baixa evidência.
 
Considerações Finais

Por meio dos dados encontrados na presente pesquisa, pode-
-se dizer que o Transtorno do Espectro Autista afeta o comportamento 
de crianças, as quais retratam, na maioria dos estudos analisados, 
baixa cooperatividade com o atendimento odontológico. Tal achado é 
verificado por diversos fatores – sejam eles intrínsecos da fisiopatolo-
gia da doença (ansiedade, barreira comunicativa, sensibilidade sen-
sorial e comportamento imprevisível), ou extrínsecos a ela, ou seja, 
há necessidade de interdisciplinaridade entre profissionais da saúde, 
carência de protocolos de prevenção e intervenção, os quais sejam 
objetivos e baseados em evidências, ou ainda o treinamento inade-
quado do CD e da equipe de saúde – o que retrata o predomínio do 
tratamento sob anestesia geral. 

Dessa forma, as crianças com TEA devem receber um trata-
mento odontológico preventivo e humanizado, priorizando a promoção 
e a prevenção das doenças bucais, bem como o aparecimento de ou-
tras doenças, que aliadas às lesões orais podem agravar o estado de 
saúde da criança com autismo. Além disso, a relação familiar entre o 
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CD e os pais é essencial para superar as barreiras e os paradigmas 
existentes no tratamento odontológico da criança com TEA, visto que 
os responsáveis tem grande contribuição na inserção dessa criança 
no meio social, assim como na familiarização com o consultório odon-
tológico. 

Assim, a criança com Transtorno do Espectro Autista apresenta 
características comportamentais que contribuem para o aparecimento 
de lesões orais, devendo, portanto, serem tomadas medidas preventi-
vas que evitem o aparecimento de cárie e lesões não cariosas. Desse 
modo, a abordagem humanizada – não mecanizada – é o diferencial 
no atendimento à criança com TEA, visto que há um ganho de confian-
ça entre o paciente e o profissional que quebra as barreiras e faz com 
que o atendimento ocorra de forma leve, eficiente e natural. 
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RESUMO
A área das ciências da saúde que se preocupa em estudar os diversos 
fatores que intervêm no estudo sobre a população em relação ao pro-
cesso saúde e doença, objetivando compreender os agentes físicos, 
químicos e biológicos, e os inúmeros agravos que possam prejudicar a 
saúde da população é denominada de epidemiologia. Método: Trata-se 
de um estudo de reflexão, fundamentado em uma revisão de literatura, 
realizada e organizada a partir de busca em bases de dados. Este é 
considerado um recurso metodológico em que o pesquisador, ao buscar 
exaustivamente pelo tema de interesse, fornece soluções ao problema 
investigado e lança sugestões para estudos futuros. Este procedimen-
to abrange a leitura exploratória, seletiva, reflexiva e interpretativa dos 
textos relevantes acerca da temática a desenvolver. Considerações 
finais: Nos diversos ambientes que exercem a promoção da saúde, a 
epidemiologia atua com a importante função de se preocupar não ape-
nas com o controle das patologias e de seus agentes etiológicos e ve-
tores, mas, acima de tudo com a melhoria do processo saúde e doença 
da população descrita em um determinado território ou ambiente.
Palavras-chave: Conceitos Epidemiológicos. Processo Saúde e Do-
ença. Enfermeiro.  

ABSTRACT
The area of   health sciences that is concerned with studying the various 
factors that intervene in the study of the population in relation to the he-
alth and disease process, aiming to understand the physical, chemical, 
and biological agents, and the numerous diseases that can harm heal-
th population is called epidemiology. Method: This is a reflective study, 
based on a literature review, carried out and organized from a search 
in databases. This is considered a methodological resource in which 
the researcher, when searching exhaustively for the topic of interest, 
provides solutions to the investigated problem and makes suggestions 
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for future studies. This procedure covers the exploratory, selective, re-
flective, and interpretive reading of relevant texts on the topic to be de-
veloped. Final considerations: In the various environments that pro-
mote health, epidemiology plays the important role of being concerned 
not only with the control of pathologies and their etiological agents and 
vectors, but, above all, with the improvement of the health and disease 
of the population described in each territory or environment.
Keywords: Epidemiological Concepts. Health and Disease Process. 
Nurse

Introdução

A área das ciências da saúde que se preocupa em estudar os 
diversos fatores que intervêm no estudo sobre a população em relação 
ao processo saúde e doença, objetivando compreender os agentes 
físicos, químicos e biológicos, e os inúmeros agravos que possam pre-
judicar a saúde da população é denominada de epidemiologia.

A ciência da epidemiologia é considerada uma ramificação da 
medicina, podendo desenvolver suas atividades com a promoção, 
prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cura dos diferentes 
agravos que possam acometer a saúde do indivíduo, população ou 
comunidade em um determinado ambiente. 

Nos diversos ambientes que exercem a promoção da saúde, a 
epidemiologia atua com a importante função de se preocupar não ape-
nas com o controle das patologias e de seus agentes etiológicos e ve-
tores, mas, acima de tudo com a melhoria do processo saúde e doença 
da população descrita em um determinado território ou ambiente.

De acordo com a lei nacional reguladora 8.080 do ano de 1990 
da saúde, ou ainda, denominada de lei orgânica da saúde, as práticas 
e assistências relacionadas a saúde podem ser realizadas de forma 
isolada ou conjunta, garantindo desenvolver um complexo de bem-es-
tar biopsicossocial em prol da população, buscando entender os fato-
res determinante e condicionantes que possa desequilibrar a saúde 
do indivíduo, população ou comunidade dentro do território brasileiro. 

Estes fatores condicionantes e agravantes são chamados de 
determinantes da saúde, os quais se enquadram nesse contexto a ali-
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mentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o traba-
lho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais para a saúde. 

Quando estudamos os conceitos ou raciocínios epidemiológi-
cos, a lei orgânica da saúde, os fatores condicionantes e agravantes, 
além da promoção da saúde, para recuperar o complexo bem estar 
biopsicossocial da população, podemos dizer,  que estamos vigiando 
a saúde dos indivíduos, e quando, vigiamos, com o objetivo de detec-
tar qualquer modificação que possa desequilibrar os elementos deter-
minantes da saúde individual ou coletiva, a fim de orientar medidas 
de prevenção e controle das patologias e os seus agravos, estamos 
adentrando no mundo da vigilância epidemiológica.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo de reflexão, fundamentado em uma re-
visão de literatura, realizada e organizada a partir de busca em bases 
de dados. Este é considerado um recurso metodológico em que o pes-
quisador, ao buscar exaustivamente pelo tema de interesse, fornece 
soluções ao problema investigado e lança sugestões para estudos 
futuros, configurando-se como um importante método para a produ-
ção do conhecimento científico.  Este procedimento abrange a leitura 
exploratória, seletiva, reflexiva e interpretativa dos textos relevantes 
acerca da temática a desenvolver.

Discussão 

Vamos iniciar nossos conceitos, definindo a palavra “saúde”, 
que vem do latim salus, que tem um significado direcionado ao “bom 
estado físico” do indivíduo. Então, levando em consideração o signifi-
cado da palavra, podemos dizer, que um indivíduo com saúde (Figura 
1) é aquele que se encontra em bom estado físico ou melhor saudável 
(OPAS/OMS, 2010).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), o conceito de saúde, é baseado em di-
versos modelos holísticos e propostos historicamente que diz, na integra: 
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Saúde é o estado de completo bem-estar físico, psíquico 
e social, e não somente a ausência de doenças. O esta-
do de completo bem-estar físico, mental e social depen-
de de fatores médicos e sociais. Dessa forma, o estado 
de saúde das pessoas depende de forma significativa 
da alocação de recursos em setores como a educação, 
alimentação, infraestrutura sanitária e habitacional, in-
centivos ao trabalho, promoções ao estilo de vida sau-
dável com atividades de lazer e cuidados com o meio 
ambiente (OMS, 1974).

Figura 1 – Esquema Didático do Conceito de Saúde

Fonte: GOMES, 2015. 

A palavra “doença”, vem do latim e significa sentir ou causar 
dor. De forma geral, pode ser considerada um conjunto, síndrome, al-
teração ou anormalidade que modifica as funções das células, tecidos 
ou sistemas do organismo humano (SMELTZER; BARE, 2005).  

É de extrema importância, para todos os profissionais, das di-
versas áreas, que trabalham com o processo saúde e doença, saiba 
conhecer, compreender e diferenciar os inúmeros agravos que pos-
sam adoecer os indivíduos em um determinado ambiente, além disso, 
é importante saber diferenciar o processo natural das perdas de fun-
ções orgânicas, que inúmeras vezes não estão associados aos fatores 
casuais, dos agravos ambientais (BRASIL, 2004).

Quando entendemos e compreendemos o sentido da palavra 
saúde e doença, fica mais fácil, conceituar a palavra epidemiologia, que 
pode ser denominada como uma área da ciência da saúde que tenta 
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desvendar e compreender o processo saúde e doença nos indivíduos, 
população e comunidade (ROUQUAYROL; GOLDBAUM; SANTANA, 
2013). É importante salientar que a maior preocupação dos estudos 
epidemiológicos é com o coletivo de um determinado território.

Para Pereira (2013) o significado etimológico da palavra epide-
miologia (Figura 2) deriva do grego:

Figura 2 – Esquema Didático do Termo Epidemiologia

Fonte: ROUQUAYROL; GOLDBAUM; SANTANA, 2013.

Então, concluímos, de maneira sintetizada, que a palavra “epi-
demiologia” pode ser conceituada como o “estudo sobre a população”, 
que voltada para o ramo da ciência da saúde é compreendida como o 
estudo sobre o que causa danos ao coletivo. 

Prosseguindo com os estudos e raciocínios epidemiológicos, 
a epidemiologia, é objetivada em analisar a estruturação e disposição 
dos fatores determinantes das doenças, os seus danos à saúde, co-
letiva e ambiental, e as possíveis ocorrências afiliadas ao processo 
saúde e doença dentro um território populacional (LIMA; PORDEUS; 
ROUQUAYROL, 2014).

Além disso, os epidemiologistas e/ou sanitaristas, tentam pro-
por medidas direcionadas para as intervenções prevencionistas, ten-
tando controlar ou eliminar totalmente as patologias, ao mesmo tempo 
que, fornecem fatores que possam servir como suporte para o desen-
volvimento de planejamento, gestão e resultados das assistências de 
saúde (ROUQUAYROL; GOLDBAUM; SANTANA, 2013).

Segundo Pereira (2013), o raciocínio epidemiológico congre-
ga ferramentas e técnicas direcionadas para três áreas principais do 
conhecimento, são elas: estatística, ciências biológicas e da saúde e 
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ciências sociais. Por ser uma área de amplo desenvolvimento e atua-
ção, além de complexa e dinâmica, podemos dizer que compreender: 

• A área do ensino e pesquisa em saúde;
• Apresenta, investiga e descreve as condições de saúde popu-

lacional; 
• Descreve sucintamente os motivos determinantes das circuns-

tâncias de saúde;
• Avalia os embates das ações para modificar a situação de saúde.

Quando entendemos que a epidemiologia é focada na com-
preensão dos eventos direcionados a saúde, em prol de compreender, 
o processo do adoecimento, e das possíveis causas deste processo, 
chegamos a uma conclusão de que nada é por acaso, e que associa-
do aos estudos epidemiológicos, chegaremos a um processo investi-
gativo, tentando solucionar os fatores determinantes das enfermida-
des populacionais (BRASIL, 2004).  

Existem populações, que estão mais susceptíveis a apresenta-
rem determinados agravos a saúde, do que outras, e ainda, podemos 
dizer que há indivíduos que evoluem para o óbito mais por determina-
da doença do que por outras (BRASIL, 2004). 

Isso ocorre devido a diversos fatores biopsicossocial que po-
dem chegar a influenciar o equilíbrio orgânico dos indivíduos, e ter um 
cenário irregular desses fatores, considerados determinantes e agra-
vantes do estado de saúde, portanto, podemos dizer, que acometem 
mais uns grupos do que outros (PEREIRA, 2013). 

Em resumo, afirmamos que as doenças são distribuídas no am-
biente de forma irregular, e que muitas das vezes a população pode 
ser influenciada pelos aspectos ambientais, biológicos, social, cultural 
e, ainda, econômico do território a qual faz parte (LIMA; PORDEUS; 
ROUQUAYROL, 2014). 

Perceber o ambiente, é um a missão primordial, para entender, 
as suas variáveis aspectos que podem interferir no processo saúde e 
doença, e acometer a morbimortalidade populacional.  

Segundo Pereira (2013) a epidemiologia é subdividida em três 
pilares do conhecimento: 
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• Ciências Biológicas – levando em consideração, os aspectos 
biológicos, a epidemiologia, se embasa em compreender e 
descrever o processo saúde e doença, desde a identificação, 
descrição e o conhecimento biológico dos diferentes ciclos de 
vida dos patógenos (Figura 3), como por exemplo: vírus, bac-
terias, fungos, protozoários e parasitas multicelulares. 

É neste pilar, que faz uma associação, das ciências da micro-
biologia, parasitologia, patologia e imunologia, além de envolver os 
processos das doenças infectocontagiosas, para compreender as di-
versas manifestações clínicas que acometem os indivíduos mórbidos.

Figura 3 – Esquema Didático do Patógenos

Fonte: FERNANDEZ; MUNÕZ, 2010. 

• Ciências Sociais – levando em consideração, os aspectos so-
ciais, a epidemiologia, se embasa em compreender a socieda-
de, como organização, ao mesmo tempo que, oferece prote-
ção populacional, mas também determina os possíveis riscos 
do processo do adoecer, bem como, investem nos critérios de 
promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e cura dos in-
divíduos que fazem parte do contexto social organizacional. É 
neste pilar que se fundamenta para compreender as inúmeras 
influências que a sociedade tem sobre as diversas doenças. 
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Esta área (ciências sociais) dispõem de teorias, metodologias, 
e pesquisas direcionadas para o ramo da epidemiologia como instru-
mentos e formas de abordagem a serem empregadas na investigação 
do contexto saúde e sociedade. 

• Estatística – levando em consideração, os aspectos estatísti-
cos, a epidemiologia, se embasa em compreender o processo 
de coletar, resumir e analisar dados e as suas variações. É nes-
te pilar que exerce função primordial em selecionar amostras 
que serão analisadas para estudos científicos. Não se pode 
esquecer que a ciências (estatística) se faz presente desde o 
planejar da pesquisa, estimando tamanho da amostra a ser es-
tudada para garantir confiabilidade nos resultados para possí-
veis intervenções de saúde. 

Além dos três pilares: ciências biológicas, ciências sociais e es-
tatística, a qual, se baseia a epidemiologia em seus estudos e pesqui-
sas, podemos dizer que existem oito (08) tópicos que estão associa-
dos aos estudos epidemiológicos para contribuírem com o processo 
saúde e doença. São elas (COELI et al, 2013; COSTA; KALE, 2009; 
NEVES, 2016, GRISOTTI, 2010):  

1. Investigar: nesse momento, a epidemiologia, investiga os di-
versos modos de transmissibilidade da doença, para entender 
o conhecimento que determina o processo saúde e doença, 
além de investigar a origem do patógeno, e fatores que possam 
estar relacionados as causas das agressões ou agravos a saú-
de da população. Investigações epidemiológicas e de vigilância 
a saúde (vigilância epidemiológica) entram em ação e permitem 
a formulação de possíveis hipóteses sobre a gênese patológi-
ca, pouco conhecidas.  

2. Identificar: nesse momento, a epidemiologia, identifica as di-
versas causas que poderiam ser evitadas para o surgimento da 
patologia, compreendendo o motivo das agressões a saúde da 
população.  Após esse momento, podemos considerar aptos, 
os inúmeros projetos implantados, pelos pesquisadores, para 
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elaboração das ações de saúde, como promoção e prevenção, 
para eliminação parcial ou total do ciclo de transmissibilidade 
do agente patológico, para quebra da cadeia de contaminação. 

3. Compreender: nesse momento, a epidemiologia, tenta com-
preender a gênese das doenças, determinando as diversas for-
mas de transmissão patológica, os fatores que contribuem para 
o desenvolvimento dos agravos ao organismo do indivíduo, e, 
comprova e argumenta como estão distribuídos os diferentes 
processos adaptativos e geográficos das patologias.  

4. Distinguir: nesse momento, a epidemiologia, estuda os crité-
rios epidemiológicos, que permitem perceber, os motivos do 
adoecimento, relacionado as causas sociais das ambientais, 
assim como o processo das intervenções biológicas das doen-
ças, no organismo dos indivíduos. 

5. Classificar: nesse momento, a epidemiologia, estuda as ques-
tões de prioridades para controlar as patologias, ao mesmo 
tempo que, planejam ações e assistência de promoção e pre-
venção nos serviços de saúde, para acolher, cuidar, tratar e 
cura a população dos possíveis agravos a saúde. 

6. Diagnosticar: nesse momento, a epidemiologia, estuda dife-
rentes formas para aprimorar o diagnóstico, tratamento e possí-
veis prognóstico patológicos, objetivando, identificar testes que 
poderão ser usados para identificação e diagnóstico da doen-
ça, além de selecionar, os testes, que foram considerados mais 
eficazes. 

7. Melhorar: nesse momento, a epidemiologia, estuda diferen-
tes formas de melhorar na qualidade dos estudos científicos 
em saúde, objetivando o controle ou erradicação da patologia. 
Métodos epidemiológicos são empregados para garantir resul-
tados eficazes nos diferentes programas, procedimentos de 
promoção e prevenção, além dos investimentos dos inúmeros 
sistemas de prestação de serviços de saúde para a população.

8. Legalidade: nesse momento, a epidemiologia, estuda a le-
galidade dos diferentes processos propostos para eliminação 
parcial ou total das doenças, ao mesmo tempo que, podem 
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testemunhar associações de produtos nocivos, exposição, con-
taminação, riscos e efeitos da exposição ao ambiente, doen-
ças ocupacionais, responsabilidade médica e de produtos, que 
possam colocar e risco a vida da população. 

Então, quando compreendemos os três pilares epidemiológicos 
(ciências biológicas, ciências sociais e estatística) e entendemos os 
tópicos a qual a epidemiologia se baseia, dizemos que temos o co-
nhecimento prioritário da epidemiologia, a fim de investigar os agentes 
patogênicos, buscando métodos de prevenção e controle das doenças 
infectocontagiosas (ROUQUAYROL; GOLDBAUM; SANTANA, 2013).

Logo no início, os estudos epidemiológicos, se baseavam e 
adotavam um tipo de abordagem, denominada unicausal (Figura 4), 
para as investigações dos processos do adoecer, ou seja, as inúme-
ras patologias apresentavam um patógeno que, uma vez identificado, 
poderia ser combatido (CDC, 2003).

Figura 4 – Esquema Didático do Modelo Unicausal dos Estudos 
Epidemiológicos.

Fonte: PEREIRA, 2013.

Com o avanço do conhecimento técnico e científico, esse tipo 
de abordagem começou a ser ineficaz para explicar os motivos predis-
ponentes das várias enfermidades, então, surgiu, uma nova aborda-
gem, baseada nos critérios multifatoriais para se investigar os agentes 
patogênicos. (ROUQUAYROL; GOLDBAUM; SANTANA, 2013).  

Quando nos referimos a Epidemiologia entendemos que pode 
ser considerada a base cientifica dos fatores de distribuição, agravos e 
problemas de saúde da publica da população ou de uma determinada 
comunidade (BRASIL, 2019).  

Sabendo disso, a Tríade Epidemiológica ou Ecológica (Figura 
5) das doenças é constituída pelo agente hospedeiro, agente pato-
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lógico e pelo meio ambiente (BRASIL, 2019).  A desestruturação ou 
desequilíbrio dessa tríade (agente, hospedeiro e meio ambiente) leva 
ao aparecimento dos agravos para a ocorrência de aumento de casos 
de doenças infecto-parasitarias humanas no ambiente (LIMA, 2014). 

Figura 5 – Esquema Didático do Modelo Multicausal ou Tríade Ecológica

Fonte: LIMA, 2014.

Os profissionais especializados no ramo da epidemiologia ou 
áreas afins podem atuar com as ciências patológicas transmissíveis e 
com os processos saúde e doença afim de relacionar os seus conhe-
cimentos técnicos e científicos para os cuidados, tratamento e recu-
peração a saúde da população. Podem atuar em órgãos das esferas 
federais, estaduais e municipais de vigilância em saúde, promovendo 
medidas preventivas, de acordo com protocolos do Ministério da Saúde.

Considerações Finais

Por décadas tínhamos a ideia de que inúmeras doenças infec-
tocontagiosas seriam eliminadas ou erradicadas do ambiente.  

Foram pensamentos errôneos que subestimaram o poder 
agressivos dos diversos tipos de microrganismos sobre o meio am-
biente, contribuindo, dessa forma,  para que os planejamentos de 
ações direcionadas a promoção, prevenção e controle, dos agentes 
infecciosos, fossem sendo desvalorizado, pelo homem, na agenda de 
prioridades em saúde, com evidentes danos para uma ampliação de 
uma adequada capacidade de resposta do governo e com a perda de 
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oportunidade na tomada de decisão sobre medidas que teriam tido 
um impacto relevantes e importantes nessa área. 

O conjunto de fatores que podem causar o adoecimento em 
um indivíduo, é chamado de morbidade. Esses dados epidemioló-
gicos do adoecer são de extrema importância e bem utilizado pela 
vigilância em saúde, do tipo epidemiológica, que se objetiva em in-
vestigar os casos imediatos das doenças, patologias ou problemas 
sanitários ambientais
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DO CUIDADO E PREVENÇÃO À HIPERTENSÃO ARTERIAL: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA

INSTAGRAM AS A PARTICIPATORY TOOL IN THE ART OF CARE AND 
PREVENTION OF ARTERIAL HYPERTENSION: AN EXPERIENCE REPORT
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RESUMO
A internet começou a ser mais utilizada pela população geral após a 
virada do milênio, tornando-se um espaço para aprendizado e difusão 
de conhecimentos. Com ela, surgiram as mídias sociais, como o Insta-
gram, que é a rede social com mais usuários ativos no Brasil. Tendo isso 
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em vista, o presente estudo visou descrever a utilização do Instagram 
como ferramenta de educação em saúde na arte do cuidado, para as-
sim disseminar conhecimentos sobre a hipertensão. Foi criado o perfil 
@descomplicahas e através dele foram feitas postagens sobre o agra-
vo, suas complicações, como se preparar para aferir a pressão, dentre 
outras, com o intuito da promoção da saúde e foi observado, através 
dos comentários feitos nas postagens, que os usuários apresentaram 
um bom conhecimento sobre Hipertensão Arterial. Após essa experiên-
cia, conclui-se que a tecnologia é um aliado na promoção e prevenção 
de doenças, sendo um método eficaz, factível e de fácil utilização.
Palavras-chave: Educação em saúde; Mídias sociais; Hipertensão; 
Promoção da saúde.

ABSTRACT 
The internet began to be used more by the general population after the 
turn of the millennium, becoming a space for learning and dissemina-
tion of knowledge. With it, social media emerged, such as Instagram, 
which is the social network with the most active users in Brazil. With 
this in mind, this study aims to describe the utilization of Instagram as 
a tool of health education in the art of care, in order to disseminate 
knowledge about hypertension. The profile @descomplicahas was 
created and through its posts about the disease, their complications, 
how to prepare yourself to measure the blood pressure, among others 
posts, in order of health promotion and it was observed, through the 
comments, that the users showed good knowledge about Arterial Hy-
pertension. After this experience, it was concluded that technology is 
an ally in the promotion and prevention of diseases, being an effective, 
feasible and easy to use method.
Keywords: Health education; Social media; Hypertension; Health pro-
motion.

Introdução

A internet começou a funcionar no Brasil em 1994, com o servi-
ço ainda muito restrito a um pequeno grupo de usuários. Com a virada 
do milênio, passou a ser cada vez mais difundida, atingindo todas as 
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classes populacionais, chegando a 83% da população em 2020 (CGI, 
2021), incluindo aumento para usuários moradores das áreas rurais, 
idosos, entre outros.

As redes sociais são ferramentas criadas para comunicação 
entre pessoas, sendo a invenção mais importante do século XXI na in-
ternet. Nesse espaço é possível a interação entre usuários ao redor do 
mundo em segundos, o que demonstra ser possível utilizá-las como 
instrumento para aprendizagem e difusão de conhecimentos.

O Instagram é uma rede social bastante popular, que tem o 
Brasil como o 3º país com mais usuários ativos no mundo (MAICOM, 
2021). Sua interface permite a interação do utilizador através do com-
partilhamento de fotos e vídeos acompanhados de textos, o que o pos-
sibilita ser utilizado na comunicação de forma dinâmica.

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) 
foi criada em 2004, como uma referência para a formação e trabalho em 
saúde no Brasil. Segundo o glossário eletrônico da Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS), a educação em saúde “consiste na produção e sistema-
tização de conhecimentos relativos à formação e ao desenvolvimento 
para a atuação em saúde, envolvendo práticas de ensino, diretrizes di-
dáticas e orientação curricular” (BRASIL, 2012, p. 20). Um dos pontos 
ressaltados pela PNEPS, versa sobre as suas modalidades, em que 
uma delas, a EPS, consiste em um “instrumento viabilizador de análise 
crítica e constituição de conhecimentos sobre a realidade local – precisa 
ser pensada e adaptada, portanto, às situações de saúde em cada nível 
local do sistema de saúde.” (BRASIL, 2018).

Durante o período da pandemia, a metodologia de trabalho dos 
profissionais da ESF precisou de adaptações, com estabelecimento 
de novos fluxos para o combate à COVID-19 (BRASIL, 2020) e aos 
demais agravos crônicos não transmissíveis de maior incidência nas 
Unidades de saúde. Foram necessárias reorganização de atividades e 
busca por ferramentas inovadoras, para que a população não ficasse 
desassistida de informação pelos serviços de saúde.

A Hipertensão arterial entre as doenças crônicas não transmis-
síveis possui um papel de relevância pública devido ao grande nú-
mero de pessoas acometidas e aos aspectos multifatoriais que levam 
tanto ao seu aparecimento, como ao desenvolvimento de suas com-
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plicações, podendo representar para a sociedade um elevado custo 
financeiro e social que leva a redução da autonomia do indivíduo e a 
redução de sua qualidade de vida (Barroso et.al., 2021). 

A natureza social da doença apresenta-se além das relações 
biológicas, mas no modo característico de adoecer, e na compreensão 
dos fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais. A compreen-
são de que o processo saúde-doença é socialmente determinado, im-
plica em reconhecer quais são as formas de produzir informações re-
levantes e concretas que intervenham na forma da sociedade produzir 
saúde (RIBEIRO, 2012). 

Nesse contexto, a educação em saúde, de caráter virtual, passa a 
ser uma estratégia para atender às demandas da comunidade e manter 
o vínculo profissional-usuário, em situações cotidianas e em situações 
especiais onde o distanciamento social pode ser indicado. O Instagram 
surgiu, nesse momento, como uma tecnologia a ser utilizada amplamente 
nos serviços, visto ser composto por uma rede social online de comparti-
lhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, permitindo aplicar filtros 
digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais, 
como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr, entre outros (DA SILVA, 2020). 

Dessa forma, dentro desse contexto em que o ciberespaço 
abriu, a ideia formal de um contexto informativo e educacional abran-
gente, eclético e participativo, um grupo de estudantes de Medicina do 
Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS decide realizar uma ati-
vidade no Instagram voltada para a população geral através do usuário 
@descomplicahas, utilizando esta ferramenta para disseminar conhe-
cimentos acerca da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), incluindo 
suas formas de promoção, prevenção, diagnóstico precoce e controle.

Dessa forma, o presente estudo visa descrever a experiência 
da utilização do Instagram como ferramenta participativa na arte do 
cuidado e prevenção à hipertensão arterial.

Procedimento Metodológico

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiên-
cia que discorre sobre o percurso metodológico da elaboração de um 
Instagram - @descomplicahas, na versão 189.0, por meio de publica-
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ções nos stories e no feed, pelos acadêmicos de medicina do terceiro 
semestre de um Centro Universitário da capital durante os meses de 
setembro a novembro de 2021.

Esta página no aplicativo foi produzida com objetivo de divulgar 
informações científicas, com linguagem acessível e de fácil entendi-
mento à população geral e aos pacientes portadores de hipertensão 
arterial com temas referentes à promoção e prevenção da patologia, 
aspectos relevantes ao diagnóstico precoce, importância do tratamen-
to e acompanhamento e controle de agravos. 

A ideia da temática surgiu decorrente de visitas práticas em 
uma Unidade de Atenção Primária do município de Fortaleza-CE, 
composta por 4 equipes, pelo Núcleo de Apoio ao Saúde da Família 
e pelo Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertenso 
(CEADH) que visa garantir o atendimento de atenção especializada 
para os pacientes hipertensos e diabéticos de alto e muito alto risco, 
estratificados na Atenção Primária à Saúde, disponibilizando atendi-
mentos em endocrinologia, cardiologia, oftalmologia, enfermagem, 
nutrição, entre outros, de acordo com a necessidade dos pacientes. 

Durante as visitas foi realizado um diagnóstico situacional, re-
velando os principais problemas da comunidade, dentre eles a hiper-
tensão arterial sistêmica que suscitou a criação de uma plataforma 
virtual que atingisse a população geral, e projetasse o entendimento 
do controle aos fatores de riscos desencadeantes da hipertensão ar-
terial; assim como, as formas de evitar as complicações nos pacientes 
já acometidos pela patologia.

Utilizou-se como referencial teórico das postagens textos ela-
borados pelo Ministério da Saúde do Brasil, para explicar o que é a 
hipertensão, como aferir a pressão arterial, qual a relação da Hiperten-
são Arterial Sistêmica com o Infarto Agudo do Miocárdio, as complica-
ções da HAS, a relação entre a hipertensão e a doença renal crônica, 
o que a HAS pode afetar nos olhos e por último como se prevenir de 
ter Hipertensão Arterial Sistêmica. Os temas foram definidos em reu-
niões virtuais, encontros presenciais na unidade de saúde, a partir de 
dúvidas e sugestões da população e dos profissionais. 

As postagens possuíam publicações de quatro a nove páginas, 
eram ilustrados com imagens, emojis, e trabalharam temas como: o 
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que é a hipertensão, orientações sobre a aferição da hipertensão arte-
rial, relação da hipertensão arterial com o infarto agudo do miocárdio, 
hipertensão e acidente vascular cerebral, relação entre hipertensão e 
a doença renal crônica, entre outras temáticas. 

Ademais, realizou-se uma ação na unidade básica acerca dos 
mitos e verdades sobre a temática, onde foi oportunizada a distribuição 
de panfletos autoexplicativos e que continham o usuário do Instagram, 
estimulando o acesso e participação da população. Na construção das 
postagens, cada integrante do projeto ficou responsável por estudar um 
assunto relacionado à HAS e em seguida criar um post explicativo, bem 
como tirar as dúvidas de pacientes e da população geral (figura 01).

Figura 01 - Publicação realizada pelo usuário @descomplicahas na 
plataforma do Instagram durante o mês de outubro, 2021.

 
Fonte: os autores

As redes sociais por seu espaço conquistado nos meios de co-
municação têm proporcionado interação e divulgação, favorecendo a 
distribuição de informações em saúde e instigando o homem a relacio-
nar-se com si, com o outro e com o ambiente social ao qual faz parte.
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Resultado e Discussão

A hipertensão arterial sistêmica é uma condição crônica multi-
fatorial altamente prevalente na população brasileira. Nesse sentido, 
a HAS é representante de um dos mais importantes fatores de risco 
conhecidos e controláveis para o desenvolvimento de doenças cardio-
vasculares (FIORIO et al, 2020). Diante desse cenário, é evidente a 
necessidade de medidas voltadas para educação em saúde visando 
o esclarecimento de determinada enfermidade, na busca da identifica-
ção precoce e prevenção de complicações. Para isso, o uso de redes 
sociais torna-se imprescindível aliado ao disponibilizar novos métodos 
de comunicação e de compartilhamento no campo da saúde, sendo 
um meio de promoção da educação, esclarecimento de conceitos e 
elucidação de dúvidas (BARP et al, 2021).

Foram realizadas 14 postagens, sendo sete nos stories e sete 
no feed, com uma média de 5 páginas em cada um. O perfil hoje conta 
com 134 seguidores, sendo a postagem sobre orientações acerca da 
aferição da pressão arterial e a relação entre hipertensão e acidente 
vascular cerebral as mais comentadas. No feed, foram realizadas 145 
curtidas no total e uma média de sete comentários por publicação. 
Além de salvamentos, interações com stories e compartilhamentos.

As redes sociais, em especial o Instagram, incitam mudanças 
profundas na maneira como as pessoas se comunicam e se relacio-
nam, possibilitando a melhora da construção da interação entre indi-
víduos (FRANÇA et al, 2019). Mediante a análise das mídias como 
atores sociais que participam ativamente das ações do cotidiano, é 
notório que a construção do Instagram com o usuário @descompli-
cahas tornou-se ferramenta significativa de intervenção, por meio de 
postagens informativas que discorrem sobre conteúdos imprescindí-
veis para elucidação das complicações da hipertensão arterial. Desse 
modo, a abordagem se estruturou de maneira simplória e didática, ob-
jetivando o entendimento satisfatório por parte de todo público visuali-
zador das publicações, principalmente os frequentadores da Unidade 
Básica de Saúde Frei Tito.

Na construção do material educativo, houve, em um primeiro 
momento, a realização de uma ação na UAPS Frei Tito, que consis-
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tiu em acompanhar os pacientes em uma gincana sobre mitos e ver-
dades da Hipertensão Arterial e a entrega de panfletos informativos, 
que repercutiu na forma de como tratar a “pressão alta” e como tratar 
suas complicações. O segundo momento constitui-se na publicação 
de postagens no Instagram com o usuário @descomplicahas, elabo-
radas com direcionamento estruturado a partir das ações já realizadas 
na devida Unidade de Saúde. 

Em uma das postagens mais discutidas no perfil sobre os as-
pectos relacionados à aferição da pressão arterial, houve o esclareci-
mento de dúvidas, a exemplo de orientações claras de como se prepa-
rar para aferir a pressão. Nesse sentido, foram feitas recomendações 
como não praticar exercícios físicos pelo menos uma hora antes, não 
fumar nem consumir bebidas alcoólicas pelo menos 30 minutos antes 
da medição, esvaziar a bexiga e repousar de cinco a dez minutos an-
tes de iniciar o procedimento.

Em relação a postagem contendo a relação da hipertensão ar-
terial sistêmica com o infarto agudo do miocárdio vários comentários 
se referiram a importância e dúvidas relacionadas aos sintomas e a 
relevância do seu conhecimento (Figura 02).
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Figura 02. Publicação realizada pelo usuário @descomplicahas 
na plataforma do Instagram durante o mês de novembro, 2021.

Fonte: GUIMARÃES, Matheus Oliveira (2021)

O uso do Instagram, no caso desse estudo, ocasionou novas 
formas de comunicação para diversas áreas do conhecimento, o que 
nos remete a percepção de que a utilização de tecnologias sociais 
de informação tem viabilizado o processamento, o armazenamento, 
a multiplicação da informação e do conhecimento. No contexto da 
saúde, as TIC vêm se fazendo presente na organização e gestão de 
procedimentos institucionais, agregando os recursos tecnológicos à 
prática profissional (FERREIRA, 2019). A realização desse Instagram 
corrobora a expansão do uso e da aplicabilidade das tecnologias em 
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saúde, proporcionando nova ferramenta para atuação dos profissio-
nais, das instituições de saúde e da sociedade em geral.

Nesse aspecto, foi de extrema importância a criação de con-
teúdos direcionados à comunidade, no que tange assuntos sobre a 
hipertensão. Ao longo do trabalho, percebeu-se que esta experiência 
mostrou que a utilização das mídias sociais pode ser uma ferramenta 
didática eficaz no ensino em saúde, uma vez que possibilita conhe-
cimento acessível à sociedade por meio de instrumentos como um 
smartphone. 

Segundo Piza (2012), o surgimento do Instagram aconteceu 
em 2010 e seus engenheiros de programação responsáveis, Kelvin 
Systrom e Mike Keneger, não imaginavam a grande repercussão do 
aplicativo em um tempo tão rápido, assim como a oportunidade para 
o mundo de mostrar transparência e conexões mais próximas. As re-
lações intermediadas pelos dispositivos concebem oportunidades de 
criar relacionamentos de modo que possibilitam conhecer pessoas 
com interesses em comum e a divulgação instantânea de informa-
ções. Esta característica particular desse instrumento, traz um novo 
milênio para as ações de educação em saúde. 

 Considerações Finais

A construção de uma tecnologia educativa configura-se como 
importante ferramenta para a promoção de saúde para pessoas hi-
pertensas, por ser uma ferramenta de fácil acesso, deve ser utilizada 
de forma positiva para a sociedade, com informações de qualidade e 
fidedignas. Foi observado que o público do estudo apresentou um co-
nhecimento razoável a respeito dos temas abordados nas postagens. 

A maior parte das pessoas já possui uma noção prévia, porém 
ainda falta aperfeiçoar algumas informações para a população geral. 
Apesar da limitação acerca dos reais números de alcance e repro-
dução das postagens, espera-se que a elaboração dessa ferramenta 
acessível e de baixo custo tenha contribuído para disseminação de 
informações científicas para a comunidade. 

Através do relato de experiência que aborda a repercussão no 
Instagram (@descomplicahas) observou-se que a tecnologia pode ser 
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uma estratégia de promoção da saúde e prevenção de doenças, apre-
sentando-se como um método factível, viável e de fácil utilização, de-
vendo desta forma ser propagado como instrumento ativo-participativo 
das ações de educação em saúde comunitária.
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RESUMO
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma política 
de alimentação que tem como um de seus principais diretrizes comba-
ter a má alimentação, obesidade, dentre outras doenças causadas pela 
nutrição inadequada. O cardápio da alimentação escolar deve dialogar 
com o Guia Alimentar da População Brasileira (2014). Nesse sentido, 
a alimentação saudável deve ser incentivada, pois é a melhor forma 
para prevenir doenças e aumentar a qualidade de vida. O presente es-
tudo tem como objetivo geral: Analisar a importância do PNAE como 
ferramenta para o desenvolvimento do hábito cultural alimentar saudá-
vel. Como objetivos específicos: Discorrer sobre a alimentação infantil e 
suas necessidades nutricionais; Descrever os malefícios dos alimentos 
ultra processados para a saúde. Essa pesquisa é de natureza bibliográ-
fica. O estudo revelou que o PNAE é uma importante estratégia para 
atender as necessidades nutricionais dos alunos, bem como tem o po-
der de contribuir para a formação do hábito cultural alimentar saudável.
Palavras-chave: Alimentação; Criança; Escola; Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE).

ABSTRACT
The National School Feeding Program (PNAE) is a food policy that has 
as one of its main guidelines to combat poor diet, obesity, among other 
diseases caused by inadequate nutrition. The school meals menu shou-
ld dialogue with the Food Guide for the Brazilian Population (2014). In 
this sense, healthy eating should be encouraged, as it is the best way 
to prevent diseases and improve quality of life. The present study has 
as general objective: To analyze the importance of the PNAE as a tool 
for the development of healthy cultural eating habits. As specific objecti-
ves: Discuss about infant feeding and its nutritional needs; Describe the 
health hazards of ultra-processed foods. This research is bibliographical 
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in nature. The study revealed that the PNAE is an important strategy to 
meet the nutritional needs of students, as well as having the power to 
contribute to the formation of a healthy cultural eating habit.
Keywords: Food; Kid; School; National School Feeding Program 
(PNAE).

Introdução

A alimentação escolar, também comumente chamada de me-
renda escolar, tem o  papel de contribuir para aumentar as condições 
nutricionais dos estudantes da educação infantil e efetivar a perma-
nência dos mesmos na escola. Além disso, contribui para a melhoria 
do processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, diminui 
os índices de evasão e repetência escolar.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um dos 
programas de alimentação escolar de maior abrangência no mundo, 
e se caracteriza como a política pública de maior longevidade no país 
na área de Segurança Alimentar e Nutricional, sendo um dos maiores 
e mais duradouros do mundo (PEIXINHO, 2013).

Na mesma proporção que nos últimos anos o Brasil atingiu a 
universalização da educação, garantindo educação de qualidade e as-
segurando o acesso e mantenção do aluno  na escola. Na educação 
infantil está presente o binômio cuidar e educar, focada no bem-estar, 
na nutrição e no cuidado do educando.

Para manter o bem-estar e a saúde, é primordial garantir uma 
alimentação saudável. Os estudos nutricionais recomendam que uma 
boa dieta é baseada em frutas, verduras, legumes, em contrapartida 
uma alimentação não saudável tem uma dieta baseada no consumo 
de refrigerantes, doces, além de alimentos com excesso de gordura.

Infelizmente, a má alimentação ganha cada vez mais espaço 
nos lares dos brasileiros, uma vez que a famílias têm deixado de in-
gerir cada vez mais pratos tradicionais (arroz com feijão) e passou a 
consumir de forma exagerada alimentos ultra processados e de baixa 
qualidade nutricional, devido a sua facilidade no preparo aliada a vida 
cotidiana que tem sido considerada cada vez mais complexa e agita-
da, e que gerou uma drástica mudança nos padrões de consumo.
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Com o passar dos anos, os alimentos in natura foram sendo 
gradativamente substituídos por alimentos ultra processados, ou seja, 
alimentos prontos para consumo, que possuem muito sódio, gordura 
saturada e açúcar. 

A justificativa da importância do estudo versa sobre a proporção 
e o impacto do PNAE na vida dos brasileiros, pois de acordo com o 
balanço do PNAE, realizado no ano de 2019, foram beneficiados 50 mi-
lhões de alunos atendidos pelo referido programa, com repasse de R$ 
3,97 bilhões, o que representa cerca de 50 milhões de refeições diárias, 
totalizando mais de 10 bilhões de refeições no ano (BRASIL, 2020).

Diante desse contexto, surge o seguinte questionamento: O 
PNAE contribui para a promoção de uma alimentação saudável in-
fantil? E tem como objetivo geral: Analisar a importância do PNAE 
como ferramenta para o desenvolvimento do hábito cultural alimentar 
saudável. Como objetivos específicos: Discorrer sobre a alimentação 
infantil e suas necessidades nutricionais; Descrever os malefícios dos 
alimentos ultra processados para a saúde.

Esse artigo além da Introdução e Considerações Finais, possui 
3 (três) seções a saber: Alimentação da criança, A influência da socie-
dade moderna no aumento do consumo de alimentos processados e, 
por fim, A importância do PNAE para a promoção de uma alimentação 
infantil saudável.

Alimentação da criança

A alimentação infantil é um tema que tem despertado grande 
interesse em diversas áreas do conhecimento por envolver vários as-
pectos além dos nutricionais. A compreensão das repercussões ime-
diatas e de longo prazo de uma alimentação indesejável tem contribuí-
do para a busca de melhor entendimento de como o hábito alimentar é 
formado e chamado a atenção para a relevância das práticas alimen-
tares nos primeiros anos de vida (SILVA; COSTA; GIUGLIANI, 2016).

Vale destacar que as crianças representam um grupo de gran-
de vulnerabilidade devido ao rápido crescimento e à imaturidade fisio-
lógica e imunológica. Assim, a nutrição adequada nos primeiros anos 
de vida torna-se fundamental para o crescimento e o desenvolvimen-
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to saudáveis. Em contrapartida, o consumo insuficiente de nutrientes 
pode comprometer o estado nutricional e desenvolver carências ou 
excessos nutricionais (CARVALHO et al., 2015).

Os hábitos alimentares, por sua vez, são formados na infân-
cia, onde vários fatores contribuem nesta formação, como os valores 
socioculturais, imagem corporal, necessidades fisiológicas e saúde 
individual, preferências, convivências sociais, situação financeira fami-
liar, acesso a alimentos fora de casa e de alimentos semipreparados, 
influência exercida pela mídia, entre outros (LOPES; DAVI, 2016). 

É importante ressaltar que a interação entre a mãe ou o cuidador 
e a criança durante o ato de alimentar ou ser alimentado tem sido 
foco de interesse em pesquisa nos últimos anos, pois características 
do cuidador e de como ele se relaciona com a criança impactam 
diretamente na forma como a criança irá lidar com os alimentos. Nessa 
perspectiva, os hábitos de vida dos pais, os estilos parentais e a forma 
como eles interagem com seus filhos são importantes para a formação 
dos hábitos alimentares infantis (SILVA; COSTA; GIUGLIANI, 2016).

Dessa forma, as práticas alimentares na infância devem ser ca-
pazes de fornecer quantidade de alimentos suficiente e com qualidade 
nutricional e sanitária, a fim de atender às necessidades nutricionais 
das crianças e garantir o desenvolvimento do seu máximo potencial 
(CARVALHO et al., 2015).

Diante do exposto, é imprescindível uma alimentação adequada 
na infância para o estabelecimento de hábitos alimentares saudáveis na 
vida adulta, evitando, assim, futuros problemas de saúde. Crianças que 
apresentam consumo alimentar inadequado desde a infância tendem ao 
desenvolvimento precoce de sobrepeso e obesidade, além de outras pa-
tologias crônicas associadas. Por outro lado, aquelas crianças que são 
submetidas a boas práticas alimentares se tornam adultos mais sadios.

A influência da sociedade moderna no aumento do consumo de 
alimentos processados

Dados de uma Pesquisa de Orçamentos Familiares (2017-
2018), sobre a Avaliação Nutricional da Disponibilidade Domiciliar de 
Alimentos no Brasil, feita pelo IBGE, aponta que as mudanças nos 
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hábitos alimentares da população brasileira é algo que tem se agrava-
do muito nos últimos anos, com acréscimo no consumo de alimentos 
processados e limitação de alimentos in natura.

Segundo um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec), a pandemia aumentou ainda mais o consumo 
de alimentos processados, que contribuem para o avanço de doenças 
crônicas como: obesidade, diabetes, hipertensão e diversas doenças 
cardíacas. Além disso, em muitas famílias, esses alimentos fazem parte 
da base principal da alimentação, que está associada diretamente ao 
ganho de peso de crianças e adolescentes (AQUINO; PHILIPPI, 2002).

A nutricionista do Idec, Ana Paula Bortoletto cita que “[...] hou-
ve uma redução no acesso, da facilidade e da competitividade dos 
alimentos mais saudáveis [...]”. O aumento dos preços dos alimentos 
in natura, como arroz, feijão, frutas, legumes e verduras, a grande dis-
ponibilidade de alimentos processados para os consumidores e a mu-
dança de rotina são fatores que influenciam a sociedade moderna a 
persistir nesse hábito alimentar (IDEC, 2020).

Atualmente, casos de distúrbios psicológicos, como ansiedade 
e depressão tem se intensificado cada vez mais, tais problemas tam-
bém estão ligados à nutrição, pois muitas pessoas utilizam o alimento 
como uma válvula de escape, com o objetivo de evitar situações es-
tressantes e melhorar seu estado emocional. Quando esse tipo de 
alimento é consumido a intensidade de sentimentos negativos diminui, 
pois eles se encontram, geralmente, na vontade de comer e na inges-
tão de alimentos (LOURENÇO, 2016).

Quanto aos rótulos contidos nos alimentos, é preciso seguir as 
regras estipuladas na legislação em vigor (RDC 429/2020 e Instrução 
Normativa - IN nº 75), pois o consumidor deve ter ciente do que está 
consumindo no ato da compra (SOUZA et al, 2018).

A resolução RDC nº 360 de dezembro de 2003, que trata sobre 
o Regulamento técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Em-
balados, preconiza que, a rotulagem nutricional deve ser obrigatória 
com o objetivo de auxiliar o consumidor e evitar erros técnicos relacio-
nados ao comércio.  

O rótulo de um alimento deve conter dados sobre os principais 
nutrientes, quantidades e valores energéticos. No entanto, os consu-
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midores não costumam fazer buscas sobre informações nutricionais 
dos produtos que estão ingerindo. A lista de ingredientes dos produtos 
deve conter as formulações industriais, se a fabricação envolve aditi-
vos, corantes, conservantes, acidulantes, edulcorantes e ativador de 
sabor, como apresentado na RDC nº 259/2002 sobre rotulagem geral 
de alimentos embalados. 

Ressalta-se que quanto mais clara forem as informações so-
bre o produto que vai ser consumido, menor será o perigo de ingerir 
produtos que prejudiquem a saúde, por exemplo, no ato da escolha de 
alimentos diet e light, os consumidores acabam confundindo o objetivo 
de cada um, acreditando ser o mesmo produto, podendo, e essa falta 
de conhecimento pode causar prejuízos à saúde. 

É importante destacar que alimento diet é aquele que passa por 
modificação com a finalidade de atender às necessidades nutricionais 
de um determinado grupo, como por exemplo, os diabéticos. Esse ter-
mo apenas pode ser utilizado para estes fins especiais, como dito na 
Portaria nº 29/1998. 

Já o alimento light possui uma redução de pelo menos 25% 
de um nutriente, como sódio, açúcar e gordura total e sua composi-
ção deve seguir as regras estipuladas pela RDC nº 54/2012 para a 
aplicação do Instituto Nutricional Complementar (INC) que se refere a 
“reduzido” em um nutriente (ANVISA, 2012).

Segundo o Ministério da Saúde (2014), para uma dieta saudá-
vel e balanceada, é necessário ter como base da alimentação com 
elementos in natura, usar em pequenas quantidades óleos, gorduras, 
sal e açúcar, limitar o consumo de alimentos processados. 

Deve-se ainda, comer com regularidade e atenção, fazer com-
pras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura, desen-
volver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, planejar tempo ao 
preparar as refeições, dar preferência a locais que servem refeições 
feitas na hora e analisar as informações, orientações e mensagens 
sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais (BRASIL, 
2014).
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A importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) para a promoção de uma alimentação saudável

O surgimento do PNAE, que é mantido pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), foi formalmente instituído na 
década de 1950. A partir de então, o Programa passou por uma série 
de alterações no seu arcabouço legal. Na atual conjuntura, o PNAE 
oferta a alimentação escolar para todos os alunos da rede pública de 
ensino, e visa assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada 
(DHAA) sob a ótica do respeito à diversidade cultural (PAIVA, 2016).

Possuindo mais de 60 anos, o PNAE vem atuando com ações 
de educação alimentar e nutricional, juntamente com a demanda de 
refeições, contribuindo para hábitos alimentares saudáveis, promo-
vendo o crescimento, aprendizagem e desenvolvimento de alunos da 
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, matriculados 
em escolas públicas (LOCATELLI, 2017).

