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RESUMO
Este artigo possui como objetivo principal analisar a atuação do enfer-
meiro gestor dentro da Unidade de Terapia Intensiva. Como objetivos 
específicos analisou-se a forma como ele gerencia a equipe dentro 
da UTI, citando os principais problemas encontrados dentro da UTI e 
expondo as principais estratégias que o enfermeiro intensivista pos-
sui frente aos problemas enfrentados dentro da UTI. Desenvolveu-se 
uma revisão sistemática com característica descritiva qualitativa de 
finalidade básica estratégica com relação a importância do geren-
ciamento do enfermeiro Unidade de Terapia Intensiva. O enfermeiro 
gerente deve utilizar-se do conhecimento técnico e científico para a 
resolução de problemas, além de organizar os materiais e a equipe 
multiprofissional. Conclui-se que é responsabilidade do enfermeiro 
buscar novas alternativas para organizar seu trabalho, abrir novos 
espaços de interação pessoal e o desenvolvimento da criatividade, 
avaliações pessoais e profissionais envolvendo a enfermagem, bem 
como as relações interprofissionais e a humanização com o paciente.
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva; Enfermeiro Intensivis-
ta; Gerência de enfermagem

ABSTRACT
This article has as main objective to analyze the importance of nurse 
management within the Intensive Care Unit. As specific objectives, the 
way in which he manages the team within the ICU was analyzed, citing 
the main problems encountered within the ICU and exposing the main 
strategies that the intensive care nurse has in face of the problems faced 
within the ICU. A systematic review was developed with a qualitative des-
criptive characteristic of basic strategic purpose regarding the importance 
of managing the Intensive Care Unit nurse. The nurse manager must use 
technical and scientific knowledge to solve problems, in addition to orga-
nizing the materials and the multidisciplinary team. It is concluded that it is 
the nurse’s responsibility to seek new alternatives to organize their work, 
open new spaces for personal interaction and the development of creati-
vity, personal and professional assessments involving nursing, as well as 
interprofessional relationships and humanization with the patient.
Keywords: Intensive Care Unit; Intensivist Nurse; Nursing Management
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Introdução

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) amparam pacientes 
geralmente em estado grave, com chances de sobrevida, mas que 
demandam monitoramento constante. Além disso, as UTIs são des-
tinadas a casos específicos, e devem oferecer um suporte com uma 
equipe multiprofissional 24 horas, e equipamentos mais complexos. 
Dessa forma, elas podem ser divididas em: Adulto, Pediátrica, Pediá-
trica Mista e Neonatal (MAGALHÃES et al., 2020).

O termo gerenciamento de enfermagem dentro a UTI inclui 
a interface entre os campos de gerenciamento e enfermagem, que 
constituem o trabalho do enfermeiro nos mais diversos cenários de 
atuação. É utilizado principalmente para descrever a atuação do en-
fermeiro, e visa desenvolver melhores práticas de enfermagem nos 
serviços de saúde e enfermagem por meio do planejamento, previsão 
e disponibilização dos recursos assistenciais necessários às ações 
de enfermagem, bem como fortalecer a interação entre os profissio-
nais dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva (PEREIRA, 2015).

O processo de trabalho de enfermagem em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) é caracterizado por atividades assistenciais complexas 
que exigem alta competência técnica e científica afinal, a tomada de 
decisões imediatas e adoção de condutas seguras estão diretamente 
relacionadas à vida e à morte de pessoas. Por isso, é importante que 
a UTI tenha uma boa coordenação, partindo do enfermeiro gerente 
(LEITE; CORREA; SILVA, 2016).

A coordenação do cuidado é uma forte característica do ge-
renciamento de enfermagem, sendo o gerenciamento da UTI priori-
dade do profissional enfermeiro, permitindo assim uma perspectiva 
no alcance do cuidado adequado, tornando-o delegado da assistên-
cia. Entretanto, ainda sim, encontram-se problemas como a falta de 
materiais, mudanças no processo de trabalho, problemas financeiros, 
entre outros (COSTA et al., 2019).

Segundo Costa et al., (2019) o gerenciamento permeia a práti-
ca profissional do enfermeiro dentro da UTI. Volta-se para a melhoria 
da qualidade dos serviços que são prestados as pessoas, família e 
comunidade, como um instrumento de organização dos serviços de 
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saúde. Desta forma, torna-se indispensável a educação continuada 
do enfermeiro gerente, pois é com o conhecimento, que ele irá atuar 
com mais eficiência nas questões de gerenciais.

Este artigo possui como objetivo principal analisar o papel do 
enfermeiro gerente dentro da Unidade de Terapia Intensiva. Como ob-
jetivos específicos irá analisar a forma como ele gerencia a equipe 
dentro da UTI, citar os principais problemas encontrados dentro da 
UTI e expor as principais estratégias que o enfermeiro intensivista 
possui frente aos problemas enfrentados dentro a UTI.

Por se tratar de um tema pouco comentado, ainda há pouquís-
simos estudos sobre, visto que esse é um assunto de grande relevân-
cia para os enfermeiros intensivistas e principalmente recém-formado. 
Este artigo servirá de base e de incentivo para outros profissionais 
enfermeiros. Além disso, optou-se por esse tema pois houve interesse 
na área por parte do autor, surgindo a vontade de se pesquisar através 
das literaturas qual o papel do enfermeiro gerente dentro da Unidade 
de Terapia Intensiva.

Adotou-se desenvolver uma revisão sistemática com caracte-
rística descritiva qualitativa de finalidade básica estratégica com rela-
ção ao papel do enfermeiro na gerência de uma Unidade de Terapia 
Intensiva. O trabalho a seguir será organizado em forma de artigo 
com seus conteúdos pesquisados no Google Acadêmico e SCIELO. 
Serão utilizados na pesquisa os seguintes descritores:  Unidade de 
Terapia Intensiva, Enfermeiro Intensivista, Gerência de enfermagem.

Desenvolvimento
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

O conceito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) surgiu no 
início do século XX, com a criação das salas de recuperação onde 
os pacientes eram levados após cirurgias neurológicas no Hospital 
Johns Hopkins, NY, EUA. No Brasil, as UTI’s só começaram a ser 
implantadas na década de 1970, em primeiro lugar no Hospital Sírio 
Libanês, em São Paulo, com apenas dez leitos (COSTA et al, 2019).

A UTI no Brasil surgiu após a necessidade de cuidados in-
tensivos e por não haver uma formação técnica em UTI no país para 



24

médicos, um grupo de médicos do Hospital Sírio-Libanês, e muitos 
cirurgiões gerais, sentiram a necessidade de organizar uma UTI para 
cuidar de pacientes graves, assim nasceu então a primeira UTI no 
Brasil (PEREIRA 2019).

Conhecia-se pouco da resposta do organismo às doenças gra-
ves, os equipamentos substitutos das funções de órgãos eram limita-
dos e os medicamentos e recursos de monitorização de sinais vitais, 
escassos. A mortalidade de pacientes internados era muito alta, crian-
do o conceito de que ir a uma UTI era quase uma sentença de morte 
(PEREIRA, 2019).

Com os avanços dos procedimentos cirúrgicos, houve a neces-
sidade de se oferecer cuidados mais especializados, principalmente 
no período de pós-operatório imediato. Segundo Costa et al (2019) o 
tratamento, inicialmente, era realizado dentro de salas especiais, ge-
ralmente ao das salas de cirurgias, tendo todo o acompanhamento do 
cirurgião e do anestesista. 

Com o passar dos anos, foi encarregado a responsabilidade 
pela observação e tratamento clínico dentro da UTI aos enfermeiros 
e sua equipe. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi inspirada nas 
ações de Florence Nightingale, enfermeira inglesa que criou a primei-
ra escola de enfermagem na Inglaterra. Em 1954 atuou na guerra da 
Criméia, cuidando dos soldados feridos, e defendeu a ideia da enfer-
magem com monitorização contínua (OUCHI et al, 2018).

A enfermeira Florence Nightingale classificou os doentes de acor-
do com o grau de dependência, dispondo-os nas enfermarias, de tal ma-
neira que os mais graves ficassem próximos à área de trabalho da enfer-
magem, para maior vigilância e melhor atendimento, ou seja, aquela era 
uma unidade de monitoração de paciente grave, é ali que nasce o projeto 
embrionário do que são hoje nossas UTI (OUCHI et al, 2018).

A Unidade de Terapia Intensiva é evidenciada pela prestação de 
cuidados a vida humana em situações críticas, oferecendo o Suporte 
Avançado de Vida (SAV), e possui equipamentos de alta complexidade 
e específicos a pacientes que demandam de cuidados e observação 
integral. Dessa forma o objetivo principal da unidade de terapia inten-
siva é recuperar ou dar suporte às funções vitais dos pacientes em um 
ambiente físico e psicológico adequado (PESSINI, 2016).
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As Unidades de Terapia Intensiva além de possuírem um es-
paço físico amplo e diferenciado, dispõem também de uma equipe 
multiprofissional 24 horas, designada a receber pacientes em esta-
do grave e recuperáveis, prestando cuidados críticos, especializado 
e incessantes, utilizando um saber técnico-científico e humanizado. 
(EVANGELISTA et.al, 2016).

Além disso, as UTIs são destinadas a casos específicos. Des-
sa forma, elas podem ser classificadas de acordo com a idade dos pa-
cientes em: Adulto, Pediátrica, Pediátrica Mista (incluindo neonatal) e 
Neonatal. Elas devem oferecer um cuidado multiprofissional 24 horas 
por dia, sendo cuidados intensivos são diversos, onde destacam-se 
a monitorização de sinais e sintomas, avaliação e manejo da dor e a 
avaliação nutricional e psicológica (EVANGELISTA et al, 2016).

Diante disso, enfatiza-se que a importante de oferta cuidados 
multidisciplinares dentro da UTI. A equipe multiprofissional se constitui 
com a presença de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionis-
tas, dentistas, psicólogos, farmacêuticos, bioquímicos e assistentes 
sociais (LUIZ, CARAGNATO E COSTA 2017).

Na UTI, além dos pacientes graves, também são atendidos 
aqueles que foram submetidos a cirurgias de grande porte e com alto 
risco de complicações, sendo necessário acompanhamento contínuo. 
Assim como em pessoas que se encontram em fase pós-cirurgia de 
pequeno porte, mas devido a doenças relacionadas, como diabetes e 
hipertensão, podem ocorrer alguns tipos de complicações (GOMES E 
CARVALHO, 2018).

Segundo Rodrigues (2012) a Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) é um local onde são atendidos pacientes gravemente acometi-
dos. O autor aponta a UTI como um ambiente tenso, traumatizante e 
agressivo, podendo gerar estresse na equipe de enfermagem. Desse 
modo, o enfermeiro quanto gerente da UTI deve intervir de forma com 
que esse estresse não seja uma ameaça lesiva ou tensa no ambiente, 
e que possa desencadear um desequilíbrio no indivíduo.

De acordo com a Resolução nº7, de 24 de fevereiro de 2010 
possui o objetivo de estabelecer padrões mínimos para o funciona-
mento das Unidades de Terapia Intensiva, visando à redução de riscos 
aos pacientes, visitantes, profissionais e meio ambientes. Esta RDC se 
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aplica a todas as Unidades de Terapia Intensiva gerais do país, sejam 
públicas, privadas ou filantrópicas; civis ou militares. Parágrafo único. 

Na ausência de Resolução específica, as UTI especializadas 
devem atender os requisitos mínimos dispostos neste Regulamento, 
acrescentando recursos humanos e materiais que se fizerem neces-
sários para atender, com segurança, os pacientes que necessitam de 
cuidados especializados.

O enfermeiro intensivista na gerência da UTI

Segundo Camelo (2012) o processo de cuidar e o de gerenciar 
são as principais dimensões do trabalho do enfermeiro em seu dia a 
dia. O cuidar é caracterizado pela observação, o levantamento de da-
dos, planejamento, a implementação, evolução, a avaliação e intera-
ção entre pacientes e trabalhadores da enfermagem e entre diversos 
profissionais de saúde.

Ainda de acordo com Camelo (2012) o processo de gerenciar 
tem como foco organizar a assistência e proporcionar a qualificação da 
equipe de enfermagem, por meio da educação continuada, aproprian-
do-se, para isso, dos modelos e métodos de administração, da força de 
trabalho da enfermagem e dos equipamentos e materiais permanentes.

O gerenciamento realizado pelo enfermeiro resulta da compo-
sição histórica do trabalho em enfermagem que sempre promoveu 
sua divisão técnica e social; e, dos meios/instrumentos como recursos 
físicos e financeiros, materiais, e saberes administrativos para serem 
operacionalizados. Dentre eles planejamento estratégico, direção, co-
ordenação e controle (COSTA et al, 2019).

O enfermeiro intensivista no geral precisa possuir conhecimen-
to científico, prático e técnico, a fim de que possa tomar decisões 
rápidas e concretas, transmitindo segurança a toda equipe e principal-
mente diminuindo os riscos que ameaçam a vida do paciente. Além 
disso, quando ele é gerente de UTI, esse conhecimento deve ser re-
dobrado (OUCHI et al, 2018).

Costa et al (2019) defende que: 

“[...] o enfermeiro intensivista, responsável técnico por 
uma unidade de terapia intensiva que domine um ou 
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mais ferramentas gerenciais, estará fadado ao sucesso 
por possuir um arsenal de estratégias que o auxiliarão, 
tanto no entendimento para a detecção do problema 
quanto na resolução deles” (COSTA et al, 2019).

O enfermeiro gestor de uma UTI deve apresentar ações que 
vão desde o planejamento da assistência, a liderança da equipe; ge-
renciamento de recursos materiais e equipamentos. Devem apresen-
tar também características como, competências para o atendimento 
de alta complexidade, gerenciamento da assistência; trabalhar com 
pessoas (LEITE, CORREA E SILVA, 2016). 

De acordo com De Sousa et al (2016) a coordenação do cui-
dado é uma grande característica do gerenciamento de enfermagem, 
sendo o gerenciamento prioridade do profissional enfermeiro, permi-
tindo assim uma perspectiva no alcance do cuidado adequado, tor-
nando-o delegado da assistência.

Na UTI se sobrepõe o cuidado direcionado as características físi-
cas das doenças, assim como controle e manutenção das funções vitais. 
Todavia é primordial também que o perfil do enfermeiro de UTI ultra-
passe a prática de procedimentos terapêuticos e do cuidado de sinais e 
sintomas físicos exibidos pelo paciente (MAGALHÃES et al, 2020).

Em sua maioria os pacientes encontram-se sedados e por con-
seguinte com seu nível de consciência alterado, desse modo dificul-
ta-se o diálogo. A automatização dos sistemas técnicos, a falta de 
comunicação e a falta de empatia transcorrem, repetida vezes, devido 
ao estado de inconsciência do paciente (MAGALHÃES et al, 2020).

A pesquisa mostrou que os enfermeiros são vistos como mo-
delo de referência na gerência, assistência e no acolhimento de pa-
cientes e familiares em uma UTI, abordando de forma muito sutil, com 
suas práticas no cuidado, o enfermeiro alcança todo o seu conheci-
mento e respeito ao paciente, que sentirá que o cuidado oferecido é 
eficaz (MAESTRI et al, 2012).

Para Maestri et al (2012) o enfermeiro gerente deve utilizar-se 
do conhecimento técnico e científico para a resolução de problemas, 
além de organizar os materiais e equipe multiprofissional. É notório 
que o pensamento rápido é uma característica do enfermeiro gerente, 
visto que as intercorrências acontecem de uma hora para outra.
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Pode-se afirmar ainda que o enfermeiro intensivista possui 
uma variedade de ações, no âmbito da gerência de uma UTI, abrin-
do um leque de oportunidades para ele. Dessa forma gerenciamento 
permeia a prática profissional do enfermeiro nos vários níveis de aten-
ção à saúde (PESSINI, 2016).

A atuação do enfermeiro intensivista e responsável técnico vol-
ta-se para a melhoria da qualidade dos serviços que são prestados as 
pessoas, família e comunidade, como um instrumento de organização 
dos serviços de saúde. De modo que torna-se indispensável expandir 
o conhecimento com vistas a atuar com mais eficiência nas questões 
de gerenciais (MAESTRI et al, 2012).

Segundo Pereira (2015) uma das atribuições do enfermeiro 
gestor dentro da UTI é fornecer treinamento a sua equipe a fim de 
capacitá-la a realizar procedimentos altamente técnicos em situações 
emergenciais, uma vez que é exigido tal preparo para um atendimento 
eficaz. Além disso, ele deve realizar a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE), que é privativo do seu cargo, visto que ela 
proporciona autonomia e respaldo ao enfermeiro.

Os enfermeiros que atuam no gerenciamento de UTI devem 
observar o manuseio incorreto de materiais perfurocortantes, o con-
tato com as secreções e fluidos corporais de pacientes hospitaliza-
dos e pessoas com tuberculose ou com portadores de Acinetobacter, 
Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), Manuseio ina-
dequado de microrganismos como Klebsiella. Deterioração do ado-
ecimento associado ao trabalho de forma relacionada, que envolve 
mudanças institucionais (MAESTRI et al, 2012).

O enfermeiro gestor deve observar ainda se o paciente está rece-
bendo um atendimento com qualidade em todo processo do tratamento/
cuidado. A percepção do Enfermeiro Gestor é importante para adotar 
e implementar medidas de biossegurança em uma unidade de terapia 
intensiva. O gestor deve ficar atento ao direito à saúde perante a consti-
tuição, no que tange ao direito garantido, tanto por condições inerentes à 
vida humana, que seguirá adoecendo e morrendo (COSTA et al, 2019).

Segundo Costa et al (2019) a qualidade dos serviços prestados 
pela equipe não deve ser entendida como uma meta, mas sim como 
um processo contínuo. Torna-se necessário adotar um sistema de 
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avaliação contínuo e sistematizado para melhorar progressivamente 
a qualidade dos cuidados de enfermagem.

Um dos problemas encontrados durante a pesquisa é o conflito 
entre subculturas: a médica que defende maior liberdade de atuação, 
que realiza atividades em função do que julga correto para a situação, 
deixando de seguir protocolos, e as enfermeiras que busca a qualida-
de por meio de padronização das operações e não reconhece a in-
fluência histórica que a subcultura médica exerce no cotidiano de um 
hospital, e ainda, a administrativa que produz regras orientadas para 
o processo de profissionalização, em busca de controle de custos, au-
mento da produtividade, tentando fazê-lo seguir regras impostas sem 
participá-lo previamente das decisões (PEREIRA, 2015).

Esse conflito acaba gerando um grande problema dentro da 
UTI, o que acaba provocando inúmeros erros entre a equipe. Dessa 
forma, cabe ao enfermeiro gerente da unidade coordenar e organizar, 
além de muitas vezes, intervir nesses conflitos para que se resolvam 
rapidamente.

É dever do enfermeiro gestor administrar os recursos e 
materiais dentro da UTI. Entretanto, outro problema encontrado é a 
falta de recursos financeiros, o que acaba gerando um estresse entre 
a equipe. Sabe-se que a Unidade de Terapia Intensiva já é um am-
biente onde o estresse é maior do que comparado a outros setores 
de um hospital, ainda com a falta de recursos e o aumento pressão 
psicológica, fazem com que o enfermeiro repense se deseja continuar 
na gerência ou não (PEREIRA, 2015).

Outros problemas encontrados durante a pesquisa acerca da 
gerência de enfermagem, estão relacionados a falta de autonomia 
no trabalho decorrente do modelo da gestão burocrática na qual o 
poder e a autonomia são conferidos de acordo com a posição e a 
função hierárquica exercida; a administração do tempo demonstrado 
pela excessiva importância burocrática das instituições às normas e 
rotinas, obrigando as enfermeiras a lançarem mão do planejamento 
estratégico que permitam priorização das atividades e a economia do 
tempo (PEREIRA, 2015).

Portanto, é responsabilidade do enfermeiro buscar novas alter-
nativas para organizar seu trabalho, abrir novos espaços de interação 
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pessoal e o desenvolvimento da criatividade, avaliações pessoais e 
profissionais envolvendo a enfermagem, bem como as relações inter-
profissionais e a humanização com o paciente (CAMELO, 2012).

De tudo relacionado à gestão da unidade de terapia intensi-
va, a equipe de enfermagem busca o acompanhamento do paciente, 
harmonia e o equilíbrio interno, mas o grau de realização depende de 
fatores externos. Por conta do cotidiano e da vivência cotidiana, as 
pessoas se sentem oprimidas pelos conflitos, dores, sofrimentos e 
insatisfações da vida moderna, além de mostrar aos pacientes situa-
ções antagônicas, como estressores e qualidade de vida no trabalho 
(PEREIRA, 2019).

O fato é que todos buscam um certo equilíbrio para sobrevi-
ver melhor, ou seja, buscam se adaptar ao contexto sociopolítico e 
cultural ao qual pertence. É nessa questão que a boa gestão da UTI 
se encaixa, a fim de se evitar que os problemas sejam refletidos nos 
usuários da unidade. O desempenho organizacional depende daque-
les que realizam e daqueles que supervisionam um bom trabalho (PE-
REIRA, 2019).

Conclusão

O enfermeiro gestor de uma Unidade de Terapia Intensiva deve 
possuir uma gestão participativa, que se constitui em uma prática ge-
rencial mais dialógica, voltada para a busca incessante de aprendiza-
gens comunicativas entre gerentes e trabalhadores, aproximando o 
enfermeiro do paciente, onde a interação profissional esteja presente, 
estabelecendo vínculos e o resgate do potencial cuidador.

O estilo do gerenciamento participativo prioriza a tomada de 
decisões por consenso, procura contemplar todas as opiniões e pon-
tos de vista dos integrantes de uma equipe de trabalho. A gestão em 
UTI demanda a cooperação coletiva, uma vez que a gravidade e com-
plexidade dos pacientes impõem a necessidade de lidar com equipa-
mentos sofisticados, realizar avaliações clínicas constantes e procedi-
mentos complexos, com tomadas de decisões imediatas.

Pode-se afirmar que o tipo de liderança denominado empode-
rador produz resultados significativos e visíveis à organização como 
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um todo. A qualidade de produtos ou serviços depende dos esforços 
de indivíduos e de grupos. O enfermeiro deve capacitar sua equipe 
para a realização de procedimentos altamente técnicos em emergên-
cias, pois esse preparo é necessário para um atendimento eficaz.

Torna-se necessário a busca de conhecimento através da edu-
cação continuada, principalmente para o enfermeiro gerente, que por 
sua vez, deve oferecê-la também a sua equipe. A busca do aprimo-
ramento contínuo de sua prática, contribui para as ações cada vez 
mais embasadas em princípios científicos, o que refletirá na melhor 
qualidade do cuidado oferecido a quem precisa.

Nessa perspectiva, e entendendo a complexidade, competiti-
vidade e pressão inerentes ao papel de coordenação e gestão dos 
serviços de saúde, os profissionais precisam ser mais sensíveis ao 
planejar e analisar os problemas aliada a programação de estratégias 
e ações necessárias ao alcance dos objetivos e metas desejadas e 
preestabelecidas. 

Por fim, a pesquisa mostrou que é necessário a prestação 
de uma assistência integral de saúde visando cuidados intensivos, 
além da promoção e proteção da saúde do cliente e do trabalhador. 
Além disso, deve contemplar a prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Estas ações incluem 
desde a gestão até os cuidados do paciente.

Tudo isso é possível com uma liderança que estabelece víncu-
los com o integrador, buscando suas melhores capacidades, incita-as 
e as coloca a serviço da organização, o enfermeiro gestor trabalha a 
conscientização da equipe de enfermagem no tratamento dos clientes 
na UTI, com acolhimento humano  digno, de forma inter-relacionada e 
com protocolos unificados é alcançado a gestão eficaz.
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RESUMO 
O termo estresse caracteriza o estado gerado pela percepção de es-
tímulos que provocam excitação emocional e, ao perturbarem a ho-
meostasia, disparam um processo de adaptação caracterizado, entre 
outras alterações, pelo aumento de secreção de adrenalina produ-
zindo diversas manifestações sistêmicas, com distúrbios fisiológico e 
psicológico, o termo estressor por sua vez define o evento ou estímulo 
que provoca ou conduz ao estresse. Tem como objetivo investigar a 
percepção dos profissionais da enfermagem acerca do estresse e dos 
fatores estressores mediante o trabalho com pacientes psiquiátricos 
em unidades hospitalares. O estudo trata-se de uma revisão de lite-
ratura que usou como metodologia de pesquisa a revisão integrativa, 
método que permite buscar e sintetizar o conhecimento de estudos 
de uma determinada área a partir de uma análise crítica. Realizou-se 
em outubro de 2019 nas fontes de dados SCIELO, LILACS E BDTD 
com os descritores, saúde mental, saúde do trabalhador, enferma-
gem, hospital psiquiátrico e estresse. Encontraram-se 287 referen-
cias, onde somente 8 atenderam aos critérios de inclusão e exclusão 
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de seleção do estudo, no período de 2014 a 2018. Constatou-se que 
dos oito artigos encontrados, cinco mostram o risco de adoecimento 
dos profissionais de enfermagem que atuam em serviços de saúde 
mental, por diversos fatores no âmbito do hospital psiquiátrico e três 
mostram as experiências e dificuldades de toda equipe. Diante disso 
percebeu-se a vulnerabilidade desses profissionais mediante aos fa-
tores que acarretam o estresse e o desgaste físico e mental. 
Descritores: Saúde Mental; Enfermagem; Estresse.  

ABSTRACT 
The term stress characterizes the state generated by the perception of 
stimuli that cause emotional arousal and, by disturbing the homeostasis, 
trigger an adaptation process characterized, among other alterations, by 
increased secretion of adrenaline producing several systemic manifesta-
tions, with physiological and psychological disorders, the term stressor in 
turn defines the event or stimulus that causes or leads to stress. It aims to 
investigate the perception of the professionals about stress and stressor 
factors through work with psychiatric patients in hospital units. The study 
is a literature review that used as a research methodology the integrative 
review, a method that allows us to seek and synthesize the knowledge of 
studies in a given area from a critical analysis. In October 2019, scielo, LI-
LACS and BDTD data sources were carried out with descriptors, mental 
health, worker health nursing, psychiatric hospital and stress. We found 
287 references, where only 8 met the inclusion and exclusion criteria of 
study selection, from 2014 to 2018. It was found that of the eight articles 
found, five show the risk of illness of nursing professionals working in 
mental health services, due to several factors within the psychiatric hospi-
tal and three show the experiences and difficulties of all Team. In the face 
of this it was perceived vulnerability of these professionals through the 
factors that lead to stress and physical and mental exhaustion. 
Keywords: Mental Health; Nursing; Stress. 

INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem por definição de 
saúde o completo bemestar físico, mental e social, o que significa 
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dizer que nenhum ser humano ou população será completamente 
saudável ou completamente doente, mas vivenciará, ao longo da 
vida, condições de saúde/doença que estarão de acordo com suas 
potencialidades, condições de vida e interações com as pessoas e o 
meio no qual está inserido (BUSHATSKY et al., 2012).

Devido a sua dimensão, o conceito de saúde não restringe-se 
apenas às pessoas portadoras de patologias agudas ou crônico dege-
nerativas, mas se refere também às submetidas aos riscos e agravos 
provenientes das condições de trabalho, resultando em um conjunto de 
ações denominadas de Saúde do Trabalhador (ST), onde as profissões 
têm sido vistas atualmente como importantes fatores desencadeantes 
do processo de adoecimento, tornando crescente o número de traba-
lhadores acometidos por sofrimento psíquico (RAMOS, 2014).

Nesta perspectiva, o trabalho caracteriza-se como uma das 
atividades que desempenha grande influência sobre o ser humano, 
sendo muitas vezes, um fator predisponente ao desenvolvimento de 
sofrimentos psíquicos, como o estresse. O estresse pode ser determi-
nado como uma experiência à qual o indivíduo é submetido por meio 
de um estímulo ou situação estressante. Os estressores são estímu-
los produtores de tensão que atuam dentro ou em qualquer sistema. 
Tudo que cause uma ruptura da homeostase interna, que necessite 
de alguma adaptação, pode ser denominado de um agente estressor 
(SANTOS; RODRIGUEZ, 2015).

Dessa forma, há momentos na vida em que determinadas si-
tuações acabam por desestruturar a pessoa do ponto de vista emo-
cional. Quando esta desordem deixa o indivíduo sobrecarregado, diz-
-se que se trata de uma situação estressora. A depender da maneira 
como o se lida com essas situações pode-se ter como consequência 
o surgimento de problemas de saúde. Atualmente, estresse virou uma 
palavra de uso popular e comumente utilizada como forma de expres-
sar aflição ou cansaço físico e mental. Mais do que um estado de 
espírito, o estresse é a reação do sujeito a uma adaptação, podendo 
resultar em um conjunto de sintomas físicos, psicológicos e/ou com-
portamentais (SANTOS; RODRIGUEZ, 2015).

O processo de trabalho do profissional de enfermagem indica 
a existência de complexidade em seu exercício, determinada pela for-
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ma como este se estrutura e se organiza. Existe um conjunto de fato-
res desencadeantes de estresse, estando incluso entre eles a tensão 
emocional, desgaste físico e/ou psicológico, exigindo do profissional 
uma adaptação em relação a estes agentes estressores para manter 
o seu equilíbrio homeostático (ALVES, 2011). 

Pesquisas apontam que os profissionais da área da saúde li-
dam com um alto nível de pressão psicológica, causando inúmeros 
problemas de saúde, predominando, o elevado nível de estresse. Os 
maiores geradores de estresse que estão presentes no ambiente de 
trabalho envolvem os aspectos organizacionais da instituição como 
também da funcionalidade, administração do sistema de trabalho e a 
forma como se relaciona a equipe multiprofissional e com os pacien-
tes, os profissionais da enfermagem ainda enfrentam uma sobrecarga 
com turnos exacerbados de trabalho. (OLIVEIRA; CUNHA, 2014).

O estresse vem se fazendo cada vez mais presente na rotina 
diária das pessoas em diferentes cenários, sejam pessoais ou profis-
sionais, onde são colocadas diante de situações de extrema pressão, 
causando uma sobrecarga na tentativa de superar os seus limites e 
extrapolar sua capacidade de adequação, podendo resultar em efei-
tos negativos no comportamento psicológico e comportamental, afe-
tando diretamente a vida humana. Quando o estresse se faz presente 
na rotina do trabalhador é nítido o sentimento de incapacidade que se 
instala nos profissionais, dando-lhe a sensação de estar em um tra-
balho que não é gratificante, acarretando exaustão emocional e uma 
baixa produtividade no serviço (JUNIOR; FACCIOLI, 2014).

No caso específico dos profissionais que atuam na área da 
saúde mental, tornam-se um grupo de maior exposição aos riscos 
ocupacionais, pois além de serem submetidos aos riscos comuns 
dos ambientes de trabalho relacionado saúde, existe também uma 
excessiva carga emocional, motivada pele insegurança em relação 
ao distinto comportamento dos pacientes (FERNANDES; MARZIALE, 
2014).

Estudos evidenciam que a exaustão psicológica está relacio-
nada com a realização das tarefas e atividades ocupacionais, e o con-
trole exercido pelos trabalhadores refere-se ao próprio trabalho e ao 
suporte social no trabalho. Mesmo com uma grande contribuição dos 
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distúrbios mentais para a carga mundial das doenças, a saúde mental 
ainda é uma área muito esquecida quanto aos serviços de atenção à 
saúde. A previsão aponta para um futuro em que haverá um aumento 
desmensurado dos transtornos mentais (FERREIRA, 2015).

Os profissionais da área da saúde mental lidam com um alto nível 
de tensão psicológica, causando inúmeros problemas de saúde, predo-
minando, o elevado nível de estresse. Os maiores geradores de estres-
se que estão presentes no ambiente de trabalho envolvem os aspectos 
organizacionais da instituição, sobrecarga com turnos exacerbados de 
trabalho, a forma como se relaciona a equipe multiprofissional e, prin-
cipalmente, em virtude da assistência a pacientes graves e de diversos 
transtornos mentais e comportamentais (OLIVEIRA; CUNHA, 2014).

Segundo Fernandez e Marziale (2014) a situação de estresse é 
o fator de risco psicossocial encontrado por grande maioria de traba-
lhadores de todas as categorias profissionais. No que diz respeito ao 
contexto das evidências atuais, causando uma situação de preocupa-
ção com estresse relacionado ao trabalho e o que isso pode acarretar 
para a saúde dos trabalhadores, esta pesquisa apresenta a seguinte 
questão norteadora: Qual a percepção do estresse relacionado ao 
trabalho dos profissionais da enfermagem com pacientes psiquiátri-
cos no ambiente hospitalar?

Nos últimos anos, muitos estudiosos têm pesquisado sobre a 
saúde e sua relação com o trabalho, o bem-estar físico e mental como 
temas associados às percepções subjetivas sob a luz do conceito do 
estresse. Não é comum a observação e preocupação com a saúde do 
trabalhador, principalmente quando relacionado à área da saúde como 
um todo e, mais especificamente, na área da saúde mental. Há uma 
forte tendência dos estudos em pesquisar a semiologia biológica, en-
quanto se evidenciam questões de natureza psíquica (ALVES, 2011).

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo 
investigar, a partir da produção científica existente, a percepção dos 
profissionais da enfermagem acerca do estresse e dos fatores estres-
sores mediante o trabalho com pacientes psiquiátricos, no intuito de 
contribuir posteriormente com novas pesquisas, dando suporte e em-
basamento para o preenchimento de lacunas existentes relacionadas 
ao tema. 
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OBJETIVO 

Investigar, a percepção dos profissionais da enfermagem acer-
ca do estresse e dos fatores estressores mediante o trabalho com 
pacientes psiquiátricos em unidades hospitalares. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Origem do hospital psiquiátrico  

No decorrer da História, constata-se a prevalência de uma vi-
são estigmatizada dos sujeitos acometidos por algum distúrbio men-
tal, levando a uma exclusão social desses indivíduos, fazendo-os vi-
ver à margem da sociedade designada “normal”.

Da antiguidade clássica até a era cristã, a loucura era vista sob 
algumas abordagens e perspectivas, como por exemplo, a de Homero 
que tinha um enfoque mitológico e religioso; o de Eurípedes com a 
concepção passional ou psicológica; e o de Hipócrates e Galeno com 
o as disfunções somáticas (RAMMINGER; 2002).

Na idade média iniciou-se a predominância da loucura como pos-
sessão diabólica feita por iniciativa própria ou a pedido de alguma bruxa. 
Nesse sentido havia duas possibilidades de possessão, sendo a primeira 
do diabo no corpo da pessoa, e a segunda a da obsessão, quando o de-
mônio altera percepções. Com o decorrer do tempo o enfoque diabólico 
passou a ser descartado como a principal causa para esse transtorno, 
então foi prevalecendo a influência de Hipócrates e sua teoria patológica, 
na qual o delírio era marca da alienação, sendo como as perturbações a 
condição principal para o diagnóstico da loucura (RAMMINGER; 2002).

A história da loucura apresenta o domínio da razão sobre a 
desrazão, situando a razão como norma, e levando a loucura ao exí-
lio. Foucault traz que tudo o que foi feito contra a loucura a exclusão 
é onde podemos encontrar o caminho para a razão; ou seja, a razão 
se fortalece à custa do desrazão. Contrariamente a uma história tra-
dicional da psiquiatria, que nos reenvia às supostas origens de uma 
loucura imemorial. Vê-se, pois, como o horror que se era implantado, 
o temor e a admiração provocados pelos loucos à época da Naus 
dos Insensatos, irão lentamente se transformando na perscrutação 
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da verdade do sujeito através da doença mental no século XIX. Pois 
a afirmação do homem de razão, a partir do final da Renascença, não 
se fez segundo um suposto progresso natural da raça humana, nem 
por meios do esclarecimento e da concordância, sabendo que, não 
foi sem violência e exclusão que a razão se estabeleceu no cenário 
ocidental (FIGUEIRÊDO; DELEVATI; TAVARES; 2014).

Michel Foucault traz uma discussão em sua obra História da 
Loucura relacionando a violência existente nessas instituições com 
a influência dessa visão para a psiquiatria. Ainda é percebido tais 
práticas das primeiras instituições de cuidados psiquiátricos, onde o 
tratamento se faz sobremaneira pela rotulação, pela cessação dos 
sintomas à base de medicamentos e pela conservação dos doentes 
em uma instituição psiquiátrica asilar (MACIEL, et. al., 2011). 

O novo status da loucura, com a origem do asilo e a modificação 
da loucura em doença mental instituiu a prática e o saber psiquiátrico. 
Desta forma, o ‘louco’ passa a ser designado como doente mental, por-
tanto, elemento da intervenção médica. Estes eram enclausurados e 
isolados em manicômios, pois se compreendiam que estes eram uma 
ameaça para a sociedade. Como esclarece Oliveira (2002), essa ver-
dade, pautada nos saberes da psiquiatria, prescrevia o isolamento do 
louco, como tratamento necessário para a cura (MACIEL, et. al. 2011).

Nesse sentido, os manicômios foram as primeiras, e por gran-
de parte do tempo, as únicas formas de tratamento direcionado as 
pessoas conceituadas “loucas”. Um ambiente onde os recursos tera-
pêuticos empregados tinham mais a finalidade de excluir do que tra-
tar. Tentava-se disfarçar os danos sociais, por meio do uso de medi-
camentos sedativos, eletrochoque, mantendo o ‘doente’ na condição 
de passividade (FEITOSA, et al., 2012). 

Para todos os efeitos, a sociedade, mesmo com essa diferen-
ciação entre o normal e anormal, não poderia viver em comum conví-
vio com um indivíduo com tal inclinação, ou seja, a ausência, total ou 
parcial, de sociabilidade. Tanto é que o isolamento fora mantido como 
método destas novas instituições que, eram destinadas exclusivamente 
para acomodar indivíduos desta natureza (FOUCAULT,2016).

Os estados dessas instituições manicomiais eram totalmente 
precários e a maioria dos pacientes não tinha diagnóstico de doença 
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mental. Os pacientes eram, “[...] epilépticos, alcoolistas, homossexu-
ais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômo-
da para alguém com mais poder” (DELEVATI; FIGUEIRÊDO; TAVA-
RES, 2014, p. 126). Além disso, os sujeitos que estavam sob essas 
precárias condições de vida, comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, 
eram espancados, morriam de frio, de fome, de doença (DELEVATI; 
FIGUEIRÊDO; TAVARES, 2014).

Simultaneamente, essas instituições esclareciam suas práticas 
com o pretexto da necessária limpeza social, poupando a sociedade 
de pessoas considerada como parcela de uma camada social de in-
significantes e desajustados, cujos hábitos e condutas eram indese-
jáveis. As entidades manicomiais, dessa maneira, desempenhavam 
a função social de disciplinadores de corpos e costumes (DELEVATI; 
FIGUEIRÊDO; TAVARES, 2014).

No decorrer dos anos, a assistência psiquiátrica esteve agre-
gada ao tratamento reduzido ao interior dos grandes hospícios, com 
hospitalização estendida e o afastamento do sujeito tido como louco 
do espaço familiar e social. Excluídos e privados de autonomia, esses 
indivíduos estavam submetidos a vários tipos de sofrimento, com todo 
tipo de violência, seja ela, física, verbal ou moral. Para que a correção 
ou cura fossem atingidas, eram realizados diversos tipos de cruelda-
de. À entidade hospitalar era atribuída a responsabilidade de extinguir 
os sintomas da desordem psíquica (FEITOSA et al., 2012).

No decorrer do século XIX, a concepção dos manicômios é 
transformada do internato educacional proposto por Pinel para um es-
paço de submissão violenta do louco, com foco na lesão orgânica pre-
sumível que ocasiona a enfermidade mental, e não mais na desrazão. 
Assim, possibilitou-se à psiquiatria apoderar-se de uma concepção 
muito antiga, a loucura, como seu objeto de conhecimento (ROSA; 
VILHENA, 2012).

Como estabelecem Gonçalves e Sena (2001) apud Maciel, et. 
al. (2011), o hospital psiquiátrico passou a funcionar como instituição 
reservada ao cuidado de doentes mentais. Esta forma de terapêuti-
ca tornou-se sinônimo de exclusão e asilamento, afastando o doente 
mental, considerado como improdutivo, da parcela ajustada da socie-
dade. Em função do reconhecimento e valorização do conhecimento 



42

científico, o evento da loucura passou a pertencer ao campo de sabe-
res da medicina, que a aceitou como doença mental, propiciando es-
tudos e conhecimentos para o seu tratamento (MACIEL, et. al., 2011). 

A psiquiatria no Brasil visava conter e afastar os doentes men-
tais das ruas, eles eram cuidados por irmãs de caridade onde aplica-
vam as práticas religiosas como cuidado.  Assinalavam que, com as 
criações de novos hospícios e a ruptura na organização do modelo de 
enfermagem religiosa junto a medicina, a irmãs de caridade começa-
ram a deixar a assistência, transferindo suas funções para a medicina 
e enfermagem (PERES, et al., 2011). 

Enfermagem na Psiquiatria
 

A enfermagem tem origem na área da psiquiatria inicialmente 
na perspectiva de auxiliar à prática médica. Os primeiros psiquiatras, 
então concentrados com o surgimento da clínica, tinham nos agen-
tes de enfermagem importantes observadores e fornecedores das in-
formações que abasteceriam ou contribuiriam com a construção das 
primeiras classificações nosográficas, altamente fundamentado no 
comportamento observável (SILVA; KIRSCHBAUM, 2010).

Foi no ambiente manicomial que a enfermagem psiquiátrica 
foi ampliando suas práticas associadas ao modelo biomédico: conter, 
controlar e fiscalizar o uso de medicação dos pacientes, garantindo 
que os ingerissem. Nesse espaço funcionava uma instituição marca-
da em utilizar mecanismos que andassem na direção da correção do 
que sinalizava como “anormalidade”. Desta forma, a presença da en-
fermagem neste espaço de atuação não tinha como objetivo melhorar 
os cuidados aos internos, mas vigiar, controlar e puni-los por seus 
atos (GUIMARÂES, et. al., 2013).

A enfermagem psiquiátrica é proveniente do conhecimento apro-
fundado sobre o saber da psiquiatria e suas práticas institucionalizadas 
no âmbito do hospital psiquiátrico. Os agentes de enfermagem e as prá-
ticas por eles desenvolvidas tiveram extrema relevância no transcurso de 
constituição e concretização do modelo asilar, idealizado pelos psiquia-
tras brasileiros no fim do século XIX e vivente até hoje no país, apesar 
das modificações do modelo assistencial (ESPERIDIÃO, et. al., 2013). 
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Na época que compreende o período entre 1890 e 1930 teve 
início a preparação formal de enfermeiras em escolas, para a área 
psiquiátrica, com crescente papel terapêutico. A esses agentes de 
enfermagem cabiam desempenhar ou assistir ao médico nos procedi-
mentos psiquiátricos, administrando medicamentos e instalando me-
didas pautadas na violência e desumanização (ESPERIDIÃO, et. al., 
2013). Portanto, a enfermagem psiquiátrica contribuiu no processo de 
consolidação do modelo asilar, cujo espaço era de exclusão.

Essa preparação dos profissionais de enfermagem para a 
psiquiatria no Brasil, teve início em 1890 com a criação da Escola 
Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras do Hospital Nacional de 
Alienados, que logo passou a preparar profissionais para todas as 
áreas assistenciais devido à carência de instituições de ensino de en-
fermagem no Rio de Janeiro e necessidade de mão de obra profissio-
nalizada nos hospitais (CARVALHO, et. al., 2015).

Entretanto, seu papel era custodial e regrado nas necessida-
des físicas dos pacientes. No que se refere às necessidades psíqui-
cas, preocupavam-se em preservar bons comportamentos como tole-
rância, gentileza e humanidade para com os pacientes (ESPERIDIÃO, 
et. al., 2013). 

O serviço de enfermagem nos hospitais psiquiátricos era rode-
ado de preconceitos que estavam ligados as atividades manuais exer-
cidas pela Enfermagem Psiquiátrica, quase sem qualquer intervenção 
terapêutica tecnológica. As pessoas que buscavam os tais ambientes 
para trabalhar precisariam sujeitar-se às regras disciplinares que nor-
teavam o funcionamento dos asilos, mas nem sempre esses profis-
sionais se submetiam a tais normas e, por isso, lhes eram atribuídas 
características como despreparadas culturalmente e despossuídos de 
qualquer aptidão para trabalhar com pacientes com distúrbios mentais. 
Isso provocava um alto rodízio dos profissionais de enfermagem e a as-
sistência acabava ficando nas mãos de atendentes, que eram pessoas 
que constituíam a equipe de enfermagem sem qualquer tipo de preparo 
formal e muitas vezes semialfabetizados (CARVALHO, et. al., 2015)

Com a chegada dos serviços abertos de saúde mental foi ne-
cessário remodelar os processos de trabalho e, por conseguinte, o 
projeto terapêutico institucional. Nesse seguimento, coube também à 
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Enfermagem assumir atitude terapêutica, crítico-reflexiva, numa pers-
pectiva humanista e de autonomia profissional, assimilando técnicas 
grupais e apreciando o relacionamento interpessoal (ESPERIDIÃO, 
et. al., 2013).

Estudos acerca da enfermagem psiquiátrica agregam e forta-
lecem a discussão acerca do processo de Reforma Psiquiátrica em 
âmbito regionalizado, sendo uma importante fonte de debates sobre a 
reformulação da assistência em saúde mental, nessas novas perspec-
tivas assistenciais são exigidas dos enfermeiros, diante das propostas 
da reforma psiquiátrica, e dos cuidados propostos pela enfermagem, 
que são inseridas e responsáveis pelo bem-estar, reabilitação e rein-
tegração dos pacientes (MUNIZ et al., 2014). 
 
Estresse ocupacional do enfermeiro no âmbito do hospital psi-
quiátrico
 

No Brasil, as principais abordagens teóricas que fundamentam 
os estudos sobre as relações entre Saúde Mental e Trabalho (SM&T) 
referem-se à abordagem do desgaste mental, do estresse ocupacio-
nal e da psicodinâmica do trabalho.

O estresse é conceituado como um estímulo de adequação 
do organismo para confrontar acontecimentos que se julguem amea-
çadores à sua vida e a sua estabilidade interna, sendo uma resposta 
fisiológica natural de sobrevivência. Pode ser explicado como uma 
divergência de personalidade ou um conflito inconsciente específico 
que proporciona o progresso de um sofrimento psíquico. O estresse 
consiste em pressão, como ter muito trabalho e/ou problemas, ou es-
tar sob atos de um determinado impulso insistente (BARBOZA, et. al., 
2013). 

O estresse é acarretado por um episódio capaz de criá-lo, ou 
seja, uma origem de estresse. Este acontecimento é nomeado estres-
sor que, caracteriza-se por qualquer evento que amedronte, confunda 
ou excite a pessoa. Há alguns episódios que são internamente estres-
santes em ação de sua origem, tais como o frio ou o calor abundante, 
a fome, a dor ou o sofrimento. Outros acontecimentos tornam-se es-
tressantes em decorrência da compreensão que damos a eles. Esta 
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compreensão é produto da construção de conhecimentos que acon-
tecem ao longo da vivência singular, de cada indivíduo (SILVA, 2010).

O estresse é um dos motivos capazes de desencadear altera-
ções do estado de saúde e do bem-estar do indivíduo, principalmente 
quando está vinculado a disfunções físicas e psíquicas que podem 
ocasionar o processo de adoecimento. É visto também como uma en-
fermidade que afeta o homem e a mulher na era moderna, principal-
mente relacionada às atividades laborais (JUNIOR; FACCIOLI, 2014). 

Piedade; santos; conceição (2012): O estresse ocupacional é 
um estado em que ocorre desgaste anormal do organismo humano e/
ou diminuição da capacidade de trabalho, devido basicamente à in-
capacidade prolongada de o indivíduo tolerar, superar ou se adaptar 
às exigências de natureza psíquica existentes em seu ambiente de 
trabalho ou de vida. 

Ao considerar os fatores psicossociais do trabalho e sua rela-
ção com a saúde e a dimensão psíquica, evidenciam, além dos as-
pectos organizacionais do trabalho sobre o desenvolvimento do es-
tresse ocupacional, a influência de aspectos subjetivos na produção 
do estresse como, por exemplo, as experiências de vida. Enfatizam 
que os aspectos individuais e subjetivos do trabalhador se constituem 
enquanto intermediadores que podem fortalecer ou debilitar a influên-
cia de fatores do ambiente de trabalho. Contudo, os referidos autores 
não desconsideram os fatores externos à organização (REIS; FER-
NANDES; GOMES, 2010).

As fontes de estresse são classificadas, conforme Lipp (2001), 
a partir da sua origem no organismo. Aquelas que se encontram exte-
riores ao ser humano são denominadas de estressores externos, en-
quanto aquelas que surgem do próprio organismo são chamadas de 
internas. Quanto às características das duas fontes, a externa é tida 
como a mais fácil de reconhecer o impacto que tem no funcionamen-
to do homem. Por sua vez, as fontes internas são mais complexas e 
de difícil acesso ao observador por se reportarem aos pensamentos, 
emoções, comportamentos, vulnerabilidades biológicas ou psicológi-
cas, podendo ser inatas ou adquiridas (JUNIOR; FACCIOLI, 2014).

Quando no ambiente de trabalho o estresse está presente é 
possível detectar no trabalhador um sentimento de insatisfação re-
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lacionado à sua ocupação, além da exaustão emocional e da deca-
dência da realização pessoal no próprio. Nesta acepção o estresse 
tem assumido o status de doença. Provavelmente, uma das razões 
do estado de estresse acontecer com maior frequência neste século 
é haver maior quantidade de estressores ou mudanças do que supor-
ta a capacidade humana diante das relações de trabalho (JUNIOR; 
FACCIOLI, 2014).

Condições estressantes e que proporcionam ao indivíduo ter 
alteração no seu estado psicológico normal acontecem largamente no 
mundo atual, uma vez que a sociedade em geral tem vivenciado in-
contáveis modificações na convivência social, tais como adequações 
a várias tecnologias, as quais tantas vezes o indivíduo não se encon-
tra preparado para encará-las (SANTOS, et. al. 2010).

Determinadas características do ambiente laboral podem 
ocasionar certos desequilíbrios como pressão para rendimentos, re-
presália por parte de chefias, condições inadequadas à segurança, 
inexistência de plano de carreira, problemas de comunicabilidade de 
expediente de trabalho em turno noturno. O adoecimento aparecerá 
quando for inevitável mais esforço do que o disponível no trabalhador 
(BEZERRA, 2013).

Entretanto, o estresse nem sempre tem efeito negativo na saú-
de do indivíduo. É necessário que haja uma estabilidade entre as de-
mandas a que o sujeito está subordinado para que seja saudável e 
sirva de estímulo ao desenvolvimento das suas tarefas. Porém, quan-
do este equilíbrio não é alcançado, o organismo começa a manifestar 
alterações que se não forem controladas a tempo podem surtir efeito 
patológico, tanto psíquico e físico, deixando de ser apenas um evento 
transitório e passando a ser considerado como doença (JESUS, 2013).

No processo de sistematização do trabalho e nos métodos com 
o portador dos diferentes tipos de disfunções mentais nos ambientes 
hospitalares, há evidências de exposição contínua da equipe de en-
fermagem a momentos e fatores do stress, nas extensões técnicas, 
institucionais e interpessoais que possam a vir influenciar no processo 
de esgotamento nesses trabalhadores de saúde (ALVES, 2011). 

Considerando que a enfermagem discute fundamentalmente 
de relações humanas, as condições de trabalho são habitualmente 
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submetidas à vida do sujeito trabalhador, seus receios, seus anseios 
e às suas experiências pessoais passadas. Dessa maneira, a forma 
como cada um absorve e desafia as situações define o aparecimen-
to ou não do estresse ocupacional no ambiente laboral, podendo re-
fletir diretamente no seu desempenho enquanto profissional (LUCH-
TENBERG; COSTA; MELO, 2011).