O PNAE garante em âmbito escolar o direito a uma alimenta-
ção saudável e adequada, atendendo as divergências biológicas entre 
idades e condições de bem-estar dos alunos, distinguindo o uso de 
alimentos diversificados, seguros, respeitando as tradições, a cultura 
e os hábitos alimentares saudáveis (CORDEIRO, et al, 2021).

Segundo as normas para a realização do programa, enfatiza-
-se que os cardápios deverão: 

Tabela 1 – Composição nutricional dos cardápios da alimentação escolar

I
Serem elaborados dando importância as necessidades nutricionais míni-
mas, que fique em torno de 20% a 70% da ingestão diária recomendada 
(IDR), respeitando a modalidade de ensino.

II
Atender as recomendações energéticas, sendo divididas em carboidratos, 
proteínas e lipídios, devendo também considerar as Fibras e os minerais - 
vitamina A, vitamina C, ferro, zinco, cálcio, magnésio.

III Prover no mínimo, três porções de hortaliças e frutas, além de duas por-
ções, no máximo, de doces por semana.

Fonte: (VERLY-JUNIOR et al, 2019).
            
 Vale destacar que uma alimentação escolar apropriada e ba-

lanceada contribui para o crescimento e desenvolvimento infantil, por 
isso a importância de alcançar as necessidades de nutrientes que o 
organismo requer para ter uma melhor qualidade de vida. 
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Uma alimentação saudável é permeada de sentidos e significa-
dos, que precisam terem outros aspectos que não sejam meramente 
nutricionais, os mesmos devem ser compreendidos de forma geral. 
Sobre esse aspecto Boog (2008) destaca 6 atributos essenciais, que 
devem ser incentivados:

Tabela 2- Atributos essenciais para alimentação saudável
ATRIBUTOS ESSENCIAIS PARA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

1 Qualidade dos alimentos que é percebida pelos orgãos do sentido, como 
aparência, gosto, cheiro.

2 Deve está relacionado aos nutrientes que devem ser de boa qualidade

3
Não deve existir a dicotomia entre o o bom e o ruim, e estigmattizar o mal 
alimento. Por exemplo, o bolo de aniversário é rico em açúcar, gorguras sa-
turadas, mas é importante para a memória afetiva das crianças

4 Para comer bem é necessário mastigar devagar e com calma
5 Comer é um ato social, integrando e fortacelendo vínculos entre os atores

6
A alimentação possui atributo éticos e sustentáveis, é necessário se alimen-
tar de mameira sustentavel e equilibrada, com fim de garantir alimentos para 
gerações futuras.

Fonte: (BOOG, 2008)

Em análise aos atributos referenciados pela autora relaciona-
dos a alimentação saudável, fica evidente que não se deve preocupar 
apenas em ofertar uma dieta baseada em um cardápio rico em bons 
nutrientes. Deve-se estimular os órgãos do sentido, comer devagar, 
em locais apropriados como refeitórios com condições mínimas para 
o aluno, que favoreça a convivência e interação social, bem como de-
senvolver a conscientização sobre a sustentabilidade, como por exem-
plo desestimular o desperdício.

Os atributos apresentados no Quadro 1 influenciam em uma 
cultura alimentar saudável, e podem ser vivenciados no contexto es-
colar, reforçando como o papel do PNAE como influenciador direto 
na formação dos hábitos alimentares. Vale realçar que tanto a escola 
como a família são determinantes para a formação desses hábitos que 
refletiram diretamente na saúde e bem-estar do indivíduo.

Com tudo, a alimentação escolar ofertada nas escolas públicas 
de todo Brasil, em muitos casos é a principal refeição do dia do aluno. 
Portanto, os cardápios propostos devem possuir opções de alimentos 
diversos e variados. (SANTOS, 2017).
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A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, aponta que a respon-
sabilidade técnica pelo Programa, desde a aquisição dos alimentos, 
do desenvolvimento dos cardápios até a seu repasse ao aluno, deve 
ser obrigatoriamente elaborada por nutricionistas (BRASIL, 2018). 

Sobre as atribuições do nutricionista no PNAE, a Resolução 
do CFN n° 465/2010, compete ao profissional relacionado à Entidade 
Executora (EEx) concluir treze atividades obrigatórias e nove comple-
mentares. Dado como obrigação, enfatiza-se: execução de diagnós-
tico do estado nutricional dos estudantes; elaboração, planejamento, 
acompanhamento e avaliação do cardápio da alimentação escolar; 
capacitação de recursos humanos; controle de qualidade higiênico sa-
nitário; coordenação e realização de ações de Educação Alimentar e 
Nutricional (EAN), dentre outras (BRASIL, 2019).

Outra garantia legal instituída pela Lei n° 11.947 de 16 de junho 
de 2009, preconiza ainda que o PNAE direcione no mínimo 30% do 
repasse do FNDE para obtenção de alimentos vindos da agricultura 
familiar (KROTH, et al, 2020). 

Essa legislação tem o objetivo de incentivar dentro do contexto 
escolar o consumo de alimentos orgânicos, reduzindo a ingestão de 
alimentos processados e ultra processados na alimentação escolar 
infantil, que são responsáveis pelo desenvolvimento de várias doenças 
crônicas (ARAÚJO, et al, 2019). 

Nesse contexto escolar, é notável a relevância que este Pro-
grama apresenta, pois contém atributos necessários para promover 
uma alimentação saudável, tornando-se uma das políticas estratégi-
cas para a promoção de uma melhor qualidade de vida para os alunos 
da rede pública (AFONSO, et al, 2021).

Por fim, é notável que o PNAE tem atributos importantes que 
merecem destaque, tais como: promover alimentação de forma uni-
versal diariamente nas escolas, bem como incentiva o consumo de 
alimentos saudáveis, tornando-se uma das políticas estratégicas na 
promoção de consumo alimentar saudável infantil, utilizando o espaço 
precioso de aprendizagem da escola para contribuir para a formação 
de um hábito cultural alimentar saudável.
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Considerações Finais

Ressalta-se que o acesso à alimentação escolar de maneira 
universal e gratuita é um direito constitucional da criança e do adoles-
cente, e deve ser incluído como uma política pública prioritária para a 
garantia da Segurança Alimentar e Nutricional.

A presente pesquisa visou analisar como ferramenta para o de-
senvolvimento do hábito cultural alimentar saudável, além de discorrer 
sobre a alimentação infantil e suas necessidades nutricionais e des-
crever os malefícios dos alimentos ultra processados para a saúde. 

Entre os aspectos, merece salientar que uma alimentação dese-
quilibrada desde a infância pode contribuir para o desenvolvimento de 
sobrepeso e obesidade, além de outras patologias crônicas correlaciona-
das. Em contrapartida, crianças submetidas a bons hábitos alimentares 
tendem a se tornar adultos saudáveis com maior capacidade produtiva.

Destaca-se também que o PNAE é uma importante estratégia 
para atender as necessidades nutricionais dos alunos, bem como tem o 
poder de contribuir para a formação do hábito cultural alimentar saudável.
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CAPÍTULO 23

 O SERVIÇO SOCIAL E A INCLUSÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA 
DE SINAIS: REFLEXÕES NO ATENDIMENTO EM SAÚDE
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RESUMO
Conhecer a Língua Brasileira de Sinas (LIBRAS) permite entender a 
Constituição Federal de 1988 que torna explícita o princípio da digni-
dade humana, tornando digno todo o direito assegurado. Entenden-
do a importância de envolvimento de todo cidadão na inclusão social. 
Objetivo: explorar sobre a atuação de profissionais da saúde e prin-
cipalmente do Serviço Social, para que se garanta aos indivíduos a 
integralidade dos serviços prestados, entendendo que são sujeitos de 
direitos. Metodologia: A pesquisa é exploratória, bibliográfica, sendo 
realizado um estudo sobre a percepção de vários autores no compro-
misso diante a inclusão social a população surda e muda, permitindo 
reflexões perante o compromisso de cada profissional e trabalhador da 
saúde. Conclusão: Conclui-se a necessidade de conhecimento sobre 
a temática em todas as esferas da sociedade, para que a população 
surda e muda usufrua de todas as políticas públicas na sua totalidade.
Palavras-chaves: Libras; Inclusão Social; SUS; Serviço Social. 

ABSTRACT
Know the Brazilian Sign Language (LIBRAS) allows us to undestand 
the Federal Constitution of 1988 which makes explicit the principle of 
human dignity, making worthy all right assured and understand the im-
portance of every citizen in the social inclusion. Goal: To explorer the 
role of health professionais and mainly the Social Service to guarantee 
indivíduos the integrity of services provided and also understanding 
that they are subjects of rights. Methodology: The research is explo-
ratory, bibliography,being carried out a study on the perception of va-
rious authors in the commitment before the  social inclusion to deaf 
and dumb population,allowing reflections on the compromise of each 
professional and health worker. Conclusion: There is a need of know-
ledge about the subject in all areas of Society for the deaf and dumb 
population benefits from all public policies in its entirety.                                                                                                                         
Key words: Brazilian Sign Language (LIBRAS); Social Inclusion; Uni-
fied Health System; Social Work. 
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1. Introdução

A importância de conhecer sobre LIBRAS, Língua Brasileira de 
Sinais, em Unidades de Saúde Básica, nos atendimentos ambulato-
riais, na urgência e emergência, enfim, em todos os níveis de saúde 
e a todos os trabalhadores de saúde faz com que a integralidade da 
saúde seja praticada, fazendo valer alguns princípios que obedecem 
às diretrizes do artigo 198 da Constituição Federal de 1988, que é a 
universalidade, a integralidade e a equidade no acesso à saúde.

 A equipe multiprofissional do Programa de Residência Multi-
profissional em Saúde, na área de atenção ao idoso, cuja prática se 
desenvolve em um hospital de retaguarda no município de Campo 
Grande/ MS, tem a oportunidade de abordar temas relevantes como 
este para que os trabalhadores da saúde possam ser impactados com 
a realidade, visto que, o despreparo no atendimento desta população 
vem sendo despercebido.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
aproximadamente 24% da população brasileira tem algum tipo de de-
ficiência, se tornando assim, vulneráveis. A surdez está entre as de-
ficiências mais predominante (GOMES, et al, 2017). O que nos leva 
a acreditar que dados como este necessita ser divulgado com mais 
frequência, tornando acessível ao conhecimento de todos os profissio-
nais da área de saúde. 

Abordar sobre LIBRAS em um Programa de Residência é a 
oportunidade de buscar aquilo que é pertinente aos profissionais de 
saúde, cujo a carreira está iniciando em um novo cenário e que de al-
guma forma influenciarão outros profissionais em sua trajetória, com-
partilhando toda a experiência que o programa proporciona.

Trata-se de um estudo bibliográfico trazendo uma percepção 
de autores que de alguma forma se sentiram incomodados com a te-
mática, permitindo uma reflexão como pessoa e principalmente como 
profissional. O que torna possível questionamentos positivos, como de 
que maneira garantiremos a equidade nos atendimentos do cotidiano? 

A comunidade Surda e Muda é uma população vulnerável na 
educação, no lazer, na cultura, no esporte, enfim, em todas as políti-
cas, entende-se que o envolvimento de todas as políticas é importante 
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para que se tenham bons resultados, porém abordaremos a política 
de saúde com mais ressalto neste trabalho para que possa de alguma 
forma demonstrar os impactos gerados pela ausência de profissionais 
capacitados nos atendimentos desta população no cotidiano.

2. Comunicação como fator relevante

A trajetória dessa população não foi fácil, passaram por mui-
tos preconceitos e paradigmas existentes da época. As crianças defi-
cientes eram abandonas para morrerem ou serem sacrificadas, sendo 
rejeitadas pela sociedade. Os surdos e mudos eram entendidos por 
serem pessoas amaldiçoadas por Deus ou enfeitiçadas, tornando-se 
pessoas completamente excluídas pela sociedade. A população surda 
e muda eram privadas de educação e de todos os direitos cabíveis e 
somente no século XVI surgiram indivíduos interessados no potencial 
de trabalho desta população, acometendo assim, a educação deles 
somente por ganância. (Goldfeld,1997 apud Costa, Araújo, 2019)  

Desta forma as crianças surdas foram obrigadas a aprender 
pronuncia e articulação enfatizando o ensino da língua oral ou orali-
zação, sendo iniciada em 1874 a sistematização da escrita por Tobias 
Leite, diretor do Instituto (INES) (COSTA, ARAÚJO, 2019). 

O segundo método utilizado após a oralização que treinava a 
fala e a leitura labial foi a oralização mesclando com a língua de sinais, 
caracterizando comunicação total, porém este método não contribuiu, 
pois transformou em um português sinalizado, permitindo usar língua 
de sinais, oral ou até mesmo códigos manuais. (POKER,2002). 

Sendo assim, a modalidade que ganhou destaque foi à filosofia 
do Bilinguismo. Tendo como princípio a língua de sinais como primeira 
opção de ensino a população surda e língua portuguesa como a se-
gunda para a modalidade de escrita. Visto que o desenvolvimento e 
valorização do surdo se torna importante para a sua cultura e língua 
própria. (POKER,2002).

Há uma necessidade e urgência em praticar empatia, respei-
tando sua cultura, costumes. Entende-se que a comunicação é a base 
de tudo, sendo o primeiro passo para uma construção de vínculo, 
tornando-se mais importante ainda na saúde, e a partir do momento 
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que há falhas, as chances de grandes transtornos acontecerem são 
enormes. O diferencial é entender que o envolvimento de todos os 
trabalhadores de saúde nesse atendimento à população surda e muda 
é primordial, pois engloba não somente uma consulta médica e sim 
todo o processo, seja a sua marcação até a finalização, permitindo a 
inclusão social na sua integralidade (GOMES, 2017).

São várias alternativas que os profissionais experimentam, 
como: sinas não oficiais a Libras ou escrever, porém nem todas as 
alternativas são seguras, pois pode não fazer sentido para o surdo 
e mudo, Libras é sua primeira língua e o português é considerado 
uma língua estrangeira e de difícil escrita. Essa dificuldade linguística 
impossibilita um atendimento de qualidade, trazendo consequências 
graves como até mesmo um diagnóstico errado (DIZEU, CAPORALI, 
2005).

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), inserida na Lei Federal 
de nº 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de 22 de 
dezembro de 2005, inclui a população brasileira na sua integralidade, 
sendo assim o Sistema Único de Saúde (SUS), deve atender a popula-
ção deficiente com a mesma qualidade dos atendimentos realizados a 
indivíduos que não necessita de atenção diferenciada (GOMES, 2017).

A Lei de nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, conhecida 
como Lei de Acessibilidade, em seu Capítulo VII (da acessibilidade 
nos sistemas de comunicação e sinalização), artigo 18, dispõe que: 

“O Poder Público implementará a formação de profissio-
nais intérpretes de escrita em braile, língua de sinais e 
de guias intérpretes, para facilitar qualquer tipo de co-
municação direta à pessoa portadora de deficiência sen-
sorial e com dificuldade de comunicação”, incluindo os 
serviços de saúde (BRASIL, p.6, 2000).

Infelizmente na formação desses profissionais não estão inse-
ridos competências e habilidades referentes ao cuidado à saúde da 
pessoa surda e muda, o que acarreta em insegurança, constrangi-
mentos devido à dificuldade de comunicação por não saberem libras. 
Podemos concluir que há uma necessidade em atribuir desde já na 
graduação essa prática, visto que a pessoa surda e muda se faz pre-
sente em vários contextos da saúde (BERNARDO, et al, 2021). 
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Uma alternativa usada com frequência pelos indivíduos surdos 
e mudos é de estar acompanhado por um familiar, amigo ou até mes-
mo um interprete da unidade de saúde ocasionando assim, uma que-
bra de sigilo e levando ao indivíduo um desconforto, já que o mesmo 
não é capaz de decidir sozinho sobre sua própria vida. Outro fator 
importante é que a dificuldade na comunicação entre acompanhante, 
a pessoa surda e muda e o profissional pode gerar dificuldades na 
adesão à terapêutica prescrita, pela falta de entendimento das expli-
cações e orientações (NASCIMENTO, 2020).

Para Pereira, et al, 2020 assegurar a acessilidade é:  

Aos serviços de saúde, em todos os níveis de atenção 
é imperativo que seja feito um planejamento multimodal, 
com incentivo ao desenvolvimento de competência em 
Libras, contratação de intérpretes qualificados para a 
assistência em serviços de saúde, inclusão e familiariza-
ção com tecnologias digitais para interpretação/tradução 
entre Libras e português (Pereira, et al, 2020, p.8). 

Desta forma, promover qualidade nos atendimentos a essa po-
pulação requer capacitação dos recursos humanos, a criação de ins-
trumentos capazes de medir a qualidade de vida à saúde da pessoa 
surda e muda (NASCIMENTO 2020). Que seja uma preocupação de 
todos os envolvidos e não somente de uma minoria, oportunizando 
mais espaços para discussão ao tema.

3. O SERVIÇO SOCIAL DIANTE A REALIDADE

Diariamente o assistente social trabalha com situações singu-
lares vividas por familiares, grupos, população e são desfiados a aten-
der demandas universais e particulares requerendo desse profissional 
competência teórico-metodológica para traduzir a realidade e atribuir 
visibilidade ao singular no coletivo (IAMAMOTO, 2017). 

A questão social é trabalhada pelo assistente social nas suas 
diversas maneiras, “dispõe de relativo poder de interferência na for-
mulação e/ou implementação de critérios técnico-sociais que regem 
o acesso dos usuários aos serviços prestados pelas instituições e or-
ganizações sociais públicas e privadas” (IAMAMOTO, p. 144, 2000).  
conhecer a particularidade e singularidade do indivíduo surdo e mudo 
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é uma forma de garantir a efetivação dos direitos, minimizando ao má-
ximo o constrangimento a essa população (GUIMARÃES, FREITAS, 
2019). 

O assistente social como agente mediador das causas sociais, 
atua sempre em prol da garantia de direitos sendo essa uma luta que 
não se esgota, portanto sempre atual. Embora já se conheça as difi-
culdades que o profissional do Serviço Social passa em uma socie-
dade capitalista, reforçamos que é através de tensões, lutas que as 
potencialidades se apresentam definidas nas lutas de classes (IAMA-
MOTO, 2009). 

O Serviço Social em sua prática articula com outros setores, 
outras políticas públicas, visualizando a situação amplamente. Porém 
no entendimento profissional a intersetorialidade articula, planeja, coo-
pera entre vários setores da sociedade e as diversas políticas públicas 
para modificar os determinantes sociais (NASCIMENTO, 2010). A in-
tersetorialidade tem como princípios a corresponsabilidade, cogestão 
e coparticipação. Desta forma atua de forma integrada, conduzindo 
em melhorias nos resultados. 

É preciso entender a necessidade de se trabalhar 
multiprofissional de forma intersetorial, pois as políticas precisam 
identificar a integralidade do ser humano para que assim contemplem 
as demandas com eficiência, considerando que os problemas apre-
sentados podem resultar de causas que não compete apenas a uma 
certa política solucionar (FRANÇA, CAVALCANTE, 2012).

Compreende-se a importância de envolvimento das demais 
políticas, porém a responsabilidade de garantir uma qualidade no 
atendimento é algo particular de cada profissão. Talvez seja um fator 
relevante para o Serviço Social por ser uma profissão que coordena 
a execução de planos para que as políticas e direitos sociais sejam 
acessíveis para o indivíduo. Na lei 8662/93 que dispõe sobre a profis-
são de assistente social diz em seu artigo 4º inciso V e VI: 

Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 
dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direi-
tos. planejar, organizar e administrar benefícios e Servi-
ços Sociais (BRASIL, 1993, p. 1).  
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Será que como profissional estamos tornando possível à essa 
população específica um atendimento de qualidade que a eles é por 
direito? É preciso trabalhar a inclusão social na dimensão existente, 
respeitando toda mudança que vem ocorrendo sobre essa temática.
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tratar assuntos como este é sempre relevante, pois torna pos-
sível analisar com que maneira os profissionais estão garantindo a 
essa população surda e muda a equidade nos seus direitos. Com-
preendendo a importância de se trabalhar multiprofissional, porém 
respeitando a particularidade de cada profissão, entendendo que o 
objetivo é sempre o mesmo, o indivíduo. 

Apresentar alguma deficiência não pode significar exiguidade 
nos direitos, o indivíduo continua sendo sujeito de direitos e no que diz 
respeito a saúde a integralidade é algo a ser exercitada diariamente 
com essa população que sofre constantemente.

Conclui-se que tratar esta temática em todos os níveis da edu-
cação torna-se desde já, uma ótima oportunidade para que todos, se-
jam trabalhadores da saúde, da assistência, da educação, de todas as 
políticas públicas, conheçam e aprendam como melhorar seu atendi-
mento e acessíbilidade a essa população, que já é bem afetada em 
seu cotidiano.
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O VÍRUS LINFOTRÓPICO-T HUMANO DO TIPO 1 (HTLV-1) 
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RESUMO
Introdução: O vírus linfotrópico-T humano do tipo 1 (HTLV-1) foi o 
primeiro retrovírus humano descoberto, em 1980, pelo grupo de Ro-
bert Gallo, e desde então tem sido associado a diversas doenças. É 
um vírus negligenciado e pouco conhecido, ainda que tenha poder 
cancerígeno e inflamatório bem descrito. Objetivo: Este estudo de 
revisão tem como objetivo principal relatar as evidências sobre a asso-
ciação do HTLV-1 com duas doenças de maior gravidade que ocorrem 
em decorrência da infecção, a Leucemia de Células T Adultas (ATL) 
e a Paraparesia Espástica Tropical (HAM/TSP). Metodologia: Foram 
selecionados artigos publicados no período de janeiro de 2009 a fe-
vereiro de 2020 que relatavam essa associação. Entre as pesquisas 
selecionadas o grupo populacional de estudo foi variado, sendo doa-
dores de sangue, gestantes, demanda espontânea e transeuntes. Re-
sultados: Foi constatado que a associação do HTLV-1 com o desen-
volvimento de doenças é relatada em todos os estudos, sendo a ATL 
a de maior gravidade seguida pela HAM/TSP, que se apresenta com 
maior prevalência, a qual variou entre 0,84% e 1,80%. Conclusão: O 
estudo indica que, mesmo após 40 anos da descoberta do HTLV-1, do 
notado poder oncogênico e dos importantes e graves achados pato-

http://akimnobre@hotmail.com
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gênicos em humanos, o vírus ainda é pouco difundido, sobretudo em 
se tratando de um vírus endêmico, o que evidencia a necessidade de 
mais pesquisas e incentivo a informação com ênfase na prevenção, 
visando a possibilidade de vacinas no futuro.
Palavras-chave: HTLV-1, Epidemiologia, Virologia, Amazônia.

ABSTRACT
Introduction: The human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) was 
the first human retrovirus discovered in 1980 by Robert Gallo group, 
and has since been associated with various diseases. It is a neglect-
ed and little-known virus, although it has a well-described carcino-
genic and inflammatory power. Objective: This review study has as 
main objective to report the evidence on the association of HTLV-1 
with two more serious diseases that occur as a result of the infection, 
Adult T Cell Leukemia (ATL) and Tropical Spastic Paraparesis (HAM/
TSP). Methods: Articles published in the period from January 2009 
to February 2020 that reported this association were selected. Among 
the research group selected populacional study was varied, and blood 
donors, pregnant women, spontaneous demand and passers-by. Re-
sults: It was found that the association of HTLV-1 with the development 
of diseases is reported in all studies, with ATL being the most severe, 
followed by HAM/TSP, that is more prevalent, which varied between 
0,84% and 1,80%. Conclusion: The study indicates that, even after 40 
years of the discovery of HTLV-1, the noticed power oncogenic and the 
important and serious pathogenic findings in humans, the virus is still 
not widespread, especially in the case of an endemic virus, which high-
lights the need for more research and encouragement of information 
with an emphasis on prevention, aiming at the possibility of vaccines 
in the future.
Keywords: HTLV-1, Epidemiology, Virology, Amazon.

INTRODUÇÃO

O vírus linfotrópico-T humano do tipo 1 (HTLV-1) pertence à 
família Retroviridae, mesma família do HIV, e a subfamília Orthoretro-
virinae. Ele foi o primeiro retrovírus humano descoberto, em 1980, pelo 
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grupo de Robert Gallo, e desde então tem sido associado a diversas 
doenças (TAGAYA; GALLO, 2017).

De formato arredondado e com aproximadamente 100nm de 
diâmetro, o HTLV possui um core esférico central, envolto por um 
envelope lipoproteico. O envelope é composto por proteínas virais 
transmembrana (TM) e de superfície (SU), que se projetam através de 
sua dimensão. O material genético é envolvido por um capsídeo com 
formato icosaédrico, que envolve também as proteínas enzimáticas 
importantes no ciclo celular do vírus: a protease viral, a transcriptase 
reversa e a integrasse (SANTOS, 2013).

O HTLV tem um genoma de RNA de fita simples com uma or-
ganização similar aos outros retrovírus (CARNEIRO-PROIETTI, 2015) 
e infecta principalmente células T CD4+ in vivo (MARTINEZ, 2019). No 
entanto, outras células vêm sendo descritas como alvo da infecção pelo 
HTLV, como as dendríticas e as mieloides. Modelos de patogênese 
atuais consideram que a via de penetração do HTLV possa ser um even-
to importante na determinação do desfecho da infecção viral, por causa 
da população alvo na infecção primária e consequente tipo de resposta 
imune que seria desencadeada (CARNEIRO-PROIETTI, 2015).

Como os demais retrovírus, seu ciclo é dependente da enzima 
transcriptase reversa. O RNA é liberado no citoplasma onde é rever-
samente transcrito. O DNA linear de dupla fita produzido migra para o 
núcleo da célula e se integra ao DNA cromossômico da célula hospe-
deira pela ação da integrase viral. Em seguida, o DNA viral integrado 
ao genoma hospedeiro, agora chamado de provírus, estabelece uma 
infecção prolongada e pode ficar latente por muito tempo (SANTOS, 
2013).

A infecção pelo HTLV-1 é altamente dependente da propaga-
ção celular. Nesse sentido, a transmissão humana requer a transfe-
rência de células infectadas por vírus através da amamentação, rela-
ções sexuais, transfusão de sangue e partilha de agulha (CHOU-ZEN; 
SEMMES, 2016). A amamentação é a via mais comum de transmis-
são, com fatores de risco incluindo alta carga proviral do leite materno 
(MARTINEZ et al, 2019). Além disso, sabe-se que a infecção perinatal 
é responsável por cerca de 20 a 25% de todas as infecções pelo HTLV-
1 (TAGAYA; MATSUOKA; GALLO, 2019).
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O vírus é etiologicamente ligado à Leucemia de células T adul-
tas (ATL) e à mielopatia associada ao HTLV-1/paraparesia espástica 
tropical (HAM / TSP), doenças causadas pelo vírus com prognósti-
co mais grave. Contudo, muitas outras doenças foram associadas ao 
HTLV-1, como a dermatite infecciosa, a uveíte, a polimiosite, a pneu-
monia alveolar brônquica, as bronquiectasias e a Síndrome de Sögren 
(RATHSAM-PINHEIRO et al., 2019).

Estima-se que 20 milhões de pessoas estejam infectadas pelo 
HTLV-1 no mundo. No entanto, a prevalência varia de acordo com a 
região geográfica, os padrões sociocomportamentais e étnicos das 
populações (ZIHLMANN; MAZZAIA; ALVARENGA, 2017). O HTLV-1 
é frequente entre pessoas de ascendência africana, mas também em 
populações indígenas. Isso pode ter relação com a origem do HTLV-1 
nas Américas, que é atualmente explicado por meio de duas hipóte-
ses: o HTLV-1 foi trazido da África através do tráfico de escravos entre 
os séculos XVI e XIX ou foi introduzido cerca de 11000 a 13000 anos 
atrás, durante o período pré-histórico em migrações de populações 
infectadas (EUSEBIO-PONCE; CANDEL; ANGUITA, 2019).

O Brasil é considerado uma área endêmica para o HTLV-1, esti-
ma-se que cerca de 2,5 milhões de indivíduos carregam o vírus (CAS-
TRO et al., 2009), porém ainda não existe um estudo epidemiológico, 
com metodologia adequada, que tenha determinado a prevalência na 
população geral do Brasil. Contudo, baseando-se nos dados de pre-
valência em doadores de sangue, é possível estimar que no Brasil 
existam 2,5 milhões de portadores de HTLV-1 (CASTRO et al., 2009).

A maioria dos indivíduos infectados, cerca de 90%, perma-
necem assintomáticos ao longo da vida, porém infecciosos; perpe-
tuando, assim, a transmissão do HTLV-1, e em 5% dos portadores o 
HTLV-1 causa doenças (ROSADAS et al., 2018). Dos portadores, 2,5% 
desenvolverão HAM, ATL e distúrbios inflamatórios relacionados com 
infecção por HTLV-1 (PILLAT et al., 2011), sendo o HTLV-1 o primeiro 
retrovírus com efeito oncogênico e também com maior potencial carci-
nogênico (TAGAYA; MATSUOKA; GALLO, 2019).

A infecção pode ser detectada por meio de testes de triagem, 
como reação imunoenzimática (ELISA), contudo é necessário testes 
confirmatórios de Western blot e PCR para concluir o diagnóstico (RO-
SADAS et al., 2018).
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Não há consenso na literatura acerca de tratamento específico 
e eficaz para a infecção por HTLV-1. Desse modo, a terapêutica atual-
mente baseia-se em antirretrovirais, quimioterapia e transplante de 
medula óssea, que tem melhorado taxas de sobrevida, mas ainda com 
resultados limitados (MEHTA-SHAH; RATNER; HORWITZ, 2017). O 
trióxido de arsênio, que tem sido usado para tratamento de Leuce-
mia Mieloide Aguda (LMA), também mostrou efeitos anti-ATL e efei-
tos em casos crônicos de ATL; ademais, há evidências sugestivas de 
que esse tratamento pode erradicar células precursoras de leucemia 
(TAGAYA; MATSUOKA; GALLO, 2019).

A infecção pelo HTLV-1 no Brasil estabelece um problema de 
saúde pública – que não possui uma política pública eficiente –, pois 
se trata de agente etiológico que causa doença negligenciada, inca-
pacitante, progressiva e degenerativa, reconhecida pelo Ministério da 
Saúde, porém sem muita visibilidade quando comparada as demais 
doenças infectocontagiosas (RIVEMALES, 2013; ZIHLMANN; MAZ-
ZAIA; ALVARENGA, 2017). 

A infecção pelo HTLV-1 e pelo HTLV-2 encontra-se presente 
em todas as regiões brasileiras, mas as prevalências variam de um 
estado para o outro, sendo mais elevadas na Bahia, em Pernambuco 
e no Pará (SANTOS et al., 2009).

Apesar de a região Norte do país apresentar elevada preva-
lência para o HTLV-1, estudos envolvendo o perfil epidemiológico 
em Belém, no estado do Pará, ainda são escassos. Nesse contexto, 
o desconhecimento do vírus e as doenças causadas por ele dificulta o 
rastreio populacional (GLORIA et al., 2015). 

O objetivo deste trabalho foi evidenciar e correlacionar o HTLV-
1 como agente infeccioso diretamente ligado ao desenvolvimento de 
ATL e HAM/TSP.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão da literatura realizada por meio de es-
tudo transversal retrospectivo, com base em artigos científicos publi-
cados nas bases de dados SciELO, MEDLINE e Pubmed, nas línguas 
portuguesa e inglesa, no período de 2009 a fevereiro de 2020.
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Adotou-se os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados 
em periódicos nacionais e internacionais que possuam relação com o 
tema de interesse, publicados dentro do intervalo de estudo nos idio-
mas estabelecidos, utilizando os descritores: HTLV-1, ATL, mielopatia. 
E como critério de exclusão, artigos publicados fora do intervalo do 
estudo e que não possuam relação de interesse como tema.

RESULTADOS 

Os estudos selecionados foram publicados entre 2009 e 2019. 
A tabela 1 mostra a distribuição dos 15 artigos incluídos na revisão, 
dos quais 9 foram realizados no Brasil (Bahia, Pará e Maranhão) e 8 
fornecem dados estatísticos de prevalência e grupo populacional aco-
metido. Estudos realizados no estado do Pará e Bahia foram a maio-
ria, seguidos pelo estado do Maranhão.

Quadro 1 - Artigos incluídos na revisão
ARTIGO AUTOR DELINEAMENTO TÍTULO PAÍS

1 Castro et 
al., 2009 revisão

Epidemiologia e origem do HTLV-
1 em Salvador estado da Bahia: 
a cidade com a mais elevada pre-
valência desta infecção no Brasil

Brasil

2 Sodré et 
al., 2010 transversal

Soroepidemiologia da infecção 
por HTLV-I/II em população as-
sistida pelo Programa Saúde da 
Família em Salvador, Bahia

Brasil

3 Viana et 
al., 2013 transversal

Seroprevalence of HTLV-1/2 
among blood donors in the state 
of Maranhão, Brazil

Brasil

4
Vallinoto 

et al., 
2015

transversal
HTLV-1-Associated Myelopa-
thy/Tropical Spastic Parapare-
sis Is Not Associated with SNP 
rs12979860 of the IL-28B Gene

Brasil

5
Chou-Zen 

e Sem-
mes, 2016

revisão
HTLV-1 Infection and Adult T-Cell 
Leukemia/Lymphoma—A Tale of 
Two Proteins: Tax and HBZ

EUA

6
Kogure e 
Kataoka, 

2017
revisão Genetic alterations in adult T-cell 

leukemia/ lymphoma Japão

7
Tagaya 
e Gallo, 

2017
revisão The Exceptional Oncogenicity of 

HTLV-1 Japão
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8 Aguiar et 
al., 2015 transversal

Human T-lymphotropic virus 1aA 
circulation and risk factors for 
sexually transmitted infections in 
an Amazon geographic area with 
lowest human development index 
(Marajó Island, Northern Brazil)

Brasil

9
Futsch; 

Mahieux; 
Dutarte, 

2017
revisão

HTLV-1, the Other Pathogenic 
Yet Neglected Human Retrovirus: 
From Transmission to Therapeu-
tic Treatment

França

10 Silva et 
al., 2018 transversal

Moderada endemicidade da in-
fecção pelo vírus linfotrópico-T 
humano na região metropolitana 
de Belém, Pará, Brasil

Brasil

11 Nobre et 
al., 2018 transversal

Low genetic diversity of the Hu-
man T-cell Lymphotropic Virus 
(HTLV-1) in na endemic area of 
the Brazilian Amazon basin

Brasil

12
Rosadas 

et al., 
2018

revisão siste-
mática

Estimation of HTLV-1 vertical 
transmission cases in Brazil per 
annum

Brasil

13 Pereira et 
al., 2019 transversal

Evidence of New Endemic Clus-
ters of Human T-Cell Leukemia 
Virus (HTLV) Infection in Bahia, 
Brazil

Brasil

14
Tagaya; 

Matsuoka; 
Gallo, 
2019

revisão
40 years of the human T-cell leu-
kemia virus: past, present, and 
future

EUA

15 Araujo et 
al., 2018 transversal

Clinical and laboratory features of 
Adult T-cell Leukemia/lymphoma 
(ATL): a study of 37 cases

Brasil

Fonte: Autoria própria (2020)

Em todos os artigos pesquisados, a estimativa é de que o nú-
mero de infectados por HTLV-1 esteja em torno de 20 milhões de pes-
soas em todo o mundo, sendo que a incidência de indivíduos sintomá-
ticos está entre 2,5% e 5%. 

Os trabalhos de pesquisa selecionados foram realizados com 
grupos populacionais variados, sendo doadores de sangue, ges-
tantes, demanda espontânea e transeuntes. Além disso, não houve 
delimitação de idade.

O grupo populacional mais acometido pelo HTLV-1, de acordo 
com a faixa etária, foi entre os indivíduos com mais de 50 anos (gráfico 
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1). A idade média identificada foi 48,4. De acordo com o gênero, nas 
mulheres a incidência foi maior, de 70%, e nos homens, menor, de 
30% (gráfico 2). 

Gráfico 1 - Incidência por faixa etária

Fonte: Autoria própria (2020)

Gráfico 2 - Incidência por gênero

Fonte: Autoria própria (2020)

Nos artigos de pesquisa, a incidência mediana de prevalência 
de infecção pelo HTLV-1 foi de 1,04%, (quadro 2). Em dois estudos, 
foi realizado o sequenciamento e análise filogenética e encontrado o 
subtipo 1aA cosmopolita transcontinental. 
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Quadro 2 - Prevalência de HTLV-1
ARTIGO AUTOR PRINCIPAL PAÍS PREVALÊNCIA

8 Vallinoto et. al, 2015 Brasil 0,11%
3 Viana et. al, 2013 Brasil 0,15%

13 Grassi et. al, 2019 Brasil 0,84%
12 Rosadas et. al, 2018 Brasil 1,05%
10 Silva et. al, 2018 Brasil 1,40%
1 Castro et. al, 2009 Brasil 1,80%
2 Sodré et. al, 2010 Brasil 1,96%

Fonte: Autoria própria (2020)

Em relação à associação do HTLV-1 com o desenvolvimento 
de doenças, foi constatado que em todos os estudos é abordada essa 
possibilidade, sendo as doenças de maior gravidade a ATL, seguida 
pela HAM/TSP, que se apresenta como a de maior prevalência. Ta-
gaya, Matsuoka e Gallo (2019) publicaram que a ATL ocorre em 3-5% 
dos infectados e 0,3-5% desenvolvem HAM/TSP; além disso, segundo 
os autores, o HTLV-1 está presente também em outros indivíduos com 
desordens inflamatórias e imunodeficiências. 

Em estudo de Araújo et al. (2018), para o qual foram seleciona-
dos 46 doadores de sangue com teste HTLV-1 positivo, 37 foram con-
firmados com ATL, 80,43%. Ademais, estudo desenvolvido por Nobre 
et al. (2018) detectou que 32% dos pacientes HTLV-1 positivo eram 
sintomáticos sugestivo de HAM/TSP.

Quadro 3 - Principais achados dos autores
ARTIGO AUTOR PRINCIPAIS ACHADOS

1 Castro et 
al., 2009

Identificou prevalência maior em mulheres, e aumentando 
com a idade consideravelmente nos indivíduos com mais 
de 51 anos. A análise filogenética confirmou que as se-
quências estudadas eram do subtipo Cosmopolita (a), sub-
grupo Transcontimental (A)

3 Viana et 
al., 2013

Em relação ao desenvolvimento clínico dos casos de 
HTLV-1, o estudo incluiu o caso de paraparesia espástica 
tropical associado à síndrome de Arnould-Chiari e sirin-
gomielia. 

8 Vallinoto et 
al., 2015

Confirmou a presença do HTLV-1 cosmopolita transconti-
nental no arquipélago de Marajó, região amazônica.
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10 Silva et al., 
2018

A infecção por HTLV demonstrou moderada prevalên-
cia na população estudada, com predomínio do HTLV-1. 
Essa mostrou-se associada à baixa renda e ao aumento 
da idade das mulheres. Também apresentou disseminação 
intrafamiliar e negligência no diagnóstico das doenças as-
sociadas.

11 Nobre et 
al., 2018

 Estudou 78 pacientes com resultado positivo para HTLV-
1, destes, 50 foram monitorados no ambulatório do Núcleo 
de Medicina Tropical da UFPA, onde 32% apresentaram 
sintomas de HAM/TSP, enquanto os outros 68% eram 
assintomáticos

12 Rosadas 
et al., 2018

 De acordo com o padrão de amamentação e a prevalência 
de HTLV-1 em cada região, estima-se 3.024 novos casos 
de infecção por HTLV-1 devido à transmissão de mãe para 
filho anualmente. Essas 3.024 transmissões resultarão em 
120-604 casos de ATL e 8-272 de HAM / TSP. 

15 Araújo et 
al., 2018

Estudou 46 pacientes positivos para HTLV-1 e com doença 
nos linfócitos T. Destes apenas 37 confirmados com ATL, 
confirmado haver algumas dificuldades no diagnóstico 
dessa doença no Brasil, devido às semelhanças com ou-
tros distúrbios linfoproliferativos T. Foi encontrado 1 caso 
de ATL concomitantemente com HAM / TSP.

Fonte: Autoria própria (2020)

DISCUSSÃO

 Ainda que o Brasil esteja entre os países com maior número de 
pessoas infectadas pelo HTLV-1, este vírus é desconhecido por grande 
parte da população e, também, por profissionais de saúde, ainda que 
tenha potencial para desenvolver ATL e HAM/TSP, doenças graves e 
crônicas, além de outras desordens relatadas por Tagaya (2019), como 
uveíte, artropatia, dermatite, exocrinopatia, miosite e bronquiectasia.

A negligência patogênica do HTLV-1 pode ser entendida pelo 
baixo risco de adoecimento, visto que entre os infectados até 5% de-
senvolvem doenças. Zihlmann, Mazzaria e Alvarenga afirmam, em es-
tudo de 2017, que há uma invisibilidade do HTLV no Brasil e no mundo; 
devido a isso, muitos entendem o baixo risco de adoecer como justifi-
cativa para a negligência dessa endemia. 

Não obstante, ainda não existe um estudo epidemiológico, com 
metodologia adequada, que tenha determinado a prevalência na po-
pulação geral, principalmente no Brasil. Sabe-se da diversidade de 
prevalência em triagens sorológicas de doadores de sangue no país, 
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onde se observa grande prevalência na Bahia, que é também uma 
região com grande número de estudos em  HTLV.

Embora nos artigos selecionados para esta revisão não exista 
uma proporção justa dos investigados em relação ao sexo e idade, foi 
identificado que o grupo populacional mais acometido por HTLV-1 con-
templa as pessoas, predominantemente, do sexo feminino e acima de 
50 anos. Tal cenário corrobora a pesquisa publicada por Champs e co-
laboradores em 2010, que estudou pacientes em hospital de reabilitação 
com diagnósticos de HAM/TSP e soropositivos para HTLV-1 durante 10 
anos, dos quais 67% eram mulheres, com 53 anos de média de idade.  

Como o período de latência do HTLV-1 é longo, podendo durar 
entre 10 e 60 anos, ficou clara a prevalência do vírus em maiores de 
50 anos, e o risco maior de infectados durante a infância, na amamen-
tação, desenvolverem doenças. Com relação ao sexo, sabe-se que as 
mulheres são mais susceptíveis a contrair o vírus por via sexual

Quanto ao subtipo mais descrito, observou-se a prevalência 
do subtipo Cosmopolita (HTLV-1a), subgrupo Transcontinental (A) nos 
artigos que realizam análise filogenética, o que é validado por Carnei-
ro-Proietti em estudo de 2006. Neste estudo, a autora afirma que na 
América do Sul, inclusive no Brasil, o subgrupo Transcontinental é pre-
dominante e afirma, também, que esta distribuição é resultado da mi-
gração de africanos durante o comércio de escravizados no século 16. 

A ATL ficou bem reconhecida como doença associada ao HTLV-
1. Em todos os estudos da revisão, é abordada essa associação etio-
lógica do vírus, assim como a HAM/TSP. Isso é validado por estudos 
soroepidemiológicos de Catalan-Soares, que demonstraram ainda uma 
correspondência geográfica da incidência da malignidade de células T 
maduras e uma maior prevalência do vírus e de sorologias positivas 
para o vírus tipo 1 em 80% a 90% de casos de ATL, além de ainda de-
monstrarem a capacidade oncogênica do HTLV em modelos animais.

Em publicação de 2018, Araújo identifica 37 pacientes confir-
mados com ATL, dentre 46 HTLV-1 positivos, e relata a dificuldade no 
diagnóstico dessa doença, devido à semelhança com manifestações 
de outras doenças linfoproliferativas. 

Percebe-se alguns obstáculos para esta revisão, ainda que 
se tenha encontrado resultados que se assemelham aos achados da 
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literatura, quanto a prevalência do vírus, grupo acometido e subtipo 
predominante, são escassos os trabalhos que oferecem dados de 
diagnóstico de  HTLV-1 concomitantemente com o diagnóstico de ATL 
ou de HAM/TSP. Do mesmo modo, estudos epidemiológicos de base 
populacional, de abrangência nacional com bases bem definidas para 
prevalência do HTLV-1, são limitados e desatualizados.

CONCLUSÃO

Apesar de causar grande impacto na saúde pública, o HTLV-1 
permanece negligenciado, sendo desconhecido por grande parte da 
população e de muitos profissionais da área da saúde. O HTLV-1 é um 
vírus silencioso e endêmico em várias regiões do mundo. No Brasil, 
um dos países onde há um número expressivo de pessoas infectadas, 
trata-se de um problema de saúde pública. 

Como não há tratamento para eliminar o vírus, é imprescindível 
conter a transmissão da infecção, evitando, assim, que ele se espalhe 
cada vez mais. Para tanto, é considerada como meio eficaz de preven-
ção a realização de triagem em gestantes e recomendável suspensão 
do aleitamento materno em mães soropositivas, como prevenção da 
transmissão vertical. Ademais, é fundamental que sejam desenvolvidas 
campanhas informativas sobre modos de transmissão e prevenção.

A realização de maiores estudos de prevalência para HTLV-1 é 
de grande importância para conhecer o perfil clínico e epidemiológico 
da população, o que pode ajudar o profissional de saúde a suspeitar 
do diagnóstico, estimular a investigação dos sintomas associados e 
solicitar exames necessários. 
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OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NO CUIDADO A LESÃO 
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INJURY AND DIABETIC FOOT

Marcelo Lima da Silva
Acadêmico de Enfermagem do Centro Universitário Planalto

 do Distrito Federal – Uniplan
Altamira – Pará 

E-mail: ML4371465@gmail com.

RESUMO
Oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade terapêutica na qual a 
paciente respira oxigênio puro (100%) enquanto é submetido a uma 
pressão 2 a 3 atm vezes a pressão atmosférica ao nível do mar no in-
terior de uma câmara hiperbárica. O tratamento pode ser realizado em 
câmaras monolugares, pressurizadas diretamente com oxigênio que 
permite o tratamento de um doente por vez ou também de câmaras 
multilugares pressurizadas com ar comprimido podendo ser acomo-
dados mais pacientes sentados. A Oxigenoterapia hiperbárica teve 
efeitos positivos na cicatrização de feridas em pé diabético com infec-
ções e Lesões por Pressão, porém a mesma tem de ser associada a 
antibioticoterapia e desbridamento cirúrgico diminuindo o risco de am-
putações. Por fim o objetivo do presente trabalho é mostrar o potencial 
de ajuda que a Oxigenoterapia hiperbárica traz ao paciente portador 
de feridas crônicas adjunto a outros cuidados desempenhados pela 
equipe Multiprofissional.
Palavras-chave: Oxigênio; Cicatrização; Tratamento.

ABSTRACT
Hyperbaric oxygen therapy is a therapeutic modality in which the pa-
tient breathes pure oxygen (100%) while being subjected to pressure 2 
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to 3 atm times the atmospheric pressure at sea level inside a 
Hyperbaric chamber. The treatment can be carried out in single-seater 
chambers, pressurized directly with oxygen, which allows the treatment 
of one patient at a time, or also in multi-place chambers pressurized 
with compressed air, allowing more patients to be seated. Hyperbaric 
Oxygen Therapy had positive effects on wound healing in diabetic foot 
with infections and Pressure Injuries, but it has to be associated with 
antibiotic therapy and surgical debridement, reducing the risk of ampu-
tations. Finally, the objective of this study is to show the potential help 
that hyperbaric oxygen therapy brings to the patient with chronic wou-
nds, in addition to other care provided by the Multiprofessional team.
Keywords: Oxygen; Healing; Treatment.

Introdução

Em 1889 o engenheiro inglês E.W.Moir, supervisionando a 
construção de túneis ferroviários sob o rio Hudson, em Nova York, 
decidiu instalar uma câmara hiperbárica e de forma empírica recom-
primir e descomprimir gradualmente todo operário que apresentasse 
sintomas da doença descompressiva. Com esta atitude, Moir reduziu a 
mortalidade no local de 25% para 1,6%. A Oxigenoterapia hiperbárica 
(OHB) é uma modalidade terapêutica na qual um paciente é submeti-
do a inalação de oxigênio puro em uma pressão maior que a pressão 
atmosférica (em geral de 2 a 3 atm) dentro de uma câmara hermetica-
mente fechada e de paredes rígidas. Serve como terapia primaria ou 
adjuvante para uma grande variedade de condições médicas. Para a 
cicatrização de feridas, o que se sabe por experimentos é que a OHB 
modula efeitos locais e sistêmicos encontrados nas lesões isquêmicas 
e inflamatórias agudas e crônicas. Tais efeitos são mediados por molé-
culas relativas de oxigênio (radicais livres de oxigênio, peróxido, ácido 
hipocloroso) e espécies reativas de nitrogênio (oxido nítrico), que são 
gerados nos tecidos. A hiperoxia induz vasoconstrição e reduz o ede-
ma vasogenico após trauma agudo. A Oxigenoterapia hiperbárica me-
lhora o mecanismo de isquemia-reperfusão induzindo por leucócitos, 
facilita a proliferação de fibroblastos, a angiogênese e a cicatrização 
de feridas. Além disso, a Oxigenoterapia hiperbárica aumenta a ativi-
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dade dos neutrófilos, limita a esporulação e produção de exotoxinas de 
clostridium, mata anaeróbios tais como Clostridium perfringes e inibe 
o crescimento de vários outros bacterianos.

Existem dois tipos de câmaras hiperbáricas, sendo uma para 
uso exclusivo de uma pessoa e a outra funciona para uso de várias 
pessoas ao mesmo tempo, estas câmaras são encontradas em clíni-
cas particulares e estão disponíveis em hospitais do SUS em algumas 
situações, como por exemplo, no tratamento ao pé diabético. Os teci-
dos do corpo necessitam de oxigênio para funcionarem corretamente, 
e quando ocorre uma lesão em alguns destes tecidos, é preciso mais 
oxigênio para reparação. A câmara hiperbárica oferece mais oxigênio 
nestas situações em que o corpo precisa se restabelecer de alguma 
forma, melhorando a cicatrização e combatendo infecções.

Esse tipo de tratamento é prescrito pelo médico em conjunto 
com outros medicamentos e por isso é importante não abandonar o 
tratamento convencional, além disso, a duração do tratamento com a 
câmara hiperbárica depende da extensão das feridas e da gravidade 
da doença, mas o médico pode recomendar até 30 sessões desta 
terapia. Portanto, a necessidade de um trabalho interdisciplinar e, prin-
cipalmente, a adesão do paciente submetido ao tratamento se torna 
um desafio para a equipe. A única contraindicação absoluta ao uso 
de OHB é a presença de pneumotórax não tratado, algumas contrain-
dicações relativas são DPOC, infecção de vias aéreas superior com 
acometimento de seios da face, cirurgia ou trauma recente de canal 
auditivo, febre e claustrofobia. Pacientes com histórico de convulsão, 
pneumotórax ou cirurgia torácica são os de maior risco para complica-
ções relacionadas a barotrauma ou toxicidade de SNC por oxigênio. 
Muitas das complicações que podem ocorrer com OHB são rápidas 
e reversíveis. Em até 20% dos casos pode ocorrer miopia reversível, 
porém, em alguns casos, essa reversão pode ocorrer após semanas. 
Barotrauma ótico sintomático ocorre em 3 a 20% dos casos e é mais 
comum em pacientes realizando múltiplas sessões de tratamento.

Efusão de orelha média (que podem ser hemorrágicas) e rotura 
de membrana timpânica ocorrem com pouca frequência. Em apenas 1% 
dos casos, a terapia hiperbárica é contraindicada nesses pacientes, mas 
pode ser realizada timpanostomia com tubo para alívio dos sintomas.



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 350

Barotrauma Pulmonar é raro, desde que quando um paciente 
tenha um pneumotórax, este esteja tratado antes de iniciar Oxigeno-
terapia hiperbárica. Toxicidade pulmonar ao oxigênio ocorre mais em 
tratamentos com múltiplas sessões e se manifesta opressão torácica, 
tosse e declínio da função pulmonar, que é reversível.

Convulsões por toxicidade em sistema nervoso central são ex-
tremamente raras, com uma incidência que varia nos estudos de 1 
para 11.000 até 2,4 para 100.000 tratamentos. O risco é maior em 
sessões que duram mais de 90 a 120 minutos e com pressões maiores 
que 2,8 a 3 atm. Há maior risco em pacientes usuários de corticoides, 
insulina, hormônio tireoidiano e medicamentos com efeito simpatomi-
mético. Há uma associação de OHB com hipoglicemia, portanto, este 
é sempre um diagnóstico diferencial a ser feito nos pacientes que tive-
rem convulsões. O tratamento envolve diminuição de FiO2 para 21%, 
administração de terapia anticonvulsivante e suspensão de terapia hi-
perbárica.

Metodologia

Texto confeccionado com base em estudos bibliográficos em 
áreas da saúde abordando o tema em questão que se trata da Oxige-
noterapia hiperbárica e sua utilização benéfica na saúde de pacientes 
lesionados. A análise das fontes e o levantamento das informações 
foram minuciosas para que houvesse uma semanticidade nas informa-
ções contidas no presente resumo.

Discussão

É constatado que a terapia hiperbárica tem efeito de alto 
potencial para feridas que são difíceis de obter a cura, como nas feridas 
venosas. A terapia hiperbárica pode reduzir o número de amputações 
em patologias diferentes. Além disso, há redução do exsudato ocorre 
visivelmente após as primeiras duas horas de exposição, e a nova pele 
que cresce na periferia, epitelização da úlcera, tem uma cor rosa sau-
dável. Em muitos tratamentos de úlceras venosas é possível identificar 
o sofrimento dos pacientes na realização do curativo, não só devido a 
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dor, mas também com a demora da cicatrização, com a utilização da 
terapia é notório que esses dois aspectos sejam mais toleráveis. 

O tratamento pela sua complexidade exige também o segmen-
to de cuidados direcionados que favoreçam a cicatrização que se 
constituem de : dieta adequada, repouso, elevar  membros inferiores, 
limpeza adequada da ferida (que deve reduzir as chances de traumas 
mecânicos químicos no leito da ferida e manter a temperatura local 
em torno de 37°  , em relação a ferida os cuidados envolvem: remo-
ção de fragmentos de tecidos necróticos, debris, resíduo da cobertura 
anterior, avaliar o excesso de exsudato , a diminuição do número de 
microorganismos na lesão, o uso de meias de compressão após a 
cura da ferida , aplicar produto adequado de acordo com o tecido exis-
tente no leito da ferida. Esses cuidados são utilizados para suprir as 
necessidades afetadas em consequência da úlcera venosa, da ruptura 
do tecido, da insuficiência no bombeamento do sangue e no déficit de 
oxigenação no leito da ferida.

O tratamento por meio por meio de câmara hiperbárica pode 
ser indicado por qualquer médico e pode ser realizado em um hospital 
ou clínica. Os hospitais e clínicas podem ter diferentes aparelhos de 
câmara hiperbárica e o oxigênio pode ser em administrado através 
de máscaras ou capacetes apropriados ou diretamente no espaço da 
câmara de ar. Para realizar a sessão da hiperbárica a pessoa fica dei-
tada ou sentada respirando profundamente durante 2 horas sendo que 
o médico pode indicar mais de uma sessão dependendo da doença a 
ser tratada. 

Durante a terapia dentro da câmara hiperbárica é possível sentir 
pressão no ouvido, como acontece dentro do avião, para isso é impor-
tante fazer movimento de mastigação para melhorar essa sensação. E 
ainda, é importante avisar o médico caso tenha claustrofobia, pois por 
causa da duração da sessão pode acontecer fadiga e mal-estar.

Além disso, para a realização deste tipo de terapia é preciso 
alguns cuidados e não levar nenhum produto inflamável para dentro 
da câmara como por exemplo, isqueiros, dispositivos com bateria, de-
sodorantes ou produtos à base de óleo.

Na atualidade a hiperbárica tem indicações para os seguintes 
casos: embolias gasosas, intoxicações por monóxido de carbono, mio-
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necroses, isquemias, síndrome compartimental, doença descompres-
siva, intensificação da cicatrização de feridas crônicas, infecções de 
tecidos moles, osteomielite, radiodermite (lesões por radiações), nos 
primeiros dias pós enxerto, queimaduras térmicas e anemias.

A Oxigenoterapia hiperbárica vem sendo usada há muitos anos 
como adjuvante no tratamento de lesão por pressão e pé diabético, desde 
sua descoberta, inúmeras pesquisas vêm sendo desenvolvidas a fim de 
tentar comprovar sua eficácia e esclarecer seus benefícios e possíveis 
prejuízos. Durante o levantamento desses dados, foi possível observar 
que a OHB tem sido muito como adjuvante nos tratamentos destes trata-
mentos, porém existem estudos que discordam desses resultados.

Segundo Chen et al (2017), no qual realizaram uma pesquisa 
onde recrutou 38 pacientes não aptos a realizar cirurgia reparadora 
em pé diabético lesionado, onde 20 participantes seriam submetidos 
a tratamentos padrão da lesão e 18 fariam o tratamento padrão em 
conjunto com a oxigenação hiperbárica. O fechamento das lesões foi 
completo em 5 pacientes do primeiro grupo e 1 paciente do segundo 
grupo. A taxa de amputação foi de 5% para o grupo da OHB e 11% 
para o grupo de cuidados de rotina.

Um estudo realizado em 2016 por Spraul, foram recrutados 103 
pacientes com pé diabéticos em estágios 2 a 4 do que separou em 
grupos, o grupo 1 com 54 pacientes que receberam placebo (apenas 
oxigênio em pressão normal) e o grupo 2 com 49 pacientes, que rece-
beram a oxigenação hiperbárica padrão. Ao final do estudo, a ampu-
tação foi indicada para 13 pacientes do grupo 1 e 11 pacientes para o 
grupo 2, não havendo diferença estatística, o autor concluiu que não 
há razões para utilizar a OHB.

Porém, Li et al (2017), realizou um estudo com 103 participan-
tes, sendo 49 utilizando a OHB como adjuvante e 54 em tratamento 
padrão para feridas, o estudo mostrou um menor número de relatos 
de dificuldade de mobilidade, dor e desconforto naqueles que se sub-
meteram a OHB. Sobre a cicatrização o autor diz não ter encontrado 
diferenças significativas entre os grupos, e ressalta a importância de 
serem realizadas novas pesquisas acerca do tema.

Já um estudo realizado por Gamboa, López (2017), observa-
ram 46 pacientes diabéticos com mais de 18 anos, com pé diabético 
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estágio 4 e 5, medindo entre 1 e 10 cm, que foram submetidos ao 
tratamento padrão para feridas e OHB como adjuvante. Observou-se 
melhora em 33 pacientes após 1 a 7 semanas de tratamento (de acor-
do com a necessidade) e foi identificado tecido de granulação 71,8% 
ao final do estudo foram realizadas 7 amputações.

De acordo com Lam (apud STOEKENBROEK et al, 2014), re-
lata que em 2014 foi realizada uma revisão sistemática onde analisa-
ram-se os seguintes resultados: 3 úlceras em pé diabético isquêmicas, 
2 úlceras em pé diabéticos não isquêmicos e 2 úlceras em pé dia-
bético não especificadas que foram submetidas a tratamento padrão 
associado a OHB como adjuvante. Observou-se que 2 úlceras isquê-
micas melhoraram a taxa de amputação. Na úlcera não isquêmica não 
houve melhora na cicatrização, porém observou-se redução na taxa 
de amputação, o mesmo ocorreu com as úlceras não especificadas.

Em uma análise realizada em 200 prontuários de pacientes que 
foram submetidos à OHB como adjuvantes no tratamento de lesões 
associadas a outras doenças, 70 eram diabéticos e 34 pés diabéticos 
(17%), foi observado maior frequência em homens tabagistas. Ao final 
da análise notaram diminuição do risco de amputação e melhora da 
cicatrização em 95%.

Segundo pesquisas realizadas por GAME et al (2016), nos EUA 
foram selecionados 83 centros de tratamento, 31 estados diferentes, 
onde o autor constatou que OHB não parece ser útil para prevenção 
de amputações e não melhorou a probabilidade de uma ferida cicatri-
zar. O estudo classifica a OHB como fraca a moderada e conclui que 
novos estudos devem ser realizados para comparar a sua eficácia.

De acordo com pesquisas realizadas por MOUAT et al (2016), no 
qual foram agrupados dados de 5 estudos com 205 participantes mostra-
ram um aumento na taxa de cicatrização de úlcera em pé diabético sobre 
tratamento adjuvante a OHB, após 6 semanas de tratamento. Há estudos 
que mostram a eficiência da OHB na prevenção da amputação e promo-
ve cura completa. A OHB tem capacidade única de melhorar a hipóxia 
tecidual, reduzir a inflamação patológica e assim recuperar a lesão. 

Em dois estudos contendo 100 participantes com lesão em pé 
diabético, foram observadas reduções em números de amputações e 
do número de culturas positivas no leito da ferida. 
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Considerações Finais

Oxigenoterapia hiperbárica foi um grande avanço da medicina 
para o tratamento de lesões crônicas, tendo em vista também que o 
tratamento deve ser adjuvante com a terapia medicamentosa e guiado 
por profissionais competentes. O alto grau de Oxigenoterapia empre-
gado no tratamento aumenta em até 20 vezes o oxigênio do corpo, o 
que favorece a vascularização onde cada sessão dura em média 90 
minutos.

No Brasil o tratamento está sendo aceito devido ao processo 
cicatricial das feridas a curto prazo e também por ser um tratamento 
oferecido não só pelas clínicas particulares, mas também pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS).
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RESUMO
A Aloe Vera é bastante conhecida e aplicada na medicina tradicional 
para diversos fins terapêuticos e vem se destacando como proprieda-
de farmacológica. Esta é conhecida no Brasil como Babosa e já vem 
sendo utilizada há milhares de anos. O intuito deste trabalho realizado 
com o estudo da Aloe vera pertencente á família Xanthorrhoeaceae foi 
realizar um levantamente tecnológico quanto ás propriedades terapêu-
ticas e farmacológicas desta planta medicinal. Desta forma, estudos 
realizados pelo nosso grupo de pesquisa têm mostrado que a mesma 
possui um alto potencial de aplicabilidade com ação anti-inflamatória, 
dores reumáticas, no tratamento da psoríase, da hiperglicemia e disli-
pidemia. A prospecção contemplou revistas, pesquisas bibliográficas 
e artigos nas bases de dados WIPO e INPI, nos idiomas português 
e inglês, com as buscas possuindo um recorte temporal entre 2011 
e 2021. Tendo em vista o vasto uso desta planta, fica explícito a sua 
importãncia e relevância popular.
Palavras-chave: Aloe Vera; Propriedades terapêuticas; Propriedades 
farmacológicas.

ABSTRACT
Aloe Vera is well known and applied in traditional medicine for various 
therapeutic purposes and has been standing out as a pharmacological 
property. This is known in Brazil as Aloe Vera and has been used for 
thousands of years. The purpose of this work carried out with the study 
of Aloe vera belonging to the Xanthorrhoeaceae family was to carry out 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLw54Rr8S_6Ka0_pIb6GD_pvK4XeA%3A1637971900666&q=Xanthorrhoeaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCovT6pYxCoQkZhXkpFfVJSRn5qYnJqYCgA5uzjrIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilyanqoLf0AhWwr5UCHSC-B2gQmxMoAXoECFAQAw
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a technological survey regarding the therapeutic and pharmacological 
properties of this medicinal plant. Thus, studies carried out by our re-
search group have shown that it has a high applicability potential with 
anti- inflammatory action, rheumatic pain, in the treatment of psoriasis, 
hyperglycemia and dyslipidemia. The prospection included journals, 
bibliographic research and articles in the WIPO and INPI databases, 
in Portuguese and English, with the searches having a time frame be-
tween 2011 and 2021. Given the wide use of this plant, its importance 
and popular relevance.
Key-words: Aloe Vera; Therapeutic properties; Pharmacological pro-
perties.

1. Introdução

As plantas medicinais são usadas no cuidado com a saúde hu-
mana desde os tempos antigos tendo como objetivo a cura. Sendo as-
sim estas são objetivos de estudos até o momento. Aém disso as plan-
tas tem sido princio ativo de muitos farmacos. A aloe vera pertence à 
família Asphodelaceae, popularmente conhecida como babosa. Esta 
é originaria do norte da África e Oriente Médio. Podendo ser utilizada 
em cosméticos, aplicações homeopáticas e nutricionais.

A história da Aloe vera é antiga e se encontra presente na 
literatura de diversas culturas. Seu nome provavelmente se origina da 
palavra arábica alloeh, que significa substância amarga e brilhante(A-
therton, p.176. 1997; Machado et al, 2021).

A literatura relata que a babosa possui diversas propriedades 
famaco- biologicas e terapêuticas e ajuda no combate a inflamações, 
dores reumáticas, artrite, artrose, entre outros problemas. Possui vita-
mina A, C, B1, B2, B5 e B12, além de sais minerais. A Aloe vera teve 
sua eficácia comprovada em estudos randomizados no tratamento da 
psoríase, além disso a aloe vera também é usada no tratamento da 
hiperglicemia e dislipidemia.

A Aloe vera possui propriedades anti-inflamatórias na qual es-
timula os fibroblastos e oque colabora para uma boa cicatrização, fa-
zendo assim uma varredura nos radicais livres devido a produção de 
anticorpos. (Santos, 2010).
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Usada como antimicrobiano tem atuação contra fungos e bac-
térias, abrindo margem para soluções orais a base de gel e cremes 
para pele. A prospecção tecnológica da babosa retrata o interesse das 
empresas na produção de medicamentos com propriedades farmaco-
lógicas. Nessa perspectiva, o presente estudo tem por objetivo realizar 
uma prospecção tecnológica, a fim de traçar um panorama sobre as 
potencialidades farmacológicas da aloe vera.

Assim o presente estudo justifica se na importância de eviden-
ciar a relevância da Aloe Vera como uma potencialidade farmacológi-
ca, mostrando como esta pode ser usada no combate de doenças e 
sua contribuição no tratamento de enfermidades.

O presente estudo foi elaborado com base em uma pesquisa 
de aprofundamento bibliográfico no qual foram utilizados artigos, re-
vistas e pesquisas bibliográficas em materiais já publicados que expla-
nem ideias sobre o tema envolvido, buscando enriquecer e dar corpo 
à pesquisa.

2. Metodologia

A metodologia a ser utilizado para o desenvolvimento desse 
trabalho será através de pesquisas de revisão bibliográfica, artigos, 
revistas, websites e outros tipos de fontes que possam contribuir e 
fundamentar a presente pesquisa.

A pesquisas bibliográficas, ou de fontes secundárias, 
abrange toda bibliografia já tornada pública em relação 
ao tema de estudo, desde publicações avulsas, bole-
tins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, 
teses, material cartográfico etc., até meios de comuni-
cação orais: rádio, gravações, em fita magnética e áudio 
visuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o 
pesquisador em contato direto com tudo o que foi escri-
to, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusi-
ve conferências seguidas de debates que tenham sido 
transcritos por alguma forma, quer publicadas ou grava-
da. LAKATOS (2010, P.166).

A pesquisa foi realizada a partir da coleta de informações re-
tiradas dos documentos de patentes escolhidos nas bases de dados 
INPIe WIPO. O método de escolha de documentos se fundamentou 
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nas informações contidas nos títulos e resumos com recorte temporal 
de 2012 a 2021, utilizando a inserção das palavras chaves “Aloe Vera”, 
“Properties”, ”Pharmaceuticals”e “Therapeutic”, em todas as bases de 
dados.

Esse tipo de pesquisa é o principal método entre os demais, 
o que confirma sua importância. Por conta disto, preferiu-se adotar a 
mesma para mais perfeito aprofundamento sobre o tema abordado.

3. Resultados e discursão

Inicialmente, a busca foi realizada no site da WIPO, utilizando 
“Aloe vera” seguido das respetivas palavras chaves foi detectado um 
total de 4 patentes, durante os anos de 2012 a 2021. Pode-se destacar 
um aumento da produção de patentes a partir de 2017, com 2 publica-
das. Em relação à Classificação Internacional de Patentes (CIP), onde 
a área de preparação Médica, Odontológica, ou Finalidades de Toilette 
(A61K) apresenta o maior numero de patentes com 4 depósitos, segui-
das pela classe de Tarefas Terapêuticas de Composições Químicas 
ou Preparações Medicinais (A61P), com 2 patentes. A respeito do uso 
de termos associados na pesquisa na base INPI com a palavra aloe 
vera, associado as palavras chaves, não obteve-se patentes entre os 
anos de 2012 a 2021, totalizando assim 4 patentes.

Tabela 1. Total de depósitos de patentes pesquisadas nas bases de 
dados WIPO e INPI.

Palavras chave INPI WIPO

Aloe vera and properties therapeutic 0 2

Aloe vera and Pharmacological properties 0 2

Foi obtido um total de 4 resultados por base na patente WIPO. 
(Figura 1).
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QUANTIDADE POR BASE

2016 econtrou-se um depósito por ano e em 2019 encontrou-se 1 pa-
tente para a palavra chave “Therapeutic”. ( Figura 2 ).

País de origem do depósito

Figura 3. Depósitos de patentes por país de origem na base WIPO 
com a palavra chave “Therapeutic”. GR= Grécia, PL= Polonia.

Em relação às patentes depositadas na WIPO com a palavra-
-chave “Therapeutic”, encontrou-se 2 depósitos de patentes, sendo 1 
na Grécia e 1 na Polônia conforme mostra a Figura 3.
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Ano de Depósito

Figura 4. Depósito de patentes por ano na base de dados do WIP-
PO com a palavra chave “ Therapeutic”.

2017 econtrou-se dois depósitos por ano para a palavra chave “phar-
macological ”.

O esquema acima representa os anos de depósito de patentes 
de acordo com os dados da WIPPO (Figura 4) onde foram encontra-
dos 2 patentes sendo nos anos de 2016 e 2019 cada um.

País de origem do depósito

Figura 5: Depósito de patentes por ano na base de dados do WIPPO 
com a palavra chave “pharmacological”.
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Dentre as patentes buscadas no banco de dados da WIPO, com 
a palavra-chave “pharmacological”, os países de origem (Figura 5) com 
mesmo número de depósitos foi India e China com 1 patente cada um.

Ano de Depósito

Figura 6: Depósito de patentes por ano na base de dados do 
WIPPO com a palavra chave “pharmacological”.

O esboço acima mostra a quantidade de depósito de patentes por 
ano (Figura 6) referente a base de dados da WIPPO, portando a palavra 
chave “pharmacological” onde são dois depósitos no mesmo ano de 2017.

Código IPC

Figura 7 : Depósito de patentes por Código IPC na base de dados do 
WIPPO com a palavra chave “pharmacological”.
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O gráfico acima mostra em consequência o número de depósi-
to de patentes por código IPC (Figura 7) fundamentado na base de da-
dos da WIPPO onde foi utilizado a palavra chave “pharmacological”.

Código CIP

Figura 8 : Depósito de patentes por Código CIP na base de dados do 
WIPPO com a palavra chave “aloe vera and therapeutic properties”.

O presente gráfico acima traz como resultado o depósito de 
patentes por código CIP (Figura 8) evidenciado na base de dados da 
wipo, onde a palavra chave usada foi “aloe vera and therapeutic pro-
perties”.

4. Conclusões

Com a pesquisa realizada é perceptível que a Aloe Vera apre-
senta um alto potencial farmacológico. Mostrando-se eficiente e eficaz 
em propriedades farmaco- biológicas e terapêuticas. Diante do expos-
to, observa-se a necessidade de um maior investimento e incentivo 
do governo para tais estudos, já que em bases como INPI vê-se que 
o termo Aloe Vera, associado á essas propriedades não constata apli-
cação de estudos relacionados.



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 364

Referências

SILVA, J.R.L., et all. PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DA 
ALOE VERA (Babosa), conbracis, p. 1-7, 2014.

FREITAS, V.S., et all. Propriedades farmacológicas da Aloe vera 
(L.) Burm. f., Rev. Bras. Pl. Med., Campinas, v.16, n.2, p.299-300, 
2014.

ATHERTON, P. Aloe vera revisited. The British Journal of Phyto-
therapy, v.4, n.4, p.176, 1997.

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica/ Ma-
rina Andrade Marconi, Eva Maria Lakatos - 7. ed. – São Paulo: Atlas, 
2010.

SANTOS, Oliveira.Revista da Escola de Enfermagem da USP.2010.



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 365

CAPÍTULO 27

PRINCIPAIS MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO 
DE HIPERTENSÃO EM IDOSOS A PARTIR DE 65 ANOS DE 

IDADE

Alanna Shenna Amorim Machado
Acadêmicos do curso de Farmácia da Cristo Faculdade 

do Piauí – CHRISFAPI

Camila Brito de Oliveira Bastos
Acadêmicos do curso de Farmácia da Cristo Faculdade 

do Piauí – CHRISFAPI

Daniele Sousa
Acadêmicos do curso de Farmácia da Cristo Faculdade 

do Piauí – CHRISFAPI

Helen Martins de Oliveira
Acadêmicos do curso de Farmácia da Cristo Faculdade 

do Piauí – CHRISFAPI

 Isabella da Silva Barbosa
Acadêmicos do curso de Farmácia da Cristo Faculdade 

do Piauí – CHRISFAPI

João Vitor Filizola Gomes
Acadêmicos do curso de Farmácia da Cristo Faculdade 

do Piauí – CHRISFAPI

Livia Alves da Silva
Acadêmicos do curso de Farmácia da Cristo Faculdade 

do Piauí – CHRISFAPI

Maria Beatriz Teixeira Oliveira
Acadêmicos do curso de Farmácia da Cristo Faculdade 

do Piauí – CHRISFAPI



PESQUISAS EM SAÚDE E IMPACTOS SOCIAIS 366

Maria Vitória Lucas de Almeida
Acadêmicos do curso de Farmácia da Cristo Faculdade 

do Piauí – CHRISFAPI

Marcos Vinícius Felipe de Sousa
Acadêmico do curso de Farmácia da Cristo Faculdade do Piauí – 

CHRISFAPI; Técnico em enfermagem pelo CEEP Angelina Mendes 
Braga 2017.

RESUMO
A hipertensão é atualmente uma das doenças mais prevalentes por 
todo o mundo, estando diretamente relacionada ao estilo de vida da 
população, como a prática de exercícios físicos e a alimentação. Os 
idosos, constituem o maior número de afetados pela patologia, sendo 
um grupo de maior risco e que necessitam de maiores cuidados. Os 
betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, 
inibidores dos canais de cálcio, antagonistas dos receptores de angio-
tensina e diuréticos, são atualmente os fármacos de escolha para o 
tratamento. A farmacoterapia em idosos deve considerar não apenas 
a hipertensão, mas as comorbidades que o indivíduo possa vir a ter. 
Além do tratamento farmacológico, os pacientes devem adotar também 
um estilo de vida mais saudável, afim de complementar a terapia, onde 
em alguns casos pode-se obter controle pressórico gradativo apenas 
com bons hábitos alimentares e prática de exercícios, substituindo o 
tratamento com medicamentos. Os possíveis efeitos adversos ou co-
laterais que os fármacos possam vir a proporcionar ao idoso quando 
administrados de forma isolada ou em conjunto, devem ser analisados 
quando ao seu risco, por profissionais devidamente qualificados.
Palavras-chave: Farmacoterapia. Hipertensão. Comorbidades. Idoso.

1. INTRODUÇÃO

Ainda que nas últimas décadas a expectativa de vida da po-
pulação mundial tenha crescido, houve também um aumento consi-
derável no número de doenças, principalmente a hipertensão, a qual 
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encontra-se diretamente relacionada com o estilo de vida dos indiví-
duos afetados. Se por um lado as crescentes inovações tecnológicas 
têm proporcionado maior comodidade à população, por outro, isso tem 
elevado o sedentarismo, o que contribui ainda mais para o desenvolvi-
mento da patologia (MIRANDA, 2002).

Diversos outros fatores podem ser citados como causas da hi-
pertensão. Segundo Radovanovic (2014), a má alimentação, como o 
consumo de alimentos processados e com alto valor calórico e con-
sumo exacerbado de sódio contribuem para o desenvolvimento da hi-
pertensão. As intervenções terapêuticas atuais dão-se por meio do 
uso de fármacos, os quais visam amenizar os sintomas e promover o 
controle da pressão. Dependendo do quadro patológico, pode-se em-
pregar apenas um medicamento, ou também a associação de dois ou 
mais fármacos para complementar a farmacoterapia.

Conforme citado por Miranda (2016), consideram-se idosos, 
cronologicamente, os indivíduos com idade igual ou superior a 65 
anos, que vivem em países desenvolvidos, e com 60 anos ou mais, 
aqueles de países em desenvolvimento. Nesta faixa, são chamados 
muito idosos, os que já alcançam os 80 anos de vida.

Durante as últimas décadas do século XX, o tratamento para 
a hipertensão em idosos deixou de ser duvidoso, para tornar-se uma 
medida com excelente custo efetividade para a redução da taxa de 
morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares. Ainda que as 
evidências científicas sejam claras e os efeitos benéficos sejam uma 
realidade, idosos permanecem como o grupo de maior dificuldade em 
se realizar o controle pressórico. Ressalta-se ainda que a escolha do 
anti-hipertensivo deve balancear fatores, tais como as comorbidades 
apresentadas pelo paciente, os possíveis efeitos adversos e princi-
palmente as interações medicamentosas, tendo em vista que idosos 
geralmente fazem uso de polifarmácia, a posologia e a capacidade de 
acesso aos medicamentos (PERROTTI, 2007).

O presente artigo tem por objetivo, explanar sobre os principais 
medicamentos utilizados na farmacoterapia em pacientes idosos e hi-
pertensos, bem como analisar os possíveis riscos do uso de tais me-
dicamentos de forma isolada ou em associação. Em virtude da grande 
importância clínica dos medicamentos anti-hipertensivos, nossos re-
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sultados poderão contribuir para uma melhor elucidação sobre a hi-
pertensão e seus tratamentos, bem como informar à idosos e a classe 
acadêmica sobre o melhor manejo para a hipertensão.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo o Departamento de Hipertensão Arterial da Socie-
dade Brasileira de Cardiologia (2019), dentre as classes de medica-
mentos anti-hipertensivos mais utilizadas no Brasil, destacam-se os 
betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de Angiotensina, 
antagonistas dos receptores de angiotensina II, bloqueadores dos ca-
nais de cálcio e os diuréticos. A tabela seguir, apresenta os principais 
fármacos de cada classe em uso no Brasil.

Tabela 1 – Principais medicamentos utilizados e suas respectivas classes.

FÁRMACO CLASSE

Propranolol, Atenolol, Metoprolol, 
Esmolol Antagonistas β-adrenérgicos

Captopril e Enalapril Inibidores da enzima conversora de
Angiotensina

Losartana, Valsartana Inibidores dos receptores de
Angiotensina II

Verapamil, Diltiazem, Anlodipino,
Nifedipino Bloqueadores dos canais de cálcio

Furosemida, Espironolactona,
Hidroclorotiazida Diuréticos

Fonte: Próprios autores, 2019.

Os antagonistas β-adrenérgicos, também conhecidos por beta-
bloqueadores, são fármacos que possuem ação voltada de forma mais 
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específica para o coração. Na superfície do miocárdio, encontram-se 
receptores do tipo β1, que possuem a função de regular o ritmo car-
díaco e desempenham papel importante na força de contração. A 
Adrenalina, importante neurotransmissor do sistema nervoso simpá-
tico, ao ligar-se a estes receptores promove sua ativação, o que leva 
a um aumento da frequência cardíaca e força de contração, aumen-
tando a pressão arterial. Fármacos como o Atenolol, Metoprolol e Es-
molol são considerados betabloqueadores seletivos, pois ligam-se aos 
receptores β1, e impedem sua ativação pela adrenalina, ocasionando 
redução da pressão (GOLAN, 2014).

O Propranolol, por outro lado, costuma ser menos empregado 
em idosos para o controle da hipertensão devido aos seus efeitos no 
sistema pulmonar, onde podem causar dificuldade respiratória (pelo 
bloqueio dos receptores do tipo β2). Ressalta-se ainda que o fármaco 
não deve ser utilizado em pacientes asmáticos ou com quaisquer outras 
doenças pulmonares obstrutivas crônicas (KATZUNG, 2017).

Nesse contexto, os inibidores da enzima conversora de angio-
tensina (IECAs), constituem uma das classes de fármacos com maior 
dificuldade de adesão por parte dos pacientes, em decorrência de 
seus pronunciados efeitos colaterais. A tosse seca, efeito mais recor-
rente com o uso de IECAs, pois a inibição da ECA (enzima conversora 
de angiotensina), promove acúmulo de bradicinina nos pulmões (a de-
gradação da bradicinina é realizada pela ECA). A ilustração abaixo 
demonstra de maneira simplificada como os IECAs contribuem para o 
surgimento de tosse seca.
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Figura 1 – Contribuição dos IECAs para a tosse.

Fonte: Elaborado pelos autores. Adaptado de Nakao, 2000.

Nota-se primariamente que o aumento da bradicinina, acarreta 
em ativação de três vias bioquímicas distintas, mas culminam em uma 
mesma ação. O aumento da substância P leva a uma maior sensibi-
lização das fibras C, altamente numerosas nos brônquios e pulmões, 
as quais quando ativadas, são responsáveis pelo incômodo e estímu-
lo da tosse (BALBANI, 2012). A ativação dos receptores B2 (próprios 
da bradicinina), promove aumento da atividade da fosfolipase C de 
membrana, enzima que atua na formação de diversos eventos intra-
celulares que culminam em degranulação mastocitária e liberação de 
histamina, levando a uma hiperatividade das vias aéreas superiores 
(semelhante ao efeito produzido por alérgenos), culminando em tosse. 
A fosfolipase A2, converte o fosfolipídio de membrana em ácido ara-
quidônico, precursor na formação de Prostaglandinas e Tromboxanos 
(mediadores inflamatórios), que acarretam também em hipertatividade 
das vias aéreas (NAKAO, 2000; GOLAN, 2014).

Embora os IECAs sejam relativamente bem tolerados pela 
maioria dos pacientes, seus efeitos colaterais acabam sendo a cau-
sa de sua substituição por fármacos como os inibidores dos recepto-
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res de angiotensina II, que possuem menos efeitos colaterais, sendo 
melhor tolerados pelos doentes, além de apresentar eficácia similar 
(GONZAGA, 2009).

As interações entre os IECAs e outros medicamentos, foram 
relatadas por Gonzaga (2009), onde a associação entre IECAs e diu-
réticos podem ser benéficas ou maléficas. Quando associados a diu-
réticos que promovem maior depleção de sódio, ocorre efeito sinérgico 
entre os fármacos, ideal para indivíduos com maior sensibilidade ao 
sal, onde ocorreria ativação do sistema Renina-Angiotensina- Aldos-
terona (SRAA), dependente principalmente de Angiotensina II, onde 
os IECAs possuem seu maior poder farmacológico. Foram descritos 
ainda quadros de hipotensão quando associados a diuréticos, mas ca-
recem de mais estudos. O uso concomitante de IECAs com anti-infla-
matórios não esteroides, pode promover hipercalemia e deterioração 
da função renal. Ganha destaque especial o ácido acetilsalicílico, o 
qual possui capacidade de reduzir a atividade do Captopril.

A hipertensão ganha destaque no idoso por ser uma doença 
frequente e que acompanha o envelhecimento, já que se espera em 
condições fisiológicas normais, um aumento gradativo da pressão ar-
terial até a 8ª ou 9ª década de vida. Um fator importante na hiperten-
são, trata-se da menor elasticidade dos vasos, principalmente os de 
grande calibre, como a aorta, que devido a processos ateroscleróticos, 
tende a perder sua distensibilidade com o avançar da idade (também 
muito relacionado com o estilo alimentar do paciente), tornando-se 
mais rígida (JOBIM, 2008).

Para se contornar a falta de distensibilidade aórtica ou de vasos 
menores, recorre-se ao uso de fármacos bloqueadores dos canais de 
cálcio, os quais atuam reduzindo o influxo de cálcio para dentro das 
células vasculares, diminuindo a formação de pontes cruzadas entre 
actina-miosina, resultado em relaxamento dos vasos (LÜLLMANN; 
MOHR e HEIN, 2017).

A Losartana e Valsartana, pertencem a classe dos antagonis-
tas dos receptores de antitensina II (ARA-II). Tais fármacos atuam por 
meio do bloqueio dos receptores AT1, presentes em vasos sanguí-
neos, os quais quando ativados, promovem vasoconstrição. Tais fár-
macos diminuem a sinalização intracelular do cálcio. O Ca2+ citosólico 
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diminuído resulta em menor contração do músculo liso vascular, e, 
portanto, ocorre relaxamento dos vasos, o que diminui a resistência 
vascular periférica, reduzindo assim a pressão arterial (GOLAN, 2014).

Fármacos diuréticos atuam a nível renal, no sistema de filtração 
sanguínea, os néfrons. Independentemente da classe à qual perten-
çam, todos promovem a eliminação de água e outros componentes 
através da urina, diminuindo o volume sanguíneo e consequentemente 
reduzindo a pressão arterial. Os diuréticos de alça, como a Furosemi-
da, são os mais potentes dentre as demais classes, sendo capazes de 
promover uma eliminação de 15-25% do Na+ filtrado. Embora seja um 
fármaco efetivo, costuma não ser de boa aceitação pelos pacientes, 
em virtude do grande fluxo urinário que proporciona, o que gera des-
conforto aos usuários (RANG, 2016).

A Hidroclorotiazida compõe a classe dos diuréticos tiazídicos, 
atuando através do bloqueio da reabsorção de cloreto de sódio. Por 
proporcionar natriurese modesta, costumam ser melhor aceitos pelos 
pacientes. Para Golan (2014), embora seu poder de promover diurese 
seja inferior aos diuréticos de alça, o fármaco combina além da diure-
se, um efeito vasodilatador direto, ainda não elucidado, o que contribui 
para seu efeito anti-hipertensivo.

Espironolactona constitui a classe dos poupadores de potássio, 
sendo que a mesma aumenta a reabsorção deste íon pelo néfron. Tais 
agentes, além de bloquearem a reabsorção de sódio, também impe-
dem a síntese de novos canais de Na+. Golan (2014), cita que a Espi-
ronolactona também inibe a ação da Aldosterona, hormônio contribui 
para o aumento da reabsorção de sódio e eliminação do potássio.

Estudos demonstram que a mudança no estilo de vida (hábi-
tos alimentares, prática de exercícios), contribui de maneira sinérgica 
com o tratamento medicamentoso. Em idosos com hipertensão leve 
sustentada, a mudança de hábitos pode promover um controle equi-
librado, podendo a se dispensar a farmacoterapia (FAJARDO, 2006).

Além da baixa adesão à terapia em virtude dos efeitos colate-
rais ao uso dos medicamentos, outros fatores podem estar associados 
a falta de adesão ao tratamento, dentre os quais podem ser citados os 
Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM), como a dose ina-
dequada, dificuldade de acesso e medicamento incorreto. Problemas 
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relacionados a dose podem ser divididos em dois tipos: dose subte-
rapêutica e sobreterapêutica. No primeiro caso, o paciente recebe a 
medicação adequada para o problema, contudo, em dose inferior ao 
necessário, sendo insuficiente para o tratamento. Já no segundo, o 
paciente recebe medicação em dosagem superior ao necessário, o 
que pode acarretar agravamento de sintomas e/ou efeitos adversos 
graves (SANTOS, 2016).

Em relação a dificuldade de acesso, o paciente recebe prescri-
ção médica do medicamento correto em dosagem adequada, contu-
do, não consegue ter acesso a medicação, seja por indisponibilidade 
em serviços públicos, questões financeiras ou mesmo, quando são 
prescritos medicamentos de classes mais recentes, ainda indisponí-
veis com facilidade no mercado ou mesmo não sendo distribuídos pelo 
Sistema Único de Saúde (BISSON, 2016).

A medicação incorreta, refere-se à prescrição de medicamento 
ineficaz para o tratamento, onde muitas vezes por anamnese inade-
quada, os profissionais prescritores não conhecem as demais comor-
bidades que o idoso possa vir a ter, tendo em vista que pacientes 
idosos possuem múltiplas disfunções fisiológicas (SANTOS, 2016).

Tendo em vista ainda que a grande maioria dos pacientes ido-
sos faz uso de polifarmácia (uso de dois ou mais medicamentos), são 
esperadas interações medicamentosas, as quais são definidas segundo 
Gonzaga (2009), como a resposta a administração de fármacos diferen-
tes das respostas apresentadas pelos mesmo quando administrados 
isoladamente. Tais interações devem ser vistas e avaliadas quanto ao 
potencial efeito nocivo ou benéfico ao organismo. No tratamento da hi-
pertensão, comumente utilizam-se dois fármacos, podendo-se associar 
um diurético de alça como a Furosemida, juntamente com um antago-
nista dos receptores de angiotensina II, como a Losartana, onde têm-se 
uma interação do tipo sinergismo, onde um fármaco intensifica os efei-
tos de outro, ainda que por mecanismos diferentes (OLIVEIRA, 1986).

3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste projeto, realizou-se uma pesqui-
sa qualitativa do tipo descritiva, onde de acordo com Oliveira (2011), a 
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mesma tem finalidade de identificar fatores que determinam ou podem 
contribuir para o surgimento de determinado fenômeno, onde para o 
presente artigo, a pesquisa foi direcionada para os diferentes métodos 
de farmacoterapia em pacientes idosos. O levantamento bibliográfico 
foi feito através da análise de artigos, diretrizes, livros e sites, no idio-
ma Português Brasileiro. A pesquisa de artigos deu-se principalmente 
nas bases de dados Scielo e Google acadêmico. Na busca de material 
bibliográfico através da Internet, foram utilizadas palavras de maneira 
isolada ou em conjunto. Os temos de pesquisa, foram: hipertensão, 
hipertensão no idoso, atenção farmacêutica hipertensão, anti- hiper-
tensivos, interações medicamentosas.

Como critério de inclusão, foram selecionados os materiais 
com maior enfoque em pacientes idosos e que apresentassem polite-
rapia medicamentosa. Como critério de exclusão, foram descartados 
artigos que fugissem do tema proposto, ou que apresentassem o tra-
tamento da hipertensão em pacientes não idosos.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou as peculiaridades do tratamento 
da hipertensão, observando-se as principais classes de medicamen-
tos utilizados, seus mecanismos e riscos associados ao uso, como: 
os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs), integram 
um dos grupos de fármacos com maior dificuldade de aceitação por 
parte dos pacientes, devido a um efeito adverso de provocar tosse 
seca. Quando o paciente usa IECAs com anti-inflamatórios não este-
roides simultaneamente, pode promover hipercalemia e deterioração 
da função renal. Já entre os fármacos diuréticos do tipo tiazídicos, a 
Hidroclorotiazida atua através do bloqueio da reabsorção de cloreto 
de sódio, de modo, proporcionar natriurese modesta, costumam ser 
melhor aceitos pelos pacientes. Considerando que os principais obje-
tivos da farmacoterapia é proporcionar o controle pressórico e reduzir 
o risco de mortalidade, cabe, portanto, aos profissionais realizar a me-
lhor escolha terapêutica, observando-se as peculiaridades inerentes a 
cada paciente, designando a terapia mais adequada para cada caso.
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RESUMO
Introdução:Bixa orellana L. é uma planta utilizada como medicinal de-
vido seu alto poder farmacológico, pertence à família Bixaceae conhe-
cida comumente como “Urucum”, a literatura mostra que essa planta 
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é eficaz para o tratamento de asma, diarreia, febre, gonorreia, cons-
tipação, entre outras enfermidades. Além disso, o fruto do Urucum 
é uma importante fonte de corante natural empregada na indústria 
alimentícia. A prospecção tecnológica do urucum reflete o interesse 
de empresas e universidades sobre a produção de produtos tecno-
lógicos relacionados as propriedades farmacológicas e alimentícias. 
Objetivo: o objetivo dessa pesquisa foi realizar um levantamento pe-
didos de patentes com Bixa orellana L. no tratamento de doenças e 
corantes alimentícios. Metodologia: A prospecção foi realizada tendo 
como base os pedidos de patentes depositados na World Intellectual 
Property Organization e no banco de dados do Instituto Nacional de 
Propriedade do Brasil, com recorte temporal de 2011 a 2021. Resulta-
dos: Observou-se no total, a publicação de 140 pedidos de depósitos 
de patentes, destes, 123 no WIPO e 17 no INPI. Em relação a análi-
se de publicação por países, os principais registros encontram-se no 
Brasil, total de 23, seguido da China com 15 pedidos, depois Índia e 
Filipinas com 13 pedidos cada, Estados Unidos registraram 10 pedi-
dos, o Japão apresenta 9, os pedidos internacionais (PCT) somam 9 
registros, 5 registros com domínio europeu, Australia com 4 e Espanha 
com 4 pedidos. Foi possível verificar o maior número de registros em 
2020 e 2021 com 13 e  15 depósitos respectivamente. Além disso, 86 
pedidos são da classificação A61K destinados a finalidades médicas, 
odontológicas ou higiênicas. Conclusão: Com a pesquisa realizada 
percebe-se o alto potencial tecnológico da Bixa orellana L. com apli-
cações nas indústrias de medicamentos e alimentos, com crescimen-
to expressivo nos últimos 2 anos. Esse fato pode estar relacionado 
com o interesse cada vez maior da indústria em apresentar alternati-
vas naturais para o tratamento de doenças e aplicações alimentícias. 
Há um número de registros de patentes bastante significativo, mesmo 
que em sua maioria seja internacional. Diante disso, conclui-se que 
o direcionamento de pesquisas para patentes e desenvolvimento de 
produtos naturais ainda é pouco desenvolvido no Brasil. 
Palavras-chave: Bixa orellana L; Urucum; Atividade farmacológica; 
Corante; Medicamento.
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ABSTRACT
Introduction: Bixa orellana L. is a plant used as a medicinal plant due to 
its high pharmacological power, it belongs to the Bixaceae family com-
monly known as “Urucum”, the literature shows that this plant is effec-
tive for the treatment of asthma, diarrhea, fever, gonorrhea, constipa-
tion, among other ailments. In addition, the annatto fruit is an important 
source of natural coloring used in the food industry. The technological 
prospection of annatto reflects the interest of companies and universi-
ties in the production of technological products related to pharmaco-
logical and food properties. Objective: The aim of this abstract was to 
survey patent applications with Bixa orellana L. in the treatment of dis-
eases and food colorings. Methodology: The prospection was carried 
out based on patent applications filed with the World Intellectual Prop-
erty Organization and in the database of the National Property Institute 
of Brazil, with a time frame from 2011 to 2021. Results: The publication 
was observed in total. 140 patent applications were filed, of which 123 
were filed with the WIPO and 17 with the INPI. Regarding the analysis 
of publication by country, the main records are found in Brazil, a total of 
23, followed by China with 15 requests, then India and the Philippines 
with 13 requests each, the United States registered 10 requests, Japan 
had 9, the international requests (PCT) add up to 9 registrations, 5 
registrations with European domain, Australia with 4 and Spain with 4 
requests. It was possible to verify the largest number of records in 2020 
and 2021 with 13 and 15 deposits respectively. In addition, 86 orders 
are rated A61K for medical, dental or hygienic purposes. Conclusion: 
With the research carried out, the high technological potential of Bixa 
orellana L. can be seen, with applications in the medicine and food 
industries, with expressive growth in the last 2 years. This fact may 
be related to the growing interest of the industry in presenting natural 
alternatives for the treatment of diseases and food applications.
Keywords: Bixa orellana L; Urucum; Pharmacological activity; Dye; 
Medicine.
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1. INTRODUÇÃO  

As plantas medicinais são uma das mais antigas formas usadas 
para o tratamento de doenças, isso se dá em razão das propriedades 
cicatrizantes de substâncias presentes em algumas espécies (Cam-
pos et al, 2017). Uma planta é considerada medicinal quando contém 
substâncias ativas que produzem no corpo humano reações que 
podem ir da cura ao relaxamento de doenças. As plantas medicinais 
têm um mercado mundial propício diante da crescente demanda (Ata-
nasov et al, 2015).

A espécie Bixa orellana L., conhecida comumente como “Uru-
cum”, “Bixa”, “Achiote”, “Anatto” entre outros, é proveniente do Brasil, 
mas há também em outros países tropicais e neotropicais, como Peru 
e México. É tida como um arbusto ou árvore de rápido crescimen-
to, podendo chegar a um comprimento de 2 a 10 metros de altura, e 
tem como principais características os tricomas de coloração marrom-
-avermelhada sobre seus ramos, frutos do tipo cápsula, deiscentes, 
recobertos por espinhos flexíveis pardos, sementes capsuladas com 
sarcotesta de cor vermelha, e a produção de flores e frutos durante o 
ano inteiro (RIBEIRO & LOIOLA, 2017; VENUGOPALAN et al., 2011).

Inúmeras indústrias utilizam a semente do urucum como in-
sumo para diversos fins comerciais, como farmacêuticos, têxteis e 
cosméticos, mas especialmente como corante alimentício natural. Le-
vando em conta o alto potencial carcinogênico e mutagênico de co-
rantes sintéticos, e a proibição da comercialização de alguns desses 
em países como Estados Unidos e Japão, existe grande interesse da 
indústria nesse insumo, principalmente por apresentar baixo custo de 
produção, alto perfil de segurança para o consumo humano e por ser 
biodegradável (VENUGOPALAN et al., 2011; VILAR et al., 2014).

Segundo Vilar e colaboradores (2014), índios da América do 
Sul já tinham como tradição utilizar extratos de folhas, raízes e se-
mentes do urucum para uso medicinal, tratando doenças como asma 
e diarreia. Tribos colombianas utilizavam especialmente o arilo, subs-
tância que recobre as sementes, para o tratamento de queimaduras, 
febre, gonorreia, constipação, e até como antídoto para venenos de 
algumas cobras, há muitas décadas (VENUGOPALAN et al., 2011).
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O extrato metanólico de Bixa orellana L. já foi apresentado 
como eficaz para o tratamento e prevenção de várias patologias. O 
extrato exibe ação gastro e hepatoprotetora, atividade anti-hiperten-
siva e um largo espectro de ação antimicrobiana, o que justifica sua 
utilização para dores de garganta, por exemplo. Ademais, já foram 
constatados na literatura os efeitos antioxidante, anti-inflamatório, anti-
coagulante, antimalárico e protetor contra danos do DNA, além da sua 
eficácia no tratamento de febre, verminoses e convulsões. O extrato 
também é utilizado para o tratamento de pacientes diabéticos, devido 
a propriedade hipoglicemiante que o extrato pode apresentar, depen-
dendo da parte da planta e do solvente utilizada para sua preparação, 
por exemplo. (VENUGOPALAN et al., 2011; ULBRICHT et al. 2012; 
ZHAI et al. 2014).

As plantas medicinais, nas quais apresentam a presença de 
óleos essenciais (OE) são usados   em formulações tópicas. Por pos-
suírem atividade antimicrobiana, podem impedir o crescimento bacte-
riano e ajudar no processo de cicatrização de feridas, proporcionando 
uma melhor alternativa de tratamento. (Modarresi, 2019). OE extraído 
de plantas medicinais tem sido largamente utilizado em pesquisas vol-
tadas para o controle de fitopatógenos. Apresentam-se como metabóli-
tos secundários com substâncias naturalmente voláteis que interagem 
entre si, formando classes de compostos com potencial microbiano, 
principalmente terpenos, monoterpenos, sesquiterpenos, compostos 
aromáticos, fenóis, aldeídos, cetonas, álcoois e ésteres. (Bakkali et al, 
2008; Andrés et al, 2012). 

A prospecção tecnológica tem grande relevância pois fornece 
embasamento para os tomadores de decisão então formularem as es-
tratégias de inovação. Os estudos de prospecção tecnológica podem 
auxiliar no mapeamento de desenvolvimentos científicos e tecnológi-
cos, a visualizar as tendências de mercado, indicando os concorren-
tes, facilitando assim a tomada de decisão (Paranhos e Ribeiro, 2018).

De acordo com Amparo, Ribeiro e Guarieiro (2012), os estu-
dos de prospecção tecnológica têm um lugar determinante na redução 
de incertezas e nos processos de tomada de decisão estratégica. As 
transformações tecnológicas, sobretudo as acontecidas nas últimas 
décadas, apontam a necessidade de utilizar informações que possa 
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orientar o futuro, informações que os estudos prospectivos podem 
fornecer. O objetivo dessa pesquisa foi realizar um levantamento de 
pedidos de patentes com Bixa orellana L. no tratamento de doenças e 
corantes alimentícios.