Frente a precarização existente em relação à profissão, mui-
tas ocasiões a equipe de enfermagem que atua em hospitais psiqui-
átricos acabam por exercer jornada excessiva de trabalho. A dupla 
jornada os expõe por mais tempo ao ambiente de trabalho e, conse-
quentemente, aos estressores, levando ao aparecimento de sintomas 
sugestivos que podem desencadear estresse, como irritabilidade, 
cansaço e desatenção. Esses estressores têm o potencial de causar 
instabilidade na pessoa (BEZERRA, 2013). 

Os trabalhadores no ambiente hospitalar estão sujei-
tos a condições inadequadas de trabalho, provocando 
agravos à saúde, podendo ser de natureza física ou psi-
cológica, gerando transtornos alimentares, de sono, de 
eliminação, fadiga, agravos nos sistemas corporais, di-
minuição do estado de alerta, estresse, desorganização 
no meio familiar e neuroses, fatos que, muitas vezes, le-
vam a acidentes de trabalho e licenças para tratamento 
e saúde (NETA; FEITOSA, 2010, p. 35). 
 

Estas circunstâncias de trabalho em que o profissional está 
submetido são capazes de provocar mudanças no equilíbrio psico-
lógico do trabalhador de enfermagem onde muitas vezes, ao tentar 
se adaptar aos incontáveis fatores estressores vivenciados na rotina 
laboral, renunciam a mecanismos de fuga, como o acontecimento do 
estresse ocupacional (NETA; FEITOSA, 2010).

Na presença dessas situações, os trabalhadores de enferma-
gem são acometidos cada vez mais dependendo da tarefa que ope-
ram, eles podem estar expostos ao estresse ou a síndrome de Burnout. 
Essa síndrome é explicada como uma resposta emocional à situação 
de estresse no trabalho permanente onde o sujeito fica incapacitado de 
afrontar e lhe dar com os agentes estressores (OLIVEIRA, 2013).

A síndrome de Burnout manifesta efeitos tanto para a organi-
zação, quanto para a saúde do trabalhador. Em relação ao embate na 
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saúde, os trabalhadores podem manifestar indicadores de estresse 
ou algum distúrbio da saúde mental, como ansiedade e baixa da auto-
estima, simultaneamente com diminuição da capacidade de enfrentar 
estressores crônicos (CARDOSO; SANTOS, 2010).

Entre as profissões que exigem intenso contato interpessoal 
evidencia-se as relacionadas à saúde e, mais singularmente, à saú-
de mental. Estes profissionais encontram-se diariamente em grande 
contato com usuários com dificuldades emocionais, disponibilizando-
-os atenção e cuidado às suas maiores necessidades. O estresse 
e o Burnout afetam consideravelmente o cuidado que é ofertado ao 
paciente, o grau de desempenho profissional, a satisfação em rela-
ção ao trabalho e a saúde pessoal desses profissionais (CARDOSO; 
SANTOS, 2010). 

A enfermagem é considerada como extremamente estressan-
te quando comparada com outras profissões, pois além da função 
assistencial, executam conjuntamente serviços administrativos que 
incluem administração de conflitos, ações decisórias, orientação, ge-
renciamento e vigilância da equipe de enfermagem, do ambiente onde 
estão inseridos e dos materiais (VALERETTO; ALVES, 2013).

Os enfermeiros e equipes de enfermagem que estão expostos 
a essas situações nos hospitais psiquiátricos, assim como, em todo e 
qualquer ambiente de trabalho, devem estar atentos para que toda essa 
carga de emoções e sentimentos que se apresentam como verdadeiros 
desafios para o exercício profissional, não afetem a manutenção da 
sua integridade física e psicossocial, diminuindo as chances de com-
prometer a qualidade da assistência prestada, visto que, uma vez que 
o profissional desenvolve certas disfunções psicológicas, a assistência 
em saúde consequentemente ficará comprometida (SANTOS, 2010).

Os profissionais da enfermagem estão expostos a múltiplos tipos 
de cargas laborais potencialmente geradores de processos que são ex-
tremamente desgastantes, dentre eles, o desgaste mental assume gran-
de relevância em decorrência das cargas psíquicas vivenciadas diaria-
mente e rotineiramente no cuidado a portadores de transtornos mentais, 
como estresse, assédio sexual, agressão verbal, falta de supervisão e 
apoio dos cargos de gerência e desvalorização do trabalhador, nesse 
caso o profissional enfermeiro, ocasionando cansaço, desânimo, insa-
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tisfação e desmotivação no trabalho, ansiedade, medo, angústia, raiva e 
episódios de choro nos trabalhadores (ROCHA et al., 2016).

O trabalho de enfermagem pode ser considerado desgastante 
devido a várias situações adversas que podem influenciar no sofrimento 
decorrente do adoecimento e a proximidade da morte. Cabe ao profissio-
nal enfermeiro cuidar de indivíduos adoecidos e promover o seu bem-es-
tar geral. O envolvimento intenso com as demandas e pacientes acaba 
levando ao ponto de os profissionais não identificarem e relatarem suas 
próprias vulnerabilidades e deixam-nas de lado e com isso tornam-se 
mais expostos aos efeitos negativos do estresse (CASSIOLATO, 2003).

A exposição dos profissionais aos eventos de estresse do co-
tidiano reflete em respostas fisiológicas e patológicas perante esses 
eventos estressores, desse modo desestabilizando a capacidade de 
enfrentar essas situações, interferindo e desfavorecendo o seu de-
sempenho individual na dinâmica do serviço. As condições de traba-
lho estressantes contribuem para maiores impactos à saúde do indi-
víduo, devido a sua capacidade acumulativa, com o passar do tempo 
cria-se uma resistência continua na tentativa de burlar o estresse, 
acaba prolongando este sofrimento e causando uma doença ligada a 
esse fator. (AVELINO et al; 2014).

Fatores ligado a  superlotação e sobrecarga de trabalho, que 
tornam o ambiente hospitalar desfavorável , além de desencadear o 
estresse e adoecimento dos profissionais , o desgaste físico e mental 
é uma consequência do trabalho na psiquiatria, os profissionais de 
enfermagem que estão diretamente ligado a essas funções encon-
tram-se também diante da violência no trabalho, de naturezas dis-
tintas, por parte dos pacientes, suscitando para um  transtorno de 
estresse pós-traumático que consequentemente será refletido sobre 
o seu bem-estar de um modo geral (PAULA et al; 2017).

Vem ganhando relevância com o passar dos anos o papel do 
profissional enfermeiro, nesses ambientes, mas sua percepção a 
respeito das tensões que este trabalho impõe não tem sido discutida 
como deveria ser, sobre a importância que o profissional enfermeiro 
tem nesses espaços e o quão necessário é o cuidado do mesmo, que 
está exposto a carga de trabalho podendo ocasionar algum tipo de 
estresse (BRITTO, 2006).
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Aos gestores cabe desenvolver espaços de escuta, com es-
tratégias que possam proporcionar cuidado aos cuidadores, a fim de 
minimizar os impactos causados pelo estresse em profissionais enfer-
meiros que atuam na saúde mental (AVELINO et al., 2014).  

METODOLOGIA
 

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura que 
usou como metodologia de pesquisa a revisão integrativa, método 
que permite buscar e sintetizar o conhecimento de estudos de uma 
determinada área a partir de uma análise crítica (SOUSA et al., 2017). 

Visando a construção de um estudo consistente, e que respei-
tasse as necessidades e exigências da metodologia utilizada, alguns 
pontos foram considerados antes da construção da pesquisa, objeti-
vando uma busca rápida, eficiente e de qualidade. Pode-se afirmar 
que a necessidade de discussão do tema em questão, evidenciada 
pela escassez de estudos atualizados acerca da temática, foi a con-
dição precursora para o desenvolvimento da pesquisa. A definição 
de critérios de inclusão e exclusão, bem como dos descritores e das 
bases de dados utilizadas se fizeram imprescindíveis para evolução 
deste processo metodológico. 

 
ETAPA 1: Identificação do tema e seleção ou questão de pesquisa 
para a elaboração da revisão integrativa.

Realizou-se a identificação do tema, seleção de hipóteses ou 
questões que norteiam a pesquisa para a revisão integrativa, delimi-
tou-se o a percepção de estresse na equipe de enfermagem de um 
hospital psiquiátrico, proporcionando responder a seguintes questões 
norteadora: Qual a percepção do estresse relacionado ao trabalho 
dos profissionais da enfermagem com pacientes psiquiátricos no am-
biente hospitalar? 
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ETAPA 2: Critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem 
ou busca na literatura. 

Após a escolha do tema pelo revisor e a caracterização da 
questão de pesquisa, iniciou-se   a busca nas bases de dados para 
identificação dos estudos que serão incluídos na revisão. A internet 
é uma ferramenta importante nesta busca, pois as bases de dados 
possuem acesso eletrônico. A seleção dos estudos para a avaliação 
crítica é fundamental, a fim de se obter a validade interna da revisão. 
É um indicador para atestar a confiabilidade, amplitude e poder de 
generalização das conclusões da revisão (MENDES et al., 2008). 

Foram utilizados descritores padronizados, disponíveis nos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Nursing [AND] Mental 
Health [AND] Human Resources, e Enfermagem [AND] Saúde do 
Trabalhador [AND] Hospitais Psiquiátricos [AND] Estresse, foram as 
palavras-chaves utilizadas para pesquisa. Combinações em portu-
guês e em inglês, usando outros equipamentos da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS), também foram utilizadas, com o propósito de 
abranger um quantitativo maior de estudos, entretanto não se obteve 
resultados.

A busca por estudos foi realizada no mês de outubro de 2019, 
sendo utilizadas três bases de dados, a Scientific Electronic Library 
(SCIELO), a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS), e a Biblioteca Virtual Brasileira de Teses e Disserta-
ções (BDTD), a fim de padronizar e qualificar os achados.

A amostra inicial constitui-se de 287 artigos, sendo: 21 (SCIE-
LO); (LILACS); 234 (BDTD); 32. Bases de dados, estratégias de busca 
correspondentes e o número de artigos encontrados e suas respecti-
vas fontes de informação estão registradas nos quadros 1,2 3,4. 
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Quadro 1 – Buscas na base de dados SCIELO, com descritores Nur-
sing [AND] Mental Health [AND] Human Resources.

Fonte: dados da pesquisa.

Quadro 2 – Buscas na base de dados LILACS, com descritores Nur-
sing [AND] Mental Health [AND] Human Resources. 

Fonte: dados da pesquisa.
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Quadro 3 – Buscas na base de dados LILACS, com descritores En-
fermagem AND Saúde do Trabalhador AND Hospitais Psiquiátricos. 

Quadro 4 – Buscas na base de dados BDTD, com os descritores En-
fermagem AND Saúde do Trabalhador AND Hospitais Psiquiátricos. 

Fonte: dados da pesquisa

Com intuito de refinar ainda mais as buscas por produções 
científicas, foram adotados critérios de inclusão e exclusão, onde es-
tudos nacionais ou internacionais, com disponibilidade completa do 
texto, publicados nos idiomas português e/ou espanhol, estiveram ap-
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tos a ser incluídos para análise. Já amostras que não seguiam o ob-
jetivo do presente estudo foram excluídas, e trabalhos que se repeti-
ram em bases de dados distintas tiveram apenas uma das produções 
consideradas. A delimitação do espaço temporal de publicação dos 
artigos foi outra importante avaliação realizada, sendo selecionadas 
as produções que, além de atenderem aos critérios expostos, foram 
publicadas entre 2014 e 2018.

Analisando os quadros, percebe-se, a partir da aplicação dos 
critérios de exclusão, uma grande diminuição no número de estudos se-
lecionados. Este fenômeno ocorreu principalmente devido à escassez 
de trabalhos voltados para mesma linha de pesquisa da tela em ques-
tão, onde muitos dos estudos encontrados debruçavam-se sobre a 
saúde mental dos profissionais de enfermagem dos mais distintos âm-
bitos de assistência, desconsiderando as especificidades de cada área 
de atuação, fato que reafirma a necessidade de discussões sobre as 
condições de trabalho e os impactos destas sobre a saúde mental dos 
profissionais de enfermagem que atuam especificamente na RAPS. 

ETAPA 3: Definição das informações a serem extraídas dos estudos 
selecionados/ Categorização dos estudos. 

Considerando as buscas realizadas, foram selecionadas 08 
produções cientificas, sendo sete (07) em português e uma (01) em 
espanhol, das quais duas (02) são dissertações, e seis (06) artigos 
de revistas. Para apreciação destes estudos, foi utilizada a técnica de 
análise do conteúdo, método este que busca explorar as considera-
ções feitas pelo pesquisador. Esta metodologia ainda busca agrupar 
os estudos a partir de temas ou categorias que facilitem o entendi-
mento daquilo que está oculto ao discurso (SILVA; FOSSÁ, 2015).

A análise e a interpretação dos dados foram realizadas de for-
ma organizada e sintetizada por meio da elaboração de dois quadros 
sinópticos que compreenderam os seguintes itens: Instrumento 01 
- Número do estudo, autor (es), título, objetivo, metodologia e ano de 
publicação da pesquisa. (Apresentado no quadro 5 do item 4).

Foi utilizada a técnica de análise temática (MINAYO, 2010), 
para uma compreensão de núcleos temáticos mobilizados na cons-
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trução dos problemas de estudo. Deste modo, os estudos foram li-
dos e categorizados considerando seus núcleos de sentido, ou seja, 
os enfoques dos autores, donde, a partir disto, surgiram 3 categorias 
descritas no quadro a seguir (Quadro 4). 

Quadro 4: Categorias e números de identificação. Mossoró; Rio Gran-
de do Norte, 2019

Número de 
Identificação CATEGORIAS 

I O risco de adoecimento dos profissionais de enfermagem que 
atuam em serviços de saúde mental 

II O impacto do estresse laboral sobre a saúde mental dos profis-
sionais de enfermagem 

III
A elaboração de estratégias e meios de enfrentamento dos pro-
fissionais de enfermagem ante os agentes estressores.

ETAPA 4: Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

Foi realizada uma análise crítica dos estudos selecionados, 
observando os aspectos metodológicos, a similaridade entre os resul-
tados encontrados. Sendo esta análise realizada de forma minuciosa, 
buscando respostas para os resultados diferentes ou conflitantes nos 
estudos.  

A avaliação dos estudos é apresentada no quadro 5 do item 5. 
 

ETAPA 5: Interpretação dos resultados. 

Feita uma análise dos principais resultados na pesquisa con-
vencional, se houver identificação de lacunas, serão apontadas su-
gestões pertinentes direcionadas a futuras pesquisas na assistência 
à saúde. Os resultados foram fundamentados na avaliação crítica 
dos estudos selecionados, tendo realizado comparação dos estudos 
e das temáticas abordadas frente ao objeto de pesquisa proposto. 
Assim, foi observado o conhecimento científico acerca da atuação 
dos profissionais de enfermagem na saúde mental, especificamente 
no âmbito de hospitais psiquiátricos relacionados com pacientes por-
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tadores de transtornos mentais e as implicações resultantes dessas 
práticas, como as lacunas do conhecimento.  

 
ETAPA 6: Apresentação da revisão 

Como conclusão desta revisão integrativa, foi realizada elabora-
ção do resumo das evidências disponíveis, com a produção dos resulta-
dos (a síntese do conhecimento é apresentada a seguir nos resultados). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos foram analisados e dispostos em quadro (quadro 
5) com intuito de expor informações imprescindíveis como autor(es), 
título, objetivo, metodologia e ano de publicação, além de numeração 
atribuída as pesquisas por questões organizacionais. Esta apresenta-
ção das produções científicas se dá vista a necessidade de identifica-
ção das concepções trazidas por cada autor, dinamizando a leitura e 
facilitando o entendimento da comunidade científica. 

Quadro 5 – Número do estudo, autor (es), título, objetivo, metodologia 
e ano de publicação da pesquisa. 

Nº do 
estudo 

Autor 
(es) Título Objetivo Metodologia Ano de 

publicação 

Estudo 
01 

SOUSA, 
Kayo 

Henrique 
Jardel 
Feitosa 
et al. 

Risco de 
adoecimento e 
custo humano 
no trabalho em 

um hospital 
psiquiátrico. 

Investigar o risco 
de adoecimento e 
o custo humano no 
trabalho sob o pon-
to de vista da equi-
pe de enfermagem 

de um hospital 
psiquiátrico. 

Estudo trans-
versal, realizado 
em um hospital 

psiquiátrico, com 
74 trabalhadores 
de enfermagem, 
onde foi aplica-
da a Escala de 

Custo Humano no 
Trabalho. 

2018 

Estudo 
02 

RUÍZ, 
Ana 

María; 
TOVAR, 
Jenniffer 
Andrea; 

AN-
DRADE, 
Verónica. 

Experiências 
del personal de 
enfermería de 
salud mental 
ante estreso-
res ocupacio-
nales en una 

Institución 
prestadora de 
Servicios de 

Cali, Colombia.

Interpretar as expe-
riências da equipe 

de enfermagem  
em saúde mental 
ante estressores 

ocupacional, a par-
tir de três modelos 

de estresse de 
corte transacional e 
da Teoria do Papel 

de Goffman.

Estudo qualitativo 
e fenomenoló-

gico Entrevistas 
semiestruturadas 
foram realizadas 
com enfermeiros 

de uma instituição 
de saúde.

2017 
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Estudo 
03 

VALEN-
TE,Geilsa 

Soraia 
Caval-
canti;

SANTOS, 
Fernanda 

Souza. 

A complexida-
de do trabalho
de enferma-

gem no hospi-
tal de custódia 
e tratamento 
psiquiátrico. 

Analisar as formas 
com que os profis-
sionais de enfer-

magem lidam com 
a complexidade do 
trabalho no Hospital 
de Custódia e Trata-
mento Psiquiátrico. 

Pesquisa qualitati-
va descritiva, ten-
do como sujeitos 
15 trabalhadores 

de enfermagem. A 
coleta de dados se 
deu por intermé-
dio da entrevista 

semiestruturada e 
análise temática 

de conteúdo. 

2014 

Estudo 
04 

ALVES, 
Sidnei 

Roberto 
et al. 

Serviços de 
saúde mental: 
percepção da 
enfermagem 
em relação à 
sobrecarga e 
condições de 

trabalho 

Conhecer a 
percepção dos 
profissionais de 
enfermagem em 

relação à sobrecar-
ga e condições de 
trabalho e serviços 
psiquiátricos hos-
pitalares. hospital 

psiquiátrico.

Estudo descritivo, 
analítico e explo-

ratório, desen-
volvido a partir 

do referencial de 
Bardin. A coleta de 
dados ocorreu com 
70 profissionais de 
enfermagem, apli-
cando-se a Escala 

de Avaliação do 
Impacto do Traba-
lho em Serviços 
de Saúde Mental 
Escala de Avalia-
ção do Contexto 
de Trabalho, que 
permite medir os 
riscos de adoeci-

mento no trabalho.

2018 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
Os estudos selecionados foram, a partir da leitura, categoriza-

dos considerando seus núcleos de sentido, como exposto previamen-
te, sendo estes: o risco de adoecimento dos profissionais de enferma-
gem que atuam em serviços de saúde mental; o impacto do estresse 
laboral sobre a saúde mental dos profissionais de enfermagem; e, a 
elaboração de estratégias e meios de enfrentamento dos profissionais 
de enfermagem ante os agentes estressores. 
 
O risco de adoecimento dos profissionais de enfermagem que 
atuam em serviços de saúde mental

A definição de estresse ocupacional é determinada através 
da percepção negativa que o trabalhador obtém frente às condições 
evidenciadas em situações específicas, como a realização de uma 
atividade e o conteúdo do trabalho. Esta realidade pode acabar con-
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tribuindo com o surgimento de danos que ameacem a saúde psicos-
social do indivíduo, como os danos fisiológicos e psicológicos, e o 
estresse (OLIVEIRA, 2017).

A partir da definição do estresse ocupacional, os autores tra-
zem que os profissionais de enfermagem estão em maior número no 
ambiente de saúde, prestando assistência ao cliente de forma direta e 
indireta, estando estes mais expostos a riscos ocupacionais existen-
tes. Dentre os riscos aos quais estes profissionais encontram-se su-
jeitos, destaca-se: a falta de manutenção dos equipamentos de traba-
lho, as relações interpessoais conflituosas, a sobrecarga de trabalho, 
a falta ou má distribuição dos profissionais dentro do serviço, o pouco 
tempo disponível para a família, a violência, a formação acadêmica 
insuficiente (estudo 8). O fator organização do trabalho e condições 
de trabalho também são considerados críticos para o risco de adoeci-
mento entre os trabalhadores de enfermagem (estudo 6).

Somada à inferência preposta, as autoras do estudo 02 afir-
mam que as singularidades de cada paciente, principalmente os de 
saúde mental, que necessitam de vigilância permanente, é outra cau-
sa geradora de estresse ocupacional, tendo em vista a presença de 
agitação psicomotora que, em muitos casos, terminam em comporta-
mento agressivo, abrindo margem para outro risco, a violência.

Quando comparados aos demais profissionais de saúde, os pro-
fissionais de enfermagem são vítimas das maiores taxas de violência 
física, psicológica, verbal e/ou sexual. Em hospitais psiquiátricos, os nú-
meros são ainda maiores, variando de 1,7% a 71,6% dos casos registra-
dos. As taxas de violência física, especificamente, chegam a representar 
17% desses casos. Dentre os fatores que parecem contribuir para au-
mentar a chance de ocorrência desses eventos estão as características 
dos pacientes ou aquelas relativas aos profissionais de saúde, como o 
tempo de contato com os clientes, o tempo de experiência profissional e 
o dimensionamento de recursos humanos (VIEIRA, 2017).

Corroborando com esta afirmação, autores do estudo 01 tra-
zem, em sua literatura, que as ocorrências de violência contra pro-
fissionais de enfermagem são mais prevalentes entre as mulheres, 
jovens e de menor escolaridade, pertencentes à categoria de auxiliar/
técnico de enfermagem.
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A exposição mostra que os agentes estressores e riscos ocu-
pacionais estão relacionados as condições de trabalho da classe da 
enfermagem, englobando também o processo de trabalho destes pro-
fissionais, onde percebe-se que estes têm, muitas vezes, dificuldade 
de relacionar ações do processo de trabalho e sua saúde, fato que 
geralmente ocorre pela incapacidade em identificar o trabalho como 
um agente causador de sofrimentos, somado a desinformação acerca 
dos riscos psicossociais aos quais estão expostos (estudo 08). 

Outro achado, identificado pelos autores do estudo 03, mostra 
que a complexidade do processo de trabalho em saúde mental se 
configura também na falta de interação entre as equipes, na ausência 
de um trabalho interdisciplinar, e até mesmo no isolamento entre os 
setores de trabalho.

A existência de agentes estressores no ambiente de trabalho 
voltado para a assistência em saúde mental, como exposto, possibili-
ta o surgimento de sofrimento psíquico, afetando o desempenho das 
funções do profissional de enfermagem, o que mostra o quão grande 
podem ser os prejuízos que um ambiente estressante pode trazer tan-
to para o próprio profissional, quanto para a comunidade (OLIVEIRA; 
CUNHA, 2014).  

O impacto do estresse laboral sobre a saúde mental dos profis-
sionais de enfermagem 

É possível afirmar que os profissionais de enfermagem estão 
sujeitos a desenvolverem sofrimentos oriundos de suas funções 
trabalhistas, fato que compromete não só o processo de trabalho, mas 
também a qualidade de vida destes (QUIRINO, 2009)

Os estressores ocupacionais podem ter sua origem tanto in-
terna quanto externa ao ambiente laboral, e irão depender da forma 
como os trabalhadores interagem com as situações associadas ao 
trabalho (BEZERRA; SILVA; RAMOS, 2012).

As principais consequências advindas desses estressores aca-
bam refletindo de forma direta na saúde mental da equipe de enferma-
gem, através de sintomas como esquecimento e falta de concentra-
ção, ansiedade, sentimento de tristeza, raiva, frustração, irritabilidade 
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e preocupação, que acabam prejudicando também seus relaciona-
mentos sociais e familiares. Autoras afirmam, em estudo realizado 
com profissionais de enfermagem em um hospital psiquiátrico de Cali, 
na Colômbia, que estados de raiva, medo e vulnerabilidade foram ad-
quiridos pelos trabalhadores em resposta ao comportamento violento 
de pacientes, derivados da agitação psicomotora e pela demanda por 
atenção e vigilância constantes. Outros fatores que também lhes ge-
raram medo, foram: o fato de ter pouco ou nenhum treinamento ou 
experiência anterior em saúde mental, e a existência de conflitos nas 
relações interpessoais (estudo 02).

Ainda em decorrência da violência gerada pelos pacientes, 
ocorre também a manifestação de expressões de ordem subjetiva, 
como insatisfação e desmotivação no trabalho, acrescentando, ainda, 
fatores psicossomáticos como cefaleia, gastrite e hipertensão (estudo 
07). Outros autores colaboram afirmando que entre outros problemas 
de saúde referidos como relacionados ao trabalho, destacaram-se 
também os transtornos mentais e comportamentais (estudo 5).

A falta de recursos materiais e humanos acaba tendo como 
resultado os sentimentos de angústia, tensão, ansiedade, instabilida-
de e insatisfação no trabalhador. As condições trabalhistas deficitá-
rias possuem impacto negativo sobre a qualidade de vida dos pro-
fissionais. Deste modo, em um contexto laboral onde as condições 
de trabalho são inadequadas, os profissionais de enfermagem ficam 
expostos aos riscos ocupacionais, pondo em risco, ainda, a qualidade 
da assistência (estudo 6).

A partir da aplicação da Escala de Custo Humano no Trabalho 
(ECHT) junto a profissionais de enfermagem de um hospital psiquiá-
trico, pesquisadores concluíram que atividades de custo afetivo, como 
ter controle das emoções, disfarçar sentimentos, ser obrigado a lidar 
com a agressividade dos outros, ter que lidar com ordens contradi-
tórias, tem um risco crítico, ou seja, estes profissionais apresentam 
dificuldade em gerir suas emoções, fato que podem propiciar o desen-
cadeamento de picos de estresse, ansiedade, exaustão, síndrome de 
burnout, entre outros (estudo 01). 
 



61

A elaboração de estratégias e meios de enfrentamento dos pro-
fissionais de enfermagem ante os agentes estressores
 

O trabalho é uma necessidade essencial na formação da iden-
tidade e organização psicológica do ser humano, sendo assim, capaz 
de proporcionar satisfação a uma luta invisível no enfrentamento do 
sofrimento proporcionado pelo cotidiano institucional (estudo 07).