2. METODOLOGIA

A prospecção foi realizada tendo como base os pedidos de pa-
tente depositados no European Patent Office (Espacenet), na World 
Intellectual Property Organization (WIPO), e no banco de dados do 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) do Brasil. O foco da 
pesquisa foi a utilização da Bixa orellana L. no tratamento de doen-
ças e corantes alimentícios. As palavras-chave utilizadas foram: Bixa 
orellana L; Urucum; Atividade farmacológica; Corante; Medicamento. 
Como campos de pesquisa foram utilizados “título” e “resumo”. Os do-
cumentos encontrados foram computados individualmente, a fim de 
caracterizar o avanço tecnológico dessas patentes considerando o 
ano de depósito (entre 2011 e 2021), Classificação Internacional de 
Patentes (CIP) e país de depósito. As limitações referentes ao período 
de sigilo foram respeitadas. O levantamento foi realizado em dezem-
bro de 2021.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, a busca foi realizada no site do INPI com a palavra-
-chave “Bixa orellana” no campo resumo e título, observou-se no total, 
a publicação de 140 pedidos de depósitos de patentes, destes, 123 no 
WIPO e 17 no INPI. Em relação a análise de publicação por países, 
os principais registros encontram-se no Brasil, total de 24, seguido da 
China com 15 pedidos, depois Índia e Filipinas com 13 pedidos cada, 
Estados Unidos registraram 10 pedidos, o Japão apresenta 9, os pedi-
dos internacionais (PCT) somam 9 registros, 5 registros com domínio 
europeu, Australia com 4 e Espanha com 4 pedidos. Foi possível veri-
ficar o maior número de registros em 2020 e 2021 com 13 e 15 depósi-
tos respectivamente. Além disso, 86 pedidos são da classificação A61K 
destinados a finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas.
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Tabela 1. Total de depósitos de patentes pesquisadas nas bases de 
dados do INPI, e WIPO no período de 2011-2021.

Palavras-chaves INPI WIPO TOTAL

Bixa orellana 17 123             140

Urucum 154      73 227

367

Figura 1: Depósitos de Patentes por país de origem na base de 
dados da WIPO com a palavra-chave “Bixa orellana”.

Figura 2: Classificação Internacional de Patentes depositadas no 
WIPO com a palavra-chave “Bixa orellana”. A61K= preparações para fi-
nalidades médicas, odontológicas ou higiênicas; A61P= atividade tera-
pêutica específica de compostos químicos ou preparações medicinais; 
A23L= alimentos, produtos alimentícios ou bebidas não alcoólicas, não 
abrangidos pelas subclasses; A61Q= uso específico de cosméticos ou 
preparações similares para higiene pessoal; C09B= corantes orgâni-
cos ou compostos estreitamente relacionados à produção de coran-
tes; mordentes; lacas; C07C= compostos acíclicos ou carbocíclicos; 
C07D= compostos heterocíclicos; A61L= métodos ou aparelhos para 
esterilizar materiais ou objetos em geral; desinfecção; esterilização ou 
desodorização do ar; aspectos químicos de bandagens, curativos, al-
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mofadas absorventes ou artigos cirúrgicos; materiais para bandagens, 
pensos, almofadas absorventes ou artigos cirúrgicos; A23K= produtos 
alimentícios especialmente adaptados para animais; método especial-
mente adaptado para a produção dos mesmo; A47C= mobiliário; arti-
gos ou aparelhos domésticos; moinhos de café; moinhos de especia-
rias; limpadores de sucção em geral.

Figura 3: Depósitos de patente por ano na base de dados do WIPO 
com a palavra-chave “Bixa orellana”.
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Nos anos de 2015 a 2016 observou-se regressão nos gastos 
com áreas que estão fortemente correlacionadas: Atividades Cien-
tíficas e Técnicas Correlatas (ACTC) e Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D), permitindo a conclusão de que a redução dos investimentos na 
pesquisa pode afetar diretamente o depósito de patentes, contribuindo 
para sua redução gradativa (da Silva Vaz, 2019). 

Domingos et al. (2016) afirmam que as produções com ma-
térias-primas vegetais demandam procedimentos mais modernos e 
tecnológicos, o Brasil, porém, ainda é iniciante nessa temática, com 
poucas buscas e investimentos no uso de ativos vegetais nativos, 
tornando mais comum a exportação desse material para países que 
disponham dos meios de produção. Porém, as indústrias cosméticas 
estão adotando os recursos de origem vegetal de modo a obter resul-
tados positivos para elas próprias, consumidores e meio ambiente.

4. CONCLUSÃO 

Com a pesquisa realizada percebe-se o alto potencial tecnoló-
gico da Bixa orellana L. com aplicações nas indústrias de medicamen-
tos e alimentos, com crescimento expressivo nos últimos 2 anos. Esse 
fato pode estar relacionado com o interesse cada vez maior da indús-
tria em apresentar alternativas naturais para o tratamento de doenças 
e aplicações alimentícias. 

Contudo é possível perceber que os trabalhos acadêmicos 
publicados envolvendo plantas e seu uso em medicamentos e cos-
méticos ainda são escassos, porém há um número de registros de 
patentes bastante significativo, mesmo que em sua maioria seja inter-
nacional. Diante disso, conclui-se que o direcionamento de pesquisas 
para patentes e desenvolvimento de produtos naturais ainda é pouco 
desenvolvido no Brasil. 
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RESUMO
A Guazuma ulmifolia é uma espécie integrante da família malvaceae, 
popularmente conhecida como mutamba é encontrada em quase todo 
território brasileiro. Os frutos de cor escura são comestíveis e em sua 
casca encontra-se os principais princípios ativos com propriedades far-
macológicas no tratamento de hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, re-
dução do risco de Alzheimer, estimulação do parto, cólicas abdominais 
e fortalecimento do cabelo. Esta pesquisa teve como objetivo verificar 
as propriedades farmacológicas da Guazuma ulmifolia (mutamba), ba-
seando-se em buscas por artigos científicos e nas bases de dados INPI 
(instituto nacional de propriedade industrial) e WIPO com buscas de 
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depósitos realizados entre 2011 a 2021. A classificação internacional 
citada foi A61K e A61P e dentre os maiores depositantes está o Brasil.
Palavras-chave: Guazuma ulmifolia. Mutamba. Propriedades farma-
cológicas. Prospecção tecnológica.

ABSTRACT
Guazuma ulmifolia is a species that belongs to the Malvaceae family, 
popularly known as mutamba and is found in almost all Brazilian terri-
tory. The dark colored fruits are edible and the main active ingredients 
with pharmacological properties in the treatment of hypertension, type 
2 diabetes mellitus, Alzheimer’s risk reduction, childbirth stimulation, 
abdominal cramps and hair strengthening are found in their peel. This 
research aimed to verify the pharmacological properties of Guazuma 
ulmifolia (mutamba), based on searches for scientific articles and the 
INPI (National Institute of Industrial Property) and WIPO databases 
with deposit searches carried out between 2011 and 2021. internatio-
nal classification cited was A61K and A61P and among the largest de-
positors is Brazil.
Key word: Guazuma ulmifolia. Mutamba. Pharmacological properties. 
Technological prospecting.

1, Introdução

Entre os elementos que constituem a biodiversidade, estão as 
plantas medicinais que são amplamente utilizadas nas comunidades 
tradicionais, como remédios caseiros empregados no tratamento de 
enfermidades. As plantas medicinais são consideradas matérias pri-
mas para a fabricação de fitoterápicos e outros medicamentos (LEÃO; 
FERREIRA; JARDIM, 2007).

O uso de plantas com propriedades medicinais é uma das mais 
antigas formas de tratamento, prevenção e/ou cura de doenças, em-
pregadas pelo homem primitivo (MORAES; SANTANA, 2001). A flora 
brasileira com a sua rica diversidade de espécies pertencentes a diver-
sas famílias botânicas são amplamente utilizadas pela medicina popular 
para o tratamento de doenças. Dentre elas podemos destacar a sub-
família Esterculiácea da família Malvaceae, a qual é constituída por 65 
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gêneros e 1000 espécies. No território brasileiro está representada por 
14 gêneros e 165 espécies amplamente distribuídas por todo o território.

Segundo estudos farmacológicos a espécie Guazuma ulmifolia 
(conhecida popularmente como mutamba) desta família, apresenta pro-
priedades anti-hipertensivas e anti-glicêmicas, entre suas propriedades 
os antioxidantes se destacam, principalmente o tanino que é seu prin-
cípio ativo e tem capacidade de fazer complexação com proteínas, ou 
seja, ele é capaz de inibir a transquiptase reversa do vírus HIV (GOU-
VEIA, 2016). Tem origem em várias formações florestais da América 
Central e do Sul, aparecendo preferencialmente nas florestas semideci-
duais do Brasil. A árvore apresenta crescimento rápido e atinge de oito 
a dezesseis metros de altura. O nome do gênero Guazuma é de origem 
mexicana, o epíteto da espécie ulmifolia é devido a folha do ulmus, ol-
mo-europeu. Mutamba se originou do termo quimbundo mutamba.

Contudo, embora haja na literatura algumas publicações sobre a 
farmacologia da mutamba, a prospecção tecnológica é voltada para a 
busca e monitoramento de patentes com registros nas bases de dados.

2. Metodologia

O objetivo desta pesquisa foi identificar a utilização da Guazu-
ma ulmifolia em produtos farmacológicos entre os anos de 2011 a 
2021, tendo como base o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI) e Word Intellectual Property Organization (WIPO) utilizando-se 
de palavras chaves como: Guazuma ulmifolia; mutamba; propriedades 
farmacológicas e Prospecção tecnológica. As palavras-chaves foram 
usadas no idioma português na base INPI e Inglês na base WIPO.

3. Resultados e discussão

A primeira busca foi no INPI com a palavra-chave guazuma ul-
mifolia e o resumo propriedades farmacológicas, onde encontrou-se 
apenas uma patente entre os anos de 2011 a 2021, que refere-se a 
uma droga anti-retroviral a base de mutamba para tratar o HIV, e sua 
classificação internacional de patentes (CIP) é A61K e A61P. Na WIPO 
foram encontradas quatro patentes entre os anos pesquisados, sendo 
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duas do Brasil, uma da Rússia com o CIP A61K e outra da própria 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO) tam-
bém com o CIP A61K. As patentes brasileira encontradas na WIPO 
são todas do mesmo autor que publicou no INPI, o que significa sua 
abrangência mundial.

Tabela 1. Total de depósitos nas bases INPI e WIPO entre 2011 a 2021.

Palavras chave INPI WIPO

Guazuma ulmifolia and  Propriedades farmacológicas 1 4

Mutamba and Propriedades farmacológicas 0 4

Guazuma ulmifolia and Prospecção tecnológica 0 0

Gráfico 1. Depósitos de patentes realizado por país de origem na base 
de dados WIPO. BR = Brasil 2, RU = Rússia, WO = Organização Mun-
dial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO).

PAÍS DE ORIGEM DO DEPÓSITO

O uso de plantas medicinais é um dos meios de tratamento de 
doenças mais antigo, e muito do que sabemos vem através dos po-
vos da antiguidade, podemos considerar este meio como uma forma 
primária de tratar ou prevenir certas enfermidades. A forma mais tra-
dicional de uso de plantas medicinais eram os chás, porém não tinha 
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um conhecimento aprofundado sobre os efeitos que poderiam causar 
no organismo humano. Embora serem muito utilizadas pelas pessoas 
ainda eram vistas como ineficazes pelos médicos. Com o desenvolvi-
mento tecnológico de fitoterápicos há um investimento maior por parte 
das industrias farmacêuticas, que buscam pesquisar, extrair e produzir 
medicamentos com controle de qualidade. A Guazuma ulmifolia é um 
exemplo de planta utilizada com fins medicinais, pois além dos relatos 
dos povos mais antigos, já existem alguns estudos que podem com-
provar seu uso terapêutico e farmacológico.

4. Conclusão

Embora haja alguns estudos que comprovam as propriedades 
farmacológicas, os depósitos de patentes ainda são poucos em relação 
ao tema. A partir da busca, foi possível perceber um pequeno interesse 
no desenvolvimento de produtos farmacêuticos baseados na Guazuma 
ulmifolia, isso se deve possivelmente à falta de investimentos e incenti-
vos governamentais em pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
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RESUMO 
Os estudantes de medicina estão submetidos a uma extensa carga 
horária durante a formação e por isso, muitos recorrem a refeições 
rápidas e optam por não realizar atividades físicas, devido ao curto 
tempo livre, além das limitações no lazer e no sono; o que contribui 
para a redução significativa da qualidade de vida e saúde mental des-
se grupo. O trabalho objetivou relacionar o estresse da formação e a 
saúde mental de graduandos de medicina. A pesquisa consistiu em 
uma revisão da literatura, por meio de buscas nas bases National Cen-
ter for Biotechnology Information U. S. National Library of Medicine 
(PubMed) e Trip Medical Database, dos artigos publicados, acerca do 
tema, nos últimos 10 anos. Os achados permitem refletir que a gra-
duação em medicina é uma das formações universitárias mais estres-
santes e que mais interferem na qualidade de vida e saúde mental dos 
graduandos, sendo destacada como fator preponderante de impacto 
negativo na vida dos futuros médicos.  
Palavras-chave: Estresse; Saúde Mental; Estudantes de medicina.

ABSTRACT 
Medical students are subject to an extensive workload during trainin-
gand for this reason, many resort to quick meals and choose not to per-
form physical activities, due to their short free time, in addition to limita-
tions in leisure and sleep; which contributes to a significant reduction in 
the quality of life and mental health of this group.The work aimed relate 
the stress of training and the mental health of medical students. The 
survey consisted of in a literature review, through database searches 
National Center for Biotechnology Information US National Library of 
Medicine (PubMed) and Trip Medical Database, of published articles, 
about the topic,in the last 10 years. The findings allow us to reflect that 

mailto:waleriadantasnut%40gmail.com?subject=
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graduation in medicine is one of the most stressful university forma-
tions and that most interferes with the quality of life and mental health 
of undergraduates, being highlighted as a major factor with a negative 
impact on the lives of future physicians.
Keywords: Stress; Mental health; Medical students.
 
 Introdução

Na era da tecnologia, como a alta velocidade de informação, a 
educação médica tornou-se mais exigente e estressante, colocando 
a saúde mental dos acadêmicos de medicina sob constante ameaça.

Os aspectos estressores mais relevantes para graduandos em 
medicina são: 1) alta carga horária de formação; 2) estudo em horá-
rio integral; 3) muitas competências, habilidades e atitudes a serem 
aprendidas; 4) necessidade de excelente desempenho acadêmico; 
5) dedicação a cursos extracurriculares; 6) competitividade entre co-
legas; 7) exigência familiar e auto cobrança; 8) situações desfavorá-
veis na vida pessoal; 9) assédio moral dos docentes e preceptores 
de práticas; 10) discriminação, e 11) pouco apoio social. Todos estes 
aspectos, acabam contribuindo para a diminuição do relaxamento, do 
lazer e aumentam a predisposição ao estresse (BRAZEAU et al., 2014; 
REHMANI; KHAN; FATIMA, 2018).

Os jovens que optam por esta profissão, são mais angustiados 
que outros indivíduos de idade semelhante. Sugere-se que a busca 
por alto desempenho escolar, desgaste psicológico nas avaliações de 
seleção para admissão nas instituições de ensino superior e expec-
tativa familiar para a aprovação possam desencadear transtornos de 
ansiedade, estresse e burnout já no início a formação em medicina 
(BRAZEAU et al., 2014). 

O burnout em universitários de medicina é comparativamente 
maior que em indivíduos, na mesma faixa etária, da população em 
geral. O estresse entre graduandos de medicina tem tido sua preva-
lência relatada em diversos países do mundo. No Paquistão 74,2%, 
na Tailândia 61,4%, na Malásia 41,9% e na Grã-Bretanha 31,2% dos 
estudantes tem índices de estresse ou ansiedade relatados (DYRBYE 
et al., 2014; REHMANI; KHAN; FATIMA, 2018).
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A associação entre formação estressante e baixo cuidado com a 
saúde, incluindo má alimentação, inatividade física e distúrbios de sono; 
têm gerado, nos graduandos em medicina, sintomas como dor musculoes-
quelética disseminada pelo corpo, menor empatia e reduzida capacidade 
produtiva. Assim, a saúde mental comprometida causa consequências 
físicas que reduzem a capacidade funcional na vida diária (HETTIARA-
CHCHI et al., 2014; ALMHDAWI et al., 2018; ALOTAIBI et al., 2020)

Há ainda, como agente estressor para estudantes de medicina: 
1) o contado contínuo com graves problemas de saúde, quer agudos 
ou crônicos; 2) a abordagem a pacientes, que demandam investigação 
e tratamento; 3) o acompanhamento diário da morbimortalidade de pa-
cientes; e 4) a angústia dos familiares dos doentes que potencializam 
o sofrimento dos acadêmicos de medicina durante sua graduação. Os 
discentes mentalmente cansados diminuem o nível de aprendizado, 
aumentam a predisposição ao sofrimento psíquico, reduzem qualidade 
de vida, além de adotarem comportamentos de risco na vida pessoal 
(MCLUCKIE et al., 2017).

A deterioração da saúde mental de acadêmicos de medicina, 
tende a progredir, na graduação e pós-graduação, e pode culminar em 
transtornos de comportamento e humor durante a formação e atuação 
médica. Os estudantes ou profissionais de medicina com alterações 
de humor, de comportamento e estressados, podem diminuir sua ca-
pacidade diagnóstica e de tratamento; tornando-se mais propensos 
a erros, a serem menos empáticos e emocionalmente distantes dos 
pacientes (PAGNIN e QUEIROZ, 2015; WANG et al., 2016).

Vários pesquisadores, cientes do efeito estressor da formação 
médica, estão realizando estudos para propor alternativas de acon-
selhamento e apoio acadêmico visando minimizar as alterações de 
estado mental entre os discentes, e vêm obtendo resultados positivos. 
Sendo assim, pelos riscos comportamentais, físicos e sociais a que os 
graduandos em medicina podem ser expostos, caso sua saúde men-
tal não esteja compensada, faz-se necessário conhecer os aspectos 
estressores que interferem no estado mental e na qualidade de vida 
de acadêmicos de medicina; bem como vislumbrar possíveis interven-
ções preventivas a fim de minimizar os efeitos deletérios na saúde 
mental dos médicos.
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Metodologia

O estudo trata-se de uma revisão da literatura, método que per-
mite identificar as evidências sobre uma temática específica e sinte-
tizá-las. Descrita como um método de revisão que objetiva fornecer 
uma perspectiva ampla sobre determinado tema e que tenha aplicabi-
lidade para a prática (WHITTERMORE, KNAFL, 2005).

Os descritores utilizados para a busca de artigos foram “edu-
cation, medical” OR “medical education” AND “mental health” AND 
“stress” e “educação, médica” OU “educação médica” E “saúde mental” 
E “estresse”. As bases de dados consultadas foram a National Center 
for Biotechnology Information U. S. National Library of Medicine (Pub-
Med) e Trip Medical Database. A pesquisa incluiu estudos publicados 
nos últimos 10 anos, nas línguas inglês e português. 

Para inclusão dos artigos, no primeiro momento, foram obser-
vados os títulos e os resumos, sendo rejeitados aqueles que não se 
enquadravam nos critérios de inclusão, ou seja, que não se encaixa-
vam nos termos de busca. Em seguida, foram eliminados os artigos 
duplicados, foi realizada a leitura completa do texto dos trabalhos se-
lecionados para incluí-los ou excluí-los da revisão. Foram excluídos os 
estudos em que o público não fossem graduandos de medicina; que 
não possuíssem outros referenciais comparativos, estudos de publica-
ção única, e aqueles em que as informações não fossem condizentes 
com o objetivo da revisão. Após todas as leituras e análises dos arti-
gos foram incluídos 25  documentos para a elaboração da revisão da 
literatura.

REVISÃO DA LITERATURA
O Estresse Inerente a Formação Médica

 Desde os primórdios da profissão médica, o processo de for-
mação e atuação foi entendido como um sacerdócio; e por isso, deve-
ria implicar em sacrifício da vida pessoal em detrimento a profissional. 
Os médicos, para se dedicarem aos seus pacientes não deveriam me-
dir esforços de qualquer natureza, nem que lhes custasse a própria 
saúde física ou mental.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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O excesso de dedicação exigido na atuação médica foi trans-
ferido, no mundo contemporâneo, para desde o momento da escolha 
em fazer o curso de medicina. Há indícios de que antes do processo 
seletivo para admissão num curso de graduação medicina, os jovens 
que optam por esta profissão são mais angustiados quando compara-
dos a indivíduos de idade semelhante, pois a concorrência pelas va-
gas disponíveis nas universidades, centros universitários e faculdades 
requerem um desempenho excepcional para aprovação (BRAZEAU 
et al., 2014). 

 A necessidade de alto desempenho escolar, controle psicológi-
co para realização das avaliações de seleção e a expectativa familiar 
para a aprovação podem contribuir para que os canditados ao ingres-
so no curso de medicina desenvolvam transtornos de ansiedade e es-
tresse; o que pode culminar com o comprometimento psíquico e maior 
predisposição a ansiedade e ao burnout desde o início da formação 
em medicina (BRAZEAU et al., 2014). 

Após a admissão no curso de medicina, os estudantes passam 
a experimentar as altas demandas acadêmicas da formação, horário 
integral de estudo, necessidade de se comprometer com atividades 
extras como estágios, projetos de pesquisa e extensão; o que podem 
causar alterações no senso de coerência mental, estratégia de enfre-
tamento social distorcida e dificuldade de interação interpessoal. Tais 
condições, por sua vez, podem gerar um grande número de proble-
mas emocionais incluindo ansiedade, burnout e depressão (TARTAS 
et al.,2016; RANASINGHE et al., 2021).

O burnout é uma síndrome decorrente do trabalho ou estudo 
excessivo, e caracteriza-se por exaustão emocional, baixa realização 
pessoal e despersonalização, que podem gerar distanciamento inter-
pessoal. A dificuldade das relações pessoais torna os acadêmicos de 
medicina mais propenso a cometer erros de julgamento, na vida pes-
soal e profissional, a fazer uso abusivo de substâncias e até ter idea-
ção suicida (RANASINGHE et al., 2021).

Estudo norte americano, comparou o burnout de estudantes de 
medicina com outros indivíduos da população na mesma faixa etária, es-
tando os universitários de medicina mais propensos a apresentar fadiga e 
indícios de depressão. O nível de estresse entre graduandos de medicina 
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tem tido sua prevalência estudada e relatada em diversos países do mun-
do, dos cinco continentes. Há pesquisas com estimativas que variam de 
31,2% a 74,2% de graduandos em medicina com sintomas de ansiedade 
e estresse (DYRBYE et al., 2014; REHMANI, KHAN e FATIMA, 2018).

Outro grande estudo realizado por Danset (2017) levantou as-
pectos sobre a saúde de 1.036 estudantes de medicina de universi-
dades francesas, sendo 539 (61.1%) da François-Rabelais de Tours e 
497 (43.4%) da Paris7-Diderot. De acordo com a pesquisa,  a saúde 
de graduandos estava deteriorada no que diz respeito a presença de 
altos níveis de ansiedade, depressão, distúrbios do sono, uso abusivo 
de álcool, tabaco, cannabis, ansiolíticos e fármacos indutores de sono.

No Estados Unidos, uma investigação realizada por (JACKSON 
et al., 2016) também entre estudantes de medicina, detectou que o 
abuso de álcool foi maior neste grupo quando comparado a indivíduos 
da mesma idade que não estudavam medicina. A ingestão abusiva foi 
ainda maior entre alunos mais jovens, solteiros, com burnout e maior 
dívida educacional.

Pesquisa realizada com 10.985 estudantes de medicina de to-
das as faculdades francesas observou que as mulheres, quando es-
tressadas, relataram procurar cuidados com psiquiatra e/ou psicólogo, 
consumir antidepressivos e ansiolíticos. Os homens, em contrapartida, 
referiram fazer uso abusivo de álcool, tabaco e drogas ilícitas, espe-
cialmente em festas, para aliviar a ansiedade e lidar com o estresse 
antes das avaliações (ZIAD et al., 2019).

Outra observação interessante mediante a leitura dos artigos, foi 
que independente da cultura, a formação médica é estressante. Investiga-
ção realizada por Gazzaz et al. (2018) na Faculdade de Medicina Rabigh, 
na Arábia Saudita, demonstrou prevalência de estresse em 59,2% entre 
os 152 homens avaliados. A sobrecarga acadêmica foi destacada como 
preponderante para estado mental e não outras condições de vida. A pes-
quisa destaca ainda que avaliações frequentes deveriam ser evitadas e o 
ambiente de ensino-aprendizagem poderia ser conduzido com metodolo-
gias de ensino ativo associadas com aconselhamento e apoio acadêmico 
adequado para melhorar o desempenho dos discentes.  

Então, os fatores estressores desde o processo seletivo, duran-
te a formação em medicina, nas seleções e término das pós-gradua-
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ções; bem como o lidar diário com problemas de saúde dos pacientes 
e as angústias dos familiares são apontados como potencializadores 
de exposições de graduandos em medicina e médicos ao estresse e 
alterações mentais decorrentes dele.
 
Ações para Redução do Estresse na Formação Médica

Há varios motivos para o elevado percentual de graduandos em 
medicina estressados, ansiosos e com doenças mentais, mas existem 
muitos pesquisadores que relacionam o fato a ineficácia de mecanis-
mos de acompanhamento contínuo do corpo discente quanto ao nível 
de estresse e de resiliência, ou seja, capacidade de contornar proble-
mas, adaptando-se à pressão, superando obstáculos sem sucumbir 
mentalmente (WILD et al., 2014).

É sabido que a maiora das instituições de formação médica 
não dispõe de mecanismos de triagem e amenização de ansiedade 
e de estresse, promoção de bem-estar e de autocuidado, educação 
continuada e/ou apoio psicopedagógico para baixo desempenho aca-
dêmico e prevenção de burnout. Assim, para melhorar o estado men-
tal dos estudantes de medicina, pesquisadores têm proposto interven-
ções durante a formação acadêmica (WARD, OUTRAM e HESLOP, 
2018; MCLUCKIE et al., 2018).

Vários pesquisadores, mediante a ciência do efeito estressor da 
formação médica, estão realizando estudos para propor alternativas de 
aconselhamento e apoio acadêmico visando minimizar as alterações de 
estado mental entre os discentes, dentre quais podem-se citar: 1) exer-
cícios de mindfluness (WARNECKE et al., 2011), 2) técnicas de relaxa-
mento (DEHGHAN-NAYERI; ADIB-HAJBAGHERY, 2011; WILD et al., 
2014), 3) programas de autocuidado (AYALA et al., 2018), 4) treinamento 
de mindfulness (MALPASS; BINNIE e ROBSON, 2019), 5) programa 
MED-WELL (WOROBETZ et al., 2020) e 6) experiências de vida com-
partilhadas por médicos. As instituições que têm adotado ações preven-
tivas impactaram positivamente nas atitudes de saúde mental e estigma 
de estresse entre estudantes de medicina (MARTIN et al., 2020).

Pesquisa realizada por Lyndon et al. (2017) entre acadêmicos 
de medicina da Universidade de Auckland na Nova Zelândia propôs 
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intervenções personalizadas para os estudantes em fases mais avan-
çadas da formação nos quais foram encontrados burnout e baixa qua-
lidade de vida. Com as orientações individualizadas ou em grupo e 
práticas de promoção do bem-estar, houve melhoria da motivação 
acadêmica, menor ansiedade e melhor desempenho. 

Docentes australianos propuseram uma intervenção no hos-
pital regional australiano, por meio de palestras e orientações dis-
ponibilizados por e-mail, que consistiram em promover o bem-estar, 
autoconsciência e estratégias positivas de enfrentamento, como: exer-
cícios de respiração e autocuidado. As iniciativas tinham a finalidade 
de promover aprendizagem solidária e melhorar o ambiente de tra-
balho. Como resultado, observaram que a maioria dos estagiários de 
medicina eram ciente dos conceitos de qualidade de vida e sua impor-
tância para a saúde mental, mas tinham pouco tempo para cuidar de 
si mesmos devido à alta carga horária da formação médica (WARD, 
OUTRAM e HESLOP, 2018).

As instituições de graduação em medicina não fazem habitual-
mente triagem e amenização de ansiedade e estresse. Entretanto, já 
existem diversos estudos sobre a necessidade de introduzir no es-
paço universitário, especialmente na formação médica, o conceito e 
aplicação da resiliência, para que sejam capazes de gerenciar a vida 
atribulada sem sucumbir mentalmente e preservando à saúde mental 
(MCLUCKIE et al., 2018).

De acordo com pesquisa realizada por Malpass, Binnie e Rob-
son (2019), estudantes de uma faculdade de medicina no sudoeste do 
Reino Unido que se voluntariaram para participar do curso de formação 
em mindfulness relataram uma nova relação com seus pensamentos e 
sentimentos, o que aumentou o senso de controle e resiliência. Após o 
curso, os acadêmicos melhoraram a capacidade de gerenciar sua car-
ga de trabalho e aceitaram melhor suas limitações como aprendizes. 
Os alunos descreveram melhores habilidades de empatia e comuni-
cação através da construção da consciência interna de pensamentos, 
sentimentos, julgamentos e desenvolvimento de observação atenta. 

Os resultados do estudo são interessantes e promissores para 
aplicação em outras instituições, apesar dos próprios autores reconhe-
cerem as limitações do estudo no que concerne ao tamanho amostral 
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ter sido pequeno, a saturação em temas-chave durante a análise do 
estudo qualitativo e a “proximidade social e clínica” do entrevistador 
com alguns alunos, por ser uma estudante de medicina do último ano 
que entrevistou outros estudantes de medicina (MALPASS; BINNIE e 
ROBSON, 2019).

Outros estudos referem o autocuidado, que consiste no com-
portamento multifatorial relacionado à saúde de cada pessoa e deve 
incluir nutrição adequada, prática de atividade física, investimento em 
relações interpessoais, desenvolvimento espiritual e controle do es-
tresse, como a melhor forma de reduzir transtornos de mentais entre 
graduandos de medicina. Algumas escolas médicas já estão propondo 
e investindo em programas que ensinem e estimulem o autocuidado 
como alternativa para modular o estresse mental (AYALA et al., 2018).

Apesar de iniciativas de combate a problemas de saúde mental 
de estudantes de medicina já estarem sendo realizadas, estas ainda são 
escassas, descontinuadas e não institucionalizadas. Deste modo, inter-
venções de gerenciamento de qualidade de vida que promovam redução 
de alterações de estado mental durante a graduação médica devem ser 
estimuladas como forma de salvaguardar os acadêmicos e médicos. 

É fundamental que as universidades assumam sua 
responsabilidade no que se refere a saúde mental de seus alunos. 
Se atividades ou programas fossem implementados como parte do 
currículo formal da faculdade de medicina ou como um componente 
opcional, poderia ser possível aumentar a conscientização em torno 
das intervenções em saúde mental dentro da formação médica, além 
de facilitar a procura por serviços de saúde mental (OURA, MOREI-
RA, SANTOS, 2020). 

Atualmente, a maior parte dos programas existentes são opcio-
nais e as atividades realizadas são principalmente iniciativas de asso-
ciações estudantis. Programas implementados por gestores acadêmi-
cos e de cunho institucional ainda são escassos.

Considerações finais

A preocupação com a saúde mental de acadêmicos de medi-
cina tem emergido como importante aspecto na saúde púbica inter-
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nacional, especialmente pelo processo de formação e atuação exigir 
esforços muito além da capacidade física e mental dos graduandos e 
futuros médicos.

O estresse a que são submetidos antes do processo seletivo, 
durante a formação, na pós-graduação e na vida profissional expõem 
excessivamente os graduandos em medicina e os médicos a baixa 
qualidade de vida e alterações mentais, que interferem nos aspectos 
físicos, psicológicos e relações interpessoais; tornando-os mais pro-
pensos a diagnósticos de transtornos mentais, suicídio e abandono da 
graduação ou da profissão. 

A qualidade de vida tende a decair principalmente pelo tempo e 
custos materiais investidos, escasso cuidado contínuo com a alimen-
tação, inatividade física e problemas de saúde; aumentando os riscos 
comportamentais, físicos e sociais a que os graduandos em medicina 
e futuros médicos estão expostos. 

É possível reduzir os danos mentais e físicos se medidas de 
diagnóstico e acompanhamento forem adotadas desde o início do 
curso e se mantiverem ao longo da formação para minimizar os efeitos 
deletérios na saúde mental. Apesar de existirem, as ações preventivas 
ainda são escassas, descontínuas e não formalizadas pelas institui-
ções de ensino. Sendo assim, a promoção de qualidade de vida e 
redução de estresse são fundamentais e devem ser oficializadas de 
maneira precoce na graduação médica.
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RESUMO
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, no qual 
foi realizado um diagnóstico situacional e ações que visam enriquecer 
o momento de espera dos pacientes com fornecimento de informações 
sobre a hipertensão, suas complicações e prevenção de doenças asso-
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ciadas, aplicando-se um quiz de forma “verdade ou mito” e fornecendo 
informações, por meio de explicações concisas e panfletos autoexpli-
cativos. O objetivo deste estudo é descrever o conhecimento adquirido 
mediante uma intervenção de educação em saúde relacionada à HAS, 
com enfoque no nível de entendimento da população acerca dessa en-
fermidade, sobretudo de suas complicações. Foi observado um grande 
desconhecimento da população, especialmente dos idosos, acerca de 
algumas características da HAS, do seu tratamento farmacológico e a 
importância da mudança de hábitos para se atingir o controle da doen-
ça. Dessa forma, a atenção à saúde teve um papel ímpar ao permitir o 
aprimoramento do conhecimento da população sobre a HAS.
Palavras-chave: Atenção à Saúde; Educação em saúde; Hiperten-
são; Prevenção de doenças.

ABSTRACT
This is a descriptive study of experience report type in which a situation-
al diagnosis was performed and actions aimed at enriching the waiting 
moment by providing information about hypertension, the complications 
and prevention of associated diseases applying a “truth or myth” quiz and 
providing information through concise explanations and self-explanatory 
pamphlets. The aim of this study is to describe the acquired knowledge 
through a health education intervention related to SAH focusing on the 
level of understanding of the population about this disease, especially its 
complications. There was a lack of knowledge among the population, es-
pecially among the elderly, about some characteristics of SAH, its phar-
macological treatment and the importance of changing habits to achieve 
disease control. Thus, health care played a unique role in allowing the 
population to improve their knowledge about SAH.
Keywords: Health care; Health education; Hypertension; Prevention 
of diseases.

Introdução

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição multifa-
torial que depende de fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e so-
ciais, caracterizada por elevação persistente da pressão arterial (PA), 
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ou seja, PA sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastó-
lica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg, medida com a técnica correta, 
em pelo menos duas ocasiões diferentes, na ausência de medicação 
anti-hipertensiva (Barroso et.al., 2021).

Dentre as patologias crônicas não transmissíveis, a hiperten-
são arterial, assim como a diabetes mellitus, configura-se como uma 
das demandas recorrentes na atenção primária, com um dos maio-
res índices de consulta médica por ano, seja para seu monitoramen-
to, seja para verificação de descompensação ou de aparecimento de 
complicações posteriores. Com isso, intervir para evitar futuras com-
plicações deveriam ser metas de ações de educação e promoção da 
saúde com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas aco-
metidas por estes problemas (ADELIT, 2016).

Entende-se por educação em saúde um compilado de combi-
nações de experiências de aprendizagem capazes de favorecer ações 
voluntárias e involuntárias conducente à construção de processos de 
saúde individuais e coletivos, que abordem múltiplos determinantes in-
dividuais, familiares, sociais, relacionais, ambientais, enfim, que abor-
dem uma complexidade de fatores intrínsecos e extrínsecos do indiví-
duo, família e sociedade ao qual pertence (ADELIT, 2016).

Para a educação acadêmica médica, a aprendizagem significa-
tiva envolve o acadêmico como um todo, em suas ideias, seus senti-
mentos e sua cultura promovendo um processo pessoal que se reflete 
na pessoa do aluno e para sua futura jornada profissional. Esse pro-
cesso permite a realização de intervenções concretas que geram uma 
perspectiva de cidadania que extrapola os muros das universidades 
(PEREIRA et al. 2019).

Nessa perspectiva, através de uma análise situacional local 
e de uma pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), 
a hipertensão arterial apresentou-se como uma das 3 doenças mais 
prevalentes no Brasil, juntamente com diabetes e obesidade. Segundo 
o DataSUS de 2019, por volta de 24% dos brasileiros alegam ter diag-
nóstico (BRASIL, 2020) e um boletim epidemiológico de 2020 ainda 
destaca o valor de 55,4% da população que vivem nas capitais brasi-
leiras (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2020).
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 Por ter caráter crônico, é fator de risco para várias complica-
ções, como doenças cardiovasculares (ex.: Infarto Agudo do Miocár-
dio), cerebrovasculares (ex.: Acidente Vascular Encefálico), retinopatia 
hipertensiva e doença renal crônica (DELGADO, 2021). Logo, a ação 
educativa em saúde consegue englobar junto à comunidade a ressig-
nificação do conhecimento, o reconhecimento da autonomia e atitude, 
e a oportunidade de práticas comunitárias, entre outros. Essa ação 
teórico-prática contribui de forma significativa para a construção de 
práticas rotineiras na atenção primária que visem a intervenção preco-
ce sobre as complicações decorrentes das lesões fatais e não fatais 
nos órgãos alvo (BARROSO et.al., 2021).

 Levando em consideração os fatores supracitados, faz-se ne-
cessária a implementação de ações de educação em saúde, tendo 
em vista, sobretudo, a prevenção de suas complicações e o compar-
tilhamento permanente de informação com a população. Tal medida 
reafirma a educação popular em saúde e é apresentada como opção 
político-metodológica na busca do fortalecimento   da   gestão   do   
SUS, apostando   no protagonismo   popular   e na ampliação da de-
mocracia do Sistema (GAVAZZI et al., 2017).

Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo descrever a 
experiência do protagonismo ativo através de ações de educação em 
saúde de acadêmicos de medicina no enfrentamento às complicações 
da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em uma Unidade de Atenção 
Primária à Saúde do município de Fortaleza -CE.

Procedimento Metodológico

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência 
que remete uma intervenção realizada em uma Unidade de Atenção 
Primária à Saúde (UAPS) de Fortaleza-CE, localizada na regional II, 
por acadêmicos de medicina do terceiro semestre de um Centro Uni-
versitário da capital, durante os meses de agosto a outubro de 2021.

A UAPS é composta de quatro equipes da ESF, com uma equi-
pe de Núcleo de Apoio à Saúde da Família e com uma pediatra. Além 
disso, a unidade ainda conta com o Centro Especializado de Atenção 
ao Diabético e Hipertenso (CEADH) que visa garantir o atendimen-
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to de atenção especializada para os pacientes hipertensos e diabé-
ticos de alto e muito alto risco, estratificados na Atenção Primária à 
Saúde, disponibilizando atendimentos em endocrinologia, cardiologia, 
oftalmologia, enfermagem, nutrição, entre outros, de acordo com a 
necessidade dos pacientes. O CEADH conta com ambulatório de es-
tomaterapia, visando atender aos diabéticos de alto e muito alto risco 
cardiovascular, com pé diabético, cuja complexidade não poderá ser 
resolvida na Atenção Primária.

A abordagem realizada baseou-se em um diagnóstico situacio-
nal e na potencialização do momento de espera dos pacientes para 
fornecimento de informações sobre a HAS e forma de prevenção de 
suas complicações.

A ação foi desenvolvida em quatro momentos, divididos em 
duas etapas. A primeira etapa englobou o diagnóstico situacional e 
a segunda etapa envolveu a formalização de ações de educação em 
saúde com a população adscrita ao território e presente na unidade no 
momento das ações.

No primeiro momento, os acadêmicos acompanharam as con-
sultas médicas e de enfermagem, colhendo informações acerca das 
maiores vulnerabilidades às quais os pacientes hipertensos estavam 
expostos, assim como os principais fatores de riscos descritos no 
atendimento que poderiam levar a complicações de seu quadro inicial. 
Após isso, foi realizada uma priorização de fatores que foram discu-
tidos com membros das equipes de saúde da família, elencando-se 
focos de ação e principais assuntos a serem abordados na ação de 
intervenção que seria realizada posteriormente.

No segundo momento, os acadêmicos participaram de ativida-
des regulares dentro da unidade como aferição de pressão arterial, ve-
rificação de glicemia, imunização, entre outros. Onde, mais uma vez, 
reforçaram a avaliação sobre as fragilidades e principais fatores de 
riscos aos quais os pacientes hipertensos atendidos na unidade esta-
vam expostos. Após esta etapa, foram construídos materiais lúdicos 
que abordavam diretamente os assuntos em questão.

O terceiro momento foi composto pela ação propriamente dita, 
e consistiu em uma dinâmica com um quiz no formato “mito ou ver-
dade”, envolvendo questionamentos frequentes sobre a HAS e suas 
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complicações. Para realização de tal etapa, foram entregues placas 
de VERDADE/MITO para que os participantes manifestassem suas 
opiniões acerca das indagações realizadas. A partir disso, foi possível, 
então, observar o conhecimento prévio dos pacientes e, mormente, 
promover educação em saúde, uma vez que, após a manifestação 
dos pacientes, era feita uma explicação, em linguagem bem acessível, 
contendo a resposta de cada pergunta feita, para que compreendes-
sem a importância da temática (foto em anexo).

Fotografia 1 – Ação Mito ou Verdade – prevenção às complicações 
da HAS, 2021.

Fonte: os autores

O quarto momento, por sua vez, foi desenvolvido a partir da 
distribuição de panfletos autoexplicativos, que continham informações 
sobre as principais complicações da HAS, como AVC, IAM e insufi-
ciência renal, bem como medidas que ajudariam a evitar esses agra-
vos, sendo divulgada uma plataforma virtual que abordava assuntos 
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referentes a temáticas, permitindo a continuidade da oferta de infor-
mações à comunidade.

Resultado e Discussão

No contexto brasileiro, é notório que as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) são consideradas os principais desafios para 
a saúde nos próximos anos (SOUZA et al., 2014). No caso da HAS, a 
problemática é ainda mais pungente, dado que o caráter silencioso da 
doença acaba por induzir dificuldades no tratamento e na prevenção 
das complicações secundárias à patologia. Nessa conjuntura, a edu-
cação em saúde na sala de espera surge como forte aliada na tenta-
tiva de desconstruir mitos e estabelecer um alicerce adequado para o 
tratamento desses pacientes.

É indubitável que cada ser humano possui suas próprias 
particularidades intrínsecas e que, no processo de aprendizagem, 
essas diferenças se manifestam de maneira individual. Desse modo, 
diante de um processo tão complexo, a linguagem torna-se o principal 
instrumento de ligação entre o conhecimento e o indivíduo, favorecen-
do, por meio de processos interativos e mediados, o aprendizado e o 
desenvolvimento cognitivo.

A referida intervenção descrita neste trabalho evidenciou diversos 
problemas relacionados ao acompanhamento da HAS, como ingesta de 
alimentos irregulares e ricos em gorduras saturadas, baixa adesão à ati-
vidade física regular, entre outras, sendo a dificuldade na condução do 
tratamento farmacológico indicado uma das mais manifestas. Em dado 
momento da atividade, durante a aplicação da pergunta “Existe necessi-
dade de tomar os medicamentos anti-hipertensivos diários quando nossa 
pressão está controlada?”, tal problemática ficou evidente, pois, embora 
grande parte dos pacientes tenham afirmado que sim (“Verdade”), uma 
parcela significativa levantou a placa “Mito”, fato que corrobora a hipótese 
levantada por Bezerra, Lopes e Barros (2014), de que o caráter silencioso 
da patologia, em conjunto com o desconhecimento sobre a HAS, interfere 
de maneira considerável na progressão do tratamento. 

É fato que outros fatores também podem influenciar na adesão 
terapêutica farmacológica, de forma positiva ou negativa, visto que 
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existem variáveis levantadas em vários estudos que se inter-relacionam, 
como idade, gênero, raça, ocupação, nível de escolaridade e aspectos 
socioeconômicos. Segundo Tsiantou et al. (2010), tais fatores podem 
ter impactos relativos, o que remonta a importância da realização de 
ações educativas permanentes nessa área. 

Outro ponto relevante, na intervenção, foi sobre a ingesta de sal 
pelos pacientes com HAS. Apesar de quase a totalidade dos pacientes 
terem reconhecido que o uso demasiado de sódio é uma causa de 
agravamento para a hipertensão, alguns indivíduos ainda relataram 
dificuldades na retirada ou na diminuição do tempero na alimentação 
diária. Nesse contexto, é indubitável que o hábito alimentar de grande 
parte dos brasileiros engloba um consumo excessivo de sal, posto que 
a maior parte dos alimentos provém de gêneros industrializados. Sob 
esse viés, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) apresentados no trabalho de SICHIERI, R. (2013), 
89% dos homens e 70% das mulheres consomem sal acima do nível 
seguro. Sem dúvida, essas taxas são bastante alarmantes e indicam 
a necessidade de um maior conhecimento da população sobre a rotu-
lagem nutricional dos alimentos e até mesmo de outros condimentos 
alternativos que possam substituir o sal, com o objetivo de minimizar 
tal agente maximizador da HAS.

Além disso, por meio dessa dinâmica, também se notou que a 
população mais jovem possuía maior conhecimento acerca da HAS 
e um maior poder de entendimento da importância do seu papel no 
processo saúde-doença. A população idosa, todavia, carecia de um 
conhecimento mais sólido sobre esse tema tão relevante, sobretudo 
para esse grupo, haja vista que inquéritos populacionais em cidades 
brasileiras nos últimos vinte anos apontaram uma prevalência de HAS 
acima de 30% nesse público. Considerando-se valores de PA ≥ 140/90 
mmHg, 22 estudos encontraram prevalências entre 22,3% e 43,9%, 
(média de 32,5%), com mais de 50% entre 60 e 69 anos e 75% acima 
de 70 anos (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão). 

Dessa forma, o desconhecimento dessa parcela da população 
acerca da HAS e das medidas necessárias para um correto tratamen-
to, torna-se um problema que necessita de uma maior atenção, visto 
que a HAS é um dos principais fatores de risco para doenças cardio-
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vasculares e a probabilidade de desenvolver HAS aumenta de forma 
acentuada com a idade, sendo ela a doença crônica mais comum em 
idosos, com prevalência igual ou superior a 60% nesse grupo de in-
divíduos na América Latina (RABETTI, 2011).  Com isso, uma parte 
do projeto de intervenção foi reservado para a entrega de panfletos 
explicativos, após a realização da dinâmica de “mito ou verdade”, o 
qual abordava as principais características da HAS e as complicações 
mais frequentes que podem ocorrer, principalmente com o tratamento 
não adequado, além de reforçar as medidas farmacológicas e não far-
macológicas que deveriam ser seguidas para evitá-las. 

Nesse contexto, é recomendável a adoção de medidas que visem 
o aprimoramento do conhecimento da população acerca da HAS e as 
nuances tanto do tratamento farmacológico, quanto do não farmacológi-
co, destacando a importância de certas medidas cotidianas que influen-
ciam no sucesso do tratamento, sendo papel da Equipe de Saúde da Fa-
mília analisar os pontos que mais devem ser discutidos e debatidos com 
os pacientes, sobretudo na população idosa. Assim, ações interativas, 
como a atividade de “mito ou verdade”, podem ser aliadas fundamentais 
no processo de conhecimento da população e uma ferramenta para tra-
çar estratégias de aprimoramento do processo de educação em saúde.

Considerações Finais

O modelo hegemônico que fortalece as ações de promoção e 
educação em saúde nos campos da saúde, além da biomedicina, tem 
se fortalecido cada vez mais nas práticas, reiterando o enfoque no ho-
mem e em suas relações com os determinantes de saúde.

A construção de processos e ações que trabalham hábitos e 
condutas, redução de fatores de riscos individuais e comunitários, as-
sim como a compreensão sobre os fatores que causam as complica-
ções em pacientes portadores de hipertensão arterial tem mostrado 
sua força na melhora da qualidade de vida e estimulado a autonomia 
dos pacientes, ampliando o seu entendimento sobre o problema e le-
vando a reflexões sobre a temática.

Diante do exposto, pode-se concluir que as ações de promo-
ção de educação em saúde contribuíram de forma significativa para 
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a propagação de informações sobre a relevância da HAS e de seu 
manejo adequado, com o fito de evitar suas possíveis complicações. 
Todavia, apesar de tal relevância, ainda se fazem necessários mais 
estímulo a esses processos de intervenção nos processos de saúde-
-doença. Assim como é inegável a valorização de tais atividades na 
vida acadêmica, com o intuito de formar profissionais transformadores 
de processos de cuidado e atenção. Revitalizando a percepção filosó-
fica que a arte do cuidar advém da arte do conhecer, e do processo de 
compreender e ressignificar as práticas cotidianas.
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RESUMO
O kiwi é a cultura mais conhecida do gênero Actinidia. Embora as 
vendas da fruta Actinidia no mercado internacional sejam dominadas 
por uma única cultivar de kiwi Actinidia deliciosa, há um número con-
siderável de cultivares e seleções no gênero que têm forma, tamanho 
e pilosidade amplamente diversos. Eles também oferecem uma ampla 
variação em atributos sensoriais, como cor da carne, sabor, e em atri-
butos nutricionais, como nível de vitamina C e teor de carotenóides. 
O nível de actinidina, que é uma protease de cisteína do kiwi, também 
varia muito entre as cultivares. Nessa concepção, a presente prospec-
ção tecnológica apresenta um estudo de análise para estimar a impor-
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tância sobre o uso de antienvelhecimento baseado no kiwi presente em 
cosméticos, com foco em suas propriedades. O estudo foi elaborado a 
partir do recolhimento, indagação e apreciação do conhecimento dos 
documentos de patentes nomeado nas bases de dados INPI e WIPO. 
Após uma leitura analítica do material, foram selecionados os artigos 
e dados que se enquadrou nos critérios pré-estabelecidos, onde as 
informações relevantes foram organizadas de forma a elucidar o tema 
proposto, com recorte temporal de 2011 a 2021. Considerando os da-
dos coletados, verificou-se que o Brasil e a China são os maiores de-
tentores de patentes, com destaque para os depósitos na classe A61K 
da Classificação Internacional de Patentes. Esses resultados mostram 
o interesse industrial na inovação tecnológica e farmacêutica com as 
propriedades do Kiwi.
Palavras-chave: kiwi; Actinidia; Cosméticos; Prospecção Tecnologia.

1. Introdução

Para o desenvolvimento de produtos naturais na indústria de cos-
méticos se destacam as matérias-primas com maior potencialidade e dife-
rentes tipos como frutas, matéria prima da flora tropical, corantes naturais, 
resinas, óleos essenciais e vegetais.¹ As plantas medicinais apresentam 
na sua composição princípios ativos que são usados em diversos tipos de 
tratamento, eles servem essencialmente como base para medicamentos 
fitoterápicos, todavia também podem ser aplicados na elaboração de no-
vos produtos no ramo dos cosméticos.² Devem ter garantia de qualidade, 
efeitos terapêuticos comprovados, segurança de uso e com posição pa-
dronizada exatamente como todos os outros medicamentos.³

Quanto aos corantes naturais, o setor de cosméticos também 
utiliza os corantes como material excepcionalmente agradável para 
produção de diferentes produtos, além de serem desenvolvidos como 
novos, principalmente para indústria de alimentos e para novos pig-
mentos da Indústria Têxtil. A relação entre frutas e cosméticos na in-
dústria é uma espécie de casamento por conter tantos produtos e com 
tanta variedade no mercado, há uma grande diversidade de princípios 
ativos presentes nas espécies frutíferas que indicam um enorme po-
tencial do aproveitamento industrial. Já em relação aos óleos essen-
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ciais e vegetais são extraídos por prensagem mecânica e contém uma 
difícil evaporação e são basicamente compostos por triglicerídeos, 
esses tipos de materiais tem tido uma grande importância, já que na 
indústria de cosméticos eles são usados como ingredientes de base, 
emolientes e hidratantes (MOURÃO MIGUEL, 2011).

A Actinídea deliciosa, conhecida como kiwi é um fruto cítrico 
que tem origem chinesa, e foi introduzido no Brasil nos anos 70, origi-
nando um grande interesse no mercado justo ao seu preço acessível, 
ao aumento de produtividade e com poucos gastos com a produção 
em estados como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais. Esta fruta aponta uma grande variedade de bene-
fícios a saúde, se vinculada a uma dieta se torna um excelente regula-
dor do intestino e da tensão arterial, por sua composição ser rico em 
fibras, vitaminas especialmente a vitamina C e farto de sais minerais 
em particular o potássio. Este fruto apresenta açúcares e ácidos e 
sua polpa tem como principais açúcares a glicose, frutose e sacarose, 
e os ácidos são os cítricos, químicos e málicos. Na comercialização 
apresentam-se alguns alimentos que são concebidos através da fruta, 
todavia os mais procurados são as polpas e sucos, que em maioria 
são vendidos na sua forma In Natura (RIBEIRO, 2018).

A fruta apresenta efeitos antioxidantes da vitamina C e outros 
compostos em altas concentrações podem beneficiar pessoas com 
asma. Há evidências que pacientes que tem condição asmática e in-
gerem frutas ricas em vitamina C, como por exemplo, o kiwi em uma 
frequência de uma a duas vezes por semana pode ter uma melhora na 
sua função pulmonar (MEDICINEH, 2021).

O Brasil está na lista do grupo dos países em desenvolvimento, 
porém não está sentenciado a permanecer neste grupo. Nos últimos 
15 anos, o desenvolvimento de iniciativas inovadoras no país mostrou 
avanços consideráveis para a construção de um futuro melhor para 
a nação. Com estudos na área tecnológica, foi fundado que é essen-
cial para qualquer projeto de desenvolvimento do país há necessidade 
de estudos prospectivos é Claro. As grandes mudanças tecnológicas 
ocorridas foram particularmente nas últimas décadas, indicam que 
ainda há muito para alterar e tornar necessária a compreensão das 
forças que irão orientar o futuro.
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O termo prospecção tecnológica declara claramente atividades 
de prospecção centradas nas mudanças tecnológicas no tempo e sig-
nificado de inovação e mudanças na capacidade funcional. Ela propõe 
agregar informação ao processo de gestão tecnológica e tenta prever 
possíveis estados futuros da tecnologia ou até condições que podem 
afetar a contribuição para as metas estabelecidas. Está relacionada 
tanto com a prospecção econômica quanto com a social, que distri-
buem diversas características em comum e mudanças em um domínio 
que afetam os outros (COELHO, 2003).

2. Metodologia

Para esta prospecção, foi executado um estudo prospectivo 
científico e tecnológico, onde empreendemos a procura por patentes 
e artigos científicos referentes às palavras-chave da pesquisa. Para 
a busca de patentes, foram utilizadas as bases gratuitas do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e World Intellectual Property 
Organization (WIPO). Para a procura de artigos, foram utilizadas as 
bases de dados Scielo, PubMed e Google Acadêmico.

Inicialmente, as palavras-chave para a busca foram emprega-
das em português e em inglês: “Kiwi”, “cosmético” (cosmetic), “Acti-
nidia deliciosa” (delicious actinide) e “propriedade farmacológica” 
(pharmacological properties). Seguidamente, as patentes e os artigos 
obtidos foram analisados com algumas combinações distintas, como: 
“Actinidia deliciosa” AND “cosmetic”, “Kiwi” AND “cosmetic” e “Actinidia 
deliciosa” AND “pharmacological properties”.

Nesta prospecção, as pesquisas foram feitas com a inserção 
das palavras no campo intitulado como título e/ou resumo. Ademais, 
foi realizada uma resenha de quantidades de patentes e artigos publi-
cados nos últimos dez anos, ou seja, de 2011 a 2021.

3. Resultados e discussão

A Prospecção Científica estabelece instrumentos básicos para 
a fundamentação dos processos de tomada de decisão e formação 
de métodos em diferentes níveis de conhecimento. Tem como propó-
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sito esboçar possíveis e desejáveis ações que contribuirão de forma 
positiva para a construção de pesquisas futuras. Além disso, são fa-
cilitadoras da Propriedade Intelectual, objetivando melhorar a gestão 
da inovação ao aumentar o senso crítico e ampliar a visão dos alarga-
mentos tecnológicos (SERAFINI et al., 2011; MACHADO et al., 2014).

Mediante de pesquisas feitas a partir das palavras-chave e 
suas associações, foi observado o número de documentos encontra-
dos nas duas bases de dados científicos. Utilizando o termo “Kiwi”, 
foram encontrados 19 artigos na patente de dados INPI e 5.554 na 
WIPO (Tabela 1).

Tabela 1 - Número de artigos científicos publicados nas bases INPI e 
WIPO por palavras-chave

Palavras-chave INPI WIPO

Kiwi 19 5.554

Actinidia deliciosa and cosmetic 0 2

Kiwi and cosmetic 1 67

Actinidia deliciosa and pharmacological  properties 0 0
Fonte: Próprio autor (2021).

Notou-se que na INPI apresentou apenas 1 artigo com as com-
binações de palavras pesquisadas, enquanto na WIPO apresentou o 
maior número de artigos científicos, com a combinação das palavras 
“Kiwi and cosmetic”, resultando em um total de 67. Já com as combina-
ções “Actinidia deliciosa and cosmetc” e “Actinidia deliciosa and phar-
macological properties”, observou-se 0 quantidade de artigo publicado 
na INPI, já na WIPO foram 2 artigos, respectivamente (Tabela 1).

No gráfico abaixo, evidencia-se a constante oscilação dos de-
pósitos de patentes durante o período de dezembro de 2011 a dezem-
bro 2021, no banco de dados INPI. No ano de 2017 e 2019 são os que 
mais apresentaram patentes, 2 em cada. Percebeu-se que nos anos 
de 2011, 2013, 2014 e 2021, o banco de patentes INPI não recebeu ne-
nhum depósito. Nota-se, então, a necessidade de investimentos para 
que se possam fazer mais pesquisas que sirvam de exemplo para 
pesquisas futuras (Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Número de patentes depositadas nos bancos INPI, entre 
os anos de 2011 a 2021.

Fonte: Próprio autor (2021).

O banco de patentes WIPO mostrou-se ser o mais completo 
em questão de patentes. Por meio dele, é possível evidenciar o investi-
mento feito por países desenvolvidos nesta área, como a China, que é 
um país que apresenta um grau de industrialização bastante elevado. 
O gráfico abaixo mostra a evolução, durante os anos, do número de 
depósito de patentes. Notou-se que nos anos de 2011 o WIPO não re-
gistrou nenhuma patente depositada, e que no ano de 2013 este banco 
apresentou menor número de patentes depositadas (90). O ano que 
registra o maior número de depósitos é o de 2017, com 836 patentes 
depositadas.
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Gráfico 2 – Número de patentes depositadas no banco de patentes 
WIPO, entre os anos de 2011 a 2021.

Fonte: Próprio autor (2021).

Em relação ao país depositante, percebeu-se um resultado de 
20 patentes registradas do Brasil no banco de dados INPI (Gráfico 3). 
O gráfico abaixo relaciona o país de acordo com a patente registrada.

Gráfico 3– País depositante no banco de dados da patente INPI

Fonte: Próprio autor (2021).
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Já no banco de dados de patentes WIPO, notou-se a quanti-
dade vasta de patentes depositadas pela China, com um resultado de 
4.473, em seguida está a República da coréia, com 290, e o Estados 
Unidos da América com 139 e por fim o Japão com 112 (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Países depositantes no banco de dados WIPO.

Fonte: Próprio autor (2021).

Classificação Brasileira de Patente depositada na INPI com a 
palavra-chave “Actinidia deliciosa”. Foi encontrado apenas um código 
A23C= procedência em produtos obtidos; fabricação de manteiga em 
pó; queijo em pó e evaporação em geral.
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Grafico 5 – Classificação Brasileira de Patente na base INPI de 
2011 a 2021.

Fonte: Próprio autor (2021).

A classificação de Internacional de patentes depositadas na 
WIPO com a palavra- chave “Actinidia deliciosa”. A61K= preparações 
para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas; C12G=simula-
ção de envelhecimento por aromatização;A23L= alimentos, produtos 
alimentícios ou bebidas não alcoólicas, não abrangidos pelas sub-
classes A21D ou A23B-A23J; A61P= atividade terapêutica específi-
ca de compostos químicos ou preparações medicinais; A61P= ativi-
dade terapêutica específica de compostos químicos ou preparações 
medicinais;C12N= micro-organismos ou enzimas; suas composições; 
propagação, conservação, ou manutenção de micro-organismos; en-
genharia genética ou de mutações; meios de cultura; A01N= eletro-
terapia; magnetoterapia; terapia por radiação; terapia por ultrassom; 
A61Q= uso específico de cosméticos ou preparações similares para 
higiene pessoal;C12Q= fermentação ou processo de utilização de en-
zima envolvendo controle responsivo. (gráfico 6)
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Grafico 6 – Classificação Brasileira de Patente na base WIPO de 
2011 a 2021.

Fonte: Próprio autor (2021).

4. Conclusão

O kiwi (Actinídea deliciosa) possui diversas propriedades que 
podem ser aplicadas principalmente nas áreas industriais de cosméti-
cos e farmacêuticas, pelos benefícios que oferece ao ser humano em 
relação à saúde e à estética. Dessa forma, esta prospecção tecnológi-
ca teve como finalidade mapear as informações de artigos publicados 
nos bancos de dados WIPO e INPI, apresentando uma visão geral do 
desenvolvimento de produtos à base de kiwi (Actinídea deliciosa).

Considerando os dados coletados, verificou-se que o Brasil e a 
China são os maiores detentores de patentes, com destaque para os 
depósitos na classe A61K da Classificação Internacional de Patentes. 
Esses resultados mostram o interesse industrial na inovação tecnoló-
gica e farmacêutica com as propriedades do Kiwi.

Ademais, em vista do exposto, concluímos que esta prospecção 
tecnológica sobre o kiwi (Actinídea deliciosa) poderá contribuir para a 
construção de pesquisas e inovações tecnológicas futuras.
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duce the efficacy of vaccines and vaccine hesitancy are challenges for 
vaccines in the face of the COVID-19 pandemic. There are five main vari-
ants of concern (VOC) at the moment: B.1.1.7, P.1, B.1.351 and B.1.427 / 
B.1.429. Although Pfizer and Moderna vaccines have good efficacy for 
new variants, this is not repeated with all vaccines. VOC B.1.351 is the 
one that has most affected the efficacy of vaccines so far, even leading 
to the non-approval of the AstraZeneca vaccine in South Africa, where 
this variant is prevalent. There are still not enough doses of effective 
vaccines for the whole world. The best way to avoid case numbers until 
vaccines are available globally still seems to be non-pharmaceutical in-
terventions like isolating and tracking infected contacts.
Keywords: Covid-19; SARS-CoV-2; Vaccine; VOC; Pandemic.

RESUMO
Por mais de um ano, o mundo sofreu com COVID-19. Mais de 3 mil-
hões de vidas já foram perdidas. As vacinas são importantes para 
conter a pandemia de COVID-19, mas muitos problemas estão sendo 
encontrados. Número insuficiente de doses, surgimento de variantes 
preocupantes que reduzem a eficácia das vacinas e hesitação da vaci-
na são desafios para as vacinas em face da pandemia de COVID-19. 
Existem cinco variantes principais de preocupação (VOC) no momen-
to: B.1.1.7, P.1, B.1.351 e B.1.427 / B.1.429. Embora as vacinas Pfizer e 
Moderna tenham boa eficácia para novas variantes, isso não se repete 
com todas as vacinas. O VOC B.1.351 é o que mais afetou a eficácia 
das vacinas até o momento, levando inclusive à não aprovação da 
vacina AstraZeneca na África do Sul, onde essa variante é prevalente. 
Ainda não existem doses suficientes de vacinas eficazes para todo o 
mundo. A melhor maneira de evitar o número de casos até que as vaci-
nas estejam disponíveis globalmente ainda parece ser intervenções 
não farmacêuticas, como isolar e rastrear contatos infectados.
Palavras-chave: Covid-19; SARS-CoV-2; Vacina; VOC; Pandemia.

1. Introduction

 In December 2019, the first cases of a new disease emerged 
in Wuhan city, Hubei province China, caused by an unknown corona-
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virus. In January 2020, it was discovered that this novel coronavirus 
disease (COVID-19) was caused by severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (PACHECO; SILVA; SOUZA; BORGES 
et al., 2021).

 Before SARS-CoV-2, there were other viral coronavirus epide-
mics, such as severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-
-CoV-1) in 2002-2003 and Middle Eastern respiratory syndrome coro-
navirus (MERS-CoV) in 2012 (BHAT, 2021).

 Although SARS-CoV-2 has a 79.6% genetic identity with the 
SARS-CoV-1 virus and 50% with MERS-CoV (PACHECO; DA SILVA; 
DE SOUZA; DA SILVA et al., 2020), they have many differences, inclu-
ding a stronger ability of the novel coronavirus to bind to human angio-
tensin-converting enzyme receptors (rACE2), causing more number of 
infections (DAVIES; JARVIS; EDMUNDS; JEWELL et al., 2021) .

 Estimate of basic reproduction number (R0) corresponds to 
2.5 with indicative of spread of the infected person to more than two 
persons compared with R0 of 2.0 to SARS-COV-1(DAVIES; JARVIS; 
EDMUNDS; JEWELL et al., 2021; PETERSEN; KOOPMANS; GO; HA-
MER et al., 2020).

 Transmission routes include direct contact with droplets or ae-
rosols, but vertical transmission from mother to fetus also may occur 
(CONTINI; CASELLI; MARTINI; MARITATI et al., 2020).

 After more than 1 year, there are many challenges faced in the 
COVID-19 pandemic. SARS-CoV-2 has infected more than 100 million 
people and more than 3 million have died from COVID-19 worldwide. 
To date, there is no treatment that guarantees the cure of patients with 
COVID-19. Vaccines are important to stop the pandemic, but some of 
them may have low efficacy against emerging variants of the corona-
virus, making immunogenicity more difficult (HOPKINS, 2021; MADHI; 
BAILLIE; CUTLAND; VOYSEY et al., 2021; PALACIOS; BATISTA; AL-
BUQUERQUE; PATIÑO et al., 2021).

 There are five strains / variants of concern (VOC) at the mo-
ment: B.1.1.7 from the United Kingdom, B.1.351 from the South Africa, 
P.1 from the Brazil and B.1.427 and B. 1,429 from the United States of 
America (USA); almost all of them spread around the world. Among 
them, the most worrying has been B.1.351 for decreasing the effective-
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ness of several vaccines. In addition, B.1.351 has the same worrying 
mutations in the spike protein (target of majority approved vaccines) as 
the variant of Brazil P.1(CDC, 2021; PACHECO; DE SOUZA; BORGES; 
DE OLIVEIRA PIRES et al., 2021)

In addition, most high-efficacy vaccines are only available in coun-
tries in high- and upper-middle-income countries, which make it difficult 
to end the pandemic in less wealthy countries, in addition to allowing 
new, more worrying variants to occur in these countries, this is the case 
for the South Africa variant (MOORE; OFFIT, 2021; NATURE, 2021).

 Oxford-AstraZeneca is low-cost vaccine and approved in more 
than 70 countries, but in South Africa, where B.1.351 is predominant, 
this vaccine has only a efficacy of 10% and will not be approved to use 
in this country (Fig. 1) (MADHI; BAILLIE; CUTLAND; VOYSEY et al., 
2021). Many are the concerns and challenges about new variants and 
efficacy vaccines. Here we bring a brief review of the results of vacci-
nes and VOC to improve strategies to vaccine rollout.

Figure 1. VOC 501.V2. South Africa variant and its mutations. The 
most threatening variant to vaccine until now.
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2. Methods

 The textual production of this study was developed based on the 
scientific literature in PubMed and Google Scholar databases. Search 
terms were used: “sars-cov-2 lineages”, “variants of concern”, “vacci-
nes”, “Coronavac”, “Novavax”, “ChAdOx1”, “Sputinik V”, “Bnt162b2”, 
“mRNA-1273” in December 2019 through May 10, 2021

3. Results and Discussion
3.1 Vaccines against COVID-19

 Vaccines are important to guarantee the population’s immu-
nity and end the pandemic. Vaccines from Pfizer and Moderna, for 
example, were able to reduce infections by 90% in the United States 
of America (USA) (THOMPSON; BURGESS; NALEWAY; TYNER et 
al., 2021). A single dose of the Pfizer vaccine also demonstrated 86% 
disease prevention effectiveness seven days after two doses in the 
UK. In Israel, the Pfizer vaccine was 72% effective in preventing deaths 
from COVID-19 with one dose of the vaccine (WMD; AMORIM; SESTI-
-COSTA; COIMBRA et al., 2021).

 Protection against COVID-19 is mediated in large part by an 
immune response directed against SARS-CoV-2 spike protein (S). The 
S-protein is responsible for binding virus to rACE2 and is the target 
of neutralizing antibodies (NAbs). It is likely that vaccination-induced 
NAbs are protective against COVID-19. NAbs bind to S-protein, usually 
at or near the receptor-binding domain (RBD), although recent studies 
have identified neutralizers that act against a region called the N-termi-
nal domain (NTD). In doing so, NAbs prevent the virus from attaching 
itself to the rACE2 on human cells (MOORE; OFFIT, 2021).

 Mutations in the variants can alter the shape of S-protein and im-
pair or even destroy the binding sites of NAb. Therefore, a vaccine’s effica-
cy may be compromised. These escape mutations usually arise when the 
virus is placed under selective pressure by that limit, but do not eliminate 
viral replication, such as, for example, low-efficacy vaccines or antibodies 
treatment with a weak natural immune response (MOORE; OFFIT, 2021; 
PACHECO; DE SOUZA; BORGES; DE OLIVEIRA PIRES et al., 2021).
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 Under these selective pressures, the virus can find a way to es-
cape this pressure and restore its ability to reproduce more efficiently. 
This scenario of evolution of the virus in the face of a weak immune 
response is one of the reasons that low efficacy vaccines could be a 
concern for new variants and intensified vaccine-associated disease 
(VAED) (MOORE; OFFIT, 2021; MUNOZ; CRAMER; DEKKER, 2021).

3.2 Intensified Vaccine-associated Disease (VAED)

 The development of vaccines for SARS-CoV-1, DENGUE, the 
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) and other 
coronaviruses has been difficult to create due to the VAED in animal 
models (HAYNES, 2020; RICKE, 2021). 

 Studies show that the enhancement of antibody-dependent di-
sease (ADE) may be related to the severity of some vaccinated people. 
What happens is that the binding of the virus to suboptimal antibodies 
increases its entry into host cells (JEYANATHAN; AFKHAMI; SMAILL; 
MILLER et al., 2020; MUNOZ; CRAMER; DEKKER, 2021).

 Multiple betacoronaviruses including SARS-CoV-2 and SARS-
-CoV-1 expand cell tropism by infecting some phagocytic cells (imma-
ture macrophages and dendritic cells) through the absorption of the 
virus by the antibody-linked Fc receptor (RICKE, 2021).

 Since vaccines that generate suboptimal antibodies can increa-
se the severity of the disease in some people, T cell vaccines could be 
a better option in these cases (MUNOZ; CRAMER; DEKKER, 2021; 
RICKE, 2021).

3.3 Variants of Concern - VOC

 Variants of Concern (VOC) is when there is evidence of increa-
sed transmissibility, more serious illness (increased hospitalizations or 
deaths), significant reduction in neutralization by antibodies generated 
during previous infection or vaccination, reduced treatment or vacci-
ne efficacy, or failure to detect diagnostic. So far, five VOCs (B.1.1.7, 
B.1.351, P.1, B.1.427 and B.1.429) have been observed, showing gene-
tic mutations in the protein Binding Domain Receptor (RBD). Among 
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the five, three variants (B.1.1.7, B.1.351 and P.1) share the N501Y mu-
tation, an aspect that influences the binding affinity of S-protein with 
rACE2 (Table 1), and consequently could be increase the infectivity 
(CHALLEN; BROOKS-POLLOCK; READ; DYSON et al., 2021).

 In particular, South Africa and Brazil variants have the most 
worrying mutations and can generate a weaker immune response with 
vaccines and, therefore, generating new mutations. P.1 and B.1.351 
have similar mutations in the spike protein, but interestingly P.1 is less 
affected by vaccines, indicating that mutations outside the RBD region 
are important for vaccine efficacy (DEJNIRATTISAI; ZHOU; SUPASA; 
LIU et al., 2021).
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3.4 Challenges

 A single infection guarantees immunity for at least 6 months in 
most people, in addition to generating specific B cells for more than 6 
months. However, some people have risk factors for COVID-19 and 
the best solution would be the vaccine (GAEBLER; WANG; LORENZI; 
MUECKSCH et al., 2021; HANSEN; MICHLMAYR; GUBBELS; MØL-
BAK et al., 2021; SHEN; TANG; MCDANAL; WAGH et al., 2021). 

 Although there are currently vaccines against COVID-19 in 
many countries, the amount is still not sufficient to guarantee herd im-
munity. The world needs about 11 billion doses of vaccines against 
coronavirus to immunize 70% of the world population, assuming two 
doses per person, 8.6 billion doses were confirmed last month. But 
about 6 billion of them will go to high- and upper-middle-income coun-
tries (NATURE, 2021).

 The loss of efficacy of vaccines with the new variants or VAED 
is already a cause for great concern, but there is still a very challenging 
factor as well: vaccine hesitancy (BARANIUK, 2021; WANG; NAIR; 
LIU; IKETANI et al., 2021).

 Due to lack of transparency in vaccine production, a survey in 
China and Brazil found that only 42% and 47%, respectively, of respon-
dents were willing to receive a vaccine made in China (BARANIUK, 
2021).

 In addition, recent and rare cases of vaccine-induced immune 
thrombocytopenia and dissemination of conflicting data are generating 
distrust in some vaccines against COVID-19, leading even to some 
countries to restrict the use of vaccines, such as this is the case with 
the AstraZeneca vaccine (GREINACHER; THIELE; WARKENTIN; 
WEISSER et al., 2021; MALLAPATY; CALLAWAY, 2021; SCHULTZ; 
SØRVOLL; MICHELSEN; MUNTHE et al., 2021).

 Therefore, the best alternative to contain the number of cases 
of COVID-19, so far, seems to be non-pharmaceutical measures such 
as isolating infected and tracking contacts, until effective and safe vac-
cines are available to a large part of the world population (LANCET, 
2021; NATURE, 2021; XING; WONG; NI; HU et al., 2020).
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4. Conclusion

The new variants are a major concern for current vaccines and 
may even have consequences with vaccine effectiveness. The Astra-
Zeneca vaccine has not been approved in South Africa due to only 
10% efficacy against the 501.V2 variant (B.1.351). This variant is alrea-
dy present globally and has an increased transmission rate of around 
50%. Despite this, highly effective vaccines such as those from Pfizer 
and Moderna still show good immunogenicity against the worrying va-
riants, but these vaccines are only available for high or upper-middle-
-income countries. Despite the worldwide circulation of these five VOC 
of SARS-CoV-2, the recommendation for dealing with these variants 
remains the same: reduce the spread of the virus. And the best way is 
to isolate and track infected contacts, besides the use of masks and hy-
giene. Therefore, despite the existence of highly effective vaccines, the 
pandemic has not yet come to an end, and it is necessary to maintain 
preventive measures to contain the COVID-19 pandemic.
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RESUMO
O objetivo principal, desta pesquisa é analisar quais as principais cau-
sas que estão influenciando na mudança do clima da região amazônica 
na última década, visando estabelecer uma relação entre o clima pre-
dominante e a qualidade de vida da população amazonense. Para que 
seja possível se estabelecer fidedignidade relação do tema pesquisado 
e o registro aqui realizado, buscar-se-á respaldo na pesquisa bibliográ-
fico, que faz uso do aporte teórico, realizado por outros estudiosos, que 
tanto contribuem para que se possa compreender, o papel de cada fe-
nômeno na mudança do clima e da vida na região amazônica. O aporte 
teórico utilizado dentre muitas outras leituras foi: Ayoade,2003, Kayano 
& Moura (1986), Marengo (2018), Mendes (2005), Molion (1987), Tro-
ppmair (2004), Rao & Hada (1987). A pesquisa realizada, nos encami-
nhou para o entendimento a respeito da necessidade do cuidado e res-
peito com o meio ambiente, e dos cuidados que a humanidade precisa 
ter ao se aproveitar das riquezas naturais sem retirar a essência que se 

https://orcid.org/0000-0003-1029-8333
mailto:claupaulaalmeida@gmail.com
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encontram nas florestas e no oceano, os quais determinam a situação 
e mudanças climáticas que estão ocorrendo nas últimas décadas. Se 
faz necessário ainda que o homem entenda que sua postura frente a 
natureza se reverte contra sua própria existência. 
Palavras – chave: Clima; qualidade de vida; região amazônica, fenô-
meno.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas temos vivenciado mudanças climáticas 
abruptas na natureza, por este motivo optou-se, por pesquisar a vida 
diante do clima amazonense, pois cada vez mais o homem tem avan-
çado nas reservas de florestas fazendo-se necessário um estudo a 
este respeito para saber se as mudanças estão relacionadas com a 
ação do homem na natureza.

 O clima que antes era previsível na região amazonense agora 
é incerto, por isso entender as causas dessas mudanças climáticas e 
se estas estão contribuído, para o sofrimento humano e dos animais, 
se faz necessário. 

Diante das mudanças que estão ocorrendo no clima nas últi-
mas décadas, buscar-se-á entender: “Como as mudanças climáticas 
das últimas décadas estão afetando a vida da população amazonen-
se e o que fazer para melhorar as condições Climática no atual con-
texto?”  E assim, entender quais as principais influências, do homem 
para devastação da natureza vislumbrando-se possíveis mudanças de 
comportamento em relação a natureza que venham contribuir com a 
estabilidade climática.

Por ser o estado da Amazônia, rico em florestas descritas por 
muitos teóricos como o pulmão do mundo, está contribui para estabi-
lidade e ou instabilidade climática, nesse sentido o aprofundamento a 
respeito da mudança climática nas últimas décadas tem grande rele-
vância social, pois visa mudança de postura em relação aos cuidados 
com o meio ambiente, por meio de programas ambientais, de modo, 
que a população entenda, os prejuízos que está causando ao destruir 
a floresta amazônica  e se envolva e programas de defesa preserva-
ção da natureza , para deste modo preservar a estabilidade climática. 
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O objetivo desta pesquisa é “analisar quais as principais causas 
que estão influenciando na mudança do clima da região amazônica na 
última década.”

Esse trabalho científico contou com ampla revisão bibliográfica 
e os principais autores lidos foram: Ayoade,2003, Kayano & Moura 
(1986), Marengo (2018), Mendes (2005), Molion (1987), Rao & Hada 
(1987), Troppmair (2004). 

2. SABERES IMPORTANTES A RESPEITO DO CLIMA AMAZONENSE

Todo o meio ambiente hoje é norteado pelo acompanhamento 
climático, que influencia na agricultura, na flora, na fauna e principal-
mente nas catástrofes que estão acontecendo, por isso todo cuidado 
com o clima é primordial para mantermos o equilíbrio necessário para 
toda forma de vida existente no planeta.

A Amazônia é berço para os animais de diferentes espécies e 
plantas, Forzza (et al. 2010), que favorecem a cura de muitas doenças 
além de servir de abrigo para os animais e mesmo para o homem. 
Porém o que temos testemunhado e uma ação negativa do homem 
contra os mangues e seringais, deixando a vida sem proteção.

O clima cada vez mais sente a influência dos elementos da ve-
getação, do solo e do relevo de cada região. Para Troppmair (2004) os 
diferentes biomas apenas se confirmam diante do clima em que vivem, 
por exemplo nas regiões que são semelhantes é possível encontrar 
paisagens semelhantes e ou geobiocenoses. 

A região amazônica é propicia para a proliferação do ecossis-
tema diversificado de vegetação e isso se dá devido a ação das zonas 
temperadas que fazem com que o ar que circula atinja algumas espé-
cies com maior rigor e muitas são sacrificadas, por não aguentarem 
as variações frias e ou quentes, mas na Amazônia o clima chega mais 
estável pois, esta cidade se encontra mais próxima dos trópicos Tro-
ppmair (2004).

De acordo com registros meteorológicos, ao amanhecer era 
possível perceber o clima amazonense envolto a uma nevoa constan-
te, ocasionada pela evaporação da umidade das águas dos rios e das 
constantes chuvas que ocorrem em diferentes horários Ayoade (1998) 
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ou seja, para que as condições climáticas ocorram normalmente é pre-
ciso que haja o alinhamento da existência terrestre. 

O homem, mais do que ele pensa interfere no clima de sua 
região, pois ao derrubar as árvores e remoendo o solo interfere no 
formato do relevo primitivo causando desvio no ciclo natural do ecos-
sistema Ayoade (2003). 

Essas colocações foram necessárias e pertinentes para que se 
possa entender como está o clima na Amazônia e como o homem está 
sendo prejudicando diante de sua própria atuação no meio ambiente.

Porém nem sempre há uma preocupação com os cuidados ne-
cessários com o meio ambiente, ocasionado constantes desequilíbrios 
no clima não apenas da Amazônia, mas de todo planeta.

A mudança climática já está acontecendo e já está pro-
duzindo impactos, e quanto maior for o aquecimento, 
maiores serão os impactos futuros e riscos que a huma-
nidade vai enfrentar, incluindo a possibilidade de danos 
irreversíveis em ecossistemas, na biodiversidade, na 
produção agrícola e na economia e sociedade em geral. 
A inclusão efetiva de adaptação às mudanças de clima 
pode ajudar a construir uma sociedade mais resiliente no 
médio prazo. (MARENGO, 2018, p. 02).

Diante desta afirmação entende-se a relevância da pesquisa 
aqui em enfoque, tendo em vista que é preciso retratar as condições 
climáticas bem como enfatizar os prejuízos que as mudanças podem 
ocasionar para população, para toda forma de vida de cada região, 
diante de sua intervenção desenfreada na natureza.

O clima amazonense de acordo com Marengo e Nobre (1998), 

A Amazônia situa-se na região equatorial e possui um 
clima quente e úmido, embora este comportamento não 
tenha sido uma constância durante os últimos 15.000 
anos. Alterações da relação Terra-Sol provocaram mu-
danças significativas na quantidade de energia solar 
recebida pelo planeta Terra, modificando a composição 
dos sistemas atmosféricos predominantes e, conse-
quentemente, o clima. (p.102).

A posição da Amazônia diante da região equatorial possui natu-
ralmente uma variação constante devido as frequentes chuvas, o que 
contribui, para a alteração das temperaturas e literalmente este clima 
é uma situação habitual para a população amazonense.
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A população tão acostumada com o clima quente e úmido, 
não se deu conta das mudanças que foram ocorrendo ao longo das 
décadas diante da atuação humana em meio a floresta amazônica 
para Nobre (2007).

Tais alterações estão ligadas diretamente ao desma-
tamento de sistemas florestais para transformação em 
sistemas agrícolas e/ou pastagem, o que implica em 
transferência de carbono (na forma de dióxido de car-
bono) da biosfera para a atmosfera, contribuindo para o 
aquecimento global, o qual por sua vez acaba atuando 
sobre a região amazônica. (p. 22).

Assim diante da atuação do homem sobre a terra o clima tem 
tomado proporções, que estão afetando as condições de vida como 
saúde, falta de alimentos, fortes chuvas e até mesmo a faltada chuva, 
pois o clima ao sofrer a influência humana reverte na natureza a falta 
de seu habitat natural. Deste modo os relatos do IPCC (2007),

[...] indicam um maior número de dias quentes e ondas 
de calor em todas as regiões continentais, principalmen-
te em regiões nas quais a umidade do solo vêm dimi-
nuindo. Há ainda projeções de aumento da temperatura 
mínima diária em todas as regiões continentais, princi-
palmente onde houve retração de neve e de gelo. Além 
disso,  dias com geadas e o das de frio estão se tornan-
do menos frequentes. De acordo com o IPCC (2007), o 
aquecimento global pode levar a mudanças nos padrões 
de variabilidade de grande escala oceânica e atmosféri-
ca. (In Nobre, p. 23).

Como podemos ver todos os registros nos mostram que a atuação 
humana, fez e continua contribuindo para as atuais mudanças que estão 
alterando o clima na região amazonense. E de acordo com Manaus (2009):

Sabe-se hoje que a Floresta Amazônica ajuda a manter 
o ciclo das chuvas de outras regiões do Brasil, regula o 
clima do planeta e também contribui para a manutenção 
das espécies de plantas e animais (biodiversidade). Isso 
sem falar nas milhares, de pessoas que vivem no interior 
da floresta e dela sobrevivem. (p.09).

A região amazônica é conhecida pela intensidade em relação a 
umidade climática, acompanhada de temperaturas altas e um volume 
de água considerável por metro cúbico de ar presente durante todo o 
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ano. Essa umidade contribui para que o calor não atinja temperaturas 
mais elevadas do que o habitual que possui uma variação entre 40°C 
e 42°C graus nos meses de setembro e outubro. 

De um modo, geral na região amazônica a temperatura mínima 
em média não fica abaixo de 22°C. Essa temperatura mínima ocorre 
entre julho e agosto, por causa do fenômeno “Friagem” que acontece 
devido a mudança de massa do ar Polar Atlântico (MPA) que se des-
loca rumo as planícies na porção oeste do Brasil, período este em que 
se intensificam as chuvas e a umidade do ar torna o clima mais fresco.

Essa diferença de temperatura ocorre, por causa das diferenças 
de altitudes que se fazem presentes no Brasil e em outros países como 
a Bolívia por exemplo. E a diferença de altitude da Bolívia fica nítida 
quando os jogos esportivos são nesse país os atletas brasileiros preci-
sam se preparar bem, pois, caso contrário, podem sentir bruscamente a 
mudança de altitude. Vejamos os principais fatores que contribuem para 
mudanças climáticas no Brasil e consecutivamente na Amazônia.

2.1. FATORES QUE CONTRIBUEM PARA AS MUDANÇAS CLIMÁ-
TICAS DE UMA REGIÃO PARA OUTRA

Cada lugar é único e possui sua própria particularidade e para 
isso, existem fatores que contribuem para a diferença de temperatura.

O sol é um dos fatores que fazem com que tanto a temperatura 
como a pressão atmosférica sofram alterações, diante das diferenças 
de latitude e ou da localização de zona climática, tendo em vista, que 
os raios solares não chegam com a mesma intensidade nos diferentes 
pontos do país.

Deste modo, é possível afirmar, que quanto maior a latitude 
menor a temperatura e quanto menor a latitude maior a temperatura.

Quanto maior a latitude, a temperatura será maior e as pessoas 
terão maior dificuldade com a pressão atmosférica. Registrando-se 
que quanto menor a latitude maior será a temperatura e menor a pres-
são atmosférica e quanto maior a latitude será menor a temperatura e 
a pressão do ar será maior, o que ocasiona um mal-estar, quando uma 
pessoa se desloca de um lugar com latitude menor para outro lugar 
com latitude maior.
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A altitude se faz presente na diferença de um clima de um lugar 
para o outro, pois quanto mais longe menor será a temperatura apre-
sentada.

A proximidade com áreas marítimas e próximas do continente 
são fatores que oportunizam climas mais úmidos e chuvosos. As chu-
vas em cidades próximas do mar, ocorrem com maior frequência. Qua-
se todos os dias é possível presenciar uma mudança de tempo com 
chuvas fortes, que do mesmo modo que surgem se vão e logo o sol 
prevalece, mantendo um clima agradável e convidativo o tempo todo.

Um outro fator que que contribui para as mudanças de clima 
são as correntes marítimas: As correntes do Golfo, podem amenizam 
o clima, pois provocam um efeito entre a corrente quente e o clima da 
Europa ocidental enquanto que a corrente Benguela e a de Humboldt 
oferecem, pouca umidade favorecendo para o aparecimento de áreas 
desertas. 

Isto ocorre devido ao aquecimento que vem aumentando desde 
1949, até 2017. Este aquecimento está acontecendo em uma escala 
de 0,6 a 0,7°C.

Segundo estudos do IPCC, o aquecimento climático na Amazô-
nia vem acontecendo desde 1959, porém os órgãos governamentais 
nada têm feito, para evitar e ou diminuir o uso abusivo do solo vegetal, 
bem pelo contrário, pois todos os brasileiros puderam acompanhar a 
autorização de uma área considerável de mata nativa pelo ministro do 
meio ambiente Ricardo Salles no ano de 2020, quando a população se 
encontrava muito envolvida do o COVID-19. 

Aproveitando o desvio da atenção o então ministro, disse em 
reunião, que “aquele era o momento para passar os projetos que até 
então vinham sendo barrados pelos demais parlamentares.

 Com todo esse abuso da terra, na terra o ecossistema, fica 
cada vez mais comprometido tanto a flora, como a fauna e consecu-
tivamente o homem que vive da terra e os animais, passam a sofrer 
pela falta do equilíbrio tão necessário, para a manutenção de um clima 
favorável para existência de todas as espécies de animais e plantas.
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Projeção de mudanças climáticas na Amazônia de acordo com Marengo.

Muitas vezes ouvimos dizer, que os fenômenos que estamos vi-
venciando são inexplicáveis, mas nada na natureza acontece sem um 
sentido, sem uma causa, e todo o desequilíbrio pelo qual a população 
amazonense, vem passando e consecutivamente todo povo brasileiro 
e dos demais continentes estão passando é culpa, do próprio homem 
em meio a necessidade de aumentar bens particulares e suas rendas, 
deixando a população mais humilde a mercê da própria sorte.

 Com o aumento das temperaturas e a baixa umidade do ar, 
quem mais sofre são aqueles que verdadeiramente vivem da terra e ou 
vivem nas cidades, mas sofrem diante do descontrole pelo qual passa 
a falta de controle ambiental.

Todo este estudo oportuniza a reflexão a respeito da Amazônia, 
pois não é uma riqueza apenas brasileira, mas para o mundo, tendo 
em vista que desempenha papel fundamental no clima de toda Amé-
rica do Sul, tanto que os noticiários, divulgam a respeito da preocupa-
ção dos países estrangeiros com as queimadas e desmatamentos que 
ocorrem na Amazônia, pois este descontrole ocasiona, efeitos irrever-
síveis no ciclo hidrológico regional, que por sua vez desestrutura todo 
equilíbrio climático na natureza de um modo geral. 
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Vejamos como ocorre o ciclo hidrológico regional:

A floresta Amazônia é responsável por fazer circular a atmos-
fera, quando realiza o ciclo hidrológico corretamente, mas quando o 
ar atmosférico é reduzido, a natureza devolve não mais o clima tão 
ameno acostumado pelos amazonenses, mas sim um ar quente que 
vem ocasionando cada vez mais problemas respiratórios e outros pro-
blemas de saúde devido ao efeito estufa e pela quantidade excessiva 
de agrotóxico, jogada no ar para suprir as necessidades das lavouras 
que começam a assumir o lugar da mata atlântica. 

Este é um desafio para o povo amazonense e para toda popu-
lação, pois a expansão da cidade vem ocasionando com toda explora-
ção não apenas a destruição das matas, mas também vem colocando 
em risco todas e as espécies vivas dessa região, pois o ar fica mais 
denso e o clima cada vez mais descontrolado.

Atualmente a floresta amazônica é um símbolo de riquezas na-
turais que são cobiçados dentro do país e fora e com isso, as explora-
ções clandestinas avançam, sem o devido controle que se faz neces-
sário e com isso, por mais que pareça que muitos estão lucrando não 
é verdade, pois todos estão sim perdendo, pois, a mudança climática 
é fato. 
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O fato é que a atuação humana tem acontecido negativamente 
na floresta amazônica e essa forma de atuar se reflete em como es-
tão sendo utilizados os recursos naturais sem as prevenções ao meio 
ambiente.

O homem não sabe e ou não quer utilizar a natureza de manei-
ra reciclada, quer sim retirar e retirar o que tem ocasionado o desequi-
líbrio que se encontra posto, com consequências graves no ecossiste-
ma e para o ciclo climático.

O mais preocupante, é que no exterior as pessoas se dizem 
preocupadas com a devastação da floresta que controla boa parte do 
clima tanto no Brasil como no exterior, porém grande parte das empre-
sas e industrias que ali se encontram são asiáticas, em estão desma-
tando sem as devidas licenças.

Essa falta de preocupação, está cada vez mais contribuindo 
para o aquecimento da floresta Amazônica e de todo o planeta. Este 
aquecimento fomenta mais calor nas regiões com maiores concentra-
ções de água tornando as cidades com um clima cada vez mais árduo 
diante das construções e da lama asfáltica que invade as ruas tornan-
do a temperatura mais quente e muitas vezes insuportável.

Diante de tantas explorações que contribuem para as altera-
ções climáticas os ambientalistas iniciaram vários projetos que estão 
envolvendo os caboclos da região, para que partindo de suas dificul-
dades estes, venham se envolver com a preservação não apenas para 
preservar, mas para que o clima possa ser atingido em menor propor-
ção cada vez mais e assim possamos ter as chuvas na medida correta 
para cada região e com isso possamos ter o calor e frio sem que estes 
extrapolem as medidas suportáveis pelo homem , pelos animais e pela 
nossa flora.

3. O HOMEN EM MEIO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA AMAZÔ-
NIA DE ACORDO COM PARECER TEÓRICO

Os primeiros registros de influência da vida humana na 
Amazônia, ocorreu por volta do século XVII com a ocupação 
desse território pelos portugueses, que desde o início se preocu-
param única e exclusivamente em retirar tudo o que pudessem, 
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para suprir as perdas que tiveram com o baixo rendimento que 
estavam tendo com a perda do monopólio no comércio nas Ín-
dias.

Quando os portugueses chegaram na região amazônica lá 
encontraram os índios   Amanayé, os Apinayé, os Apurai, e logo 
que se instalaram foram usufruindo das riquezas nativas, modi-
ficando profundamente a vida e cultura dos povos que lá viviam. 
O que mais mexeu com os indígenas, foram as demarcações de 
terra que se iniciaram, e com isso, foram perdendo a terra, a qual 
retiravam apenas o que consumiam.

Os Portugueses, foram retirando tudo o que podia ser 
vendido. E com a diversidade de árvores a exploração veio de 
diferentes modos, como pela exportação das árvores nativas e 
a exploração da borracha, das especiarias que naquele período 
eram chamadas de “drogas do sertão” que eram, cravo, canela, 
baunilha, cacau, salsaparrilha, anil, urucu dentre muitas outras.

Essa exploração foi povoando cada vez mais a região e o 
capitalismo toma conta das matas que por muito tempo, era local 
de troca de relação do meio com os povos que ali habitavam.

Para realizar esta pesquisa inicialmente se fez necessário, 
o aprofundamento entre temas com possibilidade de estudo que 
contribuíram para “analisar quais as principais causas que estão 
influenciando na mudança do clima da região amazônica na últi-
ma década”.

O estudo realizado favoreceu ampliação dos conhecimen-
tos a respeito da climatologia ciência, que estuda o clima e todas 
as variações por meio dos padrões atmosféricos, que se encon-
tram vinculadas com as condições do tempo, que foram descri-
tos nessa pesquisa científica de modo, que todos que venham ter 
acesso a este material de suma importância não apenas para o 
meio acadêmico, mas para toda a sociedade de um modo geral 
aos amazonenses. 

 Após a definição do tema foi preciso fazer cumprir as de-
mais etapas para a elaboração da escrita e para tal, foi necessá-
rio elencar os estudos já realizados por outros estudiosos, que 
pudessem acrescer a pesquisa aqui realizada.
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Assim, para garantir a veracidade deste estudo, optou-se 
por fazer uso da pesquisa bibliográfica para explorar o acervo 
existente em relação ao clima da Amazônia, bem como entender 
como o clima interfere na vida humana e como o homem tem 
contribuído para toda essa mudança climática. 

A revisão bibliográfica consiste em uma compreensão 
por meio dos autores e das obras que tratam do mesmo 
tema ou de temas próximos ao da pesquisa. Trata-se de 
uma etapa inicial e de curta forma permanente no tra-
balho científico segue a escolha do tema, a formulação 
do problema, dos objetivos e das hipóteses do estudo 
(REIS, 2006, p. 68).

A pesquisa bibliográfica fornece subsídios em forma de leitura que 
contribuem para a ampliação dos conhecimentos permitindo a desenvol-
tura no momento da fundamentação da escrita, diante do tema escolhido. 

O estudo bibliográfico oportuniza traçar um posicionamento 
histórico em relação ao tema, bem como estabelecer uma relação en-
tre o objeto de estudo e as contradições que permeiam o assunto.

O aporte teórico utilizado no estudo bibliográfico, não se resu-
me aqui apenas a livros, mas impressos, aos e-books, artigos disser-
tações e outros registros que estão sendo realizados para descrever o 
estudo aqui realizado.

O clima da Terra é, sem dúvida, um sistema aberto em 
equilíbrio dinâmico. A Terra importa do Sol a energia ne-
cessária para manter seus processos (físico, químicos, 
biológicos, sociais, etc.) em funcionamento. Quando se 
diz que o clima da Terra se mantem, mesmo em condi-
ções de mudanças ambientais (como alterações na ór-
bita terrestre ou períodos de maior ou menor atividade 
solar, por exemplo), não é de se esperar que as mesmas 
configurações permaneçam inalteradas. O que ocorre, 
de fato, é uma reorganização dos fatores que controlam 
o clima e, por consequência, uma alteração da maneira 
pela qual esses fatores se expressam no espaço (atra-
vés dos atributos climáticos). A alteração da organização 
não leva o sistema ao colapso, mas sim para um novo 
patamar de organização. (OLIVEIRA, 2017, p. 05).  

As leituras realizadas proporcionam analisar o posicionamento 
dos teóricos utilizados a respeito do clima na região amazonense, bem 
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como a compreensão das causas que a falta de cuidado pode acarretar 
para a população brasileira e dos demais países. Segundo Costa (2019)

O aumento da temperatura até o atual momento já resul-
tou em profundas alterações nos sistemas naturais, se-
gundo o IPCC (2007) incluindo aumentos nos números 
e intensidade das secas, inundações e diversos outros 
tipos de tempos extremos; elevação do nível do mar; e 
perda da biodiversidade - essas mudanças têm causado 
riscos sem precedentes para pessoas e populações vul-
neráveis. (p.13).

Toda variação de chuvas que ocorrem em maior ou menor 
proporção, juntamente com a variação da temperatura das águas do 
oceano atlântico e pacífico, justificam não, apenas as mudanças cli-
máticas da Amazônia, mas tem contribuído para a mudança climática, 
em toda América do Sul. 

Na Amazônia o clima que prevalece é o equatorial quente e 
úmido, que são ocasionados pelo fenômeno El Niño, este anualmen-
te vem sendo estudado por Molion, (1987); Kayano & Moura, (1986); 
Rao & Hada,(1987). De acordo com estes estudiosos esse fenômeno 
são reflexos das condições térmicas do oceano pacífico. Por isso, é 
preciso que a temperatura seja observada de perto, pois quanto mais 
quente a massa de ar pior será, as condições de vida na Amazônia.

Cada lugar possui um clima próprio, é isso ocorre em decor-
rência do bioma de cada região, o que configura o país como, um 
contraste de diferentes climas. Porém nas últimas décadas o homem 
tem contribuído para as constantes mudanças, que ocasionam nas 
condições de vida. 

Estas condições foram sendo transformadas em alguns pontos 
positivamente, ao melhorar as moradias de muitos, mas também oca-
sionou mais pobreza, diante das constantes queimadas e devastação 
da floresta Amazônica, o que contribui para a mudança das condições 
climáticas que mesmo com todos estes fatores de mudanças ainda 
tem um clima Equatorial.

O clima Equatorial é entendido como sendo quente e úmido 
em virtude das constantes chuvas e da influência que vem da bacia 
hidrográfica, da evaporação que ocorre diante da transpiração da flo-
resta e da zona de convergência intertropical, que é um sistema de 



461PESQUISAS EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE

circulação atmosférica, que favorecem a precipitação de chuvas com 
maior frequência. 

De acordo com os estudos Mantua (1997) nas últimas 30 déca-
das o padrão de oscilação de temperaturas superficiais do mar (TSM), 
têm se mantido estável.

Dentre as variações, que acontecem na Amazônia, também é 
possível destacar que as temperaturas superficiais do mar, também 
são conhecidas como Oscilac, ou Decadal do Pacífico (ODP), que 
também possui fases fria e quentes. No período da fase fria é possível 
perceber anomalias negativas sob as precipitações do oceano pacífico 
tropical. E na fase quente as anomalias negativas ocorrem no oceano 
pacífico extratropical. Essa variabilidade climática é que estabelece o 
clima equatorial amazônico, Oliveira; Rutenio; Araújo; Carvalho e Silva 
(2006).

Esses fatores como foi possível entender, influência no clima, 
porém estudos recentes indicam que a causa principal da mudança 
climática da Amazônia é o fator vegetal, ou seja, as queimadas, e der-
rubadas da mata nativa e segundo Marengo (2018), hoje este é o prin-
cipal fator que está fazendo com que o clima tropical da Amazônia, 
passe por mudanças, que fazem, com que a umidade, começa a dar 
lugar para o tempo seco e quente.