As ações intervencionistas voltadas para a saúde do trabalha-
dor necessitam de diálogos entre os campos técnicos, científicos e 
políticos, fundamentando as decisões (FILHO et al., 2018). Shoji e 
colaboradores (2016) afirmam que as intervenções necessárias no 
ambiente de trabalho são transdisciplinares, onde o trabalho deve ser 
considerado “um processo de um sujeito ativo, cujo objetivo é a pro-
dução de um bem, que, no caso do profissional de enfermagem, é o 
bem-estar do paciente”. Esta consideração nos reafirma que a garan-
tia de uma boa assistência passa pela satisfação do trabalhador com 
o seu exercício.

Autores base deste estudo afirmam que ao invés de demos-
trarem conformidade diante do sofrimento, os trabalhadores podem 
desenvolver estratégias que os mantenham produtivos, e possam di-
minuir ou mesmo anular o desgaste emocional obtido frente às situa-
ções estressoras presentes no ambiente laboral (estudo 07).

Algumas estratégias podem ser utilizadas na tentativa de redu-
ção do sofrimento psíquico, como o compartilhamento do problema, 
conversa com a direção e sugestão de soluções que venham a fa-
vorecer a equipe de trabalhadores de modo geral. Outra maneira de 
enfrentamento utilizada é a estratégia centrada na emoção, aplicada 
como forma de atenuar o estresse, destacando-se a reflexão sobre a 
autopercepção relacionada ao problema que o abala, realização de 
terapia, atividades físicas ou através da evidenciação de aspectos 
que, mesmo possuindo grande importância para a saúde do trabalha-
dor, não apresentem maiores contribuições para o coletivo, por não 
estarem direcionadas para a solução do problema (estudo 07).

No que diz respeito a sobrecarga de trabalho, algumas estra-
tégias tornam-se imprescindíveis, evidenciando principalmente a so-
brecarga relacionada ao processo de trabalho, destacando a neces-
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sidade muitas vezes de reformas estruturais e de recursos humanos, 
como por exemplo, a melhora do ambiente físico e o reforço do quadro 
de funcionários. Outros aspectos que merecem destaque referem-se 
as relações interpessoais, enfatizando a necessidade de melhoria das 
relações entre trabalhadores-trabalhadores, trabalhadores-usuários e 
trabalhadores-acompanhantes (estudo 04).

Reforçando a inferência anterior, atores de um estudo quando 
questionados sobre ações que poderiam promover a diminuição da 
sobrecarga, relataram que melhorias da infraestrutura física, treina-
mento, melhoria no salário, redução na carga horária e aumento do 
número de profissionais, são ações que podem diminuir o estresse 
laboral (estudo 04).

Para Moreno et al (2010, p.144 apud OLIVEIRA; CUNHA, 
2014), as medidas que forem adotadas ou sugeridas serão viáveis e 
apresentarão eficácia apenas “quando este evento não for estigma-
tizado unicamente como responsabilidade individual ou pelo relacio-
namento profissional-usuário, e começar a ser entendido como um 
problema da relação indivíduo processo de trabalho-organização”. 
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo fazer uma análise sobre 
a produção acadêmica relacionado a exposição dos profissionais de 
enfermagem ao estresse, especificamente com pacientes psiquiátri-
cos dentro do ambiente hospitalar. Atenção especial tem sido dada 
aos chamados estressores ocupacionais, tensões e problemas advin-
dos do exercício de uma atividade profissional. O trabalho do enfer-
meiro, por sua própria natureza e características, revela-se especial-
mente suscetível ao fenômeno do estresse ocupacional.

Durante a análise pode-se perceber que a área da psiquiatria é 
muito complexa, e as crises e transtornos dos pacientes mantêm–se 
constantes em um ambiente como um hospital psiquiátrico, isto aca-
ba desencadeando angústias nos trabalhadores. O comportamento 
inexplicável dos pacientes, as ações agressivas e pensamentos sem 
conexão com a realidade são geradores de medo nos funcionários 
e causam estresse nos mesmos. Outro fator significante e a falta de 
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recursos materiais e recursos humanos, que muitas vezes sobrecar-
regam os funcionários.

Acredita-se, portanto, que para preservar a saúde, é necessá-
rio que o funcionário esteja inserido, não só no universo de seu tra-
balho, mas também no mundo exterior que o beneficia interiormente, 
visto que este conjunto se complementa para que ele permaneça em 
equilíbrio e obtenha satisfação no seu cotidiano, uma melhor compre-
ensão destes processos também permitirá a proposição de interven-
ções e busca de soluções.

Diante dessa realidade fica como proposta para amenizar os 
estressores e otimizar a assistência da equipe de enfermagem uma 
maior oferta de profissionais para atender a demanda, cursos de ca-
pacitação profissional na área de saúde mental, programas de relaxa-
mento durante o horário de trabalho e principalmente programas de 
integração social não só para os pacientes portadores de transtornos 
mentais, mas para a comunidade inserida no ambiente do hospital 
psiquiátrico como um todo. 
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RESUMO
A COVID-19 é uma doença respiratória infectocontagiosa causada 
pelo vírus SARS-CoV-2, a forma mais grave é a Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG). Com intuito de melhorar o padrão respi-
ratório em pacientes com SRAG, o posicionamento prono precoce e 
prolongado tem melhorado a saturação e reduzido a mortalidade. O 
objetivo desta revisão é identificar a importância da assistência de en-
fermagem em pacientes acometidos pela SRAG, devido a COVID-19, 
que estão em posição de pronação. A metodologia usada para este 
trabalho foi o de Revisão da Literatura. A posição prona proporciona 
diversos benefícios para os pacientes não-intubados com COVID-19, 
pois pode melhorar a oxigenação em curto prazo e adiar ou preve-
nir a necessidade de intubação e reduzir a mortalidade. Todavia, ob-
servou-se também que esse processo carece de muita atenção dos 
profissionais de saúde, visto que a infecção pelo novo Coronavírus 
ainda é uma patologia pouco conhecida, cheia de desafios e altera-
ções inesperadas.

mailto:gilcilenebento@hotmail.com
mailto:Fernada.larissa900@gmail.com
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Palavras-chave: Pronação; Enfermagem de Cuidados Críticos; CO-
VID-19; Síndrome do Desconforto Respiratório; Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave.

ABSTRACT
COVID-19 is an infectious respiratory disease caused by the SARS-
-CoV-2 virus, the most severe form of which is Severe Acute Respi-
ratory Syndrome (SARS). In order to improve the respiratory pattern 
in SARS patients, early and prolonged prone positioning has been 
shown to improve saturation and reduce mortality. The purpose of this 
review is to identify the importance of nursing care in SARS patients, 
due to COVID-19, who are in prone position. The methodology used 
for this work was the Literature Review. The prone position provides 
several benefits for non-intubated patients with COVID-19, as it may 
improve oxygenation in the short term and postpone or prevent the 
need for intubation and reduce mortality. However, it was also obser-
ved that this process needs a lot of attention from health professionals, 
since the infection by the new Coronavirus is still a little known patho-
logy, full of challenges and unexpected changes.
Keywords: Pronation; Critical Care Nursing; COVID-19; Respiratory 
Distress Syndrome; Severe Acute Respiratory Syndrome.

Introdução

Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, China, unidades 
de saúde relataram surto de uma pneumonia sem etiologia conheci-
da. Os pacientes acometidos possuíam uma ligação epidemiológica: 
o mercado de frutos do mar da cidade, que comercializam animais 
vivos (ZHOU et al., 2020). 

Os pacientes com doença Coronavírus (COVID-19) estão em 
risco de síndrome do desconforto respiratório agudo. Tais pacientes 
intubados acometidos por essa síndrome, o posicionamento prono 
precoce e prolongado tem melhorado a saturação e reduzido a mor-
talidade (ELHARRAR et al., 2020). 

A posição prona é um método de tratamento para o manejo de 
pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), podendo 
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ser usada como uma terapia coadjuvante para melhoria da ventilação 
e consequentemente sobrevida do paciente (GHELICHKHANI; ES-
MAEILI, 2020). 

De acordo com Siqueira et al., (2020) para que os benefícios 
da posição prona sejam aproveitados e seus riscos minimizados é 
necessário que o enfermeiro elabore planos de cuidados capazes de 
impactar positivamente na recuperação do paciente. Desta forma, a 
equipe de enfermagem deve realizar ações com o objetivo de minimi-
zar o desconforto respiratório apresentado pelo paciente, aumentar 
suas possibilidades de recuperação, melhorar a sua qualidade de vida 
durante a manifestação da COVID-19 e reduzir a mortalidade o quan-
to possível. 

Neste contexto, em algumas situações, fica clara a falta de co-
nhecimento técnico e o despreparo da equipe de enfermagem quanto 
aos cuidados necessários, desde a técnica de instalação do decúbito 
PRONA até a assistência correta quanto à aspiração traqueal, su-
porte nutricional ou prevenção de úlceras por pressão. Diante disso, 
busca-se através dessa identificar qual a importância da assistência 
de enfermagem a pacientes acometidos com a COVID-19 em posição 
prona.

Desenvolvimento

Com intuito de melhorar o padrão respiratório em pacientes 
com SRAG, o posicionamento em prona teoricamente torna a ven-
tilação mais homogênea, pois diminui a distensão alveolar ventral e 
o colapso dorsal alveolar ao reduzir a diferença entre as pressões 
trans-pulmonares dorsal e ventral, além de reduzir a compressão dos 
pulmões melhorando a perfusão destes (ALHAZZANI et al., 2020).

A seleção correta dos pacientes e a aplicação do protocolo de 
tratamento adequado para o posicionamento prono são fundamen-
tais para sua eficácia. Além da eficácia desse método, os aspectos 
de cuidados e os efeitos colaterais dessa posição em pacientes com 
SDRA também devem ser considerados (GHELICHKHANI; ESMAEI-
LI, 2020).
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1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia usada para este trabalho foi o de Revisão da 
Literatura, que de acordo com Botelho, Cunha e Macedo (2011) a re-
visão da literatura é o processo de busca, análise e descrição de um 
corpo do conhecimento em busca de resposta a uma pergunta espe-
cífica. “Literatura” cobre todo o material relevante que é escrito sobre 
um tema: livros, artigos de periódicos, artigos de jornais, registros 
históricos, relatórios governamentais, teses e dissertações e outros 
tipos.

Para a escolha dos descritores, contou-se com o auxílio da fer-
ramenta de pesquisa os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 
(https://decs.bvsalud.org/), possibilitando assim, que fossem encon-
trados os descritores mais frequentemente utilizados para a pesquisa 
em questão, conseguindo, com isso, uma filtragem mais eficiente, ba-
seada no objetivo da revisão. Os descritores encontrados foram: “Pro-
nação”, “Assistência Centrada no Paciente”, “Enfermagem de Cuida-
dos Críticos”, “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, “Síndrome do Desconforto 
Respiratório” e “Síndrome Respiratória Aguda Grave”.

Foram analisadas 90 publicações, sendo escolhidos 60 mate-
riais entre monografias, teses, dissertações, artigos e manuais, des-
ses, após uma pré-análise, foram selecionados 40 para compor esse 
trabalho. Para os critérios de inclusão foram usadas publicações em 
português, espanhol e inglês, entre os anos de 2016 a 2021. Os crité-
rios de exclusão foram as publicações em outras línguas diferentes da 
portuguesa e inglesa e não estarem disponíveis na íntegra para con-
sulta. A exclusão baseou-se nos artigos nos quais citavam a posição 
de prona usada apenas em pacientes intubados, ou também aquelas 
que não se apresentavam com diagnóstico de COVID-19.

Para a coleta de dados foram utilizados: dissertações, teses, 
monografias, revistas, jornais e artigos, literatura indexada (bancos de 
dados eletrônicos SciElo, ScienceDirect, PebMed, LILACS, Biblioteca 
Virtual de Saúde e Medscape), incluindo periódicos, assim como le-
gislações e regulamentos disponíveis no diretório da ANVISA, OMS e 
Ministério da Saúde relacionados ao tema abordado.
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
2.1 COVID-19

Segundo Melo et al., (2020), classificada como uma Zoonose, 
incluindo a mesma família dos Coronaviridae que ocorreram nas últi-
mas décadas tais como, a síndrome respiratória aguda grave (SAR-
S-CoV), e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), 
durante o surto atual o SARS-CoV-2 inicialmente chamado de novo 
Coronavírus humano, é responsável pela doença denominada CO-
VID-19 apresentando alta taxa de disseminação entre humanos.

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é uma síndro-
me respiratória viral infecciosa causada por vírus influenza e outros 
agentes etiológicos, como o vírus sincicial respiratório (VSR), para 
influenza e adenovírus, que infectam o trato respiratório superior 
(ARAUJO et al., 2020).

De acordo com Chen (2020) a transmissão do SARS-COV-2 pos-
sui alta propagação, uma pessoa infectada dissemina a patologia, em 
média, para duas ou três pessoas. A transmissão ocorre por intermédio 
de contato (aperto de mãos), através de gotículas respiratórias (fala, tos-
se, espirro), contato com objetos e superfícies contaminadas ou por pro-
cedimentos geradores de aerossóis, tais como: intubação e extubação 
de pacientes, aspiração de vias aéreas, broncoscopia, entre outros.

As manifestações clínicas da covid-19 são: febre, cefaleia, 
mialgia, anorexia, tosse, rinorreia, dor de garganta, dispneia, dor to-
rácica, anosmia, disgeusia, confusão, tonturas, podendo apresentar 
também sintomas digestivos como: diarreia, dor abdominal, náuseas 
e vômitos (GIACOMELLI, 2020).

Atualmente não existe tratamento medicamentoso específico 
eficaz para a Covid-19, sendo utilizadas medidas de suporte como 
isolamento físico/social, higiene das mãos e etiqueta respiratória com 
intuito de minimizar a propagação do vírus (BRASIL, 2020).

De acordo com Deitrick et al., (2020) os fatores de risco para 
contrair a doença permanecem amplamente inexplorados. Pacientes 
mais jovens parecem ter um prognóstico melhor, com a maioria das 
crianças relativamente não afetadas, e pacientes mais velhos têm 
taxas de mortalidade de até 15%. A obesidade é outro importante 
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preditor de mau prognóstico, mais do que muitas outras condições 
médicas “diagnosticadas”. Pressão alta, diabetes, doenças cardíacas 
e pulmonares também são preditores de mau prognóstico.

A taxa de incidência dessa doença é altíssima uma vez que 
foram confirmados no mundo 15.012.731 casos de COVID-19 e, em-
bora cerca de 80% das pessoas se recuperem sem necessitar de 
atendimento hospitalar, 619.150 mortes foram confirmadas até 23 de 
julho de 2020 (OPAS, 2020).

2.2 POSIÇÃO PRONA

Segundo Burton-Papp et al., (2021) o posicionamento prono 
é uma intervenção simples, segura, viável, de baixo custo e eficaz, 
podendo ser aplicada em qualquer unidade hospitalar e em quase 
todos os pacientes. As evidências científicas recentes recomendam a 
adoção do uso precoce da pronação por considerar o desfecho clínico 
positivo no sistema respiratório.

Essa conduta pode ser realizada em paciente com quadro 
clínico leve, moderado e grave, e até mesmo em pacientes ventila-
dos invasivamente ou em uso de outra modalidade de oxigenoterapia 
(SHELHAMER et al., 2020).

Segundo o estudo de Chad e Sampson (2020), em relação a posi-
ção prona, o paciente é reposicionado para ficar na posição deitada para 
frente, e o uso dessa técnica visa melhorar a oxigenação dos pacientes 
com insuficiência respiratória aguda inclui o paciente acordado, sem es-
tar entubado, em que o momento da intubação foi adiado. A técnica é 
amplamente utilizada para uma terapia de resgate, principalmente em 
pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo grave.

A execução da pronação em pacientes ventilados mecanica-
mente exige uma equipe treinada e com o dimensionamento correto, 
composta de 5 a 7 profissionais. A autopronação é fortemente indi-
cada para pacientes acordados e colaborativos, como assistência de 
autocuidado (FERRANDO et al., 2020).

Segundo Borges et al., (2020) o posicionamento do paciente 
em pronação no leito deve ser instituído precocemente, preferencial-
mente nas primeiras 24 horas ou em até 48h, diante do quadro de 
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SRAG e padrão grave de ventilação-perfusão com alterações na rela-
ção de pressão parcial de oxigênio arterial – PaO2 e fração inspirada 
de oxigênio – FiO2 (Pa02/FiO2) menor a 150 mmHg.

De acordo com Coppo et al., (2020) tal situação está relacio-
nada com o aumento da oxigenação e é devido a melhor combinação 
ventilação-perfusão na posição prona, porque as áreas dorsais não 
são mais comprimidas pelo peso da cavidade abdominal e do me-
diastino, e podem reabrir, levando ao recrutamento de regiões mais 
eficientes na troca gasosa.

2.2.1 Benefícios de pronar o paciente com COVID-19

Segundo Bigaran et al., (2021) é improvável que o mecanismo 
potencial de benefício do posicionamento prono em pacientes não in-
tubados esteja relacionado apenas à melhora da oxigenação, sendo 
que em alguns estudos não se relacionam a melhora da oxigenação a 
sobrevida na SDRA. A aeração pulmonar homogênea com a posição 
prona, pode resultar em uma redução do esforço respiratório e levar a 
uma menor incidência de intubação.

Segundo a Penn Medicine (2020):

● Acredita-se que o proning distribua o oxigênio de maneira mais 
uniforme pelos pulmões e melhora a oxigenação geral;

● Melhor ventilação das regiões dorsais do pulmão ameaçadas 
pelo colapso alveolar;

● Melhora na combinação ventilação / perfusão; e
● Potencialmente uma melhoria na mortalidade;
● Esses benefícios são o resultado de uma distribuição mais uni-

forme dos volumes e pressões do ventilador por todo o pulmão, 
o que parece reduzir a incidência e a gravidade da lesão pulmo-
nar induzida pelo ventilador.

2.2.2 Desafios da posição prona

Na COVID-19 a posição pronada apresentou bons resultados 
para o quadro de insuficiência respiratória aguda. Em contrapartida, 
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tal posição pode ocasionar em lesão por pressão tendo em vista a 
impossibilidade de mudança de decúbito durante o período de prona 
(OLIVEIRA et al., 2017).

As dificuldades com esta intervenção são o conforto do pa-
ciente e limitações físicas (doença ortopédica da coluna, cirurgia re-
cente, limitações de mobilidade, dor). Também, não deve ser utilizada 
em situações de rápida piora em que a posição prona pode limitar a 
realização de algum procedimento urgente (UFRGS, 2021).

De acordo com a National Institutes of Health (2020) as con-
traindicações absolutas da realização da posição prona são:

● Pacientes hemodinamicamente instáveis;
● Com insuficiência respiratória e necessidade de intubação ime-

diata;
● Pacientes com cirurgia abdominal recente;
● Trauma raquimedular ou fraturas de coluna instáveis;
● Vômitos ou náuseas recentes.

A posição prona pode levar ao desenvolvimento de lesões 
por pressão (LPP), sendo uma das principais complicações, devido a 
pressão exercida sobre as proeminências ósseas de ombros, cintura 
escapular, região frontal da cabeça, nariz e mandíbula. Além delas, a 
posição prona aumenta o risco de edema facial, abrasões de córnea 
e extubação acidental (SIQUEIRA et al., 2020).

2.2.3 Cuidados de Enfermagem na Posição Prona

A natureza da infecção e do comportamento de trabalho traz 
implicações para as condições de trabalho e segurança pessoal do 
enfermeiro que precisam ser reconhecidas. Os enfermeiros por terem 
maior tempo de contato com os pacientes internados são responsá-
veis   pela qualidade da assistência prestada (MINUYE et al., 2021).

Os profissionais de saúde estão perante uma nova doença, 
que não dispõe de fisiopatologia concreta e consonância sobre quais 
condutas seguir, tornando indispensável a atualização constante 
acerca das evidências científicas para que a assistência profissional 
possua uma direção a seguir (MIRANDA et al., 2020).
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Os cuidados de enfermagem com os pacientes pronados vão 
além da fisiologia pulmonar, tendo em vista que as possíveis compli-
cações associadas podem aumentar os dias de internação e gerar 
desconforto ao paciente (SILVA et al., 2021).

2.3 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

A utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
como metodologia e operacionalização do trabalho torna-se funda-
mental. Através da SAE o enfermeiro consegue direcionar e coorde-
nar a assistência de enfermagem de forma individualizada (PEBMED, 
2021).

Segundo Barreto et al., (2021) a enfermagem, enquanto campo 
profissional que tem o enfermeiro e sua equipe na linha de frente da 
atenção à saúde de pessoas acometidas pela COVID-19, tem sido 
protagonista no cuidado. Não apenas pelo número de profissionais 
em atividade, contando com mais da metade da força de trabalho em 
saúde, mas também pela excelência de uma profissão de nível supe-
rior, atua em diversas frentes no combate à pandemia.

2.3.1 Avaliação

Segundo Hetzler (2020) uma avaliação cuidadosa é essencial 
na avaliação e no manejo de pacientes que podem ter COVID-19, 
e particularmente naqueles com febre, doença respiratória aguda e 
outros sintomas de infecção. As avaliações de enfermagem desses 
pacientes devem incluir: 

● Histórico de viagens - um histórico de viagens detalhado deve 
incluir viagens a outros países, estados ou cidades com casos 
COVID-19 ativos;

● Exame físico - documentação cuidadosa dos sinais e sintomas 
do paciente, que podem se desenvolver de 2 a 14 dias após a 
exposição ao vírus.
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O exame físico diário é importante para a obtenção de dados 
relacionados ao turgor da pele, coloração e hidratação das mucosas 
e de função gastrointestinal, além de informações quanto às elimina-
ções fisiológicas (RAMALHO et al., 2020).

A avaliação deve ser realizada de acordo com o grau de com-
prometimento respiratório e sistêmico para classificar e definir a con-
duta terapêutica (BRASIL, 2021).

2.3.2 Diagnóstico

Segundo Hetzler (2020) um diagnóstico de enfermagem forne-
ce julgamento clínico sobre as experiências do paciente e as respos-
tas à infecção potencial por Coronavírus. O diagnóstico de enferma-
gem para um paciente com COVID-19 pode incluir:

● Possível exposição ao vírus que causa COVID-19;
● O nível de conhecimento do paciente sobre a transmissão de 

COVID-19;
● Febre;
● Padrão respiratório prejudicado relacionado à falta de ar;
● Ansiedade associada à etiologia desconhecida da doença
● Necessidades psicobiológicas: Oxigenação, Nutrição, Elimina-

ção, Sono e Repouso, Integridade cutâneo mucosa, locomoção 
e percepção; e   

● Necessidades psicossociais: Segurança e Comunicação.

De acordo com Barreto et al., (2021) cabe enfatizar que traçar 
Diagnósticos de Enfermagem (DE) em pacientes com COVID-19 é 
fundamental para a oferta de um cuidado holístico, voltado par todas 
as necessidades humanas.  Do mesmo modo, a atualização desses 
diagnósticos é necessária a cada nova avaliação, uma vez que o es-
tado de saúde dos pacientes não é estável, favorecendo mudanças 
nas necessidades desses indivíduos.

De acordo com Queiroz et al., (2020) os diagnósticos e interven-
ções de enfermagem são etapas que compõem o PE e contribuem na 
qualidade da assistência prestada aos pacientes. O DE constitui-se a 
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partir da análise, interpretação e agrupamento dos dados coletados na 
primeira etapa do PE, que resulta na elaboração dos conceitos diagnós-
ticos e representam com exatidão, as respostas da pessoa, família ou co-
letividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.

2.3.3 Planejamento

De acordo com Melo et al., (2020) a necessidade de um plane-
jamento para a execução, considerando os aspectos mais relevantes 
no cuidado ao paciente com COVID-19, é um importante fator que 
auxilia na operacionalização da Sistematização da Assistência de En-
fermagem (SAE).

De acordo com Hetzler (2020):

● Estabelecer metas, intervenções;
● Avaliar riscos de integridade da pele alterada, fadiga, conforto 

prejudicado, trocas gasosas, necessidades nutricionais e náu-
seas;

● Prevenir a disseminação da infecção por Coronavírus para os 
familiares do paciente, comunidade e profissionais de saúde;

● Aliviar a ansiedade, que é relativamente comum em pacientes 
com COVID-19, com uma combinação de medicamentos ansio-
líticos e psicoterapia que inclui técnicas de relaxamento, exercí-
cios respiratórios e incentivos.

2.3.4 Intervenções

Com base nos dados de avaliação, as intervenções de enfer-
magem para COVID-19 devem se concentrar no monitoramento dos 
sinais vitais, manutenção da função respiratória, controle da hiperter-
mia e redução da transmissão (HETZLER, 2020).

Considerações Finais

Alguns estudos demonstraram a segurança e melhorias na 
oxigenação com a posição prona em pacientes com a síndrome. Os 
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não intubados com COVID-19, esta técnica junto com uma estratégia 
combinada de cânula nasal de alto fluxo, e fluido restritivo, ou venti-
lação não invasiva, melhorou a oxigenação. Considerável número de 
pacientes apresentou melhora significativa do padrão respiratório du-
rante o período inicial de posicionamento em pronação. Pode-se incluir 
nas condutas terapêuticas e de suporte ventilatório aos pacientes com 
SDRA, acometidos pelo COVID-19. Assim, consegue-se atenuar os 
índices de mortalidade, dessa população que necessita de cuidados.

A compreensão sobre a COVID-19 é uma temática atual, am-
pla e complexa, corroborando com a relevância da elaboração desta 
revisão de literatura. Salientamos a importância dos profissionais de 
saúde atuantes nas unidades de terapia intensiva, de apropriarem-se 
de informações baseadas em evidências científicas, com o propósito 
de tomar decisões respaldadas em estudos atualizados, objetivando 
uma assistência de qualidade, reduzindo o risco de maleficência.