Os riscos que a população vem correndo em razão de sua pró-
pria ação, vem sendo comprovado ano a ano e essa ação precisa ser 
repensada, e o quanto antes serem realizados projetos envolvendo as 
escolas e ONGs para conscientizar a população amazonense que o 
clima depende da maneira como estão utilizando os recursos naturais 
e se não mudarem rapidamente com as interferências dia a dia o clima 
fica com maiores alterações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A O homem com sua interferência vem contribuindo para as 
mudanças que estão acontecendo não apenas no clima e no tempo, 
mas estão sendo responsáveis por sua própria existência, ou seja, que 
sinta os reflexos de sua própria ação no meio em que vive e com isso, 
muitos perdem suas moradias.
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Por causa da ação do humana a população vem vivenciando 
constantes mudanças no clima, o que ocasiona catástrofes envolvendo 
ventos tempestades, enchentes, calor em excesso, chuva de menos, o 
que contribui para diminuição da mata nativa e em alguns lugares oca-
siona até a predominância de terrenos extremamente secos, pois sendo 
a região Amazônia  caracterizada como tendo um clima Equatorial, nor-
teado, por chuvas em diferentes períodos do dia, sendo alternados por 
ondas de calor que auxiliam na existência da vida da flora e fauna local.

Porém o que se percebe é um crescimento cada vez maior em 
relação a destruição do ecossistema nacional, por isso, o estudo reali-
zado permitiu analisar os fatos que se encontram relacionados com o 
tempo e o clima, diante da relação que se comprova entre o homem e 
a natureza, ou seja, que houve e continua acontecendo o desequilíbrio 
em relação ao meio ambiente e a destruição, que vem acontecendo na 
floresta Amazônica desde a colonização do país.

O clima na região Amazônica era previsível, hoje, porém dian-
te do alto índice de emissão de gases, das indústrias e por conta do 
desmatamento a população vem sofrendo, pois, a floresta que era seu 
local de moradia virou local onde circulam máquinas diferentes todos 
os dias não para recompor o cenário ambiental, mas para continuar 
com a exploração desenfreada.

Para amenizar as mudanças do clima, que se fazem presentes 
nas últimas décadas, se faz necessário fazer uso das ferramentas que 
avaliam as projeções climáticas do passado, presente e futuro, visan-
do uma mudança de postura e entendimento em relação.

Utilizar os registros a respeito das mudanças climáticas oportu-
niza uma visão tridimensional do sistema de tempo e clima, oportuni-
zando condições ao homem para descrever os fatores que envolvem 
essas mudanças físicas e dinâmicas tão necessárias para as intera-
ções dos componentes climáticos. 

Por meio destes conhecimentos favorecem o entendimento e a 
simulação de climas futuros, tanto no que tange o clima de uma deter-
minada região como em nível global.

É preciso ainda ter um olhar crítico com o desmatamento, queima-
das e as construções desenfreadas e pelo acúmulo de lixo nas cidades, e 
em especial no estado Amazonense, ao oceano e mesmo pela poluição 
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do ar diante do uso de tantos transportes motorizados, fazendo-se neces-
sário, cuidar das matas, água evitando toda e qualquer meio de poluição.

Fazendo-se necessário cuidar do estado da Amazônia ofer-
tando a população de mais de 4.144.597 habitantes, programas de 
preservação e cuidados com a natureza para que o tempo e o clima 
equatorial, quente e úmido não seja, mais influenciado pelos maus há-
bitos do homem, que seja influenciado pelas bacias hidrográficas que 
se encontram infiltradas em meio da floresta. 
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RESUMO
Objetivo: Refletir historicamente sobre a Teoria Ambientalista de 
Florence Nightingale e sua influência na pandemia de COVID-19. 
Métodos: Trata-se de um estudo teórico do tipo reflexivo, realizado 
em outubro de 2021, por meio de revisão narrativa sobre a temática e 
debates entre as autoras. Resultados: A teoria ambientalista de Florence 
é um marco na história da enfermagem, e suas contribuições são 
valorizadas até os dias atuais, sendo um referencial para a construção 
de qualquer estabelecimento assistencial de saúde, principalmente 
no que tange à questão da humanização Considerações finais: Ao 
traçar uma linha daquela época (Florence) com a pandemia temos a 
incrível coincidência de a enfermagem estar à frente, com o intuito de 
melhorar suas condições de trabalho e empoderamento profissional. 
Ficou evidente o quanto a Enfermagem faz a diferença em qualquer 
serviço de saúde, principalmente na padronização de fluxos e 
elaboração de protocolos na prevenção e controle de infecção.
Palavras-chave: História da Enfermagem; Pandemia, COVID-19; Teo-
ria de Enfermagem; Meio Ambiente.

ABSTRACT 
Objective: To reflect historically on Florence Nightingale’s Environ-
mental Theory and its influence on the COVID-19 pandemic. Methods: 
This is a theoretical, reflective study, carried out in October 2021, throu-
gh a narrative review on the subject and debates between the authors. 
Results: Florence’s environmental theory is a landmark in the history 
of nursing, and its contributions are valued to this day, being a refe-
rence for the construction of any health care establishment, especially 
with regard to the issue of humanization. Final considerations: By 
To draw a line from that time (Florence) with the pandemic, we have 
the incredible coincidence that nursing is at the forefront, with the aim 
of improving their working conditions and professional empowerment. 
It was evident how much Nursing makes a difference in any health 
service, especially in the standardization of flows and elaboration of 
protocols in the prevention and control of infection.
Keywords: History of Nursing; Pandemic; COVID-19, Nursing 
Theory; Enviroment. 
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Introdução

No ano de 2020, estaria comemorando os 200 anos de Floren-
ce Nightingale (nascida em 1820), intitulado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), 
como “O Ano Internacional de Profissionais de Enfermagem e Obste-
trícia”, e nem sequer imagina-se o impacto que isto representaria para 
a profissão de Enfermagem, justamente no ano considerado como iní-
cio da pandemia de COVID-19 (OMS, 2020). 

A ideia inicial era traçar um marco no sentido de reconhecer o 
trabalho feito pelos profissionais de Enfermagem e parteiras em todos 
o mundo, além de consolidar o movimento de empoderamento destes 
profissionais, assim como, melhorar as suas condições de trabalho, 
educação e desenvolvimento profissional (OMS, 2020).

Florence Nightingale, precursora da enfermagem apresentou, 
em 1859, a Teoria Ambientalista, que mostra como tema central o meio 
ambiente, sendo este capaz de favorecer ou não o avanço da doença. 
Traz o “fazer” da enfermagem, demonstrando que a higienização das 
mãos e do ambiente é uma estratégia de não disseminação de doen-
ças, manutenção da saúde física e mental, organização do trabalho 
por meio de protocolos gerenciais, importância do cuidado centrado 
no paciente, assistência embasada em evidências cientificas, assis-
tência por meio de ensino e treinamento de qualidade, importância da 
segurança do paciente e promoção do cuidado com ética profissional 
(NIGHTINGALE, 1889).

Ela foi considerada como mulher e pensadora à sociedade, 
com base em sua vocação e finalidade social, a qual solidificou em 
uma profissão baseada na ciência, deixando um legado epistemológi-
co para o cuidado do ser humano (PERES et al., 2021).

Quase duzentos anos após essa teoria, foi detectado um sur-
to de doenças respiratórias causadas pelo novo Coronavírus (SARS-
-CoV-2), também denominada Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
Este vírus se espalhou rapidamente pelo mundo, influenciando a vida 
e o cotidiano de bilhões de pessoas, sendo declarado como pandemia 
pela OMS em março de 2020. A pandemia gerada pelo SARS-CoV-2 
produziu números expressivos de infectados, pacientes graves e óbi-
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tos no mundo todo, trazendo uma nova realidade desafiadora, princi-
palmente para os profissionais da saúde (BRASIL, 2020).

Sabe-se que a epidemiologia do vírus SARS-CoV-2 é trans-
mitido principalmente por meio de gotículas respiratórias e também 
pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio das 
mãos, objetos ou superfícies contaminadas, por isso a importância do 
distanciamento social, uso de máscaras e higiene frequente das mãos 
(BRASIL, 2020; BRASIL, 2021).

No Brasil, o primeiro caso de COVID-19 foi detectado no final 
de fevereiro de 2020, momento em que países europeus como Itália e 
Espanha já enfrentavam o colapso de seus sistemas de saúde e com 
um número de mortos que assombrou o mundo. Em 03 de fevereiro 
de 2020, antes mesmo da detecção do primeiro caso em território na-
cional, mas, em observância à dinâmica da doença pelo mundo, o Mi-
nistério da Saúde declarou que o país enfrentava uma Emergência de 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e diversas medidas 
foram organizadas para a contenção do avanço da doença (CAVAL-
CANTE et al., 2020).

De início, não se sabia qual seria o comportamento do SARS-
-CoV2 em um clima tropical, visto que os dados se referiam à países 
com clima e geografia muito diversas às do Brasil. No entanto, nos pri-
meiros meses de 2020, houve um aumento alarmante de casos con-
centrados nas regiões norte e nordeste, as primeiras atingidas de for-
ma mais intensa e as primeiras a enfrentarem a sobrecarga dos seus 
sistemas de saúde, evidenciando as discrepâncias e desigualdades na 
disponibilidade de recursos financeiros, técnicos e de infraestrutura.

Ao traçar um parâmetro daquela época à pandemia atual, tem-
-se que Florence foi uma mulher visionária, e que, tempos atrás, elu-
cidou estratégias que hoje são amplamente utilizadas para enfrenta-
mento à essa doença.

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo refletir 
historicamente sobre a Teoria Ambientalista de Florence Nightingale e 
sua influência na pandemia de COVID-19. 
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Metodologia  

Trata-se de um estudo teórico do tipo reflexivo. Este estudo es-
tabelece uma correlação entre os constructos da teoria ambientalista 
de Florence Nightingale e as premisssas da pandemia de COVID-19, 
realizado no mês de outubro de 2021. 

O levantamento bibliográfico foi realizado em outubro de 2021 
por meio das bases de dados:  Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) achando as bases Litera-
tura Latino–Americana (LILACS), Sistema Online de Busca e Análise 
de Literatura Médica (MEDLINE) e Base de dados de Enfermagem 
(BDENF). Utilizando-se os seguintes descritores indexados nos Des-
critores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações, utilizando 
o operador booleano AND, foram eles: História da Enfermagem, Teo-
ria Ambientalista, Pandemia, COVID-19 e Meio Ambiente.

A triagem inicial dos estudos foi realizada por dois revisores 
de forma independente. Realizou-se a sistematização dos dados pela 
técnica de Análise de conteúdo com fundamento em Bardin. A inter-
pretação dos achados se deu pautada no referencial sobre a aten-
ção primária a saúde e sistematização da assistência de enfermagem 
(BARDIN, 2011).

Resultados e Discussão

A teoria ambientalista de Florence é um marco na história da 
enfermagem, e suas contribuições são valorizadas até os dias atuais, 
sendo um referencial para a construção de qualquer estabelecimento 
assistencial de saúde, principalmente no que tange à questão da huma-
nização (MEDEIROS; ENDERS; LIRA, 2015; CARDOSO et al., 2020).

Para Florence, o principal objetivo da Enfermagem é o de dar 
oportunidade ao ser humano as melhores condições e com isto pro-
mover a saúde e prevenção de doenças, propiciar conforto, apoio e 
educação (PADILHA, 2020).

À partir dessa época, os hospitais passaram a oferecer água 
quente para o banho dos doentes, implementou a “bandeja com medi-
camentos”, utilizada até hoje, como um modo de melhorar o trabalho 
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da Enfermagem e enfatizou as anotações sobre os pacientes, denomi-
nadas posteriormente de prontuários médicos (PADILHA, 2020). Re-
sumindo, foi feito uma organização e gerenciamento do processo de 
trabalho da enfermagem.

A teoria enfatiza a higiene e o ambiente como tema central, 
isso corrobora com as orientações fortemente recomendadas pela Or-
ganização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde no Brasil, são 
atitudes fundamentais para a redução da disseminação de doenças 
(BRASIL, 2020).

Ainda que a um espaço temporal de quase 200 anos, a popu-
lação de diversos países, confronta-se hoje com um contexto, em que 
se anseiam resultados semelhantes à essa teoria (RIBEIRO; FASSA-
RELLA; TRINDADE, 2020). O alinhamento das tendências na atua-
lidade com a teoria e a filosofia de Nightingale são impressionantes 
(RIEGEL et al., 2020).

Seguindo suas experiências na Guerra da Criméia, Nightingale 
consolidou os cuidados de saúde mais transformadores de todos os 
tempos. Seus conceitos detalhados e ordenados da teoria fundaram 
uma concepção na definição de controle de infecções, inovação, mo-
dificação e avanço, produzindo hoje sistemas de cuidados de saúde 
que estariam muito além do que ela jamais poderia ter imaginado na-
quela época (GILBER, 2020).

Por conseguinte, destaca-se a importância da teoria ambienta-
lista de Florence Nightingale em tempos de pandemia COVID-19, pois 
resgata os cuidados relacionados à higiene dos ambientes, do corpo e 
da água, além de reforçar a ideia da ventilação natural, uso de roupas 
adequadas, entre outros (BARBOZA et al, 2020).

Na publicação de (BREIGEIRON; VACCARI; RIBEIRO, 2021), 
as autoras elencam dez dimensões importantes da teoria de Florence 
que são convergentes nos dias de hoje com o trabalho da enfermagem 
durante o enfrentamento da COVID-19, a saber: higiene e limpeza; 
saúde física e mental; organização do trabalho; distanciamento social; 
pesquisa, teoria e prática; treinamento dos profissionais; ensino; pro-
fissão e inovação; profissão e liderança e ética profissional.

Dessa maneira, isso corresponde ao atual contexto pandêmi-
co que estamos vivenciando no que se refere à conjuntura sanitária 
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de Florence, reafirmando o compromisso científico, humano, ético e 
social da ciência de enfermagem em tempos de pandemia, por sua 
vez, é ainda mais necessária para manter os princípios de sua teoria 
ambientalista na atualidade (RIEGEL et al., 2021).

A pandemia COVID-19 apontou a fragilidade dos serviços de 
saúde em termos de número de leitos de UTI, número de hospitais, 
EPIs, respiradores, e até mesmo medicamentos essenciais para o cui-
dado dos doentes, fatores emocionais, como tb a fragilidade de outros 
setores como educação, indústria, transporte. Revelou também a ine-
xistência de protocolos internacionais de atendimento a pandemias e a 
ausência de condições de trabalho dignas para todos os profissionais.

Mudanças profundas nos hábitos pessoais de consumo, higie-
ne, de lazer e autocuidado; mudanças nas formas de interação social e 
familiar, restrições temporárias às liberdades individuais em detrimen-
to do coletivo; perdas de postos de trabalho, fechamento de empresas, 
aumento nas demandas por assistência e socorro governamentais e 
o impacto profundo dos milhares de mortes diárias, tanto para as fa-
mílias quanto para o próprio tecido social. Este tem sido o legado, até 
agora, da pandemia de COVID-19 no Brasil e no mundo.

Considerações Finais

Com o advento da pandemia COVID-19, pode-se dizer com 
certeza, que o mundo ficou exposto a situações imprevisíveis de risco 
principalmente na área da saúde, falta de EPIS, desconhecimento da 
doença, mortes, estresse, uma transformação geral em pensamentos, 
atitudes e ações.

Desde seu início, no Brasil, toda a rede de saúde pública e pri-
vada tem somado esforços no enfrentamento à doença. Com ênfase 
na assistência hospitalar, observou-se uma necessidade de ampliação 
de leitos, de recursos humanos, preparo técnico e abastecimento de 
insumos e equipamentos exigindo esforços da gestão em saúde. O 
mundo não se preparou para uma pandemia como esta e, assim, as-
sistimos perplexos o despreparo dos governos, do colapso dos siste-
mas de saúde, das equipes de saúde, da indústria, dos cientistas, dos 
sistemas de educação.
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Ao traçar uma linha daquela época (Florence) com a pandemia 
temos a incrível coincidência de a enfermagem estar à frente, com o 
intuito de melhorar suas condições de trabalho, empoderamento pro-
fissional, cientificismo, elaboração de dados e gráficos epidemiológi-
cos, sendo protagonistas, dando visibilidade à profissão, dedicação e 
competência. Ficou evidente o quanto a Enfermagem faz a diferença 
em qualquer serviço de saúde, principalmente na padronização de flu-
xos e elaboração de protocolos na prevenção e controle de infecção.

Considerando os serviços de saúde, destacamos a importância 
de que mesmo com a vacinação de profissionais e de parte progres-
siva da população, as medidas de prevenção e controle de infecção 
precisam continuar sendo intensificadas pelos profissionais para evitar 
ou reduzir ao máximo a transmissão do vírus, principalmente de no-
vas variantes, e a disseminação de outros microrganismos durante as 
práticas de qualquer assistência à saúde realizada. A segurança do 
paciente e dos profissionais de saúde devem permanecer como priori-
dade, junto com a qualidade na assistência prestada aos pacientes de 
forma efetiva e segura.
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RESUMO 
Ansiedade é uma doença vista como reação emocional não patológica 
associada a contextos ambientais ou genéticos que resultam em per-
turbações somáticas e estado de hipercontração muscular levando a 
um Transtorno de Ansiedade Generalizado (TAG). O objetivo é identi-
ficar a incidência da TAG no cenário atual de pandemia por COVID-19 
em populações que sofrem com enchentes. A metodologia será em 
estudos de revisões bibliográficas integrativa, qualitativa e descritiva, 
além de questionário de Escala de Avaliação de Ansiedade de Hamil-
ton aplicado a 60 pessoas no bairro Vila Ipiranga em Imperatriz-MA. 
No ano de 2021, houve um aumento do quadro de ansiedade agravado 
pelo isolamento devido a pandemia por COVID-19. Imperatriz-MA so-
fre com enchentes, agravando o fator estimulante para a TAG. Diante 
do exposto ficou claro que a TAG afeta a qualidade de vida em razão 
dos sintomas como dores e tremores relacionados a tensão muscular, 
hiperatividade autonômica e sintomas somáticos.
Palavras-chave: Ansiedade; COVID-19; Enchentes; Pandemia. 

ABSTRACT
Anxiety is an illness seen as a non-pathological emotional reaction 
associated with environmental or genetic contexts that result in so-
matic disturbances and a state of muscle hypercontraction leading to 
Generalized Anxiety Disorder (GAD). The objective is to identify the 
incidence of GAD in the current scenario of the COVID-19 pandemic 
in populations suffering from floods. The methodology will be based on 
studies of integrative, qualitative and descriptive bibliographic reviews, 
as well as a Hamilton Anxiety Rating Scale questionnaire applied to 
60 people in the Vila Ipiranga neighborhood in Imperatriz-MA. In 2021, 
there was an increase in anxiety aggravated by isolation due to the 
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COVID-19 pandemic. Imperatriz-MA suffers from floods, aggravating 
the stimulating factor for GAD. Given the above, it was clear that GAD 
affects quality of life due to symptoms such as pain and tremors related 
to muscle tension, autonomic hyperactivity and somatic symptoms.
Keywords: Anxiety; COVID-19; Floods; Pandemic. 

Introdução

Ansiedade vislumbra um estado sentimental de medo e situa-
ção desagradável, com pensamentos focados na antecipação, e se 
configura como um transtorno quando se passa á ter uma frequência 
aumentada desses sentimentos, assim como o aumento da intensida-
de (D’avila et al. 2020). Dessa forma, o indivíduo fica em um estado de 
preocupação constante e uma insegurança contínua, principalmente 
em situações de vulnerabilidade, e assim proporciona alterações com-
portamentais e até somáticas nos indivíduos acometidos, como inquie-
tude, dificuldade para se concentrar em atividades diárias que exigem 
graus de atenção, além de alteração nos ciclos de sono, levando á 
quadros de insônia, e além disso, há sintomas de taquicardia, cefaleia 
e outros que levam para um estado de comorbidades que podem se 
intensificar com o passar dos anos, caso não haja medidas para san-
cionar o quadro, repercutindo na perda de independência dessa popu-
lação acometida, visto que a insegurança e os medos principalmente, 
levam para um estado de recolhimento dessas pessoas, no âmbito 
social. (D’avila et al. 2020).

Em um estudo em 2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
definiu que o transtorno de ansiedade se configura como um dos trans-
tornos psiquiátricos mais comuns no mundo, no Brasil cerca de mais 
de 9% da população sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade, 
dessa forma sendo uma média de prevalência maior quase 3 vezes do 
que a média da população mundial, fato que nos remete a buscar alguns 
fatores desencadeantes para essa alta taxa (OMS. 2016).

Para Narváez et al. (2009) Um desastre natural é a combinação 
de quatros fatores, que são: 1) a ocorrência de uma ameaça natural; 
2) uma população exposta; 3) as condições de vulnerabilidade social 
e ambiental desta população; 4) insuficientes capacidades ou medi-
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das para reduzir os potenciais risco e os danos à saúde da popula-
ção (Freitas et al. 2014). Esses eventos envolvem simultanemanete 
processos naturais e sociais que envolvem a socidade pelo padrão 
de interação com os ventos de origem natural e organização social. 
(Mateddi e Butzke, 2001).

Atualmente, muitos problemas ambientais urbanos são caracteri-
zados por desastres naturais, onde se comprovou que esse fenômeno é 
significativo em várias partes do mundo, principalmente nos últimos anos. 
Os problemas ambientais estão intimamente relacionados ao processo 
de urbanização, que favorece o uso desordenado do meio ambiente e de 
seus recursos, bem como a ocupação indiscriminada do espaço urbano, 
o que é agravado pelas ameaças causadas por esses fenômenos. Es-
ses desastres caracterizam-se principalmente pelo efeito retrospectivo de 
seus efeitos no sistema social urbano (AMARAL e RIBEIRO, 2009), uma 
vez que possuem um grande contingente de habitantes locais e deter-
minam uma série complexa de transformações que afetam o estado de 
vulnerabilidade social devido à esses desastres naturais.

Os grupos populacionais vulneráveis que são afetados mais in-
tensamente são os moradores de áreas rurais, as mulheres, os idosos, 
as crianças, os deficientes e os mais pobres. A ansiedade nestes gru-
pos comumente se manifesta após as enchentes, durante os períodos 
de chuva. Outras fontes de ansiedade são o medo da contaminação 
familiar por produtos químicos, doenças como leptospirose e hepatite. 
Ademais, a quebra da rotina familiar e social, principalmente no perío-
do de reconstrução(reparos dos danos nas moradias, assistência so-
cial, entre outros) também se configuram como fatores para o desen-
volvimento da ansiedade, após o desastre natural. (FREITAS, 2012).

No Brasil, os fenômenos mais comuns estão relacionados aos 
relacionados ao clima, como enchentes e deslizamentos de terra. Vas-
concelos e Coêlho (2013) mostram que as enchentes, entre os desas-
tres ocorridos no Brasil, correspondem a mais de 58% apenas nos 
anos de 2000 a 2007. O CEPED (2012) publicou dados alarmantes so-
bre o aumento desses fenômenos. Houve 8.671 desastres na década 
de 90 e 23.238 em 2000-2010, um aumento de 73%.

Em relação ao município de Imperatriz (MA), segundo dados 
do último censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística, IBGE (2010), o município possui 247.505 habitantes com 
densidade populacional de 180,79 hab / km². O processo populacio-
nal de Imperatriz se acelerou após a construção da rodovia Belém 
Brasília e encontra-se a bacia hidrográfica do Riacho Capivara, cujas 
águas estão sendo destruídas e que apresenta elevados indicadores 
de poluição devido ao crescimento populacional nos últimos anos 
(NASCIMENTO et al., 2015). O desenvolvimento urbano de Imperatriz 
tem proporcionado ao município uma grande variedade de problemas 
como deslizamentos, inundações, inundações, etc. Esses fatores au-
mentaram com a urbanização da cidade, gerando o crescimento da 
vazão máxima como consequência da impermeabilidade e canaliza-
ção (RODRIGUES; SANTOS; BARBOSA, 2019).

Dessa forma, o transbordamento desses riachos promovem 
diferentes prejuízos ao meio como danos e perdas materiais de es-
truturas públicas e dos bens dos habitantes, bem como prejuízos aos 
habitantes que também são impossibilitados de se locomoverem pela 
cidade durante as enchentes e são expostos ao risco de doenças 
oriundas da poluição existente nos leitos desses riachos e do estresse 
emocional gerado por todo esse transtorno (RIBEIRO, 2018).

Como visto, os alagamentos têm sido um problema de ordem 
mundial e nacional, visto que vários países e estados brasileiros pos-
suem suas cidades alagadas por causa de entupimentos de rede de 
esgoto e cheias de seus riachos e rios, causando transtornos mate-
riais, doenças e mortes. Na cidade de Imperatriz-ma, um quadro similar 
ocorre: nos períodos de chuva, ocorre transbordamento dos principais 
riachos que cruzam e drenam extensas áreas povoadas da cidade, 
como o bairro Vila Ipiranga. Dentre as causas observadas para expli-
car tal situação, tem-se o aumento demográfico desodernado, avanço 
das construções e de casas nos arredores dos riachos, aumento do 
consumo e acúmulo de lixo nessas áreas, falta de planejamento das 
redes de esgoto que contribuem para a poluição dos leitos e transbor-
damento dessas águas e falta de uma eficiente rede de drenagem plu-
vial que suporte a demanda da cidade nesse contexto (Ribeiro, 2018). 

Denota-se que há uma condição de vulnerabilidade vivencia-
da pelas populações atingidas, tal condição, encontrando suas cau-
sas em processos sociais e mudanças ambientais, denominados de 
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vulnerabilidade socioambiental, em que os processos sociais levam a 
precariedade das condições de vida (trabalho, saúde e educação, as-
pectos relacionados a infraestrutura que impactam na segurança dos 
habitantes, entre outros) e proteção social, que ao serem associados 
as mudanças ambientais, resultantes da degradação ambiental (dre-
nagem precária de sistemas de resíduos sólidos, poluição de águas, 
solo, entre outros) tornam o local da comunidade, mais vulneráveis 
para futuros desastres ambientais. (Freitas. 2014).

O surgimento do novo coronavirus, em novembro de 2019, o 
mundo viveu com os efeitos colaterais desse vírus. Os principais pro-
blemas enfrentados pela pandemia, pode-se enfatizar os efeitos nega-
tivos sobre a saúde humana, a atividade econômica e o engajamento 
social. (Smith e Lim. 2020).

Evidências emergentes mostram que a pandemia teve impactos 
negativos na saúde mental, causando aumento dos casos de ansie-
dade gerados epla solidão, incerteza e ausência de contato humano. 
Apesar do isolamento social e a solidão serem distintos, ambas estão 
correlacionadas com mortalidade prematura, depressão, doença car-
diovascular e declínio cognitivo. (Cunha et al. 2021).

Com base na alta taxa de prevalência, e conhecendo sobre as 
Comorbidades e os prejuízos desses quadros nos indivíduos acome-
tidos, faz-se necessário fazer o reconhecimento do tipo de transtorno, 
visto que segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtor-
nos Mentais (DSM-IV),aponta que,  agorafobia, transtorno de pâni-
co, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC),fobia social, transtorno de 
estresse pós-traumático (TEPT), e transtorno de ansiedade genera-
lizada (TAG), são alguns tipos de transtornos de ansiedade, e assim 
reconhecendo cada tipo, se tem uma maior objetividade na terapêutica 
individualizada. Vale ressaltar ainda que, deve-se analisar o indivíduo 
como um todo, incluindo sua esfera social, e como isso pode está afe-
tando o processo patológico do transtorno, assim é propício realizar 
uma coleta de dados desses pacientes, com base no meio em que 
convivem, fazendo a correlação de como isso afeta o status de ansie-
dade do mesmo. (Costa et al. 2019).
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Metodologia

Trata-se de um estudo de caso descritivo e exploratório com 
métodos quantitativos. A pesquisa descritiva visa observar a presença 
e ausência de determinantes da situação (BARDIN, 2011). Embora a 
função da pesquisa exploratória seja familiarizar mais as pessoas com 
o problema, ela às vezes entrevista pessoas com experiência no tema 
da pesquisa (GIL, 2010). Para Minayo (2011), as características dos 
estudos de caso são “marcadas pela pesquisa intensiva e detalhada 
sobre um ou poucos objetos, de forma que possibilite seu conheci-
mento amplo e detalhado”.

Para Gil (2008), estudar o universo é um conjunto definido de 
elementos com determinadas características, ou seja, o universo é de-
nominado uma referência ao número total de residentes em um deter-
minado local. A população do estudo será representada por morado-
res que moram no entorno das ruas mais afetadas pelas enchentes do 
Rio Capivara em 2020. A amostragem será do tipo não probabilística 
e incluirá 60 moradores entre 20 e 60 anos, dois tipos localizados nas 
ruas mais afetadas, e será durante o período de alagamento (entre 
Janeiro e Maio de 2021) para avaliar.

Resultados e Discussões

O trabalho realizado na bairro Vila Ipiranga na cidade de Impe-
ratriz-MA proporcionou vivenciar a realidades dos fatores sociais como 
os alagamentos provocadas pelas enchentes em período pandêmico 
pela COVID-19 que podem desencadear adoecimentos mentais como 
o Transtorno de Ansiedade Generalizado (TAG) aos morados da área 
de risco. 

De acordo com a Comissão Nacional sobre Determinantes 
Sociais da Saúde – CNDSS, os determinantes sociais da saúde são 
fatores econômicos, culturais, étnicos raciais, psicológicos e compor-
tamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus 
fatores de risco na população. 

De acordo com Silva Junior, et al. 2012, os determinantes so-
ciais possuem relação direta com as condições de vida, trabalho, habi-
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tação, saneamento, serviços de saúde e educação, incluindo-se redes 
sociais e comunitárias. 

Existem vários fatores que contribuem para inundações e pode 
mencionar a contaminação, a falta de investimento em saneamento 
básico e a ocupação inadequada do território (Pereira, 2013).

Em 2014, uma chuva forte ocorreu em toda a cidade de Im-
peratriz-MA e causou vários transtornos, principalmente em casas 
inundadas pelo Riacho Bacuri, impedindo que os moradores de se 
deslocarem de uma bairro a outros e a maiorias das pessoas tiveram 
dificuldade de chegar ao trabalho naquele dia. 

A amostra da pesquisa é representada por moradores que ha-
bitam no bairro Vila Ipiranga, sendo este um dos 130 bairros existen-
tes, próximos ás ruas que mais sofreram com as enchentes do riacho 
Capivara que corta o bairro no ano de 2021. A amostragem é do tipo 
não probabilístico e é constituído por 60 morados na faixa etária de 
20-60 anos, de ambos o gêneros e que estavam durante o momento 
em que ocorrem as cheias (entre fevereiro de 2021 a maio de 2021).

O questionário de escala de ansiedade de Hamilton foi aplicado 
a essa população do bairro Vila Ipiranga. Para Gil (2008), o universo 
da pesquisa é um conjunto definido de elementos que possuem deter-
minadas similaridades, ou seja, fala-se de universo como referência 
ao total de habitantes de determinado lugar. 

Para Nardi (1998), a escala de ansiedade ajuda na melhora da 
qualidade e aprimoramento de avaliações diagnósticas ou de acompa-
nhamento de pacientes em pesquisas clínicas.
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Imagem 1: Local do Estudo. Imperatriz-MA, 2021. 

Fonte: (https:mapasapp.com/brasil/maranhão/imperatriz-ma/vila-ipiranga).

Nos resultados alcançados, 66% (n=33) dos entrevistados 
foram mulheres e 34% (n=27) foram homens, totalizando os 100% 
(n=60) entrevistado pelo questionário de Hamilton aplicado no bairro 
Vila Ipiranga em Imperatriz-MA. 

De acordo com Souza et al. (2008), a Escala de Hamilton para 
Avaliação de Ansiedade – HAM-A, integra 14 grupos de sintomas, 
subdivididos em dois grupos, sete relacionados a sintomas de humor 
ansioso e sete relacionados a sintomas físicos de ansiedade. Para 
analise e elaboração dos resultados deste estudo, destacamos a an-
siedade psíquica o grupo de sintomas de humor ansioso e ansiedade 
somática o grupo de sintomas físicos. Cada item avaliado corresponde 
a uma escala  de ansiedade que varia de 0 a 4 de intensidade (0 = au-
sente; 2 = leve; 3 = média; 4 = máxima). A soma dos escores obtidos 
em cada item resulta então de um escore total, que varia de 0 a 56. 
A elaboração tem como base o princípio de que quanto mais grave 
for a manifestação da patologia, maior será os sintomas característi-
cos. Para Ito e Ramos (1998), se os sintomas forem alto o instrumento 
quantifi cador  torna-se confi ável e de boa validade. Sougey (1987) res-
salta que desde 1959, a data da elaboração da Escala de Ansiedade 
de Hamilton, é mundialmente a mais empregada no meio psiquiátrico. 

A aplicação da escala HAM-A ocorreu antes da intervenção, 
para verifi car como estava o nível de ansiedade da população que 
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habitam nas ruas que sofreram com as enchentes de 2021 e agravada 
pelo isolamento sanitário decorrente da pandemia por COVID-19. Os 
resultados do grau de ansiedade são expressa no gráfico 1.

Gráfico 1: Distribuição do grau de Ansiedade distribuído na 
população entrevistada. Imperatriz-MA, 2021.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021.

Seguindo os dados apresentados, percebeu-se que todas as 
mulheres apresentam ansiedade, sendo 45% (n=27) com sintomas le-
ves, 8,3% (n=5) com sintomas moderados e 1,6% (n=1). Os números 
mudam com os homens, que foi claro que 3,3% (n=2) não apresen-
taram sintomas de ansiedade de acordo com HAM-A, porém, 41,6% 
(n=25) desenvolveram sintomas compatíveis de acordo com a escola 
um grau leve de ansiedade. 

Separando apenas os gêneros, quando só mulher, 81,8% (n=27) 
apresentam os sintomas leves, 15,1% (n=5) com sintomas moderados 
e 3% (n=1) sintomas graves. 

Segundo Kinrys e Wygant (2005), ainda não se compreende a 
causa que leva as mulheres a teram um maior risco de desenvolverem 
um transtorno de ansiedade ao longo da vida. 
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Considerações Finais

O relato de experiência apresentado aponta para a necessi-
dade de reflexão, proposição e atuação do múnicipio em relação à 
saneamento básico, rede pluvial, limpeza dos riachos e rios e a saúde 
mental, sobretudo frente aos problemas sociais que afetam diretamen-
te a saúde da população de área de risco. 

Cabe rassaltar que a doença de Transtorno de Ansiedade Ge-
neralizado (TAG) muitas vezes é caracterizada por excesso de preocu-
pação relacionadas a diversos eventos ou atividades, sobretudo como 
será a proxima chuva. A sintomatologia pode ocorrer durante dias e 
os sintomas vária como agitação, fadiga, dificuldade de concentração, 
irritabilidade, tensão muscular e/ou transtorno do sono. 

Para mudar uma realidade devemos conhecer melhor as con-
dições de vida e trabalho dos diversos grupos e população e cobrar 
ações do poder público direcionadas à melhoria da qualidade de vida 
da população para reduzir os problemas sociais da área assim como 
o adoencimento mental. 

Tendo em vista os aspectos observados é imprescindível que 
todos se conscientizem de que é necessário a implantação de políti-
cas e programas públicos que interferem substancialmente nas condi-
ções de saúde de todos, agindo sobre o problema de cada área a fimd 
e evitar desigualdes sociais.
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RESUMO
Introdução: A água tem fundamental importância na manutenção da 
vida em todo o planeta, falar sobre o que a água representa para o 
mundo, é falar da sobrevivência da espécie humana, conservação, 
equilíbrio da biodiversidade, relações de dependência entre seres vi-
vos e ambientes naturais. O acesso à água potável é um meio comple-
xo em função de vários fatores envoltos, os fatores levados em con-
sideração são qualidade/segurança, disponibilidade, acessibilidade 
física e financeira, além das leis e normas dos direitos humanos. Ob-
jetivo: Avaliar as características físico-químicas e microbiológicas 
das amostras de água das comunidades Sussuarana e Bela vista da 
zona rural de Piripiri-PI. Materiais e métodos: Pesquisa experimental 
com abordagem qualitativa e quantitativo. As análises microbiológi-
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cas foram realizadas de acordo com a metodologia Colipaper® para 
indicar presença de Escherichia coli e coliformes totais. Amostras fo-
ram coletadas em frascos estéreis. Antes da coleta, realizou a limpeza 
da torneira com detergente neutro e esponja. Em seguida, desinfetou 
a torneira com auxílio de gaze, álcool 70% e flambado.  Resultado e 
Discussão: Das amostras coletadas (Tabela 1 e 2) na comunidade 
Sussuarana, não se obteve identificação da presença de coliformes 
totais nem de Escherichia coli. Assim o comprometimento da quali-
dade da água consumida nesses pontos não existe, pois não foi ob-
servado contaminantes microbiológicos. Parâmetros físico-químicos 
também não comprometeram a qualidade da água dos dois pontos, 
pois estão dentro dos padrões. Os resultados das amostras coletadas 
da comunidade Bela Vista (Tabela 3 e 4) foram negativos para os dois 
parâmetros em sua totalidade. Foram considerados como referência 
os parâmetros de potabilidade estabelecido na Portaria GM/MS N° 
888/2021. Conclusão: Na análise microbiológica e físico-química das 
amostras de água coletadas no nas comunidades Sussuarana e Bela 
Vista da zona rural da cidade de Piripiri- PI, não detectou-se presença 
de coliformes totais e Escherichia coli. Quanto análise físico-química, 
também não foi observado nenhuma alteração.
Palavras-chaves: Água. Microbiológicas. Físico-químicas. Colipa-
per®. Saúde ambiental.

1. INTRODUÇÃO

A água tem fundamental importância para a manutenção da 
vida em todo o planeta, e, portanto, falar sobre o que a água repre-
senta para o mundo, é falar da sobrevivência da espécie humana, da 
conservação e do equilíbrio da biodiversidade e das relações de de-
pendência entre seres vivos e ambientes naturais. Nosso planeta não 
teria se transformado em ambiente apropriado para a vida sem a água. 
Desde a sua origem, os elementos hidrogênio e oxigênio se combina-
ram para dar origem ao elemento-chave da existência da vida (BACCI, 
2008; SOUSA, 2021). 

 Além de recurso hídrico, a água é um bem natural indispensá-
vel para a sobrevivência e sua qualidade interfere positivamente ou 
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negativamente na saúde humana. A água mantém o funcionamento do 
corpo humano e sua potabilidade interfere na qualidade e nos resul-
tados causados para a saúde, pois é um fator ainda desconhecido ou 
irrelevante para muitas pessoas (SOUSA, et al, 2020)

 Segundo o manual prático de análise da água da Fundação 
Nacional de Saúde (FUNASA), a água potável não deve conter mi-
crorganismos patogênicos, deve estar livre de bactérias indicadoras 
de contaminação fecal e ter padrão de alcalinidade. Os indicadores de 
contaminação fecal, tradicionalmente aceitos, pertencem a um grupo 
de bactérias denominadas coliformes. O principal representante desse 
grupo de bactérias chama-se Escherichia coli. Independente da fonte 
(superficial ou subterrânea) a água pode servir de veículo para vários 
agentes biológicos e químicos sendo necessário observar os fatores 
que podem interferir negativamente na sua qualidade.

 A contaminação de água no meio rural pode ocorrer pelo uso de 
recipientes inadequados, pela falta de cuidado próximo às captações sub-
terrânea e superficial, pelo mau armazenamento de água pluvial, entre 
outros. As condições de salubridade estão associadas ao déficit de in-
fraestrutura e interferem na qualidade de vida, especialmente de núcleos 
rurais, pois esses serviços são, em sua maioria, direcionados à área ur-
bana. No caso de pequenas comunidades, melhorar o acesso à água 
potável contribui diretamente para as condições de saúde porque reduz a 
pobreza e, consequentemente, influencia o desenvolvimento educacional 
e os meios de subsistência sustentáveis (SAKIHAMA, 2021).

 A Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 
de outubro de 2017 que trata o controle e de vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.  Define que 
toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente 
por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento 
de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água. 
As Vigilâncias Sanitárias Municipais são responsáveis pela vigilância 
da qualidade da água e seu padrão de potabilidade, que devem rea-
lizar o controle das análises feitas de acordo com o tipo de abasteci-
mento (BRASIL, 2017).

 O Programa Nacional de Educação Ambiental e Mobilização 
Social em Saneamento (PEAMSS) é um forte instrumento para apli-
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cação prática destas exigências legais. Além disso, o caderno meto-
dológico do PEAMSS é uma ferramenta de operacionalização da exi-
gência do cumprimento dos direitos humanos reconhecidos pela ONU. 
Tem a educação ambiental para o saneamento como instrumento de 
formação e reforço da cidadania, ao estimular a consciência crítica na 
busca do direito de todos, para todos (Ministério das Cidades, 2009).

O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade microbiológica 
da água utilizada em comunidades da zona rural da cidade de Piripiri, 
a fim de verificar padrão bacteriológico e físico-químico da água con-
sumida pela população desta cidade. 

2. METODOLOGIA

O estudo foi conduzido na zona rural da cidade de Piripiri-Pi. 
Foram selecionadas duas comunidades para a coleta da água: Sus-
suarana e Bela Vista. Trata-se de uma pesquisa experimental com 
abordagem qualitativa e quantitativo. As análises microbiológicas fo-
ram realizadas de acordo com a metodologia Colipaper® para indicar 
a presença de Escherichia coli e coliformes totais. As amostras foram 
coletadas em sacos estéreis. Antes da coleta, foi realizada a limpeza 
da torneira com detergente neutro e esponja. Em seguida, desinfetou 
a torneira com auxílio de gaze, álcool 70% e flambagem.

Após a limpeza e desinfecção, a torneira foi aberta por alguns 
minutos. Em seguida o saco estéril foi aberto e a coleta foi realizada ra-
pidamente. O saco foi fechado e identificado. As amostras foram acon-
dicionadas em caixas de material isotérmico e encaminhadas para o 
laboratório microbiológico da Faculdade Chrisfapi. O procedimento de 
análise foi realizado com o kit microbiológico Colipaper®, que se trata 
de uma cartela com meio de cultura em forma de gel desidratado. Os 
sacos contendo as amostras foram abertos próximo ao bico de Bunsen 
para minimizar a chance de contaminação e foi inserida a cartela micro-
biológica tocando apenas acima do picote. A cartela foi imersa na amos-
tra a ser analisada e quando estava complete umedecida foi retirada da 
amostra e o excesso de água com movimentos bruscos. A cartela foi 
recolocada na embalagem plástica e retirada a parte do picote sem to-
car no restante. Este procedimento foi realizado com todas as amostras.
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As cartelas umedecidas foram levadas à estufa por 15 horas a 
temperatura de 36-37ºC. Após o tempo de incubação foi realizada a 
contagem das colônias considerando os dois lados da cartela e multi-
plicando o número de colônias pelo fator de correção 80. As amostras 
positivas para Escherichia coli são visualizadas com o aparecimento 
de pontos violetas e azuis. A presença de coliformes totais foi identi-
ficada com o aparecimento de pontos violetas e azuis e róseos a ver-
melhos. O resultado é expresso em UFC/100mL.

As análises físico-químicas foram realizadas em campo de 
acordo com a metodologia Alfakit para indicar a presença ou medição 
de cloro, percentual hidrogeniônico (pH), cor, ferro, temperatura e tur-
bidez das amostras analisadas. 

Para indicação do pH em cada amostra, foram utilizados o in-
dicador e os potinhos de 5ml, que é a quantidade indicada para uma 
gota do indicador. Após a coleta dos 5ml, foi colocada uma gota do 
indicador seguida de agitação. A amostra muda de cor de acordo com 
o pH de cada amostra analisada, que poderia estar entre 4,5 a 8,0. 

O cloro foi medido de acordo com o método DPD (N, N-dietil-
-p-fenilenediamina). O cloro livre oxida o DPD (N, N-dietil-p-fenilene-
diamina) para formar um complexo róseo de intensidade de cor em 
proporção direta com a concentração de cloro. Foi colocado 5ml de 
água no potinho e adicionado dez gotas do reagente 1 e uma pazinha 
de medida do reagente 2. Com a agitação é possível observar imedia-
tamente o resultado. 

A temperatura foi medida com o auxílio de um termômetro de 
mercúrio, que ajudara nas análises pois a temperatura afeta vários 
parâmetros físico-químicos da água, como tensão superficial e a vis-
cosidade. 

A turbidez foi medida e indicada de acordo com o grau de ate-
nuação que um feixe de luz sofre ao atravessar a água. Esta atenua-
ção ocorre pela absorção e espalhamento da luz causada pelos sóli-
dos em suspensão.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Monitoramento da qualidade microbiológica da água da Sus-
suarana

As amostras de água das tabelas abaixo (tabela 1 e 2) foram 
coletadas da comunidade Sussuarana de Piripiri – PI. No total, foram 
colhidas 2 amostras de diferentes locais.

TABELA 1 – Resultados do monitoramento da qualidade 
microbiológica e físico-química

DADOS DA COLETA

Analista Responsável Guilherme Antônio Lopes de Oliveira
Data da Análise 18/05/2021
Horário de Coleta 09:39 AM

Local
AMOSTRA 1 Torneira da pia

Endereço: Sussuarana
PARAMETROS QUÍMICOS E FÍSICOS

Limites* Ponto 1
Temperatura (°C) -- 29
Cloro (mg L-1 Cl2) 5,0 0
pH (un. pH) 6 - 9,5 6.8
Turbidez -- <5
Cor 15 <-3

PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS
Limites Ponto 1

Coliformes Totais (UF-
C/100ml) Ausência 0

Escherichia coli (UF-
C/100ml) Ausência 0

*Valores estabelecidos pela Portaria nº 888 de 04 de maio de 2021 - Ministério da 
Saúde.
** Valores não estabelecidos, porém, importantes para avaliação geral.
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TABELA 2 – Resultados do monitoramento da qualidade 
microbiológica e físico-química 

DADOS DA COLETA
Analista Responsável Guilherme Antônio Lopes de Oliveira
Data da Análise 16/11/2021
Horário de Coleta 08:45 AM

Local
AMOSTRA 2 – Torneira externa

Endereço: Sussuarana
PARAMETROS QUÍMICOS E FÍSICOS

Limites* Ponto 1
Temperatura (°C) -- 31
Cloro (mg L-1 Cl2) 5,0 0
pH (un. pH) 6 - 9,5 6.8
Turbidez -- <5
Cor 15 <-3

PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS
Limites Ponto 1

Coliformes Totais (UF-
C/100ml) Ausência 0

Escherichia coli (UF-
C/100ml) Ausência 0

*Valores estabelecidos pela Portaria nº 888 de 04 de maio de 2021 - Ministério da 
Saúde.
** Valores não estabelecidos, porém, importantes para avaliação geral.

PLANILHA DE CONTROLE DE ANÁLISES

A finalidade do exame microbiológico da água é proporcionar 
recursos respeito da sua portabilidade, ou seja, zero ocorrência de 
riscos de ingestão de micro-organismos geradores de doenças, comu-
mente provenientes da contaminação por dejetos humanos e outros 
animais de sangue quente. Vale destacar que os micro-organismos 
encontrados nas águas naturais são, em grande maioria, inofensivos 
à saúde humana. Entretanto, à contaminação por esgoto sanitário são 
contidos micro-organismos que poderão ser danosos à saúde do ser 
humano (BRASIL, 2014).

Os parâmetros microbiológicos utilizados para analisar a quali-
dade da água destinada ao consumo humano é a presença ou ausên-
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cia das bactérias Coliforme e Escherichia coli, utilizando os valores 
de referência determinados pela portaria 888/2021 que estabelece 
as condições necessária para qualidade e padrão de potabilidade da 
água destinada ao consumo humano.

Os efeitos da saúde provocados pela contaminação química 
são de difícil análise, onde muitos são os elementos que interferem na 
inviabilização e identificação das causas determinantes das enfermi-
dades relacionadas à toxicidade dessas substâncias. Os efeitos crôni-
cos existentes, representam outro obstáculo para que se determine a 
relação causa-efeito, onde, a origem da doença é o consumo de água. 
É de grande importância examinar o conhecimento sobre essa classe 
de contaminantes na água destinada ao consumo, compreendendo a 
real causa que representam à saúde da população (BRASIL, 2021).

Das duas amostras coletadas na comunidade Sussuarana, não 
se obteve identificação da presença de coliformes totais nem de Es-
cherichia coli. Desta forma o comprometimento da qualidade da água 
consumida nesses pontos não existe, pois não foi observado contami-
nantes microbiológicos. Os parâmetros físico-químicos também não 
comprometeram a qualidade da água dos dois pontos, pois estão den-
tro dos padrões.

3.2. Monitoramento da qualidade físico-química e microbiológica 
da água da comunidade Bela Vista de Piripiri

As amostras das tabelas a seguir (tabela 3 e 4) foram coleta-
das da comunidade Sussuarana de Piripiri-PI. Ao todo coletou-se duas 
amostras em pontos distintos.

Conforme o autor Neves Silva (2016) o acesso à água potável é 
um meio complexo em função de vários fatores envoltos, e os fatores 
levados em consideração são qualidade/segurança, disponibilidade, 
acessibilidade física e financeira; aceitabilidade de suas qualidades 
pelo consumidor além das leis e normas dos direitos humanos. 
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TABELA 3 – Resultados do monitoramento da qualidade 
microbiológica e físico-química

DADOS DA COLETA
Analista Responsável Guilherme Antônio Lopes de Oliveira
Data da Análise 16/11/2021
Horário de Coleta 08:45 AM
Local AMOSTRA 2 – Torneira da cozinha

Endereço: Bela Vista
PARAMETROS QUÍMICOS E FÍSICOS

Limites* Ponto 1
Temperatura (°C) -- 27
Cloro (mg L-1 Cl2) 5,0 0
pH (un. pH) 6 - 9,5 7.0
Turbidez -- <5
Cor 15 <-3

PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS
Limites Ponto 1

Coliformes Totais (UF-
C/100ml)

Ausência 0

Escherichia coli (UFC/100ml) Ausência 0

*Valores estabelecidos pela Portaria nº 888 de 04 de maio de 2021 - Ministério da 
Saúde.
** Valores não estabelecidos, porém, importantes para avaliação geral.
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TABELA 4 – Resultados do monitoramento da qualidade 
microbiológica e físico-química

DADOS DA COLETA
Analista Responsável Guilherme Antônio Lopes de Oliveira
Data da Análise 24/06/2021
Horário de Coleta 08:56 AM
Local AMOSTRA 2 – Torneira externa

Endereço: Bela Vista
PARAMETROS QUÍMICOS E FÍSICOS

Limites* Ponto 1
Temperatura (°C) -- 26
Cloro (mg L-1 Cl2) 5,0 0
pH (un. pH) 6 - 9,5 7,0
Turbidez -- <5
Cor 15 <-3

PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS
Limites Ponto 1

Coliformes Totais (UFC/100ml) Ausência 0
Escherichia coli (UFC/100ml) Ausência 0

*Valores estabelecidos pela Portaria nº 888 de 04 de maio de 2021 - Ministério da 
Saúde.
** Valores não estabelecidos, porém, importantes para avaliação geral.

Os parâmetros microbiológicos analisados para a comunidade 
Bela Vista foram os indicativos as bactérias do grupo coliforme. A Por-
taria GM/MS N° 888, de agosto de 2021, para análise de sua potabi-
lidade, o aparecimento de bactérias heterotróficas e coliformes totais 
e termotolerantes de preferência Escherichia coli, solicita que a enu-
meração padrão de bactérias últimos 12 meses seja maior ou igual a 
1.000 Escherichia coli/100mL, deve-se avaliar a eficiência de remoção 
da Estação de Tratamento de Água (ETA) por meio do monitoramento 
semanal de esporos de bactérias aeróbias.

Os resultados para as amostras coletadas dos pontos da co-
munidade Bela Vista foram negativos para os dois parâmetros em sua 
totalidade. Foram considerados como referência os parâmetros de 
potabilidade estabelecido na Portaria GM/MS N° 888/2021 (BRASIL, 
2021).
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4. CONCLUSÃO

Na análise microbiológica e físico-química das amostras de 
água coletadas no nas comunidades Sussuarana e Bela Vista da zona 
rural da cidade de Piripiri- PI, não detectou-se nenhuma presença de 
coliformes totais e Escherichia coli. Quanto a análise físico-química, 
também não foi observado nenhuma alteração

Além disso, a água para o consumo deve estar em conformida-
de com o padrão microbiológico, segundo a Portaria GM/MS n° 888, 
de 4 de maio de 2021, do Ministério da Saúde estabelece como padrão 
de potabilidade, para a água destinada ao consumo humano, Esche-
richia coli deve ter ausência em 100 mL de água, assim como para 
coliformes totais do grupo dos coliformes.

A promoção da saúde é levada como uma estratégia de produ-
ção e melhora da saúde, onde, o modo de pensar e de operar desen-
volvem às demais tecnologias e políticas organizadas pelo sistema de 
saúde brasileiro, contribuindo para a construção de ações que permi-
tam responder às necessidades sociais em saúde nas comunidades.
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RESUMO
Introdução: A água é um bem essencial para as atividades humanas, 
sejam elas de cunho econômico como também para a manutenção da 
vida. A qualidade da água deve ser garantida por meio de ações de sa-
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neamento básico que envolve sistemas de coleta e tratamento de esgo-
to. A manutenção da qualidade da água é de importância primordial para 
a sobrevivência da humanidade e para o desenvolvimento de suas ativi-
dades. As consequências do não tratamento da água são impactantes 
na saúde da população, principalmente em grupos de risco como crian-
ças, idosos e imunossuprimidos. Objetivo: O objetivo deste estudo foi 
avaliar a qualidade microbiológica da água utilizada em estabelecimen-
tos públicos da cidade de Piripiri, a fim de verificar padrão bacteriológico 
da água consumida pela população desta cidade. Metodologia: Trata-
-se de uma pesquisa experimental com abordagem qualitativa e quan-
titativo. As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com a 
metodologia Colipaper para indicar a presença de Escherichia coli e 
coliformes totais. As amostras foram coletadas em frascos estéreis. An-
tes da coleta, foi realizada a limpeza da torneira com detergente neutro 
e esponja. Em seguida, desinfetou a torneira com auxilio de gaze, álcool 
70% e isqueiro. Resultados e discussão: Dos 5 locais da rodoviária 
de onde tiveram amostras coletadas, somente 2 não foi identificada a 
presença de coliformes totais. Dos 3 locais dos quais foram identifica-
das a presença de coliformes totais, também foi identificada a presença 
da bactéria Escherichia coli. Os resultados para as amostras coletadas 
dos pontos do mercado público foram positivos para os dois parâmetros 
em quase sua totalidade, com exceção apenas dos pontos de coletas: 
Conclusão: Na análise microbiológica das amostras de água coletadas 
no Terminal rodoviário e no Mercado público de Piripiri, detectou-se a 
presença de coliformes totais e Escherichia coli em 9 amostras colhidas 
no terminal rodoviário, já no mercado público foi constatado a presença 
de coliformes totais e Escherichia coli em 12 amostras.
Palavras-chaves: Água. Colipaper. Saneamento. Saúde ambiental 

1 INTRODUÇÃO

A água é um bem essencial para as atividades humanas, sejam 
elas de cunho econômico como também para a manutenção da vida. 
A qualidade da água deve ser garantida por meio de ações de sanea-
mento básico que envolve sistemas de coleta e tratamento de esgoto. 
A expressão saneamento básico sinaliza a necessidade de existência 
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de medidas voltadas para promover melhorias na vida e na saúde dos 
seres vivos, implicando o combate de agentes prejudiciais a esses 
direitos (CARLI, COSTA, 2020).

As Organizações das Nações Unidas (ONU) reconheceram por 
meio da Resolução n° 64/292 o direito á água potável segura e o direi-
to ao saneamento básico como direitos humanos, à vida e a dignidade 
humana. Garantir o saneamento básico e a qualidade e segurança da 
água são um direito legal e não um bem ou serviço à título de carida-
de. A água necessária para o uso doméstico deve ser segura, ou seja, 
sem microrganismos, substâncias químicas ou contaminantes radioló-
gicos que constituam uma ameaça para a saúde (ONU, 2010).

A manutenção da qualidade da água é de importância primordial 
para a sobrevivência da humanidade e para o desenvolvimento de suas 
atividades, muitas delas cotidianas. Padrões de qualidade preestabeleci-
dos pelos órgãos de vigilância sanitária devem ser respeitados (MOLLU-
CE, et. al, 2021). A Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde esta-
belece métodos e que visam garantir a segurança e qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Na análise micro-
biológica, os bioindicadores são as bactérias do grupo coliforme, tendo 
como principal representante a bactéria Escherichia coli. Para garantir a 
potabilidade da água destinada á consumo humano, deve ser verificado a 
ausência de coliformes totais e Escherichia coli (BRASIL, 2013).

A Portaria de Consolidação nº 5/ 2017 estabelece água potável 
como àquela que não ofereça riscos à saúde e atenda aos requisitos 
estabelecidos na portaria, onde um dos parâmetros microbiológicos 
importantes é a ausência de contaminação por uma bactéria do grupo 
coliforme (BRASIL, 2017).

A Escherichia coli é tradicionalmente usada para monitorar a qua-
lidade microbiológica da água e continua sendo um parâmetro importante 
na monitorização e vigilância, pois são encontradas em fezes humanas 
e de outros animais e também por apresentar relação direta entre a sua 
concentração na água e o grau de contaminação (GURGEL, et. al, 2020).

As consequências do não tratamento da água são impactantes 
na saúde da população, principalmente em grupos de risco como crian-
ças, idosos e imunossuprimidos. Doenças decorrentes de água conta-
minada resultam da ingestão direta ou indireta e são consequências da 



505PESQUISAS EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE

falta de saneamento básico e condições precárias de higiene (SILVA, et. 
al, 2018). Diante desse fato, fica evidente a necessidade da realização 
deste trabalho, uma vez que muitas doenças possuem como veículo 
para transmissão a água. Sendo assim, a qualidade e segurança da 
água distribuída é uma questão de saúde pública que deve ser vigiada 
para evitar surtos de doenças provenientes da água contaminada.

O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade microbiológica 
da água utilizada em estabelecimentos públicos da cidade de Piripiri, 
a fim de verificar padrão bacteriológico da água consumida pela popu-
lação desta cidade. 

2 METODOLOGIA

O estudo foi conduzido na cidade de Piripiri-Pi. Foram seleciona-
dos dois estabelecimentos públicos para a coleta da água: Rodoviária 
Municipal e Mercado Municipal. Trata-se de uma pesquisa experimental 
com abordagem qualitativa e quantitativo. As análises microbiológicas 
foram realizadas de acordo com a metodologia Colipaper para indicar 
a presença de Escherichia coli e coliformes totais. As amostras foram 
coletadas em frascos estéreis. Antes da coleta, foi realizada a limpeza 
da torneira com detergente neutro e esponja. Em seguida, desinfetou a 
torneira com auxílio de gaze, álcool 70% e isqueiro.

Após a limpeza e desinfecção, a torneira foi aberta por alguns 
minutos. Em seguida o frasco estéril foi aberto e a coleta foi realizada 
rapidamente. O frasco foi fechado e identificado. As amostras foram 
acondicionadas em caixas de material isotérmico e encaminhadas para 
o laboratório microbiológico da Faculdade Chrisfapi. O procedimento de 
análise foi realizado com o kit microbiológico Colipaper, que se trata de 
uma cartela com, meio de cultura em forma de gel desidratado. Os fras-
cos contendo as amostras foram abertos próximo ao bico de Bunsen para 
minimizar a chance de contaminação e foi inserida a cartela microbiológi-
ca tocando apenas acima do picote. A cartela foi imersa na amostra a ser 
analisada e quando estava complete umedecida foi retirada da amostra 
e o excesso de agua com movimentos bruscos. A cartela foi recolocada 
na embalagem plástica e retirada a parte do picote sem tocar no restante. 
Este procedimento foi realizado com todas as amostras.
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As cartelas umedecidas foram levadas à estufa por 15 horas a 
temperatura de 36-37ºC. Após o tempo de incubação foi realizada a 
contagem das colônias considerando os dois lados da cartela e multi-
plicando o número de colônias pelo fator de correção 80. As amostras 
positivas para Escherichia coli são visualizadas com o aparecimento 
de pontos violetas e azuis. A presença de coliformes totais foi identi-
ficada com o aparecimento de pontos violetas e azuis e róseos a ver-
melhos. O resultado é expresso em UFC/100mL.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Resultados e discussão do monitoramento da qualidade mi-
crobiológica da água do Terminal Rodoviário de Piripiri

As amostras de água da tabela abaixo (tabela 1) foram coletadas 
no Terminal Rodoviário de Piripiri – PI. No total, foram colhidas 13 amos-
tras de diferentes locais entre o período de tempo de 23/04/21 e 10/08/21.

TABELA 1 – Resultados do monitoramento da qualidade microbiológica
Local Terminal rodoviário de Piripiri

DADOS DA COLETA PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Pontos Data Hora Coliformes Totais 
(UFC/100ml)

Escherichia coli 
(UFC/100ml)

Limites* --- --- Ausência Ausência

Ponto 1

23/04/21 08:45 1280 480

28/04/21 08:47 0 0
25/05/21 08:14 0 0
01/07/21 08:36 1920 1920
10/08/21 09:20 80 80

Ponto 2
28/04/21 08:51 400 240
25/05/21 08:21 320 320
01/07/21 08:26 320 320

Ponto 3
25/05/21 08:27 320 160
01/07/21 09:07 320 320
10/08/21 09:22 480 480

Ponto 4 10/08/21 09:28 0 0

Ponto 5 28/04/21 08:56 0 0
*Valores estabelecidos pela Portaria nº 888 de 04 de maio de 2021 - Ministério da Saúde.
** Valores não estabelecidos, porém, importantes para avaliação geral.
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Os parâmetros microbiológicos utilizados para analisar a quali-
dade da água destinada ao consumo humano é a presença ou ausên-
cia das bactérias Coliforme e Escherichia coli, utilizando os valores 
de referência determinados pela portaria 888/2021 que estabelece 
as condições necessária para qualidade e padrão de potabilidade da 
água destinada ao consumo humano.

Os coliformes totais são bactérias do grupo coliforme, bacilos 
gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores 
de esporos, oxidase-negativos, capazes de desenvolver na presença 
de sais biliares ou agentes tensoativos que fermentam a lactose com 
produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5 “C em 24-48 horas, e 
que podem apresentar atividade da enzima ti –galactosidase. A maio-
ria das bactérias do grupo coliforme pertence aos gêneros Escheri-
chia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter. (Brasil, 2000).

Os coliformes totais são encontrados naturalmente no meio 
ambiente como no solo, na água e nos dejetos humanos ou de ani-
mais. A presença de coliformes totais, por si só, não implica que a 
água esteja comprometida, mas pode indicar a presença de bactérias 
potencialmente patogênicas como a Escherichia coli. 

A Escherichia coli (E. coli), é um importante indicador micro-
biológico de contaminação fecal recente no meio ambiente, pois está 
presente nas fezes de animais de sangue quente, como os seres hu-
manos. (ROVERI, 2016).

Dos 5 locais da rodoviária (tabela 1) de onde tiveram amostras 
coletadas, somente 2 (Ponto 4 e ponto 5) não foi identificada a presen-
ça de coliformes totais. Dos 3 locais dos quais foram identificadas a 
presença de coliformes totais, também foi identificada a presença da 
bactéria Escherichia coli. 

Tal fato compromete a qualidade da água consumida, já que 
promove o surgimento de doenças transmitidas por patógenos de vei-
culação hídrica, além de alterar o processo de coagulação/floculação 
da água e também o controle da desinfecção, configurando risco à 
saúde da população. Logo, a população que utiliza a água deste local 
pode está exposta a algumas linhagens patogênicas de E. coli, po-
dendo sofrer com diarreias moderadas a severas, colite hemorrágica 
grave e síndrome hemolítica urêmica.
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Tais resultados podem ser consequências das péssimas con-
dições higiênico-sanitária do sistema de onde água é armazenada e 
distribuída, já que a água utilizada para abastecer o local é proveniente 
de um poço do qual não possui nenhum tipo de tratamento antes de 
chegar ao consumidor final, podendo ter vários focos de contaminação 
durante o percurso da água através da distribuição para as torneiras.

3.2 Resultados e discussão do monitoramento da qualidade mi-
crobiológica da água do Mercado municipal de Piripiri

As amostras da tabela a seguir (tabela 2) foram coletadas no Mer-
cado Público de Piripiri-PI. Ao todo coletou-se 15 amostras em pontos 
distintos, entre o intervalo de 23 de abril de 2021 a 10 de agosto de 2021.

TABELA 2 – Resultados do monitoramento da qualidade microbiológica
Local Mercado Municipal de Piripiri

DADOS DA COLETA PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Pontos Data Hora Coliformes To-
tais (UFC/100ml)

Escherichia coli 
(UFC/100ml)

Limites* --- --- Ausência Ausência

Ponto 6
27/04/21 09:22 560 560
14/05/21 10:30 400 160
25/05/21 08:14 0 0

Ponto 7
27/04/21 09:28 960 800
14/05/21 10:35 640 0
01/07/21 08:26 320 320

Ponto 8
27/04/21 09:30 960 960
14/05/21 10:40 80 80
06/07/21 09:48 480 480

Ponto 9
24/04/21 9:16 400 400
14/05/21 10:25 160 80

Ponto 10 16/06/21 10:00 0 0
Ponto 11 11/06/21 10:30 0 0
Ponto 12 06/07/21 09:42 320 320
Ponto 13 06/07/21 09:52 400 160

*Valores estabelecidos pela Portaria nº 888 de 04 de maio de 2021 - Ministério da Saúde.
** Valores não estabelecidos, porém, importantes para avaliação geral.
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Os parâmetros microbiológicos analisados para o mercado pú-
blico foram os indicativos as bactérias do grupo coliforme, visando os 
coliformes totais (UFC 100ml) tendo como padrão a presença ou au-
sência, juntamente com o parâmetro de níveis de Escherichia coli (UFC 
100ml) apresentando também como padrão a presença ou ausência.  

Os resultados para as amostras coletadas dos pontos do mer-
cado público foram positivos para os dois parâmetros em quase sua 
totalidade, com exceção apenas dos pontos de coletas: Ponto 6 no dia 
25 de maio, o ponto 10 e o ponto 11. Foram considerados como refe-
rência os parâmetros de potabilidade estabelecido na Portaria GM/MS 
N° 888/2021 (BRASIL, 2021).

A água pode estar correlacionada com à disseminação de en-
fermidades ocasionadas por verminoses como a teníase, ascaridíase, 
também a outras patologias causadas por parasitas como a amebíase, 
por vírus como a hepatite A, por bactérias como a cólera. Sendo assim, 
a análise microbiológica é um dos parâmetros avaliados para a determi-
nação da qualidade da água para consumo humano (FRANÇA, 2016).

Por meio dos resultados obtidos da atual pesquisa pode-se 
correlacionar os agravos encontrados no sistema hídrico do local, 
com a falta de tratamento, tendo assim a possibilidade de ocasionar 
problemas de saúde para a população, como doenças infecciosas e/
ou doenças intestinais, portanto ressalva-se a importância do cumpri-
mento da Portaria GM/MS n° 888/2021, para afiançar uma água com a 
potabilidade adequada para o consumo da população. 

Além disso, a água para o consumo deve estar em conformida-
de com o padrão microbiológico, segundo a Portaria GM/MS n° 888, 
de 4 de maio de 2021, do Ministério da Saúde estabelece como padrão 
de potabilidade, para a água destinada ao consumo humano, Esche-
richia coli deve ter ausência em 100 mL de água, assim como para 
coliformes totais do grupo dos coliformes (BRASIL, 2021).

4 CONCLUSÃO

Na análise microbiológica das amostras de água coletadas no 
Terminal rodoviário e no Mercado público de Piripiri, detectou-se a pre-
sença de coliformes totais e Escherichia coli em 9 amostras colhidas 
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no terminal rodoviário, já no mercado público foi constatado a presen-
ça de coliformes totais e Escherichia coli em 12 amostras.

Evidenciando possíveis problemas higiênico-sanitário do acon-
dicionamento e da distribuição de água destes locais, já que a Portaria 
nº 888/2021 do Ministério da Saúde estabelece a presença de E. coli 
na água como indevida para o consumo humano e para qualquer outra 
atividade relacionada ao uso humano. Sendo um risco a saúde das 
pessoas que ingerem essa água, pois podem estar expostas a diver-
sas patologias de veiculação hídrica.

Tal constatação corroborou para a importância do seguimento 
da Portaria n° 888/2021, que assegura a qualidade de saneamento 
básico, e dos serviços de água, os quais são imprescindíveis para a 
ascensão da saúde pública.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual prático de análise de 
água / Fundação Nacional de Saúde – 4. ed. – Brasília : Funasa, 2013.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria de Consolidação nº 5 
– 28/09/2017, Consolidação das normas sobre as ações e os ser-
viços de saúde do Sistema Único de Saúde. Cap. V, Seção II – Do 
controle e da Vigilância da Qualidade da Água para consumo humano 
e seu padrão de potabilidade. Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil, Brasília, DF, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS 
n° 888, de 4 de maio de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de 
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 
seu padrão de potabilidade. Diário Oficial da União, 07 mai. 2021, ed. 
85, Seção 1, p. 127.

CARLI, A. A.; COSTA, L. A. Água potável e saneamento básico: o en-
contro necessário de dois direitos fundamentais à saúde da vida em 
geral. Revista de Direito e Sustentabilidade, v. 6, n. 2, 2020.

FRANÇA, Devid Lauriano. Controle de qualidade microbiológico 
da água filtrada disponível nos bebedouros da UniRV- Universi-
dade de Rio Verde. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Gradua-
ção em Farmácia) - Goiás, 2016.



511PESQUISAS EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE

GURGEL, Raiana Silveira; et. al. Investigação de coliformes totais e 
Escherichia coli em água de consumo da comunidade Lago do limão, 
Município de Iranduba–AM. Brazilian Applied Science Review, v. 4, 
n. 4, p. 2512-2529, 2020.

MOLLUCE, Donald et al. Estudo da potabilidade da água e a im-
portância de seu controle de qualidade no fluxo de produção das 
indústrias farmacêuticas. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharel em Engenharia Química)- universidade Federal de Integra-
ção Latino-Americana, Foz do Igauçu,2021.

ONU. Água potável: direito humano fundamental. 2010. Disponível 
em: < https://nacoesunidas.org/>. Acesso em 01.09.2021

PORTO, M. A. L. et al. Coliformes em água de abastecimento de lojas 
fast-food da Região Metropolitana de Recife (PE, Brasil). Scielo saú-
de pública.  Rio de Janeiro, v. 16, n. 5, p. 2653-2658,  2011. Disponí-
vel em: <https://www.scielosp.org/article/csc/2011.v16n5/2653-2658/>. 
Acesso em: 06 de set. 2021.

ROVERI, V; MUNIZ, C.C. Contaminação microbiológica por Esche-
richia coli: estudo, preliminar, no canal de drenagem urbana da av. 
Lourival Verdeiro do Amaral – São Vicente. Revista Don Domênico. 
Guarulhos. V. 12, ed. 8, p. 1-9, jun. 2016. Disponível em: <http://fa-
culdadedondomenico.edu.br/revista_don/artigos8edicao/12ed8.pdf.>. 
Acesso em: 06 de set 2021. 

SILVA, Débora Regina Romualdo da et al. Qualidade da água em es-
colas públicas municipais: análise microbiológica e teor de nitrato em 
Araçatuba, estado de São Paulo–Brasil. Revista do Instituto Adolfo 
Lutz, v. 77, p. 1-8, 2018.

https://www.scielosp.org/article/csc/2011.v16n5/2653-2658/
http://faculdadedondomenico.edu.br/revista_don/artigos8edicao/12ed8.pdf
http://faculdadedondomenico.edu.br/revista_don/artigos8edicao/12ed8.pdf


SAÚDE MENTAL: 
PESQUISAS E REFLEXÕES

512



513SAÚDE MENTAL: PESQUISAS E REFLEXÕES

CAPÍTULO 39

ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM E CAUSAS DA DEPRESSÃO 
PÓS-PARTO

NURSING CARE AND CAUSES OF POSTPARTUM DEPRESSION

Francisca Deiviane Lopes Rodrigues
Discente do curso de Enfermagem do Centro 

Universitário de Quixadá (UNICATOLICA)
Quixadá - CE

fdeivianelp@gmail.com

Salma Halenkar Coelho
Egressa de Enfermagem do Centro Universitário 

de Quixadá (UNICATOLICA)
Quixadá - CE

salmahakerna@gmail.com

Liene Ribeiro de Lima
Docente do Curso de Enfermagem do Centro 

Universitário de Quixadá (UNICATÓLICA).
lieninha@gmail.com

RESUMO
A depressão pós-parto é um termo para caracterizar quadros de trans-
torno depressivos manifestados após o nascimento do bebê até o seu 
primeiro ano de vida. Inicia-se a partir do quarto ao oitavo mês de ges-
tação intensificando-se nos primeiros seis meses após o parto e per-
durando até o primeiro ano de vida da criança. O estudo tem como ob-
jetivo refletir sobre a assistência de enfermagem quanto a depressão 
pós-parto. Trata-se de um estudo reflexivo com intuito de trazer uma 
reflexão quanto a assistência de enfermagem em casos de depressão 
nas puérperas em seu pós-parto. A presença do enfermeiro é impor-
tante desde a assistência e orientação durante o acompanhamento 
do pré-natal, pois o atendimento precoce representa prevenção, ao 
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qual traz grandes repercussões futuras, até o tratamento da DPP em 
si, dando apoio à puérpera, fazendo o devido encaminhamento para 
psicoterapia, oferecendo aconselhamento acerca da depressão, reali-
zando ações terapêuticas e diagnóstico.
Palavras-chave: Depressão pós-parto. Puérpera. Enfermagem.

ABSTRACT
Postpartum depression is a term used to characterize depressive disor-
ders manifested after the baby is born until the first year of life. It starts 
from the fourth to the eighth month of pregnancy, intensifying in the first six 
months after delivery and lasting until the first year of the child’s life. The 
study aims to reflect on nursing care regarding postpartum depression. 
This is a reflective study in order to bring a reflection on nursing care in 
cases of depression in postpartum women in their postpartum period. The 
presence of the nurse is important from assistance and guidance during 
prenatal care, as early care represents prevention, which brings great fu-
ture repercussions, to the treatment of PPD itself, giving support to the 
puerperal woman, making the appropriate referral for psychotherapy, offe-
ring advice on depression, performing therapeutic and diagnostic actions.
Keywords: Baby blues. Postpartum. Nursing.

Introdução

A depressão pós-parto é uma doença silenciosa, ela afeta não 
mulheres que perderam seus filhos durante algum momento de suas 
gestações e mães que são submetidas a abortos, mas também às 
mães que estão no puerpério, que não possuem uma base de apoio 
tanto dos familiares como no âmbito de saúde. É visto que no momen-
to do puerpério às puérperas em seu momento pós-parto se tornam 
vulneráveis, sendo expostas a vários sinais e sintomas para entrar em 
uma possível depressão, estes sintomas incluem tristeza e desespe-
rança. Muitas mães de “primeira viagem” experimentam alterações de 
humor e crises de choro após o parto ou a perda de seu filho, assim 
desvanecem rapidamente, dessa forma após o parto, ocorre uma que-
da nos hormônios estrogênio e progesterona, e essas mudanças por 
si só podem contribuir para um quadro de depressão pós-parto.
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Os sinais e sintomas da DPP abruptos são considerados emer-
gência em psiquiatria, podendo ocorrer entre às primeiras 48 a 72 
horas e as duas primeiras semanas do puerpério podendo evoluir ra-
pidamente. Os sintomas podem ser confundidos com outras duas con-
dições: a melancolia pós-parto e a psicose pós-parto. (HILDEBRAN-
DT, 2013).

De acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a depressão configura-se como a quinta causa de morbidade 
entre toda às doenças do mundo. Dos casos identificados há uma in-
cidência maior em pessoas do sexo feminino. 

A Depressão Pós Parto ou depressão puerperal é um transtor-
no mental de alta prevalência e que provoca alterações emocionais, 
cognitivas, comportamentais e físicas que se iniciam de maneira insi-
diosa, levando até semanas após o parto. (ZANOTTI.,2013)

O tratamento da DPP é baseado em aconselhamento profis-
sional de saúde mental, medicação e apoio continuo de familiares e 
de amigos. NETTINA (2016, p. 909). É fundamental a participação de 
profissionais de enfermagem na prevenção da DPP. (SANTOS et al., 
2017 p. 2).

Sendo assim, a enfermagem é facilitadora e colaboradora para 
que a mulher desenvolva habilidades para desempenhar o autocuida-
do, não somente para ajustasse, mas para transformar a sua condição 
de saúde. A intervenção pode ser estruturada a partir de consultas 
de enfermagem, visitas domiciliares, grupos educativos e ações na 
comunidade. (LANDIM et al., 2014).

Gestantes e fatores de riscos

Um dos fatores que contribui para episódios depressivos é a 
idade materna, onde DPP é mais alta em adolescentes, devido aos 
enfrentamentos na fase de desenvolvimento do bebê, pois na adoles-
cência ocorre mudanças metabólicas, hormonal e fisiológicas e a gra-
videz eleva esses fatores, além dos riscos obstétricos e psicológicos. 
(COSTA, 2015).

Com tudo é importante destacar os fatores de riscos que ocor-
rem durante a depressão pós parto incluem como:



516SAÚDE MENTAL: PESQUISAS E REFLEXÕES

A história de depressão pós parto anterior, um estudo demos-
trou que refere que a DPP atinge de 10% a 15% das mulheres (Beck, 
2001; Chandran, Tharyan, Muliyil & Abraham, 2002; Hanna, Jarman 
& Savage, 2004; Righetti e col., 2003) e nos Estados Unidos, está 
presente em pelo menos 10% a 20% das mulheres nos seis primeiros 
meses após o parto, elevando-se esta taxa para 25% ou mais em 
mulheres com história de depressão pós-parto anterior (Clay & Seehu-
sen, 2004).

Estresse, como um recém-nascido doente, problemas financei-
ros ou problemas familiares, o estresse de estar cuidando sozinha de 
um recém-nascido como mãe de primeira viaje, ainda mais quando 
o RN está doente causa muito estresse por não saber o que fazer e 
muitas vezes se sentir incapaz, contudo, muitas vezes a família tam-
bém está enfrentando problemas financeiros ou familiares e se sente 
incapaz as vezes duvidando do próprio potencial de cuidado que está 
tendo com o RN.

História familiar de depressão ou transtorno bipolar, o histórico 
mental na família de ambos transtornos, é um fator que pode ser pas-
sado de geração para geração, esses transtornos influencia muito na 
depressão pós parto, com tudo essas mulheres se tornam mais vulne-
ráveis e exigem mais cuidados com a saúde mental e os desafios da 
maternidade precoce mais do que outras mulheres perinatais.

O que impulsionou a realização deste artigo foi a importância 
da assistência de enfermagem e as causas da depressão pós parto 
para poder ter um diagnóstico precoce para poder realizar uma evo-
lução no processo de enfermagem adequado para puérperas que so-
frem com DPP tendo base uma assistência de qualidade ao cliente 
que tanto necessita neste momento de cuidados apropriados. 

Desenvolvimento 

As revisões de literatura são classificadas tendo como critério, 
basicamente, suas funções. Sendo assim, ora têm a função de memó-
ria (registro), ora de alerta. Há, evidentemente, autores que discordam, 
como Figueiredo (1990), para quem é enganadora a classificação da 
revisão em tipos diferentes por função ou conteúdo. (MOREIRA., 2004)
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A pesquisa qualitativa é uma metodologia de caráter explorató-
rio. Seu foco está no caráter subjetivo do objeto analisado, A pesquisa 
qualitativa costuma ser realizada quando o objetivo do estudo é enten-
der o porquê de determinados comportamentos. Uma das vantagens 
básicas desse tipo de pesquisa é que permite o estudo de pessoas às 
quais não temos acesso físico, porque não estão mais vivas ou por 
problemas de distância. Se quisermos, por exemplo, estudar as rela-
ções patrão-empregado antes da Revolução Industrial, teremos que 
recorrer a documentos diversos de empresas da época, uma vez que 
não será possível encontrar pessoas que tenham vivido naquele perío-
do para entrevistar. (GODOY.,1995)

A fase de identificação do tema ou do questionamento da re-
visão integrativa envolve o desenvolvimento da questão norteadora, 
assim como a identificação das palavras-chave que servirão como es-
tratégia para busca de material sobre o assunto a ser pesquisado. A 
questão norteadora deve ser elaborada a partir de uma ligação já exis-
tente com o conhecimento teóricocientífico do pesquisador (PESSOA 
JÚNIOR et al., 2014).

Trata-se de uma revisão integrativa e sistemática da literatura 
com abordagem qualitativa feita entre agosto de 1995 a outubro de 
2019, o referido estudo conferiu a partir de uma análise nas bases 
científicas onde se efetuou a busca em diferentes bancos de dados e 
portais, como Google Acadêmico, a plataforma Sci-Elo e o Ministério 
da Saúde, A fim de explorar as principais temáticas, a partir do cru-
zamento dos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) Depressão 
pós-parto; Puérpera, Enfermagem como critério para a escolha dos 
artigos científicos estudos somente em português e inglês.

No entanto, foi adotado os seguintes critérios de exclusão puér-
peras e gestantes no pré-natal que tem histórico na família com de-
pressão, artigos em Língua Estrangeira; Monografias e Artigos elabo-
rados com tema proposto, foram achados 25 artigos, mas após análise 
dos artigos permaneceram 16 artigos para dar continuidade ao estudo.

A pesquisa na área da enfermagem apresenta uma relação de 
interdependência com a prática clínica. Nesse sentido a Prática Ba-
seada em Evidências (PBE) visa sumarizar a pesquisa junto à assis-
tência de enfermagem prestada nos vários níveis de atenção à saúde. 
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A revisão integrativa da literatura também se apresenta como um dos 
métodos de pesquisa usados na PBE que aceita a incorporação das 
evidências na prática clínica (ERCOLE; MELO, ALCOFORADO, 2014).

O profissional de enfermagem tem uma suma importância na 
assistência em pacientes de depressão pós parto, diante do saber das 
causas, sintomas e diagnostico. As puérperas tendem a se sentir frus-
tradas, insuficientes e inseguras em relação a maternidade, às principais 
alterações emocionais é o choro, nervosismo e não querer ter interação 
com o RN por medo, como foram citados em seus fatores de riscos, não 
existe uma causa especifica para o DPP, e sim fatores, como histórico 
na família de depressão ou transtornos, e algumas inseguranças por 
serem mães de “primeira viagem” que acaba influenciando.

Os sinais e sintomas do estado depressivo variam quanto à 
maneira e intensidade com que se manifestam, pois dependem do 
tipo de personalidade da puérpera e da sua própria história de vida, 
além das mudanças bioquímicas que se processam logo após o parto 
(Bernazzani, Conroy, Marks, Siddle, Guedeney, Bifulco et al., 2004).

Estudos relatam que o período gravídico-puerperal, é a fase que 
apresenta o maior número de intercorrências e surgimento de transtor-
nos psíquico na mulher. O puerpério caracteriza-se pelo período que 
advém ao parto e é marcado por intensas mudanças biopsicossociais 
na mulher e em sua família (CENTA et al 2002). Trata-se de um deli-
cado período em que acontecem mudanças e transformações na vida 
da mulher, bem como o ritmo acelerado, possibilitando produzir-nos 
mesmo sentimento de ansiedade, expectativa, frustração, preocupa-
ções, tanto no âmbito pessoal, familiar e trabalhista, refletindo assim 
em comportamento Isolados e introspectivos (SILVA e BOTTI 2005).

Segundo Schwengber e Piccinini (2003), existe um tipo de 
transtorno que afeta cerca de 60% das mulheres entre o terceiro e 
quinto dia após o parto, é o chamado baby blues ou tristeza materna. 
Esse transtorno se caracteriza por sintomas depressivos leves, cho-
ro fácil, ansiedade, aumento e fadiga (WENDER et al., 2002). Pelo 
Ministério da saúde, 2006 e mais frequente, acometendo de 50% a 
70% das puérperas. É definido como estado depressivo mais brando, 
transitório, que aparece em geral no terceiro dia do pós-parto e tem 
duração aproximada de duas semanas. Caracteriza-se por fragilidade, 
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hiperemotividade, alteração do humor, falta de confiança em si própria, 
sentimentos de incapacidade. Em geral, se resolve até dez dias após o 
parto, porém, a mulher pode vir a desenvolver depressão pós-parto se 
os sintomas persistirem (KLAUS; KENNEL; KLAUS, 2000).

A pesquisa de Schwengber e Piccinini (2003) apresenta uma 
revisão da literatura, no que diz respeito às características da depres-
são pós-parto e aos fatores associados à sua ocorrência, indicando 
que a mesma está se apresentando acompanhada de uma série de 
fatores biológicos, obstétricos, sociais e psicológicos, que se inter-re-
lacionam. Além disso, o caráter conflituoso da experiência da materni-
dade como um fator de risco para a depressão da mãe, uma vez que 
implica mudanças profundas na identidade da mulher e a assunção 
de novos papéis. Os estudos sugerem também que mães deprimidas 
tendem a perceber a própria experiência de forma mais negativa do 
que mães não-deprimidas.

A puérpera deprimida, ao contrário da hiperativa, pode apre-
sentar-se com um profundo retraimento e necessidade de isolamento. 
A prostração e a decepção com sentimentos de fracasso e desilusão 
têm também aspectos regressivos que se somam aos já produzidos 
pelo parto, com a reatualização do trauma do próprio nascimento, fa-
zendo com que a puérpera sinta-se mais carente e dependente de 
proteção, como que competindo com o bebê às atenções do meio que 
a cerca. A sensação predominante neste caso, é de sentir-se apenas 
a serviço do bebê, como se nunca mais fosse recuperar sua vida pes-
soal (O’Hara, Neunaber & Zezoski, 1984; Nonacs & Cohen, 1998).

De modo geral, o transtorno depressivo puerperal apresenta 
o mesmo quadro clínico característico da depressão em outros mo-
mentos da vida feminina, acrescido de particularidades relativas à 
maternidade em si e ao desempenho do papel de mãe. Sentimentos 
negativos, desinteresse pelo bebê e culpabilidade por não conseguir 
cuidar dele são frequentes e podem resultar em um desenvolvimento 
insatisfatório da interação mãe e bebê. Ademais, o afastamento ou 
separação da criança pela necessidade de ser cuidada por outra pes-
soa, pode dificultar ainda mais o estabelecimento de vínculos afetivos 
e fortalecer a sensação de inadequação materna. (SILVA, Francisca 
Cláudia Sousa da et al.,2010).
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Diagnostico de Enfermagem
 

Lima et al (2018), diz que a prevenção realizada através dos 
profissionais de enfermagem se torna um fator de muita relevância 
diante do problema, portanto no período gestacional e puerpério é vis-
to a atenção dos mesmos em torno das alterações biológicas e fisioló-
gicas, priorizando menos o estado mental da cliente.

A presença do enfermeiro é importante desde a assistência e 
orientação durante o acompanhamento do pré-natal, pois o atendi-
mento precoce representa prevenção, ao qual traz grandes repercus-
sões futuras, até o tratamento da DPP em si, dando apoio à puérpe-
ra, fazendo o devido encaminhamento para psicoterapia, oferecendo 
aconselhamento acerca da depressão, realizando ações terapêuticas 
e diagnóstico. (Sobreira NAS.,2012)

Cabe ao profissional estar atento a pequenas alterações que pos-
sa prejudicar a gestação e assim prevenir os transtornos psíquicos du-
rante o puerpério. Pode-se utilizar a escala de (EPDS) Escala Pospartum 
Edinburgh para rastrear e identificar a DPP, oferecendo apoio e suporte 
necessário em uma atenção mais humanizada, expandindo troca de ex-
periência e apoio por grupos e equipe de saúde, obtendo resultados posi-
tivos em torno da depressão pós-parto. (OLIVEIRA et al., 2016). 

Para a realização do pré-natal o enfermeiro deve organizar 
ações com interesses a saúde da gestante, contribuindo para o co-
nhecimento da mulher e seu companheiro em torno das alterações 
no período gestacional e puerpério, ministrar palestras de educação 
em saúde para que se possa ter conhecimento das necessidades da 
gestante para elaborar cuidados. (AOYAMA et al., 2018).

Muito se discute a respeito do uso do instrumento para o diag-
nóstico precoce e dos fatores associados à DPP utilizando a Escala 
de Depressão Pós-natal de Edimburgo a qual avalia a intensidade dos 
sintomas depressivos observados no puerpério para sua identificação 
e decorrente tratamento. Em um estudo, publicado em 2016, a cada 
quatro mulheres, mais de uma apresentam sintomas de depressão 
após o nascimento do bebê e associado a isso, os possíveis estresses 
no momento do parto considerando intervenções dolorosas e desne-
cessárias (FIGUEIRA, 2009).
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O profissional de enfermagem deve trabalhar o processo graví-
dico/puerperal através do pré-natal psicológico onde o profissional ex-
plana vários aspectos como a modificação na vida da mulher, elo mãe 
e filho, cuidados na amamentação, abrindo espaço para a gestante 
expressar seus sentimentos de medo e ansiedade. A visita dos (ACS) 
Agentes Comunitários de Saúde se torna um fator muito relevante, 
assim pode ser observado as alterações no pós-parto e comunicar a 
equipe. (GONÇALVES et al., 2018). 

No entanto, a equipe de enfermagem deve estar preparada 
para auxiliar através da assistência e conhecimento teórico os cuida-
dos a mulher que possa a vir desenvolver DPP, oferecendo suporte 
necessário para enfrentar a fase de se tornar mãe, sem perder a sua 
personalidade, integralidade social e elo familiar. O profissional de en-
fermagem deve estar atento aos sinais iniciais da doença e possuir 
planos estratégicos para a prevenção da mesma. (SILVA et al., 2018)

A DPP conforme Ballone apud Ferreira e Nakamura (2006, p. 
5): {“...} é um distúrbio do humor de grau moderado a severo, clinica-
mente identificado ao Episódio Depressivo que está descrita no DSM.
IV(Classificação de Doenças Mentais da Associação Norte-americana 
de Psiquiatria) e no CID.10, este distúrbio tem início dentro de seis 
semanas depois do parto. “A classificação da Depressão Pós-parto, 
ainda não está definitivamente estabelecida”.

Figueira et al. (2009), Morais et al. (2006), Ruschi et al. (2007) 
e Santos, Martins e Pasquili (2000) citam a importância do uso da 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) ou Escala de Depres-
são Pós-parto de Edimburgo (EDPE) uma escala de auto avaliação 
de sintomas depressivo, como instrumento adequado de triagem da 
depressão pós-parto, podendo ser implantada na rede pública de saú-
de devido a sua facilidade, rapidez de aplicação, baixo custo e pode 
ser associado a um aumento nos índices de diagnóstico e tratamento 
da doença, minimizando os possíveis efeitos deletérios sobre o binô-
mio mãe-bebê. Esses estudos mostraram boa capacidade de detectar 
gestantes com o diagnóstico de depressão pós-parto. 15 A EDPE é 
composta de 10 enunciados, onde as opções recebem pontuações 
de zero a três, de acordo com a presença ou a intensidade de sinto-
mas psíquicos como humor depressivo, sentimento de culpa, ideias 
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de morte ou suicídio, perda do prazer em atividades anteriormente 
consideradas agradáveis, fadiga, diminuição da capacidade de pen-
sar, de concentrar-se ou de tomar decisões, além de sintomas fisioló-
gicos como insônia, alterações do comportamento, bem como crises 
de choro. A pontuação total na escala varia de zero a 30, sendo con-
sideradas deprimidas as entrevistadas que tiverem pontuação igual ou 
superior a 12 na escala. Ressalta-se que a escala não irá detectar as 
mães com neuroses de ansiedades e fobias (RUSCHI et al., 2007).

Falcone et al. (2005) e Luís e Oliveira (1998) utilizam o argu-
mento de que o atendimento em grupo pode trazer resultados positi-
vos para as gestantes, uma vez que elas passam a ter consciência do 
momento que estão vivenciando, passando a tomar mais cuidados e 
tendo a compreensão, a atenção e o interesse da família e da equipe 
de saúde. Além disso, o trabalho multiprofissional pode estar propon-
do a essas mulheres intervenções mais humanas e harmônicas entre 
os profissionais. A partir de algumas percepções da equipe multidisci-
plinar será possível traçar estratégias de um cuidado transicional que 
propicie uma melhor adequação ao papel de mãe (Alves et al. 2007).

Intervenções e Resultados de Enfermagem 

Diante dos agravos que a DPP pode apresentar na vida de uma 
mulher, a enfermagem pode intervir auxiliando na prevenção e pro-
moção da depressão pós-parto. Dentre as estratégias de prevenção 
sugere que estabeleça um vínculo de confiança com as puérperas, o 
apoio com o bebê, a amamentação e o incentivo a manifestar seus 
sentimentos em relação aos membros da família que estão presentes 
no seu cotidiano. (GUERRA et al., 2014).

O acompanhamento inicial a gestante em sofrimento psíquico 
se dá na atenção básica, porém o profissional de enfermagem se sen-
te inseguro e incapaz diante da situação, encaminhando a mulher para 
os (CAPS) Centros de Atenção Psicossocial. O profissional deve saber 
reconhecer o mais antecipado os sinais de sofrimento que a gestante 
possa vir a apresentar, garantindo segurança e habilidade na assistên-
cia. (MELLO, 2019).

A enfermagem tem o papel fundamental na detecção e preven-
ção, levando uma manutenção e promoção durante o ciclo gravídi-
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co/puerperal. Estimular a compreensão da mulher e do companheiro, 
bem como nas emoções e sentimentos provenientes deste período, ou 
seja, somando esforços na detecção e prevenção para um tratamento 
adequado na DPP, que irão traduzir no exercício materno saudável e 
essencial ao desenvolvimento futuro no relacionamento entre o binô-
mio mãe-bebê. 16 Para que as mulheres se sintam mais à vontade é 
importante acolher um acompanhante de sua escolha, não oferecer 
obstáculos para sua participação no pré-natal, no trabalho de parto, no 
parto e no pós-parto. A presença de acompanhantes neste momento 
traz muitos benefícios, mostrando que esta gestante se sinta mais se-
gura e confiante (BRASIL, 2005).

A enfermagem consiste em comunicação direta com o pacien-
te, ou seja, aproximar da população sem distinção de raça, gênero, 
classe, religião ou preferência sexual, se adaptando a cada situação 
seja física ou emocional, reconhecendo o momento de fragilidade 
manter-se forte e ter flexibilidade com toda equipe de enfermagem. 
(LIMA, 2017).

Após o nascimento do bebê é importante que a mulher agende 
uma consulta de puerpério até 42 dias após o parto, assim a equipe 
poderá avaliar o estado geral da paciente, intercorrências, o emocio-
nal e ofertar orientações sobre a amamentação, vida sexual, cuidados 
com os seios devidos a fissuras e cuidados com (RN) recém-nascido. 
(TEIXEIRA et al., 2016).

Geralmente, no quadro clínico de uma puérpera com depres-
são pós-parto ocorre humor rebaixado, alteração no sono, alteração 
de peso e/ou apetite, perda de interesse em realizar as atividades que 
geram prazer, sensação de fadiga, sentimento de culpa e até mesmo 
pensamentos de morte ou suicídio (CANTILINO et al., 2009).

Enquanto sofrimento psíquico, a depressão nem sempre ex-
pressa um estado patológico, pois encontra origem na própria exis-
tência humana, na inquietação do homem diante da sua condição de 
ser temporal, finito e incompleto. O sofrimento e a dor são sentimentos 
subjetivos, manifestos tanto na esfera afetiva, na dor mental, como na 
esfera física, nas condições fisiológicas em geral. Concebido como 
manifestação psicossocial, o sofrimento psíquico expressa um tipo de 
doença ou síndrome, situada entre a subjetividade e a realidade ex-
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terior, sendo a expressão de diferentes formas de experiênchqia de 
mal-estar, sentimentos reunidos nas condições de exclusão e solidão 
(NÓBREGA; FONTES; PAULA, 2005).

O pré-natal é embasado na Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE), método utilizado pelo profissional como fer-
ramenta para oferecer uma assistência individualizada, humanizada 
e organizada, contribuindo para o bem-estar físico, psíquico e social 
garantindo o cuidado integral e constante para a cliente e o atendimen-
to continuado onde é realizado aconselhamentos pertinentes. (MAR-
TINS et al., 2015).

Portanto durante a realização do Pré-Natal os profissionais de 
saúde ficam atentos a todos os sinais e sintomas que a gestante pos-
sa vir a apresentar, solicitações de exames, interpretações dos mes-
mos e realização de intervenções buscando sempre um atendimento 
qualificado e seguro. Os exames devem ser realizados pela gestante 
sempre que solicitado para que diminua as chances de agravos à mãe 
e o bebê. (CAVALCANTE et al., 2016).

O período gestacional é um evento natural na vida de uma mu-
lher, porém uma fase de muitas transformações deixando a futura mãe 
mais vulnerável emocionalmente, pois são momentos de muita emo-
ção, adaptações e organização familiar. Trata-se de um fenômeno na-
tural que necessita de um acolhimento multiprofissional para prevenir 
anormalidades. (RAMOS et al., 2018).

Durante o puerpério, a equipe de enfermagem deve garantir es-
tratégias de enfrentamento e adaptação a esse momento da materni-
dade, oferecendo suporte profissional, onde as informações importan-
tes precisam ser repassadas em um tempo curto, tanto no momento 
da internação ou em seu retorno para a consulta de enfermagem, fi-
cando atenta às mudanças ocorridas com a gestação e a readaptação 
à sua vida normal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

As teorias 

Callista Roy tinha a teoria da adaptação onde ajudar o paciente 
a se adaptar a mudanças, como o modo de adaptação físico-fisiológi-
co está associado à forma como a pessoa responde como ser físico 
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aos estímulos do ambiente, sendo o comportamento a manifestação 
das atividades fisiológicas do organismo. As cinco necessidades bá-
sicas de integridade fisiológica são oxigenação, nutrição, eliminação, 
atividade e repouso e proteção. Os outros modos de adaptação são 
modos psicossociais: autoconceito, interdependência e desempenho 
de papel. O autoconceito envolve especificamente os aspectos psi-
cológicos e espirituais do sistema humano. (Coelho, Sónia Margarida 
Santos, and Isabel Margarida Dias Monteiro Mendes., 2011)

Aplica-se aqui a teoria de Imogene M. King que traz a teoria 
de King que é a comunicação, como característica conduz 3 sistemas 
interatuantes (pessoal, interpessoal e social), a puérpera conduz-se a 
se isolar mais, e acaba cortando o contato interpessoal com familiares 
e amigos, por achar que eles não conseguem entender o que ela está 
enfrentando.

Implica-se também a teoria de Wanda Aguiar Horta, onde a 
“Enfermagem é ciência e a arte de assistir o ser humano no atendi-
mento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente des-
ta assistência através da educação; de recuperar, manter e promover 
sua saúde, contando para isso com a colaboração de outros grupos 
profissionais”. “Gente que cuida de gente.” (Aguiar. W. !926-1981), na 
paciente com DPP, também inclui essa teoria onde o profissional da 
enfermagem após a assistência dada ao paciente, deve procurar fazer 
com que o paciente aos poucos e com cuidado volte a torna-se inde-
pendente desta assistência para poder se recuperar e voltar a promo-
ver sua própria saúde voltando aos poucos a sua antiga rotina. 

Considerações Finais

Como foi dito a falta de conhecimentos dessa particularidade 
de doença nos pós parto, proporciona um diagnostico tardio e o início 
do tratamento, com tudo se tem uma alta importância notificar no pré-
-natal doenças que podem acontecer antes da parturição também tem 
uma suma importância notificar a paciente e familiares doenças que 
acarretam no pós parto, e doenças mentais.

No entanto, apesar da literatura referir-se a este amplo alcance da 
ocorrência de transtornos depressivos na população mundial, as mulhe-
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res destacam-se como um segmento mais sensível do que os homens 
na manifestação da depressão. As mulheres têm merecido atenção dos 
estudos sobre a depressão, principalmente nos contextos que envolvem 
exclusivamente o mundo feminino, notadamente nas situações relativas 
à maternidade, conforme os estudos mostrados anteriormente.

No que tange a relação conjugal as mulheres perceberam preo-
cupação do parceiro com elas, comunicação entre o casal e ajuda nas 
tarefas com bebê, sendo assim a ausência deste fator como um de-
terminante na presença de DPP. Encontrou-se associação entre relato 
de saúde emocional altera da mãe durante a gestação e presença de 
depressão pós-parto. Fator este diretamente relacionado com o sentir 
falta de ajuda e uma correlação negativa entre suporte social uma 
vez que há um desconhecimento dos profissionais de saúde quanto à 
importância do acompanhamento no período gestacional e pós-parto. 
Além disso, retornar ao trabalho mostrou-se importante influenciador 
principalmente nas mulheres que não pretendiam retornar ao trabalho, 
apresentando sinais depressivos (MANENTE et al, 2016). 