Conforme o que foi abordado durante essa revisão, conclui-
-se que a posição de prona proporciona diversos benefícios para os 
pacientes não-intubados com COVID-19, pois pode melhorar a oxige-
nação em curto prazo e adiar ou prevenir a necessidade de intuba-
ção e reduzir a mortalidade. Todavia, observou-se também que esse 
processo carece de muita atenção dos profissionais de saúde, visto 
que a infecção pelo novo Coronavírus ainda é uma patologia pouco 
conhecida, cheia de desafios e alterações inesperadas.

Portanto, os cuidados de enfermagem devem estar pautados 
em saberes e estratégias assistenciais que promoverão os melhores 
resultados ao paciente, assim como os demais profissionais membros 
da equipe. Os enfermeiros, como profissionais de saúde da linha de 
frente, são essenciais na contenção de uma ameaça infecciosa.
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RESUMO
A incidência do vírus da imunodeficiência adquirida que é responsável 
por diminuir as defesas do organismo frente a agentes patológicos 
vem crescimento constantemente apesar da adoção de métodos que 
evitam sua propagação como o uso de preservativos no ato sexual e 
de medicamentos como a profilaxia de pré-exposição – PREP, que 
diminuem as chances de contaminação. É visto que essa patologia 
pode atingir todas as camadas sociais, não distinguindo ricos e po-
bres, no entanto ainda é extremamente elevada na população de me-
nor poder aquisitivo devido a fatores como o pouco grau de instrução 
e difícil acesso de agências de saúde a zonas periféricas e interiora-
nas, tendo assim por motivações históricas a marginalização dessa 
parcela populacional, muitas vezes a remetendo como única a estar 
em exposição a essa doença. Torna-se necessário avaliar as con-
dições na qual os soropositivos estão inseridos na sociedade e sua 
visão frente à realidade que é de extrema importância para que haja 
um melhor suporte e elevação na qualidade de vida desses membros 
que são mais suscetíveis a danos ambientais e complicações clínicas.
Palavras chaves: Soropositivos; indetectável; saúde pública.
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ABSTRACT
The incidence of the acquired immunodeficiency virus, which is res-
ponsible for reducing the body’s defenses against pathological agents, 
is constantly growing despite the adoption of methods that prevent its 
spread, such as the use of condoms during sexual intercourse and 
medications such as pre-exposure prophylaxis – PREP, which reduce 
the chances of contamination. It is seen that this pathology can affect 
all social strata, not distinguishing between rich and poor, however it 
is still extremely high in the population with lower purchasing power 
due to factors such as the low level of education and difficult access 
of health agencies to peripheral and cities, having as historical motiva-
tions the marginalization of this portion of the population, often refer-
ring to it as the only one to be exposed to this disease. It is necessary 
to assess the conditions in which HIV-positive people are inserted in 
society and their view of the reality, which is extremely important for 
there to be better support and an increase in the quality of life of tho-
se members who are more susceptible to environmental damage and 
clinical complications.
Keywords: HIV positive; undetectable; public health.

Introdução 

Nos dias atuais diversas questões são levadas em pauta para 
discutir e assegurar o direito à qualidade de vida aos diversos grupos 
minoritários que antes não detinham meios de expressar seu pen-
samento e posicionamento frente a políticas públicas, dentre esses 
grupos os soropositivos sendo eles os indivíduos que convivem com 
o vírus HIV apresentam um imenso histórico de luta para diminuir o 
preconceito e garantir uma assistência de saúde no decorrer de seu 
tratamento com uso de alguns medicamentos e assistências médicas 
que seguem especificações e são usados de acordo com a indivi-
dualidade do paciente como exemplo claro o dolutegravir sódico e o 
fumarato de tenofovir desoproxila e lamivudina que é conhecido como 
dois em um e é amplamente utilizado pelo alto grau de compatibilida-
de e menos efeitos adversos em grande parcela desses indivíduos 
(LIMA et al., 2013). 



85

No século XX o mundo passou por diversas mudanças desde 
as revoluções e guerras o que fez uma imensa transformação em 
suas raízes frente a diversos problemas que surgiam e dentre os prin-
cipais a pandemia do HIV uma doença nunca vista antes surgiu e 
levou consigo milhares de vidas fazendo com que o mundo todo as-
sistisse a veracidade dessa doença principalmente nos EUA na popu-
lação homossexual (LIMA et al., 2013; PARKER; JUNIOR 2000).

No decorrer do tempo a ciência conseguiu limitar a dispersão 
desse vírus no corpo humano a partir de testes e desenvolvendo co-
quetéis que devem ser consumidos para evitar a evolução da doen-
ça para a AIDS que é o estado de completa ausência de defesa do 
corpo sendo responsável pelas mortes (OLIVEIRA, 2016). Apesar de 
haver mudanças na população afetada atingindo homens e mulheres 
heterossexuais em diversas faixas etárias o medo a essa doença per-
siste tendo também para muitos a simbologia de um “castigo divino”, 
embora que a partir de meios com comprovação científica se reflita 
sobre seu surgimento se tratando de uma ação ambiental visto a simi-
laridade com outros vírus que vivem em macacos e a degradação na-
tural exacerbada podendo ter um caráter meramente humano tendo 
para isso várias teorias. A construção envolta do diagnóstico positivo 
a esse quadro nos dias de hoje estabelece para muitos a ideia de pro-
miscuidade frente ao não uso de preservativo, no entanto essa ideia 
vem passando por uma série de modificações visto que, pode ser 
transmitida de outras formas como a vertical e acidentes hospitalares 
com perfurocortantes sem cuidado (PARKER; JUNIOR, 2000). 

A partir dessa linha de pensamento analisar as formas de per-
cepção frente às dificuldades cotidianas em que esses indivíduos 
possuem sobre seu próprio estado de saúde e a influência cultural 
que é representada pelos integrantes de seu meio como os amigos e 
familiares nessa  construção de visão do “ser doente” termina por fim 
afetando negativamente a saúde psicológica  (PEREIRA et al,, 2015). 
Diante disso, torna-se necessário buscar informações sobre essa te-
mática para que exista uma discussão acerca da melhor maneira de 
entregar suporte e apoio ao paciente e consequentemente elucidar 
que os mesmos não devem ser vítimas de preconceitos (MOREIRA 
et al., 2018).
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Metodologia

A pesquisa foi realizada pelo método exploratório descritivo 
nas bases de dados eletrônicas: Google acadêmico, Springerlink e 
SciELO de junho a setembro de 2021. Os descritores utilizados para 
a coleta de dados foram: HIV, Soropositivos (seropositive) segundo os 
Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e PUBMED.

Desenvolvimento

A síndrome da imunodeficiência adquirida conhecida como 
SIDA é causada pelo vírus HIV e foi reconhecida em meados dos 
anos 80 nos EUA na cidade de São Francisco pelo elevado número 
de adultos principalmente do sexo masculino internados com a mes-
ma sintomatologia (LIMA, et al. 2013). O sistema imunológico dos por-
tadores do vírus HIV fica debilitado, podendo então induzir diarréia, fe-
bre, náusea, perda de peso, estando sujeitas a doenças oportunistas 
como: pneumonia, candidíase e muitas outras (OLIVEIRA, 2016). A 
transmissão do vírus HIV é feita a partir do compartilhamento de agu-
lhas, forma vertical e sexual onde esta última é a principal causadora 
dos altos índices epidemiológicos principalmente nos grupos de risco 
(SZWARCWALD et al., 2016). No início do século 20 houve cresci-
mento estatístico em heterossexuais e não apenas em homossexuais 
e o processo de “feminização” dessa infecção é crescente, sendo as 
mulheres também acometidas (BRITO et al., 2000).

Vale ressaltar que a pandemia do HIV ocorre de forma para-
lela variando de formas e em velocidade nas mais diversas regiões. 
Transformações econômicas são também notificadas, uma vez que a 
população de menor grau de instrução e poder aquisitivo são os mais 
atingidos pela IST (PARKER; JUNIOR, 2002). Níveis de avaliação 
foram estabelecidas para melhor classificar a propagação do vírus 
para desenvolvimento de planejamento de combate. Se é classificado 
uma determinada região com baixa prevalência da infecção pelo HIV 
aqueles com porcentagem menor do que 5% em todas as sub-popu-
lações com comportamento de alto risco; de epidemia concentrada é 
aquela que acontece em países onde a prevalência da infecção é su-
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perior a 5% em uma ou mais subpopulações com comportamento de 
alto risco, mas a prevalência entre gestantes atendidas em clínicas de 
pré-natal revela-se menor do que 5%, e os de epidemia generalizada 
ocorrendo nos países onde a infecção pelo HIV deixou de ser restrita 
as sub-populações (BRITO et al., 2000).

Essa infecção apresenta caráter de importância global atingin-
do as mais variadas regiões e os mais diversos povos, ela é dinâmica 
e instável dependendo do comportamento humano individual e cole-
tivo (BRITO et al., 2000). No Brasil surgiu inicialmente nos grandes 
centros urbanos, entretanto a mesma sofreu um processo de interio-
rização atingindo principalmente comunidades pequenas de menos 
de 50 mil habitantes (LIMA et al., 2013). Em âmbito geral é possível 
notar o crescente número de positividade entre indivíduos de vários 
grupos além dos homossexuais, como a exemplo de crianças, ado-
lescentes, mulheres e homens heterossexuais. O idoso também vem 
sendo afetado de forma crescente desde a desmistificação social de 
assexualidade por conta da idade com auxílio de medicamentos como 
o Viagra, que favorece o crescimento da infecção pela falta de infor-
mação neste grupo que está em crescente expansão no mundo (PE-
REIRA et al,, 2015). A distribuição geográfica obedece a várias duali-
dades, sendo então necessário sempre avaliar seus mecanismos de 
influência e comparar o estabelecimento de sua trajetória (PARKER; 
JUNIOR, 2000). 

O sintoma inicial da infecção é a perda de peso pela falta de 
nutrientes por conta da alteração gastrointestinal e em casos eleva-
dos o hipermetabolismo, o aumento da taxa metabólica basal e man-
chas avermelhadas conhecidas como rash (OLIVEIRA, 2016). Em 
1986 surgiu o primeiro medicamento contra a AIDS chamado AZT, 
mas no Brasil só foi incrementado para distribuição à população pelo 
governo federal em 1992, diminuindo consequentemente as taxas 
de mortalidade de forma significativa, elevando a qualidade de vida. 
Uma política pública e criação de centros de teste e aconselhamento 
foi incorporada para evitar o crescimento do percentual (LIMA et al., 
2013).O paciente pode passar vários anos sem desenvolver nenhum 
quadro sintomático, valendo destacar a importância de testagens em 
casos de exposição ao risco na positividade para começar o trata-
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mento. Com o uso de antirretrovirais temos a melhora na qualidade 
de vida, entretanto vale destacar os importantes transtornos na esfera 
psicossocial, a partir do momento em que fica sabendo de seu diag-
nóstico (CANINI et al., 2004).  

A adolescência é o período de transição da infância e da vida 
adulta e os jovens nessa época vêm se descobrindo sexualmente. A 
idade média da primeira relação sexual com penetração, no Brasil é 
no entorno de 14 anos e quatro meses para o sexo masculino e de 
15 anos e dois meses para o sexo feminino. Por conta da falta de 
orientação um grande número é infectado pelo vírus o que torna de 
extrema importância agir orientando esses jovens a partir de meios 
de comunicação (CABRAL et al., 2015). Para que exista um trata-
mento eficaz é necessário que o paciente principalmente aquele de 
vida sexual ativa com vários parceiros procurem realizar alguns dos 
testes diagnósticos, existindo uma variedade e dentre eles temos, o 
teste rápido para triagem e quimioluminescência, existindo também 
outras opções como a análise de carga viral, mas que são de elevado 
custo sendo preferível para acompanhamento após confirmação no 
resultado. Um método que permite diferenciar as infecções em longo 
prazo é o teste de avidez IgG para antígenos de HIV-1, baseando-se 
no princípio de que a avidez dos anticorpos produzidos na fase inicial 
da infecção é reduzida sendo o posto de quadros a  longo prazo. O 
BED-CEIA, permite distinguir indivíduos com o tipo HIV 2 (SZWAR-
CWALD et al., 2016). 

Após um diagnóstico positivo os portadores do vírus apre-
sentam diversas alterações que ocorrem no sistema nervoso sendo 
comum o aparecimento de quadros muitas vezes associados como 
depressão e estresse que podem influenciar a evolução da doença 
causando danos que contribuem para aumentar a vulnerabilidade bio-
lógica. (CANINI et al., 2004). Um estigma é compreendido, pensamen-
tos acerca das atitudes trás a experiência de corporeidade, trazendo 
questões como vida, morte, destino, e vontade divina (MOREIRA et 
al., 2018). O acompanhamento por parte de uma equipe multiprofis-
sional e dentre esses os infectologistas e nutricionista é de extrema 
importância. Sua indicação deve ser seguida com responsabilidade 
para não haver piora no quadro do paciente causando a evolução 
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para AIDS que é o quadro patológico em si, enquanto que portadores 
são classificados como imunodeprimidos, a exemplo de casos que 
não se tenha complicações se é feita uma dieta hipercalórica e hiper-
proteica chegando  de 0,8 a 1,4 g/Kg nas fase  assintomática e de 1,5 
a 2 g/Kg para a fase sintomática (OLIVEIRA, 2016 ).

Estudos vêm demonstrando que fatores como baixa escola-
ridade e condição financeira estabelece um risco ainda maior para 
o HIV, tendo os números como prova. Planejamento na distribuição 
de informação é essencial para o tratamento se dar de uma maneira 
menos drástica no início da adesão do paciente. Na positividade é 
preciso auxiliar destacando todo o rumo e histórico do paciente sem-
pre fornecendo um bom serviço e atendimento humanizado. Muitos 
desconhecem a etiologia da doença categorizada como crônica e tor-
na-se necessário desmistificá-la para diminuir o medo e apreensão 
que demonstram (RENESTO et al., 2014).

O tratamento consiste com a terapia antirretroviral que mui-
tas vezes causa eventos metabólicos adversos como a exemplo das 
dislipidemia, lipodistrofia, resistência insulínica e hipertensão arterial 
sistêmica, mas que não são comuns de aparecer.Uma dieta específi-
ca com suplementação para fortalecimento do sistema imunológico é 
necessário para auxiliar no tratamento juntamente a prática de exercí-
cios físicos. A dislipidemia, um quadro comum em elevado número de 
portadores de HIV apresentou diminuição de taxas com uso de ôme-
ga três e nicotinato de cromo após as refeições (FALCO et al., 2012). 
A dietoterapia é um dos meios capaz de manter uma boa qualidade 
de vida aos portadores do vírus HIV, recuperando a perda de massa 
muscular, amenizando os sintomas que o vírus causa no organismo 
(OLIVEIRA, 2016).

O estigma é relatado como sentimento ápice nos portadores do 
HIV, por conta do imaginário popular os portadores muitas vezes es-
condem de amigos e familiares pelo medo de exclusão. Em muitas fa-
mílias relata-se muitas vezes da separação de talheres e vestimentas 
por conta da ignorância, fazendo por então uma exclusão de hábitos 
comuns, mesmo que já seja confirmado pela comunidade científica 
que esses hábitos não transmitem de nenhuma forma o vírus (RE-
NESTO et al., 2014).É possível notar a marginalização em diversos 
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grupos, estando os soropositivos inseridos em grande porcentagem 
desde o convívio domiciliar até as interações externas por conta da 
ignorância.  São tidos como elementos da contemporaneidade a evi-
dência dos valores, se criando então máscaras de disfarce frente ao 
preconceito existente e que precisa ser substituído pela informação 
(MOREIRA et al., 2018).Para haver suporte no decorrer do tratamen-
to em caráter fisiológico e psicológico é necessário compreender as 
medidas de qualidade de vida que são classificadas em dois grupos 
sendo eles as genéricas e específicas. Os genéricos destacam os as-
pectos importantes relacionados à saúde, já os específicos permitem 
avaliar caso por caso a exemplo de situações de ocasionaram melho-
ria ou prejuízo (CANINI et al., 2004).

Os serviços de assistência especializada em HIV/AIDS foram 
implantados no Brasil no ano de 1994 oferecendo todo o suporte ne-
cessário aos acometidos. De 1982 até junho de 2013 tem-se registro 
de 686,478 casos dos quais 13,9% se localizam no Nordeste estando 
Recife na terceira maior taxa nos municípios de mais de 50 mil habi-
tantes no Nordeste (ABRÃO et al., 2014). Recife ocupa o oitavo lugar 
entre as capitais com maiores índices de HIV positivo. Esse fato de-
ve-se às altas taxas de detecção e mortalidade, principalmente pelo 
fato de sexo desprotegido, sendo os homens os mais acometidos na 
população jovem, com as maiores taxa de incidência no grupo de 
jovens, principalmente nos 25 a 34 anos de idade (SZWARCWALD et 
al., 2016). De acordo com o boletim epidemiológico da secretaria de 
vigilância de saúde, os casos notificados no SINAN de 2007 a 2018 
9955 em Pernambuco.

Incentivar a pesquisa sobre a influência que a deficiência cau-
sa em jovens é de extrema importância para estabelecer o melhor 
suporte na saúde dessa população que muitas vezes é tratada com 
indiferença pelas grandes camadas. Em Pernambuco por exemplo a 
taxa de detecção por mil habitantes de acordo com o SINAM de DST, 
AIDS e hepatite viral foi de 28,6% em 2006 para 32,3 em 2017 e na 
taxa de mortalidade de 166, o que representa 10,2, o que representa 
um aumento destacando então a necessidade de atingir as camadas 
de difícil acesso e de pouca taxa de escolaridade. 
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Conclusão

Apesar do processo de desmistificação da doença ocasionada 
pela dissipação de informação nas redes sociais o preconceito aos 
portadores do vírus HIV ainda persiste na população de maneira exa-
cerbada e por conta do medo de uma possível contaminação esses 
membros terminam sendo excluídos e tratados de maneira desrespei-
tosa, tendo então o processo de segregação em situações diversas 
como contato direto e no compartilhamento de utensílios domésticos, 
seja pela família ou amigos. É visto que a informação termina sendo o 
principal meio para quebra desse comportamento, pois garante a con-
fiança que esses membros merecem e demonstra que não oferecem 
riscos principalmente se consumirem os antirretrovirais diariamente 
chegando ao nível de indetectável e fazerem acompanhamento pe-
riódico com o infectologista. A ação governamental embora consiga 
transmitir a diversas pessoas essas informações ainda se torna ne-
cessária a criação de novas políticas públicas e de pesquisa para 
atingir um nível de excelência e garantir o bem-estar de todos. 
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RESUMO
A ansiedade é determinada como um sentimento ou sensação de algo 
desagradável que chega a possuir sensações e características psico-
lógicas de medo e apreensão. Ademais, a fobia social é uma das cau-
sas principais ocasionadas pela ansiedade emocional onde os sinto-
mas considerados comuns são: o medo e palpitação. A aromaterapia 
é conhecida como medicina natural, alternativa, preventiva e também 
curativa, onde já é uma prática muito utilizada no Sistema Único de 
Saúde (SUS), é usado como terapêutica através das propriedades en-
contradas nos óleos essenciais na qual serve para reaver harmonia e 
equilíbrio do organismo para que a saúde mental e física volte ao nor-
mal. O presente artigo objetivou levantar e aprofundar através de uma 
revisão bibliográfica sobre o uso da aromaterapia para o tratamento 
de indivíduos que sofrem com ansiedade. Os descritores utilizados 
para a pesquisa foram: aromaterapia, ansiedade, óleos essenciais. 
Como critério de inclusão foram adotados os artigos publicados entre 
os anos de 2011 a 2021, completos, escritos em português, estudos 
realizados em humanos. Dessa maneira, os artigos que embasaram o 
presente trabalho enfatizam que os óleos essenciais têm potencial te-
rapêutico para várias patologias e fisiopatologia, sendo óleo essencial 
de lavanda eficaz no combate das reações fisiológicas e psicológicas 
que a ansiedade pode acarretar no organismo humano.
Palavras-chaves: Aromaterapia. Ansiedade. Óleos essenciais.

ABSTRACT
Anxiety is determined as a feeling or sensation of something unplea-
sant that comes to have sensations and psychological characteristics 
of fear and apprehension. Furthermore, social phobia is one of the 
main causes caused by emotional anxiety where the symptoms con-
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sidered common are: fear and palpitation. Aromatherapy is known as 
natural, alternative, preventive and curative medicine, where it is al-
ready a widely used practice in the Unified Health System (SUS), it 
is used as a therapy through the properties found in essential oils, 
which serves to restore harmony and balance body so that mental 
and physical health returns to normal. This article aims to raise and 
deepen through a literature review on the use of aromatherapy for the 
treatment of individuals who suffer from anxiety. The descriptors used 
for the research were aromatherapy, anxiety, and essential oils. As 
inclusion criteria, articles published between the years 2011 to 2021 
were adopted , complete, written in Portuguese, studies carried out in 
humans. Thus, the articles that supported this work emphasize that 
essential oils have therapeutic potential for various pathologies and 
pathophysiology, being lavender essential oil effective in combating 
physiological and psychological reactions that anxiety can cause in 
the human body.
Keywords: Aromatherapy. Anxiety. Essential oils.

1. INTRODUÇÃO

A ansiedade é determinada como um sentimento ou sensa-
ção de algo desagradável que chega a possuir sensações e caracte-
rísticas psicológicas de medo e apreensão, por tensão ou incômodo 
decorrente de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou es-
tranho, onde o organismo se adequa e é capaz de gerar respostas 
fisiológicas cognitivas e comportamentais (FONSECA et al., 2021).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2017), o 
Brasil é considerado o país que possui o maior número de pessoas 
ansiosas do mundo, com cerca de 9,3% de brasileiros que convivem 
com o transtorno de ansiedade, então a elevada tensão que o organis-
mo sofre, pode estimular a elevadas perdas em saúde (OMS, 2017).

Esse transtorno mental pode ocorrer em pessoas de qualquer 
idade, sendo classificado de várias maneiras, como transtorno de an-
siedade que é aquele no qual o indivíduo sofre como preocupação 
excessiva e pensamentos intuitivos sendo ela classificada como an-
siedade leve, pois não causa muitos problemas nos afazeres diários. 
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O transtorno de ansiedade generalizada é considerado como intenso 
onde os sintomas são preocupação excessiva e, emocional sofrido, 
sintomas esses que podem gerar uma bagunça no dia a dia do indiví-
duo (RAMIREZ, 2021).

Ademais, a fobia social é uma das causas principais ocasio-
nadas pela ansiedade emocional onde os sintomas considerados 
comuns são: o medo e palpitação. Já o transtorno de ansiedade de 
separação é comum em crianças na qual são apegadas aos seus 
pais, provocando ansiedade, depressão e choro. E por último, vem o 
transtorno obsessivo compulsivo que os indícios mais presentes são 
comportamento compulsivo, o qual chega a fazer a ingestão de alta 
quantidade de comida mesmo sem estar com fome, tendo um elevado 
potencial de sentir medo e ansiedade (OMS, 2020).

A ansiedade não tem cura propriamente dita, mas é possível 
por meio de terapias que ela seja melhorada. No entanto, as estraté-
gias mais utilizadas para o tratamento dessa fisiopatologia são aroma-
terapia, atividade física e meditação, técnicas estas que têm grande 
relevância para melhorar e devolver o controle daqueles que sofrem 
com ansiedade. Essas técnicas são utilizadas de acordo com cada 
tipo de ansiedade que a pessoa tem (GRUNSPUN, 2015).

Desde a antiguidade vem sendo feito o uso de ervas aromá-
ticas para consumo terapêutico. Durante a guerra de Crimeia, em 
1863, foi utilizado no cuidado assistencial pela Florence Nightingale 
uma pioneira na enfermagem por colocar um óleo vegetal (OE) de 
lavanda para acalmar os soldados durante a guerra (GNATTA, 2016).

No ano de 1910, em um estudo desempenhado pelo engenhei-
ro químico e perfumista René Maurice Gattefossé (1881-1950), ele foi 
considerado como o pai da aromaterapia, pois fez um levantamento 
de informações das ações terapêuticas dos óleos essenciais. Aro-
materapia é usado como terapêutica através das propriedades en-
contradas nos óleos essenciais na qual serve para reaver harmonia 
e equilíbrio do organismo para que a saúde mental e física volte ao 
normal (LAVANE, 2018).

A aromaterapia é conhecida como medicina natural, alternati-
va, preventiva e também curativa, onde já é uma prática muito utiliza-
da no Sistema Único de Saúde (SUS) como uma modalidade terapêu-
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tica onde faz parte da lista de técnicas terapêuticas institucionais com 
a política nacional de práticas integrativas e complementares- PNPIC 
(BRASIL, 2018).

Segundo Nascimento e Prade (2020), a aromaterapia é conside-
rada poderes de cura do mundo das plantas, porém, em vez de utilizar 
a planta ou parte dela, só o óleo aromático é usado. Essa substância 
aromática importante não gordurosa, voláteis, são produzidas pelo me-
tabolismo secundário das plantas, onde seus principais métodos são: a 
inalação, o banho aromático e a aplicação. Além disso, é considerada 
uma terapia muito eficaz, entretanto, poderá ser deletéria, acarretando 
problemas de saúde, como: alergias, irritações e intoxicações, deman-
dando assim um bom conhecimento dos óleos, concentração de uso e 
melhor via de atuação por parte dos profissionais.

Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo, aprofundar 
através de uma revisão bibliográfica sobre o uso da aromaterapia para 
o tratamento de indivíduos que sofrem com ansiedade, melhorando 
seus sintomas e trazendo benefícios do uso de óleos essenciais.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica re-
alizada em livros, artigos e revistas. Desse modo, o presente estudo 
baseou-se em livros, artigos e outros estudos da internet, que apre-
sentaram uma base confiável e segura das informações, e que servi-
ram de maior relevância para a fundamentação do artigo.

Além disso, trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde essa 
pesquisa não se atenta com representatividade numérica, e sim, com 
o aprimoramento da percepção de um grupo social, isto é, utilizada 
para descobrir tendências de pensamentos e opiniões. Certamente, 
os documentos científicos envolvidos foram pesquisados utilizando-
-se como termos de buscas, os seguintes descritores: “aromaterapia”, 
“ansiedade”, “óleos essenciais”. Como critérios de inclusão selecio-
nou-se os artigos publicados entre os anos de 2011 a 2021, de cará-
ter original, completos, escritos em português, estudos realizados em 
humanos e que abordassem sobre a utilização de óleos essenciais na 
profilaxia da ansiedade. Já como critérios de exclusão, foram artigos 
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cujas versões completas não se encontravam disponíveis, estudos 
não humanos e que não tivessem relação com o tema proposto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os artigos no qual foram pesquisados, foi encontrada a 
efetividade do tratamento da ansiedade com o uso da aromaterapia 
em diversos tipos de pessoas.

As partículas liberada dos óleos essenciais na aromaterapia, 
faz a estimulação e liberação dos neurotransmissores, tais como a en-
dorfinas e encefálicas, ambos classificados como analgésicos geran-
do uma sensação de relaxamento e bem-estar (FUMIKO, et al., 2016).

Segundo Amaral (2019), após 60 dias de uso do óleo essencial 
de lavanda, a aromaterapia obteve resultados positivos na redução dos 
sintomas de ansiedade moderada em estudantes de um curso de en-
fermagem. O uso de gotas de água de Rosa, onde foram submetidos 
pacientes que fazem tratamento de hemodiálise, obteve resultados. Du-
rante quatro semanas os pacientes ficaram cheirando tecidos com as 
gotas de rosas, por cerca de 20 minutos antes de dormir e isso causou 
redução da ansiedade moderada (BARATI; NASIRI; AKBARI,2016).

Foram submetidos voluntariamente usuários de crack, a admi-
nistração de duas gotas por via respiratória de óleo essencial de citrus 
aurantium L. Conhecido popularmente como laranja amarga, e tam-
bém foi acrescentado água destilada. Do total de voluntários envolvi-
dos, uma parte foi submetida à inalação somente da água destilada 
e a outra parte fez a inalação do óleo essencial, o nível de ansiedade 
reduziu no grupo que fez o uso da essência de laranja amarga e já a 
fez a inalação somente da água destilada, ocorreu o aumento do nível 
de ansiedade (CHAVES NETTO; BRAGA; ALVES,2017).

Em outra pesquisa, agora feita com mulheres com risco de de-
pressão e ansiedade pós-parto. Foi utilizado óleo de rosa misturado 
com óleo de lavanda para inalação pelas puérperas. Essa mistura foi 
aplicada em uma almofada de algodão e logo em seguida durante 15 mi-
nutos foi feita a inalação. As mesmas demonstraram um quadro de me-
lhora, porém um tempo inalado foi pouco, caso o uso seja feito por mais 
tempo, fará melhorias sobre a ansiedade (CONRAD; ADAMS,2012).
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Já em outra pesquisa, feita com homens saudáveis, onde foi 
utilizado o óleo essencial de capim-limão para inalação, logo em se-
guida foi levado todos para o modelo experimental que causa ansie-
dade. Foi observado a redução da tensão e da ansiedade dos mes-
mos (GOES, URSULINO, 2015).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), são 
em torno de 19 milhões de brasileiros que sofrem com ansiedade (grá-
fi co 1), sendo o país com maior taxa do mundo dessa fi siopatologia.

Os óleos essenciais são utilizados na aromaterapia e é aplica-
do de maneira Terapêutica, na qual é utilizada as propriedades des-
ses óleos para restabelecer o equilíbrio do organismo gerando mais 
saúde e bem-estar tanto físico como mental. Essa terapia é uma prá-
tica da medicina que pode trazer inúmeros benefícios para o paciente, 
além de ser barata podendo qualquer profi ssional que faz parte da 
equipe multiprofi ssional exercê-la (GATTA et al, 2014; DOMINGOS & 
BRAGA, 2015).

Os OE têm a presença de substâncias voláteis com ações far-
macológicas comprovadas. Os mesmos são retirados de plantas que 
têm princípios ativos com fi nalidade terapêutica e são principalmente 
utilizados na aromaterapia, com capacidade de estimulação e libera-
ção de neurotransmissores, tais como a endorfi na, gerando sensa-
ções de relaxamento e bem-estar (GNATTA et al, 2014; GNATTA et 
al, 2016).

Foi realizado um estudo que demonstrou a efi cácia da aro-
materapia na redução de sintomas característicos em pessoas com 
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ansiedade veicula como a elevação da frequência respiratória e fre-
quência cardíaca de tal forma que o estudo fez sessões e já na pri-
meira sessão já foi possível observar a redução desses parâmetros 
(DOMINGOS; BRAGA, 2016).

De acordo com (OMS) o continente que mais tem indivíduos com 
ansiedade em porcentagem de acordo com sua população total é a Ásia 
ocidental, segundo vem a América, terceira a Europa, logo em seguida o 
Mediterrâneo Europeu e por último o continente África (Gráfico 2).

Fonte: O próprio autor.

Tabela 1 - Óleos essenciais e seus efeitos terapêuticos.

Sintomas Óleo essencial Modo de usar

Fadiga Alecrim, pinheiro, hortelã, 
pimenta

Fricção nas têmporas com 
escalda-pés

Diarreia Camomila Compressas abdominais ou 
massagem

Dor de 
garganta Louro, limão, cravo Compressa no pescoço

Cefaleia Hortelã, lavanda, rizoma, 
gengibre e pimenta

Fricção nas têmporas com 
escalda-pés

Obstrução 
nasal Eucalipto e hortelã Inalação úmida

Ansiedade e 
insônia Lavanda e laranjas Inalação, massagem no peito ou 

compressa cardíaca

Fonte: Adaptado de Nascimento, A; PRADE (2020).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Então, mediante aos pontos abordados nessa pesquisa biblio-
gráfica, foi observado que a ansiedade é uma fisiopatologia na qual o 
organismo tem reações a situações de ameaça, sendo um estado emo-
cional que pode apresentar sintomas tanto físicos como psicológicos.

Todavia, ficou evidente que os óleos essenciais têm potencial 
terapêutico para várias patologias e fisiopatologia, sendo óleo essen-
cial de lavanda eficaz no combate das reações fisiológicas e psicoló-
gicas que a ansiedade pode acarretar no organismo humano.

Dessa forma, é notório quando necessário o uso da aroma-
terapia no tratamento da ansiedade diante da pesquisa feita para a 
construção deste artigo, verificou-se que aromaterapia obteve gran-
des resultados no tratamento tanto em mulheres como em homens 
de idades, classe social diferentes, e em várias situações na qual os 
sintomas dessa doença pode torna-se evidente.
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CAPÍTULO 6

ALTERAÇÕES ANATOMOFISIOLÓGICAS CAUSADAS PELO 
NOVO CORONAVÍRUS E SUAS VARIANTES: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA

Laís Nathalya Menezes de Souza
E-mail: medita.lais@gmail.com

André Luís Silva dos Santos
Professor orientador

RESUMO
Introdução: A COVID-19 trouxe para o século vinte e um, conjuntos de 
discussões acerca da relação fisiológica, anatômica, variações genéticas 
e imunológicas que a população infectada pelo vírus apresenta; Além de 
novas formas de infecção, as alterações causadas pelo vírus não é ape-
nas de foco respiratório. Métodos: Serão utilizados artigos científicos ob-
tidos de fontes de pesquisa nas bases de dados: PubMed, SciELO, NHS 
Evidence Embase e LILACS. Serão incluídos todos os efeitos decorren-
tes da covid-19 em pacientes com comorbidades, jovens e idosos; nos 
critérios de exclusão estarão pessoas com câncer e mulheres grávidas.
Palavras-chave: COVID-19, Infecções por Coronavírus, Imunidade e 
Fisiopatologia.

ABSTRACT
Introduction: COVID-19 brought to the twenty-first century, sets of 
discussions about the physiological, anatomical, genetic and immuno-
logical variations that the population infected by the virus presents; in 
addition to new forms of infection, the changes caused by the virus are 
not just a respiratory focus. Methods: Scientific articles obtained from 
research sources in the databases: PubMed, SciELO, NHS Evidence 
Embase and LILACS Will be used. All effects resulting from COVID-19 
in patients with comorbidities, young and elderly, will be included; the 
exclusion criteria will be people with cancer and pregnant women.
Keywords: COVID-19, Coronavirus Infections, Immunity and Patho-
physiology.
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1. INTRODUÇÃO

As doenças infecciosas virais sempre amedrontaram a vida e 
a sobrevivência humana. Nas últimas décadas a Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SARS), Síndrome respiratória do Oriente Médio 
(MERS) e o SARS-COV-2 (COVID-19) cominaram as civilizações do 
mundo forçando-as a manter lockdown (XIAO, 2020). O distancia-
mento social é uma das principais e melhores formas de diminuir os 
meios de transmissão, onde a infecção de uma pessoa para outra é 
diminuida ao evitar contato (YU, 2020).

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de Janeiro de 
2020, decretou Emergência de Saúde Pública de Importância Interna-
cional (ESPII) o surto de uma nova familía do coronavírus, caracteri-
zando a pandemia de ameaça pública e global. (VELAZQUEZ-SALI-
NAS, 2020). Desde sua identificação na província de Hubei, na China, 
em Dezembro de 2019, o vírus se disseminou em territórios e países 
e até 29 de Maio de 2020, dos 5.701.337casos notificados, 6,27% re-
sultaram em óbitos (MINUSSI, 2020).

O SARS-COV-2 é um microrganismo zoonótico, de RNA fita 
simples de sentido positivo, pertencente à ordem Nidovirales e família 
Coronaviridae, que causam infecções respiratórias. Esses patógeno 
foram isolados pela primeira vez em 1937 e descritos no ano de 1965 
(VELAZQUEZ-SALINAS, 2020). A primeira forma de transmissão foi 
associada a inalação ou contato com gotículas infectadas de pacien-
tes com ou sem sintomas clínicos aparentes (SENHORAS, 2020; 
CHEEN et al., 2020).

Os tipos de coronavírus conhecidos atualmente pelos cientis-
tas que representam ameaça a saúde publica são: alfa (HCoV-229E e 
HCoV-NL63) e beta (HCoV-OC43, HCoV-HKU1 e SARS-CoV), sendo 
o potencial causador da síndrome respiratória aguda grave ou SARS 
a MERS-CoV, causadora da síndrome respiratória do Oriente Médio 
ou MERS e SARS-CoV-2 conhecida como COVID-19 e se refere a 
“doença do coronavírus” (VELAZQUEZ-SALINAS, 2020).

A investigação da doença é feita por meio de exames labora-
toriais com dosagem deanticorpos totais que serve para confirmação 
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de contato prévio e o exame molecular de Transcrição Reversa segui-
da de Reação em Cadeia Polimerase (RT- PCR) que é mais preciso 
no diagnóstico (LIMA et al., 2020; SOUZA et al., 2020).

Foi descoberto que o aumento de Imunoglobulinas de classe 
G (IgG) está associada a gravidade da doença, sendo indicador de 
quais casos são mais graves (YANG, 2020; ZHANG et al. 2020).

Os sintomas mais comuns relatados da doença são: febre, tos-
se seca, fadiga e dispnéia. Entretanto outros sintomas foram relata-
dos em menor frequência: rinorreia, mal-estar, expectoração, fadiga, 
náusea, vômito, diarreia, convulsão, conjuntivite, cefaleia, mialgia, e 
dores na garganta, peito e abdômen (SENHORAS, 2020). Estudos 
imunopatológicos sugerem que a doença promove uma lesão no teci-
do pulmonar, compromete os órgãos, leva a descompensação e dis-
função orgânica (ESTRELA, 2020).

A patogenicidade do vírus tem relação com a alta afinidade da 
proteína “S” por meio de receptores de células alvo (AARESTRUP, 
2020). A doença ativa o sistema imunológico antiviral e tambem causa 
respostas inflamatórias caracterizadas por citocinas pró-inflamatórias 
liberadas em pacientes com a patologia grave, levando a linfopenia, 
dinsfunção de linfócitos, granulócitos e monoócitos anormais (YANG, 
2020). variações no fenótipo e doenças crônicas facilitam sua instala-
ção (ESTRELA, 2020).

O SARS-CoV e o COVID-19 utilizam a enzima conversora da 
angiotensina- 2 (ACE2), para estabelecer a infecção de células hos-
pedeiras. No início, o quadro de infecção é agudo com pneumonia 
grave, complicações cardiovasculares e distúrbio de coagulação, ten-
do em vista que a molécula ACE2 é expressa em várias células, expli-
cando a interação do vírus no nosso organismo (AARESTRUP, 2020).

Com o progresso das pesquisas, atualmente entende-se que 
mesmo jovens sadios estão sendo infectados pelos vírus, corrobo-
rando para isso, fatores como: desgaste e perturbação emocional, 
pobreza e abandono escolar, que influenciam fortemente na imunida-
de dos jovens (VELAZQUEZ-SALINAS, 2020). Apesar dos grupos de 
risco inicialmente parecerem estar bem estabelecidos, vem-se notan-
do esse aumento no número de casos graves e taxa de mortalidade 
(SCHMIDT, 2020).

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/index.php?p=6099
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/index.php?p=6099
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/index.php?p=6099
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/index.php?p=6099
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Além da maior incidência na segunda onda, ocorreu um cres-
cimento na proporção de mulheres entre os casos de Infecção Res-
piratória Aguda Grave (IRAG) de 40% na primeira onda para 47% 
na segunda ; a proporção de óbitos entre pessoas de 20 a 59 anos 
ambos os sexos (FREITAS, 2021). Por conta da alta frequência de 
algumas mutações e fortes pressões seletivas que afetam a evolução 
do coronavírus, é normal que que apareçam mutações convergentes, 
como por exemplo E484K (OLIVEIRA, 2021).

As pesquisas sobre a variante de atenção P.1. ainda são limita-
das, com poucas evidências para determinar uma mudança na trans-
missãoou gravidade da doença; Porém, percebe-se que isso ocorre 
por conta da alteração de aminoácidos N501Y nas três variantes de 
atenção (SALLAS, 2021). Paralelamente, nessa mutação houve a 
substituição do aminoácido asparagina pelo aminoácido tirosina na 
posição 501, denominada 501Y variante 1 (MICHELON, 2021).

A variante Delta, além de mais transmissível, é mais letal e 
maior resistênte às vacinas. Ao que tudo indica, a vacinação não con-
segue vencer a alta transmissibilidade da variante Delta, mas, colabo-
ra pela redução da mortalidade (SOUTO, 2021). Referente à mutação 
B.1.1.7, denominada 501Y variante 2, estudos do Reino Unido estimam 
ser até 71% mais contagiante do que a forma anteriormente circulante 
do vírus, com carga viral mais alta (SALLAS, 2021).

Embora a Variante 2 tenha tenha maior contagio e carga viral, 
a mutação com maior potencial dentre as outras é a B.1.351, em cer-
ca de 50% sendo amplamente resistente a anticorpos neutralizantes, 
gerando risco significativo de reinfecção (SALLAS, 2021). Ela surgiu 
na África do Sul, no início de outubro e se espalhou rapidamente para 
regiões próximas. A variante africana hospeda várias mutações, in-
cluindo três (K417N, E484K e N501Y) no RBD da proteína S (MICHE-
LON, 2021).

Por sua vez, o presente artigo tem o intuito de descrever as al-
terações anatomofisiológicas causadas pelo novo coronavírus (SAR-
S-CoV-2) e suas variantes nas crianças, jovens, adultos e pessoas 
de risco. Será enfatizado os órgãos e/ou tecidos que são afetados, 
estrutural e funcionalmente pela infecção do vírus.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho consiste em um estudo qualitativo, de ca-
ráter descritivo exploratório, que será baseado no método de Revisão 
Integrativa da Literatura (RIL). Esse tipo de revisão consiste em de-
terminar o conhecimento atual sobre algum tema em específico, por 
meio de seis fases: 1ª fase: elaboração da pergunta norteadora ou 
hipótese; 2ª fase: busca ou amostragem na literatura; 3ª fase: coleta 
de dados; 4ª fase: análise crítica dos estudos incluídos; 5ª fase: dis-
cussão dos resultados e 6ª fase: apresentação da revisão integrativa 
(SOUZA, et al., 2010).

A pesquisa teve como sujeitos de estudos já existentes, 
pessoas do grupo de risco, além de crianças, jovens e adultos que 
não compõem esse grupo; todos que compõem diferentes fenótipos. 
A amostra será baseada nas fontes de pesquisa das seguintes bases 
de dados: Pubmed- National Library of Medicine; Scielo- Scientific 
Eletronic Library online e LILACS - Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde. Serão utilizados os seguintes descri-
tores como estratégia de busca: Infecções por coronavírus, COVID-19 
e Fisiopatologia. Foram incluídos os estudos originais de abordagem 
quantitativa e qualitativa, disponíveis na íntegra, publicados entre 
2010 e 2021, em língua portuguesa. Serão excluídos: artigos de re-
visão da literatura, teses, dissertações, manuais e guidelines, relatos 
de experiência, opiniões de experts e artigos que não respondiam a 
temática geral.
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Tabela 1 – Protocolo de seleção dos artigos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 164 artigos, do qual 70 foram pré-selecio-
nados seguindo com os critérios de inclusão estabelecidos do tema; 
sendo que destes, 30 foram excluídos pela repetição na base de da-
dos e 31 pela metodologia e menção a alterações em grávidas que se 
encaixam nos critérios de exclusão. De 9 artigos, 3 foram escolhidos 
por relevância de informações e detalhamento dos efeitos fisiológicos.

Tabela 2- Análise dos achados histopatológicos
AUTOR

(ES)/ ANO
EXAMES 

UTILIZADOS
CARACTERÍTICAS 
ENCONTRADAS DESFECHOS

PEREIRA, 
Ana Flávia 
et al.,2021

eucograma, 
Eritrograma 
e Plaqueto-

grama.

Foram evidenciados 
Tromboembolia, Leu-
copenia e Neutrofilia.

Evidenciou que a inflamação 
desencadeada associada a 
um dano oxidativo elevado 

irá comprometer a hemosta-
sia e fisiologia leucocitária de 

pacientes com COVID-19.
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MARTEL-
LETO, 

Gabriela 
Kimi Sudo 
et al., 2021

Exames He-
matológicos, 
Cardiológi-

cos e  Neuro-
lógicos.

Aumento do perfil 
inflamatório no tecido 
adiposo, Alteração da 
função cardiovascular, 

alteração na função 
renal, disfunção 

endotelial, Alterações 
nas funções da ECA2 
e alteração na função 

pulmonar.

A obesidade além de apre-
sentar características de epi-
demia mundial, surge cada 
vez mais como uma doença 
com severas comorbidades 

que cursam com importantes 
fatores de risco para outras 

condições que podem levar a 
morte, como a COVID-19.

FERREI-
RA, Qesya 
Rodrigues 
et al., 2021

Necrópsia e 
Exames de 

imagem.

Lesões Endoteliais, 
Mielite, encefalopatias 
e encefalomielite dis-

seminada aguda.

As lesões constatadas in-
cluem inflamações bulbares, 

tromboses, hemorragias, ede-
mas, congestões vasculares, 
infartos e diversas outras ma-
nifestações graves, incluindo 

lesões desmielinizantes.

A infecção por SARS-CoV-2 pode resultar em distintas ma-
nifestações que incluem desde o estado assintomático até a doen-
ça respiratória aguda, evoluindo para pneumonia irreversível e como 
consequência a morte. No entanto, na maioria dos indivíduos imuno-
competentes a COVID-19 é leve ou assintomática (MARTELLETO, 
2021; BANSAL; GUBBI; MUNIYAPPA, 2020). Os exames laborato-
riais de pacientes que se encontram em estágio avançado da doença 
constantemente apresentam altos níveis de Dímero-D, um produto da 
degradação da fibrina. Consequentemente os efeitos deletérios da 
doença podem trazer graves consequencias (FERREIRO, 2021).

Atualmente a enzima conversora de angiotensina (ECA2) tem 
recebido atenção por ter em sua morfologia o receptor celular que se 
liga ao vírus SARS-CoV-2. Na COVID- 19, o patógeno entra na célula 
do hospedeiro por meio da ligação à ECA2. Isso acontece porque o 
vírus contém uma proteína de membrana chamada Spike, que se co-
necta à ECA2 e dessa maneira entra na célula, onde se replica e causa 
desregulação da célula hospedeira (MARTELLETO, 2021; COSTA et 
al., 2020). Além do vírus estar extensivamente disponível na barreira 
hematoencefálica, facilitando a entrada do vírus no sistema nervoso, 
percebe-se neste estudo que a enzima ECA-2 tem grande potencial 
vasoconstritor o que facilita a formação de trombos (FERREIRA, 2021).

Alem das outras comorbidades, sabe-se que o tecido adiposo 
no sobrepeso é hipertrófico e disfuncional, com um retrato pró-infla-
matório. A expressão aumentada de citocinas como as Interleucinas 
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6 (IL-6), Interleucinas 8 (IL-8), proteína quimioatraente de monócitos-1 
(MCP-1 / CCL2), leptina e inibidor do ativador do plasminogênio-1 (PAI- 
1), proteína C reativa e entre outros induz o recrutamento de macrófa-
gos que por sua vez, produzem aumento de moléculas pró-inflamató-
rias (MARTELLETO, 2021; KORAKAS et al., 2020).

Em grande parte dos casos estudadospelos cientistas, perce-
be-se que a anemia não foi notada em todos os casos, no entanto a 
redução da hemoglobina se faz presente quando comparada a pa-
cientes saudáveis. Essa diminuição da hemoglobina foi direcionada 
ao aparecimento de quadros anemicos durante a internação, sendo 
relacionado ao desenvolvimento de casos de anemia hemolítica (PE-
REIRA, 2021).

Explica-se que a origem da inflamação na obesidade faz sina-
logia à hipertrofia dos adipócitos com consequencia de compressão 
dos vasos sanguíneos. A hipóxia local e morte de adipócitos alen-
tam a cascata da resposta inflamatória e o processo de angiogênese, 
ocasionando o aumento de marcadores inflamatórios, que podem ser 
produzidos pelos próprios adipócitos, pelos macrófagos infiltrados, 
ou por outros órgãos; isto mostra que o foco inflamatório não é ape-
nas local (MARTELLETO, 2021; LEITE; ROCHA; BRANDÃO-NETO, 
2009). A redução de hemoglobina tambem é um dos casos mais evi-
dentes no eritrograma dos pacientes, explicando o quadro de hipóxia 
que ocorre nos acometimentos por COVID-19 (PEREIRA, 2021).

Em alternativa, assim como ocorre com as demais infecções 
virais, descobriu-se que a infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2 
também manifesta-se com resposta imunológica, recrutamento de 
macrófagos e monócitos tendo como consequencia a liberação de 
citocinas. Quando a resposta é equilibrada e eficaz, o problema evo-
lui de forma benigna e autolimitada, porém a progressão da doença 
para casos graves está diretamente relacionada a uma resposta imu-
ne exarcebada ao vírus SARS-CoV-2, denominada “tempestade de 
citocinas” que é o resultado de uma reação inflamatória excessiva 
(MARTELLETO, 2021; BRANDÃO et al., 2020; RAGAB et al., 2020).

Os efeitos virais que ocasionam lesoes no SNC, tambem po-
dem causar sintomas nos nervos periféricos (por exemplo, oftálmico e 
maxilar) que geram sintomas como distúrbios no paladar (ageusia e hi-
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pogeusia) e olfato (anosmia, hiposmia e disosmia) (FERREIRA, 2021). 
Concluindo o que foi tido pelo estudo anterior, notou-se tambem que a 
encefalite foi uma das observações mais descritas por pesquisadores, 
e se caracteriza por espessamento perivascular, infiltração linfocítica 
e proliferação microglial, rodeando principalmente as regiões subcorti-
cais de substância cinzenta. sabe-se que isto ocorre devido a resposta 
imune exacerbada do SNC (FERREIRA, 2021). Ainda que as sequelas 
neurológicas sejam pouco prevalentes na população analisada, os da-
dos apontam para a falta inevitável de acompanhamento e vigilância 
de infectados; sendo assim, não é de definitiva causa afirmar seus 
mecanismos verdadeiros (FERREIRA, 2021).

5. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica evidente que as alterações fisiológicas causadas pelo vi-
rus é proporcionalmente intríseco ao fenótipo, a comorbidades dos 
indivíduos e variações na saúde; dentre os efeitos fisiológicos nega-
tivos que contribuem para a hospedagem do microoganismo temos: 
hiperexitação das quimiocinas pró- inflamaórias, a redução de hemo-
globina, Leucopenia, Neutrofilia, Tromboebolia, Mielite, Encefalopatia 
e etc. É necessário dar mais enfase na vigilancia dos pacientes neu-
rológicos acometidos pelo vírus, para que sejam encontradas novos 
mecanismos fisiologicos e previnir agravamentos.
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RESUMO
Objetivo: Analisar as alterações termográficas, os níveis de dor e inca-
pacidade em indivíduos com lombalgia crônica submetidos a diferentes 
intervenções fisioterapêuticas. Métodos: Estudo descritivo, longitudinal, 
controlado, randomizado, duplo cego e quantitativo. Realizado no ambu-
latório de fisioterapia de um hospital público de Teresina - PI, com amos-
tra de 13 pacientes, ambos os sexos, idade entre 18 e 65 anos, com lom-
balgia crônica. No grupo intervenção (GI) foram utilizados terapia manual 
e RPG, no grupo controle (GC) tratamento convencional (termoterapia, 
eletroanalgesia e exercícios), sendo realizados 10 atendimentos em am-
bos os grupos. Foram avaliados os níveis de dor, incapacidade e altera-
ções termográficas no primeiro, quinto e décimo atendimento. Resulta-
dos: Ambos os protocolos promoveram melhora significativa em relação 
à dor e incapacidade funcional. Com relação a análise termográfica não 
foi observada de fato diferença significativa ao fim do protocolo.
Palavras-chaves: Lombalgia Crônica; Fisioterapia; Terapia Manual; 
RPG; Termografia.