Ainda que a depressão pós-parto seja considerada enfermi-
dade subdiagnosticada, os números encontrados revelam acentuado 
percentual de puérperas com suscetibilidade para desenvolver a de-
pressão pós-parto. (GOMES, Lorena Andrade et al.,2010)

Diante disso, poucos enfermeiros em geral demostram que tem 
conhecimento sobre as manifestações clinicas dos problemas que afe-
tam a saúde mental das mulheres no puerpério, é necessária a pre-
paração dos profissionais para abordar essas mulheres e identificar 
precocemente os riscos, assim podendo proporcionar um aconselha-
mento e tratamento o quanto antes.
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RESUMO
A atenção primária à saúde é a porta de entrada para a promoção e 
prevenção da saúde mental na população idosa. A presente revisão 
objetiva analisar as evidências científicas relacionadas à depressão 
em idosos no âmbito da atenção primária. Trata-se de uma revisão 
integrativa realizada através de coleta em banco de dados, com pos-
terior análise e síntese do conteúdo relevante ao tema. Os critérios de 
inclusão definidos para a seleção foram artigos completos em qual-
quer idioma publicados no período de 2016 a 2021 correspondentes 
ao tema da pesquisa. Os critérios de exclusão foram artigos que não 
abordavam a pergunta norteadora do estudo e os que foram repetidos.  
Conclui-se que a atenção primária tem grande papel no diagnóstico e 
tratamento precoce de pacientes com sintomatologia depressiva, pos-
sibilitando reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida 
da população geriátrica.
Palavras-Chave: Atenção primária à saúde; Depressão; Idoso; Saúde 
Mental.
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ABSTRACT
Primary health care is the start to the promotion and prevention of 
mental health in the elderly. This review aims to analyze the scientific 
evidence related to depression in elderly people in the context of pri-
mary care. It is an integrative review carried out through collection in a 
database, with subsequent analysis and synthesis of content relevant 
to the topic. The inclusion criteria defined for selection were complete 
articles in any language published in the period from 2016 to 2021 cor-
responding to the research topic. Exclusion criteria were articles that 
did not address the study’s guiding question and those that were re-
peated. It is concluded that primary care plays a major role in the early 
diagnosis and treatment of patients with depressive symptoms, making 
it possible to reduce morbidity and mortality and improve the quality of 
life of the geriatric population.
Keywords: Primary Health Care; Depression; Aged; Mental Health As-
sistance.

INTRODUÇÃO 

Atualmente, verifica-se, de forma gradativa, um aumento do 
número de pessoas com 60 anos ou mais, fenômeno bastante eviden-
ciado tanto nos países desenvolvidos, quanto nos países em desenvol-
vimento. No Brasil, esses indivíduos representam, aproximadamente, 
10% da população geral, podendo chegar, segundo estimativas, até 
25% em 2060. (IBGE, 2020). 

Desse modo, acompanhado ao envelhecimento populacional, 
cresce, proporcionalmente, a prevalência de doenças relacionadas à 
velhice, como doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que são 
as principais causas de mortalidade e incapacidade em todo o mundo, 
e transtornos psiquiátricos, com destaque para a depressão. (SILVA, 
2017).

A depressão é a doença psiquiátrica mais comum entre os ido-
sos e uma das mais graves injúrias da velhice, uma vez que se esti-
ma que 48,9% da população idosa no Brasil sofrem de mais de uma 
doença crônica e, destas, a depressão alcança o número de 9,2% do 
total. Ela afeta significativamente a qualidade de vida dessas pessoas 
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e se configura como um dos principais problemas de saúde pública 
do país, devido à elevada frequência com que ocorre. (MAGALHÃES, 
2016; SOUSA, 2018).

Existem vários fatores associados à depressão em idosos, com 
destaque para sexo feminino, idade avançada, baixa escolaridade, 
baixo nível socioeconômico, tabagismo, histórico de problemas cardía-
cos, endócrinos, neurológicos e oncológicos, bem como polifarmácia, 
incapacidade funcional, autoavaliação de saúde negativa, sedentaris-
mo e insônia. (AMARAL, 2016).

Além disso, faz-se cada vez mais necessário a investigação de 
depressão nessa faixa etária, visto que é uma doença com alta preva-
lência, a qual gera sérios danos à qualidade de vida do idoso, de seus 
familiares e cuidadores. Em grande parte dos casos, suas queixas são 
desvalorizadas e negligenciadas por serem atribuídas ao processo na-
tural do envelhecimento. (MAGALHÃES, 2016).

Como a Atenção Básica é, muitas vezes, a porta de entrada da 
assistência primária à saúde, é necessário a valorização dos sintomas 
depressivos no cuidado à população idosa, além da estimulação da 
participação da Estratégia de Saúde da Família (ESF), buscando um 
diagnóstico precoce, um tratamento efetivo, e, consequentemente, evi-
tando a subnotificação da doença. (SILVA, 2017).

O presente estudo objetiva analisar as evidências científicas 
por meio de uma revisão integrativa dos principais fatores relaciona-
dos à depressão em idosos no âmbito da atenção primária à saúde.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Refere-se a uma revisão integrativa, método que reúne, avalia 
e sintetiza os resultados de pesquisas sobre uma temática específica, 
em que as etapas percorridas na elaboração do estudo foram elabo-
ração da questão de pesquisa, amostragem ou busca na literatura dos 
estudos primários, extração de dados, avaliação dos estudos primá-
rios incluídos, interpretação dos resultados e apresentação da revisão 
(MENDES, 2008).

Norteamos a nossa pesquisa em relação à seguinte pergunta 
“Quais os levantamentos científicos que abordam os fatores associa-
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dos à depressão em pessoas idosas na Atenção Primária à Saúde?”. 
Para a busca dos artigos, utilizamos os seguintes bancos de dados: 
PubMed, Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Literatura Lati-
no-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).Os descri-
tores foram pesquisados em português, sendo excluídas as versões 
em inglês e espanhol.

Os descritores escolhidos nos Descritores em Ciência da Saú-
de (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foram depressão, 
saúde mental, idosos, atenção primária à saúde (idioma português). 
Os critérios de inclusão estabelecidos para os estudos primários fo-
ram artigos realizados no período de 2016 a 2021 e ênfase na utiliza-
ção das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos na atenção 
primária. Foram excluídos da revisão integrativa os estudos de casos, 
as revisões tradicionais de literatura, os estudos secundários (p.ex., 
revisão sistemática), as teses e editoriais.

A coleta de dados ocorreu no período de outubro de 2021 até 
novembro de 2021. Para a escolha dos artigos, foi realizada uma aná-
lise dos trabalhos e, em seguida, para aprimorar a seleção, foram es-
tabelecidos critérios de inclusão e de exclusão.

Na análise inicial, após a pesquisa nas bases de dados por ar-
tigos completos primários, foi obtido um total de 25 (n= 25); os artigos 
que não indicavam nenhuma relação ao tema e que não atendiam à 
pergunta do estudo foram excluídos, como também artigos em dupli-
cidade. Em um segundo momento, por meio de leitura mais criteriosa 
dos artigos, foram excluídos os estudos não relacionados ao estudo, 
sem objetivo bem definido, apresentação de inconsistência e falhas 
metodológicas, sendo obtido o total de 11 (n= 11). 

A análise dos dados foi realizada por meio da leitura detalha-
da do conteúdo dos artigos categorizados por similaridade/semânti-
ca, pressupostos teóricos, abordagem metodológica e resultados dos 
estudos. Por intermédio dessas sínteses parciais, foi elaborada uma 
síntese final, adiante apresentada. Visando à análise e à síntese dos 
dados extraídos, desenvolveu-se um instrumento de coleta, contendo 
dados relativos às publicações, sendo eles: título, ano/região, tipo de 
estudo e principais resultados.
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RESULTADOS

Durante a elaboração da presente revisão bibliográfica foram 
pesquisados 25 estudos. Após este levantamento, utilizou-se como cri-
tério de escolha os estudos publicados nos anos de 2016 a 2021, com 
prevalência em idiomas em português, com textos completos e que fos-
sem relevantes ao tema. Com isso foram selecionadas 11 publicações 
de acordo com os objetivos do estudo e critérios de inclusão e exclusão.

Através da análise dos dados coletados, foram encontrados 
artigos com prevalência no ano de 2021, 2020, 2019, 2017 e 2016, 
ambos com dois estudos cada, um estudo no ano de 2018. Desta for-
ma foi possível a busca por maior conhecimento acerca do tema da 
pesquisa, no intuito de atualizações profissionais.

Quadro 1 − Características dos estudos selecionados (Título, ano, 
região, tipo de estudo e principais resultados)

Título Ano- 
Região

Tipo de 
estudo Principais resultados

Contribuições a 
saúde mental do 
idoso na atenção 
primária à saúde: 
Uma revisão inte-

grativa

2020, 
Sudeste

Revisão 
integrativa

As principais ações de promoção 
à saúde mental à pessoa idosa na 
atenção primária foram programas 
psicossociais em grupo, grupos de 
convivência de idosos para o en-
velhecimento ativo, consultas, visi-
tas domiciliares, ações educativas 
e intervenções no estilo de vida 
dos idosos.

Perfil de saúde 
mental de idosos 
comunitários: Um 
estudo transversal

2018, 
Nordeste

Estudo 
transversal, 
descritivo 

com aborda-
gem quanti-

tativa

Os sintomas depressivos predomi-
naram em idosos, do sexo femini-
no, com idade entre 70 e 80 anos, 
viúvo/separado ou que nunca ca-
sou. A maioria apresentava déficit 
cognitivo e os eventos estressan-
tes que apresentaram maior pre-
valência foram morte de um ami-
go, comorbidades e diminuição de 
atividades prazerosas.
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Prevalência de sin-
tomas depressivos 
em idosos atendi-
dos em unidades 

de saúde da família 
e fatores associa-

dos

2021, 
Centro 
Oeste

Estudo 
transversal, 
descritivo 

com aborda-
gem quali-

tativa

Perfil dos pacientes são do sexo 
feminino, com idade entre 60 e 69 
anos, solteiro ou separado, com 
renda de até um salário-mínimo 
e analfabetas. Em relação às va-
riáveis associadas aos sintomas 
depressivos, prevaleceram uma 
percepção de saúde regular/ ruim, 
dependência funcional e cinco ou 
mais comorbidades associadas, 
como problema cardiovascular e 
osteomuscular.

Sintomas depres-
sivos e funcionali-
dade em idosos da 
atenção primária de 
Porto Alegre (RS)

2019, Sul
Estudo 

transversal 
e analítico

Sintomas depressivos predomina-
ram no sexo feminino, analfabetas 
e com dependência em atividades 
instrumentais de vida diária.

Prevalência de 
depressão e fatores 
associados em ido-
sos atendidos na 
Atenção primária 

à saúde em região 
metropolitana do 
Distrito Federal

2021, 
Centro 
oeste

Estudo 
transversal, 
descritivo 

com aborda-
gem quanti-

tativa

Foi observado em 41,4% do total 
de idosos, presença de sintomas 
depressivos, com a maioria indica-
tivo de depressão leve. Houve pre-
domínio do sexo feminino, idade 
entre 70 e 79 anos, casados, ca-
tólicos, analfabetos, aposentados, 
de baixa renda.

Prevalência de 
sintomas de de-

pressão em idosos 
assistidos pela 

estratégia de saúde 
da família

2017, 
Nordeste

Estudo 
transversal, 
descritivo 

com aborda-
gem quanti-

tativa

Constatou-se que idosos do sexo 
feminino, viúvos (as), divorciados 
(as) e idosos sem religião têm 
maior prevalência de sintomas de 
depressão. Verificou-se ainda um 
aumento nos sintomas de depres-
são em aposentados e pensionis-
tas e idosos com doenças crôni-
cas.

Doenças crônicas 
não transmissíveis 
e fatores sociode-
mográficos asso-
ciados a sintomas 
de depressão em 

idosos

2017, Sul

Estudo 
transversal 

de base 
populacional 
com aborda-
gem quanti-

tativa

Na análise observou-se prevalên-
cia da depressão em 70% do sexo 
feminino, 68% branco e apenas 
18,7% não referiram doença crôni-
ca. As seguintes doenças apresen-
taram associação significativa com 
a depressão: HAS, DM, doença 
coronariana, insuficiência cardíaca 
e AVC.

Depressão em ido-
sos na estratégia 
saúde da família: 
uma contribuição 
para a atenção 

primária

2016, 
Nordeste

Pesquisa 
exploratória 
e descritiva 

com aborda-
gem quanti-

tativa.

Segundo as variáveis utilizadas, os 
sintomas depressivos foram pre-
dominantes no sexo feminino, na 
faixa etária de 60 a 69 anos, em 
aposentados e em relação estável. 
Encontrou-se que a maioria dos 
idosos não está inserida em ativi-
dades comunitárias.
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Multimorbidade, 
depressão e qua-
lidade de vida em 
idosos atendidos 
pela estratégia de 
saúde da família 

em Senador Guio-
mard, Acre, Brasil.

2016, 
Norte

Estudo 
transversal 

com aborda-
gem quali-

tativa

A multimorbidade foi identifica-
da em 66,3% dos entrevistados. 
A escala de depressão geriátrica 
identificou 27,3% de idosos com 
depressão. Houve associação en-
tre a presença de multimorbidade 
e menor escore nos domínios da 
qualidade de vida.

Impacto das in-
tervenções multi-
dimensionais na 

qualidade de vida 
e depressão em 

idosos na atenção 
primária à saúde no 

Brasil, um estudo 
experimental.

2020, 
Nordeste

Estudo lon-
gitudinal, 

quase-expe-
rimento

Foi observado que as ações multi-
dimensionais realizadas reduziram 
os sintomas depressivos na maio-
ria dos pacientes. Os domínios 
da saúde mental e função social 
apresentaram melhora significativa 
na saúde mental e funcionamento 
físico. Por outro lado, houve piora 
significativa da dor.

Exercício físico re-
gular e depressão 

em idosos.
2019, 

Sudeste.

Estudo 
transversal 
descritivo 

com aborda-
gem quali-

tativa

Os resultados do estudo demons-
traram que o exercício físico pare-
ce estar associado à significativa 
redução nos índices de depressão 
em idosos. Também foi revelado 
que os escores médios de depres-
são foram maiores em idosos se-
dentários comparados aos ativos.

Fonte: Elaborada pelos autores (2020).

DISCUSSÃO 

No presente estudo foram selecionados artigos publicados no 
período de 2016 a 2021, todos publicados no Brasil, sendo um na re-
gião Norte, quatro na região Nordeste, dois na região Centro-Oeste, 
dois na região Sudeste e dois na região Sul. Foram analisados oito 
estudos transversais, um estudo longitudinal, uma revisão integrativa, 
um estudo descritivo.

De acordo com os artigos analisados, foi possível identificar os 
principais fatores relacionados à depressão nos idosos a nível de aten-
ção primária à saúde. Nos estudos selecionados foi observado um 
perfil de pacientes idosos com maior prevalência de depressão. Esse 
perfil está relacionado a determinados fatores de risco que contribuem 
para o aumento do desenvolvimento da depressão. Dentre esses fa-
tores pode-se destacar o sexo feminino, o baixo nível socioeconômi-
co, os não alfabetizados, estado civil, desempregados, portadores de 
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doenças crônicas (HAS, DM, doença coronariana, insuficiência car-
díaca e AVC), religião e fatores funcionais.

Em relação ao estado civil, na maioria dos artigos analisados, 
foi observado uma alta taxa de viuvez e isolamento social. Acerca do 
gênero, o sexo feminino teve maior prevalência de sintomas depressi-
vos, o que pode estar relacionado a fatores socioculturais, como o fato 
de as mulheres buscarem mais ajuda médica para problemas de saú-
de, além de eventos estressores (apud FERREIRA et al, 2021). Além 
disso, foi visto que especialmente nos países em desenvolvimento os 
sintomas depressivos em idosos que não trabalham acontecem com 
mais frequência e isso se deve principalmente a desvalorização que 
esse grupo sofre na sociedade. A falta de ocupação do idoso está 
muito relacionada ao desenvolvimento da depressão, pois está asso-
ciado a fatores psicossociais, emocionais e econômicos. Diante desse 
achado, pode-se ressaltar que a população idosa que se mantém ativa 
no mercado de trabalho continua mantendo o pensamento de utilidade 
à comunidade (FERREIRA et al, 2021).

No tocante às variáveis sociodemográficas, é importante desta-
car a influência da desigualdade social e as condições de vida e saúde 
no aparecimento de sintomas depressivo e no agravamento de sinto-
mas já existentes. Isso pode ser comprovado após observar os artigos 
selecionados para este estudo, já que mostram maior prevalência de 
depressão em idosos com baixa renda. (BESPALHUK et al, 2021).

No que concerne ao atendimento do paciente idoso com de-
pressão na atenção primária, verificou-se como um dos entraves para 
o enfrentamento dessa doença a negligência da equipe de saúde da 
família em diagnosticar a depressão, visto que atribuem os sintomas 
depressivos a algo comum na velhice, evidenciando a falta de treina-
mento dos profissionais de saúde (BESPALHUK et al, 2021).

Entretanto, é evidente que as ações voltadas para a prevenção 
de depressão nos idosos na Atenção Primária reduz a incidência e a 
prevalência dessa doença, além de proporcionar melhor qualidade psi-
cológica nesse grupo populacional. Dessa forma, considera-se como 
uma estratégia eficiente a abordagem em grupos com centralidade na 
promoção de saúde e saúde mental na APS (SOUZA et al, 2020). Den-
tre as estratégias, pode-se destacar os grupos de convivência de idosos 
no que tange às abordagens psicossociais (apud SOUZA et al, 2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, evidencia-se a relevância da depressão no 
aumento da morbimortalidade dos idosos, no impacto negativo em 
sua capacidade funcional e na qualidade de vida desses indivíduos. 
É necessário que os profissionais de saúde tenham capacidade de 
diagnosticar precocemente esses pacientes, a fim de evitar a subnoti-
ficação e a negligência dos sintomas. 

É sabido que, para o diagnóstico e tratamento precoce de 
pacientes com sintomatologia depressiva, é necessário se atentar a 
certas características sociodemográficas e de saúde, que influenciam 
no desenvolvimento da depressão.

Foi observado que as ações multidimensionais realizadas re-
duziram os sintomas depressivos na maioria dos pacientes, são elas: 
programas psicossociais em grupo, grupos de convivência de idosos 
para o envelhecimento ativo, consultas, visitas domiciliares, ações edu-
cativas e intervenções no estilo de vida dos idosos. Alguns estudos de-
monstraram que os exercícios físicos parecem, também, estar associa-
dos à significativa redução nos índices de depressão nessa população.

Diante disso, ressalta-se a importância da atenção e avaliação 
multidisciplinar nos cuidados aos idosos, a fim de reduzir a morbimor-
talidade e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 
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RESUMO
O presente artigo versa sobre a construção da história da Reforma Psi-
quiátrica brasileira, dos modos de cuidado apreendidos no país, influen-
ciado diretamente por diversas correntes e a forma em que foi e ainda 
é vívida a história da loucura no país, destacando o Movimento da Luta 
Antimanicomial como motriz para o fechamento dos espaços asilares 
e o surgimento dos serviços em meio aberto. Por meio de revisão de 
literatura buscou-se apreender o trajeto histórico da loucura no país, dos 
modos de cuidado até a mudança em seu paradigma. Tendo a revisão 
de literatura como metodologia que possibilitou compreender histórica 
e dialeticamente a relação entre loucura e cuidado. Compreendeu-se 
então que muitos foram os avanços no modo de cuidado ao sujeito lou-
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co, contudo os reiterados ataques aos avanços promovidos na Reforma 
Psiquiátrica, a coloca em movimento de constante disputa e ainda se 
faz presente reiterar o cuidado democrático e em liberdade.
Palavras-chave: Saúde, Loucura, cuidado, liberdade, democracia

ABSTRACT
This article deals with the construction of the history of the Brazilian Psy-
chiatric Reform, the modes of care learned in the country, directly influen-
ced by different currents and the way in which the history of madness in 
the country was and still is vivid, highlighting the Anti-Asylum Movement 
as a motive for the closing of asylum spaces and the emergence of ser-
vices in an open environment. Through a literature review, we sought to 
understand the historical trajectory of madness in the country, from the 
modes of care to the change in its paradigm. Having the literature review 
as a methodology that made it possible to understand historically and 
dialectically the relationship between madness and care. It was unders-
tood then that there were many advances in the way of caring for the 
insane subject, however the repeated attacks on the advances promoted 
in the Psychiatric Reform puts it in constant dispute movement and it is 
still present to reiterate democratic care and freedom.
Keywords: Health, Madness, Care, Freedom, Democracy

Introdução

Com o período do pós-guerra, revela-se uma mudança na for-
ma de se relacionar com a loucura enquanto uma construção histórica. 
A partir da passagem para a Idade Contemporânea, o que se verifica 
a partir do século XX é a ascensão dos movimentos de reforma psi-
quiátrica em diversos países tendo como base o questionamento do 
modelo hospitalocêntrico e o processo de manicomialização dos sujei-
tos em voga no século anterior, repensando práticas e saberes no que 
concerne o cuidado em saúde mental, rompendo com a lógica asilar e 
que se fundamentava através de diversos estigmas na forma como se 
concebia até então a loucura.

 Conforme cita Amarante (2020), foi com a experiência de “li-
bertação” dos loucos exercida por Pinel a possibilidade de repensar 
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práticas e vinculá-lasno próprio território, de acordo com a realidade 
histórica e social vigente. Para o autor, as reformas posteriores à ex-
periência de Pinel abriram passagem para esse questionamento da 
“doença mental” e toda a construção que girava em torno da mesma 
que “ora era da instituição asilar, ora do saber psiquiátrico, surgindo 
após a Segunda Guerra, quando novas questões são colocadas no 
cenário histórico mundial”. (AMARANTE, 2020, p. 27)

 Para compreender a construção da loucura na contemporanei-
dade se faz necessário olhar para os movimentos que visaram à reforma 
da psiquiatria, estas sendo as bases para a compreensão de uma nova 
teorização, prática e relação com a loucura, oriunda de perspectivas mais 
democráticas pelo cuidado em território e também em liberdade, rompen-
do com a construção da loucura enquanto doença mental para pensar 
na loucura enquanto sofrimento psíquico, atravessada por questões eco-
nômicas, políticas, sociais, culturais e que fomentam a caracterização da 
mesma e a forma como a sociedade se relaciona com esta. 

Desse modo, o objetivo desse trabalho fundamenta-se através 
de uma revisão bibliográfica em compreender os processos no cuida-
do em saúde mental a partir das experiências que fomentaram a base 
para a Reforma Psiquiátrica e o movimento da luta antimanicomial no 
país, compreendendo os atravessamentos de diversas correntes, - em 
sua maioria de fora do Brasil -, a fim de consubstanciar a mudança no 
cuidado para os sujeitos em sofrimento psíquico e a saúde mental no 
território, conforme se verifica a seguir.

Desenvolvimento

Corrobora-se com Amarante (2020) APUD Rotelli (1990), uti-
lizando-se do conceito de “psiquiatria reformada” para compreen-
der os movimentos de origem mais democráticos e reformistas da 
psiquiatria e da saúde mental nesse período histórico citado. Ainda, 
reafirma-se com Amarante (2020) APUD Birman e Costa (1994) no 
que se refere à linha cronológica e histórica desses processos enten-
didos como “psiquiatria reformada”:

A psicoterapia institucional e as comunidades terapêu-
ticas, representando as reformas restritas ao âmbito 
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asilar; a psiquiatria de setor e a psiquiatria preventiva, 
representando um nível de superação das reformas re-
feridas ao espaço asilar; por fim, a antipsiquiatria e as 
experiências a partir de Franco Basaglia, como instaura-
doras de rupturas com os movimentos anteriores, colo-
cando em questão o próprio dispositivo médico-psiquiá-
trico e as instituições e dispositivos terapêuticos a ele 
relacionados. (AMARANTE, 2020, p. 27)

Importante compreender a constituição bem como, as formas 
que se desenvolveriam esses períodos específicos, dotados de uma 
mudança fundamental na forma de se construir a loucura na contem-
poraneidade para assim compreender seus desdobramentos que tem 
no processo da reforma psiquiátrica como grande expoente, revelan-
do novas possibilidades de tratamento e cuidado, mudanças no para-
digma da loucura e com vistas à mudança de um entendimento que 
necessariamente dialogue com outras determinações no processo 
saúde/doença,rompendo com a lógica positivista e individualista que 
até então permeava o entendimento da loucura, abrindo passagem 
para reformulações mais democráticas, reformistas e libertárias acer-
ca desse processo histórico que é a própria loucura.

 Desse modo, traz-se a primeira dessas perspectivas reformis-
tas sobre loucura, ainda no território asilar: a comunidade terapêutica 
e a psiquiatria institucional. Pela explanação de Amarante (2020), foi 
através das experiências de Main, Bion e Reichman em Birmingham, 
Inglaterra, em 1946 eas de Maxwell Jones já em 1959, que se consa-
grou o termo e a experiência propriamente dita acerca das comunida-
des terapêuticas de outrora.

Diferente do que se encontra nos dias de hoje, a comunidade te-
rapêutica no começo da contemporaneidade, de acordo com Amarante 
(2020), se desenvolveu através de processos oriundos de reformas dentro 
dos próprios manicômios, isto é, em âmbito ainda institucional e psiquiátri-
co apoiadas por um viés mais democrático, com participação coletiva dos 
sujeitos ali em questão, abrindo a possibilidade para uma maior dinâmica 
institucional ainda que de caráter asilar. Para Amarante (2020):

Datadasócio historicamente do período do pós-guerra, 
a experiência da comunidade terapêutica chama a aten-
ção da sociedade para a deprimente condição dos insti-
tucionalizados em hospitais psiquiátricos mal compara-
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da lembrança dos campos de concentração com que a 
Europa democrática daquele período não mais tolerava 
conviver. Em tal contexto, toda espécie de violência e 
desrespeito aos direitos humanos é repudiada e reprimi-
da pelo tecido social, (AMARANTE, 2020, p. 28)

Para o autor, dois motivos impulsionariam a aversão social pe-
rante as ocorrências bárbaras dos manicômios e hospitais psiquiátri-
cos: por um lado, a reparaçãodos danos psicológicos, físicos e sociais 
causados pela guerra em um contingente de homens jovens e ou-
troque era o projeto de reconstrução nacional dos países no período 
do pós-guerra que necessariamente tinha em fatores econômicos e 
sociais o ponto crucial para a recuperação da mão de obra perdida 
pela guerra, sendo que “a reforma dos espaços asilares atualizava-se, 
então, enquanto imperativo social e econômico perante o enorme des-
perdício da força de trabalho” (AMARANTE, 2020, p. 28). 

Percebe-se o explicito caráter político-econômico que permeou 
as questões da loucura, pois a partir da exigência por uma força de 
trabalho asilada nos muros das instituições psiquiátricas e tão caras 
ao período do pós-guerra, indispensável para a reconstituição dos paí-
ses devastados e tendo essa caracterização especifica da força de 
trabalho da loucura, como alguns dos pontos determinantes e impassí-
veis de negação, considerando o impacto social, político e econômico 
que também atravessa as questões da loucura e tendo na instituição 
dos manicômios como “pedras no caminho” da formação de uma nova 
força de trabalho, devendo ser, portanto, reconsiderados dentro do ce-
nário do pós-guerra.

 Dessa forma, observou-se que a função do asilo psiquiátrico 
era, na realidade, de extrema precariedade e violação de direitos, sem 
contar que obviamente não cumpria seu papel de recuperação e trata-
mento das pessoas lá inseridas, uma vez que de fato esse não era seu 
real objetivo, agravando  patologias e comorbidades, e também essas 
instituições abrigavam um diverso contingente de força de trabalho tão 
necessária ao período.

Assim, o louco aos poucos se torna “minimamente produti-
vo” socialmente, - ainda que não como outros trabalhadores no que 
concernem suas condições físicas, psicológicas e minimamente so-
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ciais -, justamente por terem sido atravessados por anos de institu-
cionalização. Portanto, nesse quadro de intensa insatisfação com a 
instituição total do manicômio é que se abre espaço para reivindicar 
opções de terapêutica nas quais tinham como base a reformulação 
do espaço asilar. 

 Uma das novas propostas, de acordo com Amarante (2020), 
era conhecida como “terapêutica ativa” ou terapia ocupacional, funda-
da por Simon na década de 20. Para Amarante (2020), essa é a mais 
importante referência sobre o surgimento não apenas da chamada 
comunidade terapêutica, mas inclusive do movimento da psicoterapia 
institucional francesa. Outra importante proposta do período é o traba-
lho queSullivan realizouatravés de modificações no seio da instituição 
asilar, com trabalhos terapêuticos em grupos e focados nessa integra-
ção entre os sujeitos. Já na década de 40, verificou-se o trabalho de 
Menninger também com grupos, propiciando o diálogo e elaboração 
de conflitos através dessa troca. 

 Para Amarante (2020) é com Maxwell Jones que se verificou 
uma mudança maior na instituição asilar, ainda que a perspectiva giras-
se em torno de uma instituição fechada para o tratamento. Com Jones, 
esses grupos terapêuticos de discussão, resolução de conflitos e esta-
belecimento de vínculos foi aos poucos se modificando para a comu-
nidade terapêutica, tendo como base o “poder de controle” da função 
terapêutica dialogado entre todos (os técnicos, os familiares e a comu-
nidade) especialmente os próprios pacientes dinamizando experiências 
e atividades, trabalhando de uma forma mais coletiva. Para Amarante 
(2020), os princípios da comunidade terapêutica têm como base:

Através da concepção de comunidade, procura-se de-
sarticular a estrutura hospitalar considerada segregado-
ra e cronificadora: o hospital deve ser constituído de pes-
soas, doentes e funcionários, que executem de modo 
igualitário as tarefas pertinentes ao funcionamento da 
instituição. Uma comunidade é vista como terapêutica 
porque é entendida como contendo princípios que levam 
a uma atitude comum, não se limitando somente ao po-
der hierárquico da instituição. (AMARANTE, 2020, p. 29)

Para o autor a ideia da comunidade terapêutica seria desenvol-
ver uma cultura terapêutica, segundo suas palavras: “contra a ‘custó-
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dia’ e a ‘segregação’; a ‘democratização’ em contraste com as velhas 
hierarquias e formalidades na diferenciação de status” (AMARANTE, 
2020, p. 30), De acordo com Rotelli (1994), mesmo que essa expe-
riência da comunidade terapêutica inglesa tenha sido de fundamental 
importância na modificação do regime asilar enquanto prerrogativa de 
“tratamento”, “não conseguiu colocar na raiz do problema da exclusão, 
problema este que fundamenta o próprio hospital psiquiátrico, e que, 
portanto, ela não poderia ir além do hospital psiquiátrico” (ROTELLI, 
1994, p. 150). 

 Amarante (2020) corrobora com essa afirmação argumentan-
do que a proposta reformista da comunidade terapêutica acabou sen-
do uma redução do espaço asilar sem de fato realizar um debate sobre 
os processos de exclusão que perpassavam a vivência dos sujeitos no 
hospital psiquiátrico.

 Assim surge outra perspectiva de tratamento, também reiteran-
do a lógica asilar. A chamada “psicoterapia institucional” foi caracteri-
zada pelo trabalho de Tosquelles no Hospital Saint-Alban, na França. 
(AMARANTE, 2020, p. 32). Conforme explicita Amarante (2020), oriun-
da de experiências de orientação marxista e com apoio da Resistência 
Francesa, o Hospital Saint-Alban “passa a ser palco privilegiado de 
denúncias e lutas contra o caráter segregador e totalizador da psiquia-
tria.” (AMARANTE, 2020, p. 32).

Apoiado em um conceito de “terapêutica ativa”, o objetivo de Tos-
quelles era o de promover o resgate do potencial terapêutico do hospi-
tal psiquiátrico, com clara inspiração nos trabalhos de Pinel e Esquirol, 
entendendo que a instituiçãodeveria ser lugar de cura e tratamento, que 
quando o hospital deixa de lado a função da terapêutica, sua boa adminis-
tração e esquece-se das questões políticas e sociais, se torna um local de 
barbárie como a configuração do mesmo se expressava. De acordo com 
Amarante (2020) sobre o trabalho de Tosquelles em Saint-Alban:

Tosquelles acredita que com um hospital reformado, efi-
ciente, dedicado à terapêutica, a cura da doença mental 
pode ser alcançada e o doente devolvido à sociedade. 
Um caráter de novidade trazido pela psicoterapia institu-
cional está no fato de considerar que as próprias institui-
ções têm características doentias e que devem ser trata-
das [...] a psicoterapia institucional alimenta-se ainda do 
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exercício permanente do questionamento da instituição 
psiquiátrica enquanto espaço de segregação, da crítica 
ao poder do médico e da verticalidade das relações ins-
titucionais. (AMARANTE, 2020, p. 34)

Em certa medida, o que se observouera que o discurso da psico-
terapia institucionalreproduziu discursos e a própria lógica do alienismo 
de que se inspirou, sendo que para Amarante (2020), a crítica também 
se faz ao modelo da psicoterapia institucional, pois, é derivado de seu ca-
ráter extremamente centrado e ainda muito estrito ao espaço do hospital 
psiquiátrico; os objetivos asilares se perpetuavam, sem de fato questionar 
o valor e a função social da psiquiatria na sociedade e em toda sua cons-
trução, fortalecida por esse caráter de eleger os normais dos anormais 
para um determinado modo de sociabilidade a que servia. Essas práticas 
reiteraram a lógica asilar sem de fato superá-la, reafirmando a figura cen-
trada do médico psiquiatra e dos técnicos como detentores do saber-po-
der acerca do sofrimento psíquico e da perspectiva de doença mental.

 Nesse sentido, adentrando nas perspectivas que trabalharam 
com uma redução progressiva até a eliminação ao modelo asilar, de 
acordo com Amarante (2020), a chamada “psiquiatria de setor” surgiu 
como um movimento de contestação da lógica asilar e da psiquiatria 
tradicional. Esse movimento surgiu especialmente com as idéias de 
Bonnafé e um grupo de psiquiatras que questionaram a brutalidade 
dos manicômios na França e exigiram sua modificação. 

 A ideia da psiquiatria de setor deriva de um trabalho de modi-
ficar e dividir o hospital psiquiátrico a ponto que cada uma dessas “di-
visões” seja de uma correspondência geográfica e cultural de um de-
terminado número de pacientes e os pavilhões/setores serão tratados 
inclusive no ambiente comunitário, ainda que com a mesma equipe do 
hospital. Para Amarante (2020), a psiquiatria de setor apreende que o 
hospital psiquiátrico deve ser um auxiliar no tratamento dos sujeitos 
e tem como trabalho restringir o nível das internações direcionando 
a continuidade do tratamento em meio comunitário próprio do sujeito, 
o que se entende como fator primordial para a eficácia do mesmo. É 
citado como possíveis causas do surgimento desse movimento:

A de que a psiquiatria asilar é onerosa aos cofres públi-
cos; a inadequação da instituição asilar para responder 
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às novas questões ‘patológicas’ “engendradas pelas so-
ciedades de capitalismo avançado”; e, finalmente, a crise 
dos valores burgueses colocando em perigo a ideologia 
dominante, o que, no campo especifico da saúde mental, 
aponta para a necessidade da mediação das técnicas 
psis nos problemas sociais. (AMARANTE, 2020, p. 35)

Assumindo o caráter ideológico e político-econômico acerca 
das questões que envolvem o hospital psiquiátrico, percebem-se os 
mesmos como extremamente dispendiosos financeiramente para o 
Estado, considerando uma mudança na política, especialmente após o 
contexto do pós-guerra. Para Amarante (2020) “tal contexto coloca na 
ordem do dia diversas prioridades sociais, para as quais as velhas ins-
tituições asilares não remetem soluções” (AMARANTE, 2020, p. 35). 

Amarante (2020) cita que essa experiência não chegou às con-
clusões almejadas por diversos fatores, entre eles: a resistência de 
grupos intelectuais opostos que entendeu a prática como aumento do 
poder de controle social da psiquiatria; seja pelo setor mais conser-
vador do campo social com pavor dos “loucos” invadindo as ruas e 
participando da comunidade e por fim, pelo custo excessivo de tal ex-
periência sem o devido êxito. De acordo com Rotelli (1994):

A experiência francesa de setor não apenas não pôde 
ir além do hospital psiquiátrico porque ela, de alguma 
forma, conciliava o hospital psiquiátrico com os serviços 
externos e não fazia nenhum tipo de transformação cul-
tural em relação a psiquiatria. As práticas psicanalíticas 
tornavam-se cada vez mais dirigidas ao tratamento dos 
‘normais’ e cada vez mais distantes do tratamento de si-
tuações da loucura. (ROTELLI, 1994, p. 150)

Ainda no transcorrer desse movimento reformistaque em algu-
ma medida flerta com a lógica asilar, o modelo da “psiquiatria preven-
tiva” ou também chamada de comunitária “surge no contexto da crise 
do organicismo mecanicista e situa-se no cruzamento da psiquiatria 
de setor e da socioterapia inglesa” (AMARANTE, 2020, p. 36). A psi-
quiatria preventiva nasceu nos Estados Unidos e é fruto de um ideal 
da chamada “terceira revolução psiquiátrica”, após os trabalhos de Pi-
nel e Freud, propondo enquanto estratégia olhar diretamente para as 
causas da doença mental e atingindo não apenas sua prevenção, mas 
a promoção daquele que viria a ser o novo objeto de estudo: a saúde 
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mental e não mais única e exclusivamente a doença mental como até 
aquele momento era visto. 

 A ideia generalizada de identificar e prevenir a doença men-
tal acabaram por gerar um impacto discriminatório, pois, se todas as 
doenças poderiam de fato ser detectadas precocemente e prevenidas, 
a doença mental seria o equivalente ao desvio, à marginalidade, e se 
tratadas com eficácia e o mais cedo possível, poderia inclusive elimi-
nar os males sociais em uma relação completamente arbitrária entre 
desvio/criminalidade e loucura/doença mental, o que já se prolonga 
historicamente e que nesse momento, com a psiquiatria preventiva, 
adquiriu mais um aspecto técnico-científico que legitimou essa lógica:

Dessa forma, urge a identificação de pessoas potencial-
mente doentes, de candidatos à enfermidade, de sus-
cetíveis ao mal. De acordo com os pressupostos cons-
tituídos [da psiquiatria preventiva], considerando que os 
doentes somente procuravam o serviço de saúde ou o 
médico quando estavam doentes, é preciso sair às ruas, 
entrar nas casas e penetrar nos guetos, para conhecer 
os hábitos, identificar os vícios, e mapear aqueles que, 
por suas vidas desregradas, por suas ancestralidades, 
por suas constitucionalidades, venham a ser “suspeitos”. 
(AMARANTE, 2020, p. 37)

A premissa da psiquiatria preventiva viabilizou “um novo pro-
jeto de medicalização da ordem social, de expansão dos preceitos 
médicos-psiquiátricos para o conjunto de normas e princípios sociais” 
(AMARANTE, 2020, p. 41), o que pôde ser compreendido como uma 
atualização desse dispositivo de controle social e do disciplinamento 
sociais legitimados através dos poderes técnico-científicos, “que vai 
da política de confinamento dos loucos até a moderna ‘promoção da 
saúde mental’ como a conhecemos agora” (AMARANTE, 2020, p. 41).

O que significou que esses poderes técnico-científicos, abar-
cados pelas ciências e saberes psis acabaram se tornando uma com-
plexa engrenagem de controle, disciplina e normatização dos corpos 
oriundos de segmentos sociais e econômicos que necessariamente 
fogem a essa lógica vigente sendo os alvos dessa política de exclu-
sãoe da criminalização desses corpos indesejáveis ao sistema. Corro-
bora-se com a ideia de que antes de pensar numa perspectiva refor-
mista, é necessário trabalhar possibilidades que visem à extinção dos 
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manicômios e das práticas asilares; que façam a crítica ao controle, 
disciplinarização e normatização do corpo social que opera através da 
lógica do manicômio e não tão longe, da prisão, instituições essas que 
só reiteram a barbárie. 

Desse modo, abriu-se nas décadas seguintes a possibilidade 
de uma perspectiva para a loucura que foi justamente de encontro a 
essas questões citadas acima, são elas: o movimento da antipsiquia-
tria liderado por Cooper e Laing e a desinstitucionalização democrática 
italiana, com base nos trabalhos de Franco Basaglia, dois movimentos 
pioneiros por uma lógica antimancomial e antiasilar.

Começando pelo movimento da antipsiquiatria, iniciado na dé-
cada de 60 na Inglaterra, seus precursores foram Ronald Laing, David 
Cooper e Aaron Esterson. A base da crítica é a inaptidão da psiquiatria 
no diálogo com a loucura, especialmente com a esquizofrenia. Con-
forme Amarante (2020), as bases do movimento da antipsiquiatria são 
plurais, desde a fenomenologia, o existencialismo, as obras arqueoló-
gicas de Michel Foucault, algumas vertentes da sociologia e também 
da psiquiatria norte-americanas bem como, em alguns pontos, a psi-
canálise e o marxismo. O autor afirma:

A antipsiquiatria procura romper, no âmbito teórico, com 
o modelo assistencial vigente, buscando destituir, de-
finitivamente, o valor do saber médico da explicação/
compreensão e tratamento das doenças mentais. Sur-
ge, assim, um novo projeto de comunidade terapêutica 
e um ‘lugar’, no qual o saber psiquiátrico possa ser rein-
terrogado numa perspectiva diferente daquela médica. 
(AMARANTE, 2020, p. 43)

 Para Amarante (2020), Laing (1982) realiza uma crítica à psi-
quiatria, inclusive a ordem familiar e social, entendendo a família no 
seio de geradora da loucura. É explicitado que para Laing, a crise (da 
doença mental, da loucura), é antes de qualquer coisa, uma crise da 
humanidade, antes mesmo de ser uma crise capitalista, levando a ex-
ploração individual dessas classes historicamente marginalizadas e 
dominadas. A figura do louco e da loucura surge como a resposta de 
um mal-estar social, político e é entendida como uma experiência po-
sitiva de libertação em termos fenomenológicos, pois, a loucura acaba 
sendo um modo possível de ser-no-mundo em meio a todas essas 
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crises percebidas. Para Laing, a resolução desse conflito só se dará 
em meio a uma revolução individual dos sujeitos, “uma transformação 
do homem isoladamente” (AMARANTE, 2020, p. 44)

Compreensível as críticas a antipsiquiatria, uma vez que ao se 
pensar em uma crise de humanidade antes mesmo de uma crise ca-
pitalista, deixam-se de lado os atravessamentos das diversas explora-
ções impostas pela dinâmica do processo de produção e reprodução 
sociais evidenciadas por raça, classe e gênero que fomentam a base 
dessa estrutura além de corroborar com a construção da subjetividade 
dos sujeitos, questões essas que não podem ser negligenciadas. Para 
Amarante (2020), é com o processo da antipsiquiatria que se propõe 
a uma ruptura radical com o instituído, abrindo passagem ao modelo 
de desinstitucionalização proposto na Itália por Franco Basaglia com 
base na sua experiência em Gorizia. 

 A tradição basagliana, para Amarante (2020) fundamentou-se 
em uma prática alinhada a múltiplos fatores e que trouxe a análise 
crítica e histórica dos processos sociais e sobre como a sociedade re-
laciona-se com a loucura e o sofrimento psíquico que se coloca como 
diferença. Para o autor, é um movimento “político”, de questionamento 
à ordem vigente como um todo e não apenas a ordem psiquiátrica 
e hospitalocêntrica, mas também, faz acrítica a função exploratória 
de ordem socioeconômica e das desigualdades impostas pelo modelo 
social que se encontra. 

 Amarante (2020) cita que esse movimento de crítica à psiquia-
tria tradicional e suas fundamentações políticas, econômicas e sociais 
teve início com a experiência de Basaglia na década de 60, no mani-
cômio de Gorizia, relatado em 1985. Esse movimento teve como base 
o modelo da comunidade terapêutica de Jones e foi utilizado como 
forma de promover uma crise no interior da estrutura do hospital, para, 
assim, descortinar as contradições políticas, econômicas e sociais 
que fomentam a base da instituição psiquiátrica, de acordo com os 
ideais de Basaglia. 

 Para o autor, esse momento revela algo fundamental acerca da 
função social dos manicômios e dos hospitais psiquiátricos: sua estru-
tura social com base na exclusão dos sujeitos. Assim, a experiência 
basagliana faz crítica aos pilares asilares e psiquiátricos fundamentais: 



552SAÚDE MENTAL: PESQUISAS E REFLEXÕES

1) a ligação de dependência entre a psiquiatria e a justiça; 2) a origem 
da classe das pessoas internadas e 3) a não neutralidade da ciência. 
(AMARANTE apud BARROS, 1994, p. 60). A problematização acerca 
das funções das instituições psiquiátricas derivou de uma questão que 
para Amarante (2020) foi ainda mais fundamental: “a impossibilidade, 
historicamente construída, de trato com a diferença e os diferentes” 
(AMARANTE, 2020, p. 48). E ainda:

Em um universo das igualdades, os loucos e todas as 
maiorias feitas minorias ganham identidades redutoras 
da complexidade de suas existências. Opera-se uma 
identificação entre diferença e exclusão no contexto das 
liberdades formais e, no caso da loucura, o dispositivo 
médico alia-se ao jurídico, a fim de basear leis e, assim, 
regulamentar e sancionar a tutela e a irresponsabilidade 
social. (AMARANTE, 2020, p. 48)

 O movimento da psiquiatria democrática italiana, liderado por 
Basaglia, inaugurou uma denúncia civil das práticas violadoras de di-
reitos realizados nos manicômios e hospitais psiquiátricos, desde as 
práticas de violências mais diretas como as mais simbólicas, oriundas 
da grande opressão vivenciada através das barbáries dessas institui-
ções. Dessa forma, o movimento ampliou a crítica ao manicômio e ao 
hospital psiquiátrico para a arena da luta política, relatando a impos-
sibilidade de modificar o tratamento e a assistência psicoterapêutica 
e/ou psiquiátrica sem olhar para as relações do território, as relações 
sociais, os mecanismos jurídicos que operam nas práticas da normati-
zação de corpos e a própria conjuntura política, econômica e social.

 A partir da compreensão desses fenômenos de forma totalizada, 
conforme cita Amarante (2020), entrou em jogo um projeto de desinstitu-
cionalização e desconstrução de todas as práticas, saberes e discursos, 
além de desmontar a lógica do manicômio e do hospital psiquiátrico 
a fim de promover a necessidade dinâmica e “complexa das práticas 
e saberes que produzem determinadas formas de perceber, entender 
e relacionar-se com os fenômenos sociais e históricos” (AMARANTE, 
2020, p. 49) acerca da loucura e da produção social da mesma. 

Essa experiência chegou a Trieste com Basagia em 1971, dando 
início a desmontagem do aparelho manicomial e pensando novas prá-
ticas, espaços e tratamento com a loucura e a doença mental. Foram 
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construídos centros de saúde para cada área da cidade, residências 
para os usuários, cooperativas de trabalho e de expressão artística, 
intelectual e produção de serviços, visando à dinâmica da economia 
não apenas para esses serviços de saúde mental, mas principalmente 
para os próprios ex-residentes dos manicômios. Esse movimento, - 
tendo muito de movimento político -, também inaugurou os primeiros 
passos do que viria a ser a Reforma Psiquiátrica Italiana, na qual o 
Brasil se inspirou na construção da Reforma Psiquiátrica Brasileira, 
que segue sempre em andamento. 

Essa passagem, - mais democrática e sem deixar de ser crítica 
às questões da loucura -, deu início a um gigantesco processo que 
aos poucos se constituiu em outros países no que concerne o cuida-
do genuíno em liberdade e de questionamento à lógica exploratória 
e perversa que, como resultado da dinâmica contraditória da própria 
sociedade, também incide nas instituições asilares/totais, quaisquer 
que sejam elas, pois as mesmas refletem diretamente a dinâmica de 
produção e reprodução da sociedade na qual são inseridas. 

Considerações Finais

Entende-se a loucura enquanto um processo histórico, - po-
lítico, econômico, social e cultural -, na qual se configura o que é a 
loucura, para quem, para o quê, seguindo diferentes determinantes 
citados anteriormente. Na contemporaneidade, com os movimentos 
reformistas em saúde mental, os movimentos antimanicomais e o pró-
prio processo da reforma psiquiátrica, a loucura democratiza-se ao 
tempo em que enfrenta a barbárie do retorno da lógica asilar, sempre 
à espreita especialmente com o avivamento observado atualmente de 
uma cultura fascista. 

Da mesma forma que as práticas antimanicomais e antiasilares 
necessitam de uma conjuntura democrática que se afirme em favor do 
cuidado em liberdade. Para Amarante (2020), é através do “paradigma 
psiquiátrico clássico” que há a produção de uma loucura transformada 
em doença e trazendo a questão de uma “demanda social por trata-
mento e assistência” (AMARANTE, 2020, p. 46), sendo a justificativa 
ideal para o afastamento do louco do contato social. Esse distancia-
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mento acaba também por produzir uma lógica de “periculosidade e 
marginalidade”, advindas de uma conotação moral, na qual a terapêu-
tica entra como reparação, equilíbrio, reeducação, disciplina daquele 
corpo. 

Esse “lócus manicomial”, inserido através de essas práticas 
asilares, com fundamento eminentemente moral e que reproduz uma 
lógica no sentido de aniquilar – histórica, política, social e culturalmen-
te – esses sujeitos que não correspondem à esse movimento de explo-
ração, acumulo e disciplinarização político-econômico.

 Nesse campo de disputa fundamentam-se inclusive na manei-
ra como o processo de saúde/doença será considerado, lembrando 
as sábias palavras de Basaglia (1985) quando afirma que o modo de 
tratamento direcionado a um esquizofrênico (louco) rico será muito di-
ferente da de um esquizofrênico pobre. O que o autor chama de “valor 
social do indivíduo”influencia essa compreensão acerca da loucura 
como construção histórica e social, tendo como base também um pro-
cesso muito similar, atravessado por questões políticas, econômicas, 
sociais e culturais. 

 Portanto, reafirmar o movimento da luta antimanicomial, da 
continuidade do processo da Reforma Psiquiátrica brasileira, das polí-
ticas de saúde mental e principalmente, de um horizonte minimamente 
democrático para a efetivação dos direitos humanos fundamentais se 
faz urgente na luta por uma sociedade sem manicômios e que de fato 
corrobore para o cuidado em liberdade.
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