ABSTRACT
Objective: To analyze thermographic changes, levels of pain and di-
sability in individuals with chronic low back pain submitted to different 
physical therapy interventions. Methods: Descriptive, longitudinal, con-
trolled, randomized, double-blind and quantitative study. Performed at 
the physiotherapy outpatient clinic of a public hospital in Teresina - PI, 
with a sample of 13 patients, both sexes, aged between 18 and 65 
years, with chronic low back pain. In the intervention group (GI) manual 
therapy and RPG were used, in the control group (CG) conventional 
treatment (thermotherapy, electroanalgesia and exercises) were used, 
with 10 sessions being performed in both groups. The levels of pain, 
disability and thermographic changes were evaluated in the first, fifth 
and tenth consultations. Results: Both protocols promoted significant 
improvement in terms of pain and functional disability. Regarding the 
thermographic analysis, no significant difference was actually observed 
at the end of the protocol.
Keywords: Chronic Low Back Pain; Physiotherapy; Manual therapy; 
RPG; thermography.
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1. Introdução

A lombalgia é definida como dor na região lombar, abaixo das 
últimas costelas e acima da prega glútea. Ocorre na maioria das pes-
soas pelo menos uma vez na vida, com duração, remissão e recorrên-
cia variáveis. Quando esta persiste por 3 meses ou mais é classifica-
da como crônica (RIBEIRO et al, 2018; SANJOY et al, 2017). 

Na maior parte dos casos não é possível identificar uma cau-
sa para este tipo de algia, sendo classificada como lombalgia crô-
nica inespecífica (OLIVEIRA; KANAS; WAJCHENBERG, 2021). Isso 
porque os fatores de risco conhecidos são comuns ao estilo de vida 
moderno: faixa etária elevada, baixa escolaridade, hábitos nocivos, 
sobrepeso ou obesidade, esforço físico no trabalho ou atividade pe-
sada no domicílio, doenças crônicas e ansiedade (MALTA et al, 2017). 

A dor lombar crônica acomete uma importante parcela da po-
pulação em todo mundo e contribui assim para o aumento dos gas-
tos com medicamentos e exames de imagens. Uma alternativa para 
auxílio no seu diagnóstico é o exame de termografia por infraverme-
lho (TI), pois tem baixo custo, boa sensibilidade e especificidade para 
processos inflamatórios, além de não ser invasivo e nem promover 
radiação ionizante (XAVIER; BARBOSA; KERPPERS, 2018).

A TI é uma tecnologia segura e rápida que tem se mostrado 
versátil em sua utilização nas mais diversas áreas, sendo aplicada de 
forma ampla em estudos de acurácia, diagnóstico e estudos clínicos, 
principalmente processos patológicos que envolvam situações infla-
matórias como artrites e alterações e complicações diabéticas (BER-
NARD et al, 2013; DIBAI-FILHO, 2015; LIU et al, 2015; SHADA et al, 
2013).

A dor lombar é a algia que mais causa incapacidade em rela-
ção a qualquer outro acometimento, comprometendo a produtividade 
do indivíduo economicamente ativo, levando a um impacto econômi-
co considerável, representado por ocorrências de absentismo, custos 
com tratamento e aposentadorias precoces (CORREIA; FOGANHO-
LI; MACEDO, 2015; HARTVIGSEN et al, 2018; ROMERO et al, 2018).

Dessa forma, é de grande relevância que se busque enten-
der cada vez mais sobre prevenção, novas formas de diagnóstico e 
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tratamento desta algia. Entre os tratamentos não farmacológicos, en-
contra-se a Fisioterapia que utiliza-se de inúmeras abordagens para 
mitigação do quadro álgico e melhora da capacidade funcional do pa-
ciente. Dentre elas a Reeducação Postural Global (RPG) e técnicas 
de Terapia Manual, que tem sido cada vez mais empregada no contro-
le da lombalgia crônica, sendo possível encontrar na literatura pesqui-
sas com desfechos favoráveis (BRITO; DE SOUSA; DOS SANTOS, 
2013; CASTAGNOLI et al, 2015; GUASTALA et al, 2016; PEREIRA; 
SANTANA JUNIOR, 2021; ULGER et al, 2017).

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi analisar 
as alterações termográficas, os níveis de dor e incapacidade em in-
divíduos com lombalgia crônica submetidos a diferentes intervenções 
fisioterapêuticas.

2. Procedimentos Metodológicos
2.1 Desenho de estudo e características da amostra

Trata-se de um estudo descritivo, longitudinal, controlado, ran-
domizado e duplo cego, de abordagem quantitativa, que foi desenvol-
vido no período de março a julho de 2019. O estudo obedeceu aos 
princípios éticos para pesquisa envolvendo seres humanos, conforme 
resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, recebendo a apro-
vação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 
Piauí, sob o parecer de nº2.609.765.

O cegamento ocorreu na divisão dos grupos, na aferição dos 
instrumentos de avaliação, bem como no tratamento estatístico dos 
dados, preservando assim o estudo de eventuais análises tendencio-
sas. A randomização dos grupos foi realizada através de sorteio, uti-
lizando 2 envelopes pardos com identificação de envelope A (Grupo 
Controle – GC) e envelope B (Grupo Intervenção – GI). Os números 
identificadores dos sujeitos elegíveis para o estudo (n=16) foram colo-
cados em um terceiro envelope, e sorteados um a um e inseridos ora 
no envelope A (GC) ora no envelope B (GI), de forma que ficassem 
ambos os grupos com n=08.

A fim de delimitar a amostra, diminuindo eventual viés, os se-
guintes critérios de inclusão foram estabelecidos: pacientes de am-
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bos os sexos, idade entre 18 e 65 anos, dor lombar persistente por 
no mínimo 3 meses, devidamente diagnosticada e que não tivessem 
as seguintes condições patológicas como compressão de raiz nervo-
sa, tumores, cirurgia espinhal, fratura vertebral, escoliose severa com 
comprometimento respiratório, trauma recente, fibromialgia, gravidez, 
uso de terapia analgésica, doenças infecciosas; e que concordaram 
em participar espontaneamente da pesquisa, por meio da assinatura 
do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) conforme Reso-
lução nº466/2012. Foram excluídos os participantes que tiveram duas 
faltas consecutivas durante o programa de intervenção, além daqueles 
que não autorizaram ou desistiram da participação na pesquisa.

Durante o período entre a avaliação e a reavaliação, os indiví-
duos foram orientados a não utilizar qualquer medicação (analgésico, 
anti-inflamatório e/ou relaxante muscular), bem como a não se sub-
meterem a outro tipo de tratamento.

Foram avaliados 16 pacientes, porém três sujeitos não pude-
ram dar continuidade ao tratamento por motivos de desistência ou 
faltas consecutivas e tiveram que ser desligados da pesquisa. Ao fi-
nal, participaram deste estudo 13 pacientes do ambulatório de fisiote-
rapia de um hospital público, sendo 6 participantes no GC e 7 no GI. 
Após a assinatura do TCLE, os participantes foram submetidos a uma 
avaliação musculoesquelética e termográfica em sala reservada do 
ambulatório.

2.2 Instrumentos de avaliação

Para avaliar a funcionalidade do paciente foi utilizado o Índice 
de Incapacidade de Oswestry (ODI). Trata-se de um instrumento es-
pecífico usado para avaliar a função da coluna lombar, incluindo a dor 
e as variáveis de atividade física (FALAVIGNA et al, 2011; VIGATTO 
et al, 2007; COELHO et al, 2008). Contém dez quesitos relacionados 
às atividades da vida diária e ao final da aplicação o resultado, repre-
sentado por porcentagem, indica o grau de incapacidade do indivíduo 
(SOARES et al, 2013).

Foi utilizada ainda a Escala Visual Analógica (EVA) para men-
surar a intensidade da dor com um escore de 0 a 10, onde 0 (zero) 
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indica “ausência de dor”, e dez (10) aponta “dor intensa” (MARTINEZ; 
GRASSI; MARQUES, 2011).

Para avaliar alterações térmicas foi utilizada uma câmera da 
Marca Flir, modelo T430S, com sensibilidade de 0,05ºC e resolução  
IR de 320x240 pixels, programada com os seguintes parâmetros: 1) 
emissividade de 0,98; 2) temperatura refletida de 20°C; 3) temperatura 
ambiente de 23,03±0,81°C; 4) umidade de 46,53±1,81% (Thermo-Hy-
gro-Clock, ITHT2250, China); 5) fusão imagem na imagem; e 6) paleta 
arco-íris.

Visando minimizar interferências durante a captação termográ-
fica da região lombar, a sala foi climatizada a mais ou menos 23ºC, 
onde os participantes permaneceram por pelo menos 15 minutos an-
tes do registro. (BRITO et al, 2015). A câmera foi posicionada a uma 
distância de 1 metro do paciente, que se encontrava com a região 
lombar desnuda. A análise das imagens foi feita com o software Flir 
Tools, onde, em cada imagem, foi definida uma área retangular que 
dividida em 5 partes equivalentes fornecia as medidas das áreas pa-
ravertebrais e região central, onde as temperaturas mínimas, médias 
e máximas das imagens foram analisadas.

2.3 Protocolos de atendimentos

Os participantes foram distribuídos por meio de aleatorização 
em grupo controle, no qual foi aplicado um protocolo convencional 
para tratamento da lombalgia, que incluiu termoterapia com radiação 
infravermelha e ultrassom; eletroanalgesia com eletroestimulação 
nervosa transcutânea (TENS) e exercícios de Williams; e grupo inter-
venção, no qual foram utilizadas técnicas de TM+RPG expostas na 
Tabela 1.

Em ambos os grupos foram realizados 2 atendimentos por se-
mana, com duração média de 50 minutos, totalizando 10 atendimen-
tos. No grupo intervenção foram realizadas  5 sessões de terapia ma-
nual e 5 com técnicas posturais, realizadas alternadamente, sendo o 
protocolo iniciado com o atendimento de terapia manual. As posturas 
de RPG eram mantidas respeitando os limites clínicos do participante, 
podendo estender-se por um período máximo de 20 minutos.



122

Tabela 1: Protocolo de atendimento no tratamento de lombalgia ines-
pecífica. Teresina-PI, 2019.

Terapia manual

Músculo/segmento Técnica
Diafragma Manobra Unilateral e Bilateral
Psoas Músculo Energia e Pompage
Ísquiotibiais Músculo Energia
Piriforme Músculo Energia e Pompage
Quadrado Lombar Pompage
Coluna Lombar Pompage
Coluna Torácica Mobilização de Vértebras
Reeducação Postural Global
Cadeia muscular Técnica
Anterior Rã no Chão
Posterior Ra no Ar
Posterior Sentado
Anterior De Pé Contra a Parede

Fonte: ALMEIDA, 2006.

Primeiramente foi realizada a avaliação clínico-funcional (da-
dos antropométricos, anamnese e exame físico), aplicação do ODI e 
da EVA seguida do exame termográfico. Em ambos os grupos a ava-
liação foi realizada três vezes durante os programas de intervenção, 
sendo executadas no primeiro, quinto e décimo atendimento. Todas as 
avaliações, reavaliações e análises das imagens termográficas foram 
realizadas pelo mesmo avaliador, a fim de evitar erro inter-avaliador.

2.4 Análise de dados

Os dados em questão foram tabulados em uma base de da-
dos Microsoft Excel® (Microsoft Corporation®, Redmond, WA) para 
análise quantitativa.Após a coleta, as variáveis foram processadas 
no programa BioEstat 5.0 e a média e desvio padrão calculados. No 
primeiro momento, foi verificado se havia normalidade das variáveis 
em questão através do teste de Wilcoxon. Como todas as variáveis 
seguiram a normalidade, e considerando p<0,05, foi utilizado o teste 
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ANOVA para os dados da EVA, seguido pelo teste post-hoc de Tukey. 
Para as demais variáveis foi utilizado o teste T para amostras parea-
das, a fim de realizar comparação intragrupo.

3. Resultados e Discussão

Foram avaliados 16 pacientes, mas somente 13 participaram 
deste estudo, sendo 7 pacientes do grupo intervenção e 6 do grupo 
controle, onde foi verificada uma idade média de 54.46 anos. A carac-
terização da amostra está descrita na tabela 2.

Tabela 2: Caracterização da amostra de pacientes com lombalgia 
crônica inespecífica de um hospital público de Teresina-PI, 2019.

Variável Média/D.P.
Idade 54.46 ± 15.29
Peso(kg) 68.07 ± 10.97
Altura(cm) 152.84 ± 8.35
IMC(kg/m2) 29.36 ± 5.91

Legenda: Kg – Quilograma; Cm – centímetros; IMC - Índice de Massa Corpórea; 
D.P. – Desvio Padrão. 
Fonte: Autoria própria,2019.

Em ambos os grupos a avaliação foi realizada três vezes du-
rante o programa de intervenção. Na avaliação dos níveis de dor pela 
Escala Visual Analógica constatou-se redução no escore com dife-
rença mais significativa no último (décimo) atendimento em relação 
ao primeiro, tanto no grupo TM+RPG (p=0.0003), quanto no grupo 
Controle (p=0.0042).

A tabela 3 mostra a análise dos dados obtidos pelo Índice de 
Incapacidade Funcional de Oswestry, onde se observou que, seme-
lhantemente à EVA, houve melhora no escore com maior significância 
entre o  primeiro e o último atendimento, tanto do grupo TM+RPG, 
quanto no grupo Controle.
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Tabela 3: Dados comparativos do Índice de Incapacidade de Oswes-
try antes, durante e após o programa.

Grupo
1ª 

Avaliação
2ª

Avaliação
3ª

Avaliação P (1-2) P (2-3) P (1-3)
Média /D.P Média /D.P Média / D.P

CONTROLE 42.00±15.17 27.83±15.77 19.00±7.87 0.0138 0.0109 0.0038

TM + RPG 25.14±13.94 20.42±11.10 13.85±8.80 0.0264 0.0032 0.0009

Legenda: D.P - Desvio Padrão.

A tabela 4 traz a análise dos dados obtidos com a termografia 
clínica considerando os valores médios de temperatura das regiões 
paravertebrais direita e esquerda e a diferença entre eles (Delta). As-
sim, observou-se que, apesar de não ter havido significância, entre 
o primeiro e o quinto atendimento há uma tendência a redução de 
assimetria térmica lombar no grupo TM+RPG. Por outro lado, o grupo 
Controle demonstrou uma tendência a acentuar a assimetria térmica. 
A figura 1 mostra os termogramas de um paciente assistido com tera-
pia manual e RPG, na primeira, segunda e terceira avaliação, nota-se 
que entre a primeira e o segunda houve uma tendência a redução de 
assimetria térmica.

 
Tabela 4: Dados comparativos dos valores de Delta T das regiões 
paravertebrais antes, durante e após o programa.

Grupo
1ª

Avaliação
2ª 

Avaliação
3ª 

Avaliação P(1-2) P(2-3) P(1-3)
Média/D.P Média/D.P Média/ D.P

CONTROLE 0.35±0.16 0.51±0.51 0.40±0.37 0.2443 0.3256 0.4076

TM+RPG 0.51±0.36 0.26±0.18 0.38±0.34 0.0600 0.2098 0.2616

Legenda: D.P - Desvio Padrão.  
Fonte: Autoria própria, 2019.
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Figura 1: Termogramas da evolução de um paciente com lombalgia 
crônica inespecífica, assistido com TM+RPG em um hospital público 
em Teresina-PI, 2019.

 
Fonte: Autoria própria, 2019.

A região lombar é rica em estruturas sensíveis a dor, de tal 
forma que a presença de uma crise álgica acarreta restrições de mo-
bilidade e prejuízo funcional (ALLEVA et al, 2016). Os meios físicos 
que inclui frio, calor, eletricidade e ondas eletromagnéticas atuam no 
alívio da dor levando ao um relaxamento muscular, esse efeito anal-
gésico deve-se à ativação do sistema supressor, além da melhora na 
circulação regional, elevação da extensibilidade do tecido colágeno, 
remoção de substâncias algiogênicas, e das condições mecânicas 
ósteo-articulares e musculares. (ROBERTSON et al., 2006).

Tal fato justifica os resultados encontrados onde os pacientes 
que utilizaram o protocolo de fisioterapia convencional apresentaram 
uma melhora e diminuição da dor após o tratamento, na avaliação da 
Escala Visual Analógica constatou-se essa redução no escore com 
diferença significativa no último (décimo) atendimento em relação ao 
primeiro. 

Na tabela 3 pode-se observar que houve uma melhora no es-
core do Índice de Incapacidade de Oswestry em ambos os grupos, 
corroborando Silva, Carvalho e Mesquita (2019) que realizaram es-
tudo semelhante e observaram que devido à melhora da dor, houve 
melhora nas médias dos escores relacionados à funcionalidade na 
maioria dos seus pacientes. De fato, há uma correlação diretamente 
proporcional entre o nível de dor e o grau de incapacidade funcional 
dos indivíduos ( SILVA, 2021). A maior significância entre o primeiro 
e o último atendimento sugere que são necessários pelo menos dez 
atendimentos para alcançar uma melhora satisfatória.
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Uma vez que a atividade muscular tem relação direta com o 
fluxo sanguíneo é esperado que ocorram alterações de temperatu-
ra nas diversas desordens musculoesqueléticas (ALTINDIS e GÜN-
GORMÜS, 2019). Dessa forma, tem-se que na presença de um pro-
cesso álgico há a tendência de reduzir a ativação muscular daquela 
região, reduzindo o fluxo sanguíneo e consequentemente reduzindo a 
temperatura local (ROY, 2013). Neste estudo foram levadas em conta 
as temperaturas médias para obter os valores de Delta T, calculado 
através da diferença das temperaturas de uma região em relação ao 
ponto contralateral (BRIOSCHI et al, 2012).

No grupo TM+RPG observou-se uma tendência a redução 
do Delta T entre o primeiro e o quinto atendimento, o que pode ter 
ocorrido por ação das terapias manuais empregadas. Essas técnicas 
promovem redução da dor e melhora na amplitude de movimento, por 
meio de manipulação, mobilização passiva e mobilização neuromus-
cular, gerando um aumento do fluxo sanguíneo (SOUZA et al., 2011), 
tornando a temperatura da região lombar um pouco mais homogênea. 

Por outro lado, considerando o mesmo período, notou-se um 
aumento do Delta T do grupo Controle. Tendo em vista que o protocolo 
convencional é composto quase exclusivamente de técnicas analgési-
cas com ação temporária, havendo redução da dor há aumento da ati-
vação muscular. Porém, a fáscia restrita dificulta a distribuição do fluxo, 
tornando a média das temperaturas paravertebrais mais discrepantes.

 As limitações deste estudo dizem respeito ao tamanho da 
amostra. Assim, recomenda-se a realização de novas pesquisas com 
grupos maiores.

4. Considerações finais

De acordo com os dados obtidos observou-se que ambos os 
protocolos empregados nesta pesquisa promoveram melhora signifi-
cativa em relação à dor e incapacidade funcional, sendo que os indi-
víduos tratados com terapia manual e técnicas posturais tiveram uma 
melhor resposta do que aqueles que compuseram o grupo controle. 

Apesar de terem ocorrido mudanças na configuração térmica 
da região paravertebral lombar, em ambos os grupos não foi obser-
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vada de fato diferença significativa ao fim do protocolo, embora exis-
ta uma tendência a homogeneidade no grupo assistido com terapia 
manual e técnicas posturais. No entanto recomenda-se que novos 
estudos sejam realizados com uma amostra ampliada.
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RESUMO
O profissional de enfermagem está exposto constantemente a riscos 
ocupacionais derivados do exercício de suas atividades laborais. Es-
ses riscos podem acarretar desequilíbrios na esfera física, psicológica 
e social do trabalhador. O estudo teve como objetivo entender o con-
texto de exposição aos riscos enfrentados por esse profissional e a 
analisar a importância da adoção de medidas preventivas de aciden-
tes e doenças ocupacionais no ambiente de trabalho, como forma de 
salvaguardar a saúde do trabalhador. A metodologia utilizada foi a de 
revisão sistemática com revisão de literatura. Deteve como resultado 
que a não realização de medidas preventivas de riscos ocupacionais 
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e a ausência de educação continuada no assunto conduzem a uma 
maior exposição e desgaste da saúde do profissional de enfermagem. 
Palavras-chave: Profissional de enfermagem. Riscos ocupacionais. 
Medidas preventivas.

ABSTRACT
The nursing professional is constantly exposed to occupational risks 
arising from the exercise of their work activities. These risks can lead 
to imbalances in the physical, psychological and social sphere of the 
worker. The study aimed to understand the context of exposure to the 
risks faced by this professional and to analyze the importance of adop-
ting preventive measures for accidents and occupational diseases in 
the work environment, as a way to safeguard the worker’s health. The 
methodology used was a systematic review with a literature review. The 
result was that the failure to take preventive measures for occupational 
hazards and the absence of continuing education on the subject lead 
to greater exposure and wear on the health of the nursing professional.
Keywords: Nursing professional. Occupational hazards. Preventive 
measures.

Introdução

Nos mais variados aspectos a segurança no trabalho se sujeita 
aos interesses de quem a oferta. Com isso, podem ser viabilizadas as 
condições adequadas e necessárias para o exercício das atividades 
dos trabalhadores, objetivando um menor gasto e consequente au-
mento nos lucros (FERNANDES, 2017).

Os trabalhadores de enfermagem, no exercício das atividades 
de suas profissões, encontram-se numa situação que os expõem a 
sofrerem diversos acidentes de trabalho e a serem acometidos por 
doenças ocupacionais, devido vários fatores habituais às suas ativi-
dades laborais (RIBEIRO, 2016). 

Os profissionais estão sujeitos aos riscos ocupacionais porque 
o ambiente profissional oferece riscos biológicos, físicos, químicos, 
entre outros. O cuidado direto e indireto com os pacientes, como tam-
bém o número de procedimentos executados, está relacionado com 
essa exposição aos agravos relatados (FREIRE; COSTA, 2016).
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Ao falar em segurança ocupacional, vêm à tona as medidas 
preventivas que podem ser tomadas a fim de prevenir intercorrências 
e manter a integridade da saúde do trabalhador (RIBEIRO, 2016). 

Neste contexto, elaborou-se questões norteadoras para a 
construção deste trabalho: 

•	 Qual(is) o(s) motivo(s) que levam a profissão de enfermagem 
estar tão susceptível a acidentes e doenças ocupacionais?

•	 Qual a importância da adoção de medidas preventivas de ris-
cos ocupacionais pelos profissionais de enfermagem em seu 
exercício laboral?

Para responder as questões norteadoras, o estudo teve como 
objetivo primordial analisar a importância da adoção de medidas pre-
ventivas dos riscos ocupacionais pelos profissionais de enfermagem.

O presente trabalho analisa a importância da adoção de medidas 
preventivas de riscos ocupacionais pelos profissionais de enfermagem 
na prevenção de doenças e acidentes ocupacionais, dando enfoque às 
diferentes formas de atuação para uma efetiva prevenção e às princi-
pais barreiras que estão presentes no cotidiano desses trabalhadores.

Para atingir o objetivo proposto, adotou-se o recurso metodoló-
gico da pesquisa bibliográfica, realizada mediante a análise minuciosa 
de materiais já publicados na literatura e artigos científicos divulgados 
no meio eletrônico.

O texto final foi fundamentado nas ideias e concepções de au-
tores como: Ribeiro (2016), Correa e Souza (2012), Almeida, Silva e 
Morais Filho (2017) e Jesus, et al (2017).

Desenvolvimento

O homem organiza o trabalho de uma forma que pode fazer 
com que ele se torne ou não nocivo à sua saúde, reduzindo o seu as-
sim o seu desempenho. Só está apto a oferecer sua força de trabalho 
aquele trabalhador quem tem saúde suficiente para realizá-lo, caso 
contrário ele estará mais vulnerável às situações que o afastem do 
trabalho (NAZARIO, CAMPONOGARA, DIAS, 2017).
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De acordo com Almeida, Silva e Morais Filho (2017) a saúde 
do trabalhador é extremamente necessária à produção, a qual nem 
sempre se preocupa com as medidas necessárias para a sua preser-
vação. O trabalho necessita ser exercido em condições de segurança 
imediata e livre de doenças, a médio e longo prazo.

Ao exercitar as suas atividades laborais o trabalhador é sub-
metido a riscos específicos e determinados que se relacionam ao tra-
balho (ambiente de trabalho e/ou atividade profissional), daí o uso dos 
termos: riscos ocupacionais, doenças ocupacionais (FERNANDES, 
et al, 2017).

A recorrência de acidentes ocupacionais demonstra uma reali-
dade atual e alarmante, sendo, portanto, o Brasil um país com emer-
gência de avançar em questões de saúde e segurança dos seus tra-
balhadores. No ano de 2012, o país ocupou o preocupante quarto 
lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho, segundo dados da 
Organização Internacional do Trabalho (FERNANDES, et al, 2017).

A saúde e a doença são processos estreitamente ligados e 
extremamente relacionados com os modos de desenvolvimento pro-
dutivo do homem em um determinado recorte histórico. Fernandes, et 
al (2017) afirma que para a proteção e a promoção da saúde do traba-
lhador são exigidos conhecimentos e intervenções adequados sobre 
os determinantes da saúde deste grupo, os quais estão compreen-
didos dentro dos processos de trabalho e sob perspectivas sociais, 
econômicas, tecnológicas e organizacionais.

A Saúde do Trabalhador, enquanto campo de estudos, busca 
compreender as relações entre o trabalho e o processo saúde/doen-
ça, evidenciando os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores 
de saúde estão submetidos, em decorrências das suas atividades la-
borais (RIBEIRO, et al, 2016).

Os riscos ocupacionais compreendem o conjunto de situações 
laborais que podem romper o equilíbrio físico, mental e social das pes-
soas, sendo, então uma compreensão bastante ampla, não envolvendo 
apenas as situações que originem acidentes e enfermidades. Entende-
-se, dessa forma, que a área de saúde tem vários riscos ocupacionais.

Na legislação brasileira os riscos ocupacionais são clas-
sificados como físicos, químicos e biológicos presentes 
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no ambiente de trabalho que, dependendo da natureza, 
concentração ou intensidade e tempo de exposição, são 
susceptíveis de causar danos aos trabalhadores (JE-
SUS, et al, 2017, p. 101).

Com isso, compreende-se que a área de saúde possui um 
elevado número de riscos ocupacionais, principalmente quando o 
ambiente hospitalar é encarado como o principal local de trabalho 
dos profissionais de saúde. Daí a importância da adoção da biosse-
gurança para o não comprometimento da saúde dos trabalhadores 
(PINHEIRO; ZEITOUNE, 2008).

Ao se tratar do trabalho dos profissionais de saúde, em espe-
cial os de enfermagem, entende-se que há circunstâncias relaciona-
das à peculiaridade da profissão de enfermagem, seja na assistência 
direta ou indireta ao paciente, que influenciam constantemente esses 
trabalhadores. Desse modo, o ambiente laboral pode interferir direta-
mente na desestabilização da saúde desse profissional, o qual, muitas 
vezes, é exposto a diversos riscos ocupacionais (NAZARIO, 2017).

Podem-se caracterizar os riscos ocupacionais aos quais os 
trabalhadores de enfermagem estão expostos como físicos, quími-
cos, biológicos, de acidentes e ergonômicos, dependendo da con-
centração, intensidade e tempo de exposição susceptível para causar 
danos (CORREA; SOUZA, 2012).

Em grande parte das vezes, as cargas de trabalho a que são ex-
postos os profissionais de enfermagem, como também o elevado nível 
de estresse emocional, constituem elementos cruciais num proces so 
de desgaste evidenciado pela perda total ou par cial das capacidades 
corporal e psíquica, abrangen do os processos biológicos e psíquicos 
em seu conjunto e, logo, demonstram as características da sociedade, 
como também definem o perfil patológico do grupo específico.

Por isso, a adoção de medidas preventivas no trabalho em saú-
de é uma condição fundamental para a segurança dos trabalhadores 
de enfermagem (PINHEIRO; ZEITOUNE, 2008). O fator de prevenção 
que talvez seja o mais importante é a atitude adotada individualmente 
pelo trabalhador originada de um processo educativo. Andrade e San-
na (2007) afirmam que o próprio profissional de enfermagem possui 
uma resistência em aderir às medidas de segurança destinadas à pro-
teção ao risco de exposição, subestimando o risco a que se expõem.
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Moraes (2010) traz que as atividades laborais do profissional 
de enfermagem podem se tornar mais seguras a partir do momento 
em que medidas básicas de prevenção aos riscos são tomadas. Den-
tre elas está a obediência aos procedimentos operacionais padrões e 
o uso de dispositivos que impeçam o contato direto diante da diversa 
gama de agentes potencialmente causadores de danos, a exemplo 
dos líquidos corporais.

A baixa adesão e, até mesmo, a recusa ao uso dos equipa-
mentos de proteção individual é um importante fator na ocorrência 
de acidentes e doenças ocupacionais. Dentre os motivos para tal po-
de-se citar o déficit no fornecimento ou acessibilidade desses dispo-
sitivos nas instalações de saúde (FERNANDES, et al, 2017). Jesus, 
et al (2017) complementam com a necessidade de uma educação 
permanente mais ampla, focando uma prática reflexiva pelos traba-
lhadores, visto que a maioria desses treinamentos se resumem a re-
ceber instruções e como proceder, não despertando o senso crítico 
no profissional.

Em estudo realizado por Jesus, et al (2017) verificou-se a ne-
cessidade da difusão do conhecimento acerca da redução do risco 
bio lógico como ferramenta para uma proteção individual e coletiva 
dos profissionais de enfermagem eficaz, visando aumentar a compre-
ensão e o comprometimento quanto à correta proteção individual e 
tomada de decisão em caso de acidente com exposição a secreções 
corporais. Neste estudo foi visto que a totalidade dos profissionais 
submetidos ao estudo ain da não utilizava medidas de biossegurança. 

Vê-se que a ausência de adequado conhecimento e a não iden-
tificação correta de determinadas situações de risco potencializam o 
profissional de enfermagem à prática de ações sem equipamentos de 
proteção individual, o que pode acabar acarretando em riscos ocupa-
cionais, potencializadores de acidentes e doenças ocupacionais.

Portanto, vê-se a necessidade de maior incentivo por parte dos 
gestores das instituições de saúde e a continuidade de ações educa-
tivas baseadas nas normas de biossegu rança, buscando, assim, à 
efetividade na prática de novas es tratégias que assegurem a proteção 
do profissional de enfermagem (ALMEIDA, SILVA e MORAIS FILHO, 
2017).
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Considerações Finais

A pesquisa possibilitou ampliar os conhecimentos sobre os 
riscos ocupacionais a que os profissionais de enfermagem estão ex-
postos, possibilitando, assim, refletir sobre novas maneiras de agir e 
articular formas para interromper as situações de risco para aquisição 
de acidentes e doenças ocupacionais bem como.

Foi visto que o ambiente hospitalar, comum a grande parcela 
dos trabalhadores de enfermagem, tem uma grande importância no 
fomento de inúmeros riscos – biológicos, físicos, químicos, entre ou-
tros – à integridade da saúde dos profissionais de enfermagem.

Além dos afastamentos temporários ou até mesmo permanen-
tes do exercício profissional por alterações físicas no trabalhador, os 
acidentes e doenças ocupacionais também têm a possibilidade de 
acarretarem importantes transtornos físicos e emocionais

Entretanto, a adoção, feita de forma correta, das medidas de 
prevenção de riscos ocupacionais tem a capacidade de evitá-los ou, 
ao menos, reduzi-los. Não menos importante é a realização educação 
continuada quanto ao uso dos EPIs. Dessa forma, os profissionais de 
enfermagem estarão mais protegidos no exercício de sua profissão e, 
consequentemente, terão uma melhor qualidade de vida.
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RESUMO
A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica não transmissível, 
responsável por morbimortalidade na população mundial. Estimativas 
apontam que cerca de 8,3% da população mundial vivem com essa 
doença e metade das pessoas não sabem que têm. Neste contexto, 
surge o autocuidado, entendido quando o paciente é responsável pe-
las ações que garantem uma boa qualidade de vida. Esse estudo tem 
como objetivo analisar a importância da assistência de enfermagem 
para a promoção do autocuidado e qualidade de vida de pacientes 
com DM. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Pacientes 
com DM tendem a não ter uma boa adoção de bons hábitos por fal-
ta de conhecimento da doença e das ações de prevenção e fatores 

mailto:Amandamayara.nutricao%40gmail.com?subject=
mailto:Emillykarinekarine0%40gmail.com?subject=
mailto:alissonmacario%40hotmail.com?subject=
http://orcid.org/0000-0001-7925-6794
mailto:Wendeo.costa%40ufpe.br?subject=


142

como gênero e idade tendem a influenciar no tratamento. O autocui-
dado garante uma melhor qualidade de vida, reduz internações hos-
pitalares e diminui as chances de desenvolvimento de complicações.
Palavras-chave: Autocuidado; Enfermagem; Diabetes Mellitus; Edu-
cação em saúde; Qualidade de vida.

ABSTRACT
Diabetes Mellitus (DM) is a chronic non-communicable disease, res-
ponsible for morbidity and mortality in the world population. Estimates 
indicate that about 8.3% of the world population live with this disease 
and half of people do not know they have it. In this context, self-care ari-
ses, understood when the patient is responsible for the actions that gua-
rantee a good quality of life. This study aims to analyze the importance 
of nursing care to promote self-care and quality of life for patients with 
DM. This is an integrative literature review. Patients with DM tend not to 
adopt good habits due to lack of knowledge about the disease and pre-
vention actions, and factors such as gender and age tend to influence 
treatment. Self-care guarantees a better quality of life, reduces hospital 
admissions and reduces the chances of developing complications.
Keywords: Self-care; Nursing; Diabetes Mellitus; Health education; 
Quality of life.

Introdução

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
termo Diabetes Mellitus (DM) descreve um grupo de distúrbios meta-
bólicos caracterizado pela presença de hiperglicemia na ausência de 
tratamento. A etiopatologia heterogênea inclui defeitos na secreção 
da insulina, ação da insulina ou ambos, e distúrbios no metabolismo 
de carboidratos, gorduras e proteínas. Os efeitos a longo prazo da 
Diabetes incluem a retinopatia, nefropatia e neuropatia, entre outras 
complicações (OMS, 2019).

A Diabetes mellitus destaca-se, atualmente, como uma impor-
tante causa de morbidade e mortalidade. Estimativas globais indicam 
que 382 milhões de pessoas vivem com DM (8,3%), e esse número 
poderá chegar a 592 milhões em 2035. Acredita-se, ainda, que apro-
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ximadamente metade dos diabéticos desconhecem que possuem a 
doença (Flores e Campos, 2017).

No tratamento do paciente com Diabetes mellitus é importante 
que o mesmo seja o centro do cuidado. A Organização Pan-America-
na da Saúde (OPAS) e a OMS enfatizam que, para melhorar a quali-
dade do atendimento e da saúde das pessoas com doenças crônicas 
é necessário um atendimento abrangente que promova o autocuidado 
(Arteaga-Rojas et a., 2019).

No contexto do autocuidado, a Teoria do Autocuidado foi pro-
posta por Dorothea Orem e consiste na ideia de que o indivíduo deve 
ser capaz de cuidar de si mesmo, de tomar decisões sobre sua vida, 
sua saúde e seu bem-estar, sendo um participante ativo no processo 
de tratamento. A ação do autocuidado é a capacidade do indivíduo 
de se engajar tornando-se agente do seu próprio cuidado e desen-
volver-se no processo de viver o dia-a-dia, por meio de um processo 
espontâneo de aprendizagem (Pires et al., 2015).

Uma boa adesão do tratamento da Diabetes Mellitus está di-
retamente ligada ao autocuidado e à qualidade de vida, através de 
mudanças de hábitos de vida5. A qualidade de vida é entendida como 
uma boa relação entre saúde, ambiente e trabalho. Diversos fatores 
influenciam na qualidade de vida de pacientes com DM, como idade, 
sexo, obesidade e presença de complicações (Santos et al., 2019).

Para garantir uma boa qualidade no tratamento do paciente, 
cabe ao enfermeiro conhecer as dificuldades, os embates e os sen-
timentos do paciente frente à doença que ele enfrenta (Pereira et al., 
2019). Dentre os cuidados necessários para um paciente com Diabe-
tes mellitus está a adoção de hábitos de vida saudáveis, como uma 
alimentação balanceada, prática de atividades físicas regulares, re-
dução no consumo de álcool e controle do tabagismo para prevenir 
complicações causadas pela doença e assim, melhorar a qualidade 
de vida (Borba et al., 2019).

Entretanto, é complexo a adesão do autocuidado em todos os 
pacientes, pois vários fatores influenciam, como os elementos cultu-
rais, escolaridade, situação socioeconômica entre os indivíduos, fa-
mílias e grupos sociais. As ações do enfermeiro devem ser voltadas 
para o processo de aceitação e convivência com a doença, que re-
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quer conhecimento para instruir o paciente sobre suas constantes ne-
cessidades e como agir em caso de complicações (Pires et al., 2015).

Na terceira idade, as limitações e dependências desses pa-
cientes ficam comprometidas, dificultando a realização de atividades 
diárias, comprometendo a capacidade funcional, reduzindo a autono-
mia do paciente e assim, torna-se complexa a gestão do autocuidado 
(Pereira et al., 2019).O pé diabético está entre as complicações crôni-
cas mais recorrentes da doença, sendo problema formado por infec-
ção, ulceração, destruição de tecidos moles, associados a alterações 
neurológicas, e doença arterial periférica (Souza et al., 2020).

Neste cenário, o cuidado com os pés deve ser aumentado 
como uma prática cotidiana de vida e de saúde. O diálogo deve ser 
a principal forma de passar as informações, com uma abordagem 
em que o paciente e o enfermeiro, juntos, abordem a situação como 
aprendizes e encontrem e decidam a melhor forma de cuidado para 
prevenir complicações nos pés (Viramontes et al., 2018; Paiva et al., 
2020; Souza et al., 2020).

A educação em saúde como processo político-pedagógico re-
quer o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo sobre o 
processo saúde-doença, o que nos permite desvendar a realidade e 
propor ações transformadoras, como sujeito histórico e social capaz 
de operar e comentar as decisões de saúde para o cuidado de si, sua 
família e comunidade, expondo suas ideias e suas opiniões, tornando-
-se assim parte do processo (Souza et al., 2020).

As ações voltadas para o autocuidado são imprescindíveis 
para o paciente com Diabetes, o que pode favorecer na aquisição 
do conhecimento e habilidades a fim de melhorar resultados clínicos, 
estado de saúde e qualidade de vida. Estudos de intervenção rela-
cionados ao autocuidado apontam resultados positivos com as ações 
de promoção em saúde e manutenção de ações de autocuidado. En-
fermeiros são alguns dos profissionais de saúde que mais alcançam 
bons resultados como facilitador dessas atividades educativas para o 
autocuidado (Marques, 2019).

Diante dos agravos relacionados a ausência de autocuidados 
em pacientes com Diabetes mellitus e os fatores que contribuem para 
esse prognóstico, fez-se necessário esse estudo que visa estudar 
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ações que diminuam as chances de complicações, evitando que os 
portadores necessitem procurar atendimento de média e alta comple-
xidade. Esse estudo mostrou a importância da utilização do paciente 
como parte do processo, uma vez que a Diabetes mellitus é uma im-
portante causa de internações hospitalares.

Desenvolvimento

Esse tema se faz relevante quando o conteúdo pode melhorar 
a forma como os profissionais da enfermagem podem atuar como 
facilitadores deste processo e assim reduzir as complicações e as 
internações. Partindo desse pressuposto, o estudo possui como obje-
tivo analisar o conhecimento científico produzido sobre a assistência 
de enfermagem para a promoção do autocuidado e qualidade de vida 
de pacientes com Diabetes mellitus. 

Os dados foram coletados nas seguintes bases de dados cien-
tíficas: Scientific Eletronic Libray Online (SCIELO), Literatura Latino-
-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical 
Literature Analyasis and Retrieval System Online MEDLINE. Foram 
selecionados artigos científicos publicados em 2014 a 2020, nos 
idiomas português, inglês e espanhol. Na busca dos artigos foram 
utilizados os seguintes descritores em ciências da saúde (DeCS): 
Autocuidado. Enfermagem. Diabetes Mellitus. Educação em saúde. 
Qualidade de vida. Foi utilizado o operador booleano AND na realiza-
ção dos cruzamentos padronizados dos descritores.

Os materiais analisados abriram espaço para alguns debates 
sobre a assistência da enfermagem na promoção e qualidade de vida 
em pacientes com Diabetes mellitus: Desde 1962 a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) tem atualizado e publicado guias sobre a clas-
sificação a Diabetes mellitus. A OMS distingue a Diabetes em dois 
tipos: A  Diabetes mellitus tipo1 e a tipo 2. A diferença histórica dessas 
Diabetes está associada a idade, diminuição das funções das células 
β, grau de resistência à insulina, presença de anticorpos associados 
a Diabetes  e a necessidade da insulina para sobreviver (OMS, 2019).

É necessária uma atualização constante sobre a classificação 
da Diabetes mellitus porque as diferenças entre os tipos de Diabetes 
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estão se tornando cada vez menos distintos, como Diabetes melli-
tus tipo 1 sendo diagnosticada em adultos e Diabetes mellitus tipo 2 
sendo diagnosticada nos mais jovens. Muito disso está relacionado a 
obesidade em pessoas mais jovens. Os sintomas mais comuns em 
pacientes com Diabetes é sede, perda de peso, poliúria, embaçamen-
to da visão e infecção urinária recorrente. 

O crescente aumento da população, a crescente prevalência 
da obesidade e do sedentarismo são os principais fatores relaciona-
dos a incidência e prevalência da Diabetes mellitus em todo o mundo. 
Também estimam que o DM chegou a responder por 12,0% do total 
de hospitalizações não relacionadas a gestações e por até 15,4% dos 
custos hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro no 
período de 2008 a 2010 (Flor e Campos 2017).

Estilos de vida não saudáveis, o sobrepeso e a inatividade fí-
sica são os responsáveis pelo desenvolvimento da Diabetes mellitus 
e suas complicações. A falta de autocuidado é um fator relevante, 
pois estima-se que 50% terá albuminuria persistente, que é um sinal 
precoce de doença renal diabética, que tem um desenvolvimento len-
to, de cerca de 10 anos, de acordo com a Associação Americana de 
Diabetes (Arteaga-rojas et al  2019).

OMS e a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) fazem 
ênfase que para melhorar a qualidade da atenção e da saúde de pes-
soas com doenças crônicas é necessária uma atenção integradora 
com ênfase no autocuidado para uma vida saudável (Arteaga-rojas 
et al  2019). 

A enfermagem está fundamentada na incapacidade do pacien-
te de manter o seu autocuidado que são terapêuticas na sustentação 
da vida e da saúde, sendo se recuperando de doenças ou de lesões, 
baseadas na teoria do autocuidado de Dorothea Orem, apontam que, 
de acordo com Orem (Pires et al., 2015). 

A teoria do autocuidado de Dorothea Orem está baseada em 
três teorias: A do autocuidado, a do déficit do autocuidado e dos siste-
mas de enfermagem. Incorporados a essas três teorias, Orem (1991) 
preconiza seis conceitos centrais que são: autocuidado; ação do auto 
cuidado; déficit de autocuidado; demanda terapêutica de autocuidado; 
serviço de enfermagem e sistema de enfermagem. Os cinco primeiros 
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conceitos estão relacionados ou orientados às pessoas que neces-
sitam de enfermagem, e o sexto está relacionado na capacidade da 
enfermagem, sendo direcionado ao enfermeiro(a).

A modificação do estilo de vida é necessária após o diagnósti-
co de Diabetes mellitus. Mas é um desafio que abrange muito mais do 
que o tratamento da doença, mas também a qualidade de vida. A não 
aceitação da doença é um fator que afeta negativamente, pois envol-
ve o emocional, causa frustração e estresse. A correta administração 
do autocuidado requer adesão a novas rotinas nutricionais, prática de 
exercício físico e tratamento medicamentoso. A manutenção do auto-
cuidado é um fator determinante na maneira de lidar com a doença 
(Vietta et al., 2019).

A avaliação do conhecimento frente ao autocuidado trás pen-
samentos positivos e incentivo no enfretamento dessa doença, como 
adesão ao tratamento e otimismo. O pouco conhecimento está direta-
mente ligado a dificuldade no tratamento, resultando em pensamentos 
negativos sobre a doença e pouco envolvimento no tratamento, o que 
dificulta, uma vez que o paciente deve ser o centro do cuidado, tendo 
opinião sobre todas as etapas do tratamento (Vietta et al., 2019). 

Santos et al., (2019) apontam que homens têm mais saúde 
mental e física melhores em comparação com as mulheres. Também 
apontam que pessoas acima do peso tem uma pior qualidade de vida 
e que a raça pouco interfere nesse parâmetro. Em contrapartida a 
escolaridade tem uma ligação direta com a qualidade de vida. Os es-
tudos revelam que paciente com mais de 12 anos de escolaridade tem 
uma qualidade de vida superior aos que têm menos.

Além disso, quanto maior a idade, pior é a qualidade de vida, 
sendo a qualidade de vida física a mais afetada. Também aponta que 
indivíduos casados tendem a ter uma melhor qualidade de vida. O 
estudo também indica que quanto mais sedentário for o paciente, pior 
é a qualidade de vida, e que fatores como situação econômica interfe-
rem diretamente nesse processo (Santos et al., 2019).

O medo e a ansiedade são fatores que influenciam negativa-
mente na manutenção da qualidade de vida. O estudo também aponta 
a importância do profissional no controle e prevenção dos agravos 
causados pela Diabetes mellitus. Os resultados mostram que o pa-
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ciente que tem uma postura ativa frente ao tratamento da doença tem 
um resultado satisfatório, mostrando uma conduta satisfatória e re-
forço positivo frente ao enfretamento da doença (Pereira et al., 2019). 

Além disso, o conhecimento da doença influencia na aceita-
ção, tratamento e qualidade de vida do paciente. Na atenção primária 
à saúde é onde o autocuidado é melhor desenvolvido, por meio de 
educação e mudança de atitude. É na terceira idade que ocorrem os 
agravos da Diabetes mellitus e a manutenção do autocuidado é base-
ada no conhecimento, que é um conjunto de informações adquiridas 
através de experiencias pessoais e de informações de profissionais 
de saúde (Borba et al., 2019; Pereira et al., 2019).

O pé diabético é uma das complicações mais recorrentes em 
pacientes com Diabetes mellitus, que é causada por infecção, ulce-
ração dos pés. Também está associada a neuropatia periférica e dis-
túrbio arterial periférico. Elas também apontam que a neuropatia pe-
riférica é um dos fatores mais agravantes para o pé diabético. Ela é 
causadora de cerca de 50% dos casos de pé diabético em pacientes 
com mais de 60 anos (Sousa et al., 2020).

Mudança de hábitos é importante para a prevenção dos agra-
vos, e também dizem que o cuidado com os pés é importante, incluin-
do orientação com profissionais de saúde que são capazes de prever 
riscos e agravos. Apontam também que a interação entre profissional 
e paciente é imprescindível para uma melhor aderência baseada em 
informação e orientação sobre a necessidade e benefício do autocui-
dado e seu impacto na qualidade de vida (Sousa et al., 2020).

A importância da enfermagem na manutenção do autocuidado. 
Seu estudo diz que a instrução profissional é importante nos cuida-
dos de prevenção dos agravos. Elas também apontam que 85% das 
complicações causadas por Diabetes mellitus são evitáveis e que in-
cluem uma equipe multidisciplinar que tem como função incitar uma 
mudança de hábitos e de pensamentos. A enfermagem entra como 
um facilitador desse processo (Viramontes et al., 2018). 

Os homens são mais propensos a desenvolverem os agravos 
da Diabetes mellitus. Também apontam que adesão ao autocuidado 
é menor nesse grupo e há uma necessidade de educação em saúde 
promovida por profissionais de saúde na atenção primária à saúde. 
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A atenção primária, por ser porta de entrada, não se trata apenas de 
cuidados curativos, mas também preventivo, onde consegue atingir a 
população alvo com maior eficiência (Neto et al., 2020).

O enfermeiro é o profissional de saúde que obtém melhor re-
sultado como facilitador no processo de educação em saúde. Ativida-
des educativas voltadas para o autocuidado são desenvolvidas, em 
geral, pela equipe da atenção primária e possuem como objetivo fazer 
com que as pessoas conheçam mais profundamente suas condições 
crônicas de saúde para gerenciá-las melhor (Marques et al., 2019).

Aos estudos explanam as dificuldades encontradas pelos pro-
fissionais de saúde em relação ao autocuidado. O público masculino, 
como citado por Netto et al (2020), é mais propenso a desenvolver 
complicações por ser um público com crenças culturais arraigadas, 
por ter menos cuidado com a própria saúde e com as ações de pre-
venção. Borba et al (2019) apontam também que os idosos fazem par-
te de um grupo propenso a desenvolver agravos por ser um público 
com maior incidência de comorbidades associadas a idade.

Marques et al (2019) apontam que a enfermagem é a área 
indicada como facilitadora no processo educativo. Esse processo é 
baseado em mudanças comportamentais e de pensamento. Pacien-
tes instruídos são pacientes mais capazes de tomar decisão sobre 
sua saúde e seu bem estar. A atuação da enfermagem consiste em 
educar acerca de mudanças de hábitos, como induzir a pratica de 
exercícios físicos, mudança de alimentação, aconselhando a adoção 
de uma dieta saudável.

Na atenção básica, é onde as atividades educativas devem 
ser feitas. A atenção primária tem como objetivo prevenir agravos e 
não apenas curar os já existentes, desta maneira é lá onde devem 
ser voltadas as ações voltadas ao autocuidado. O enfermeiro deve 
ser capacitado para instruir de maneira precisa e coesa, levando em 
consideração as crenças e conhecimentos dos pacientes, mesclan-
do com o conhecimento científico, fazendo um plano de cuidados de 
acordo com a necessidade e conhecimento de cada pessoa (Marques 
et al., 2019).
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Considerações Finais
Com a análise dos dados percebemos a necessidade do au-

tocuidado no tocante a qualidade de vida dos pacientes acometidos 
pela Diabetes mellitus. A partir dos estudos utilizados, podemos ver 
que a falta de conhecimento é um favor agravante para desenvolvi-
mento dos agravos que afetam diretamente a qualidade de vida.

Os profissionais de saúde têm como função serem os conduto-
res das informações necessárias para a manutenção do autocuidado. 
Os enfermeiros são os profissionais de saúde que têm os melhores 
resultados relacionados a orientação e prevenção de agravos. O pa-
pel do enfermeiro é passar de maneira clara e objetiva as informações 
para o paciente.

De acordo com Dorothea Orem, o enfermeiro atua quando o 
paciente é incapaz de prover seu autocuidado. A dificuldade de manu-
tenção do autocuidado pode ocasionar em resultados negativos, uma 
vez o paciente que desconhece sua condição tende a não ter uma 
adoção de hábitos de vida saudáveis e não se adequa ao tratamento 
medicamentoso.

A educação em saúde em relação ao autocuidado vem como 
um facilitador de boas ações do paciente consigo mesmo, tendo cui-
dado com seus hábitos e tendo atuação direta sobre as decisões 
acerca de sua saúde e bem estar. A atuação do enfermeiro na educa-
ção em saúde é minimizar a necessidade de seus cuidados para que 
o paciente seja capaz de prover seu autocuidado e melhorar a sua 
qualidade de vida.
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RESUMO
Os cuidados paliativos destacam-se por ser um conjunto de estraté-
gias para garantir a qualidade de vida dos pacientes que lidam com 
patologias em estágio terminal, no qual estão inseridos alguns pacien-
tes oncológicos. Adotou-se como objetivo analisar o conhecimento 
científico sobre a atuação do enfermeiro na assistência domiciliar de 
pacientes em cuidados paliativos. Trata-se de uma revisão integrativa 
da literatura. O enfermeiro desempenha papel fundamental na pres-
tação dos cuidados paliativos, através de plano de cuidados, das to-
madas de decisão e implementação das condutas de enfermagem em 
sua prática assistencial cotidiana. Assim, é imprescindível que para o 
alcance dos objetivos estabelecidos pela assistência, que esse pro-
fissional tenha conhecimentos em cuidados paliativos. O enfermeiro 
precisa ter a consciência que por meio de ações sistematizadas ade-
quadas para o paciente terminal, serão possíveis um tratamento digno 

mailto:Amandamayara.nutricao%40gmail.com%20?subject=
mailto:Emillykarinekarine0%40gmail.com%20?subject=
http://orcid.org/0000-0001-7925-6794
mailto:Wendeo.costa%40ufpe.br%20?subject=


155

e o diagnóstico de enfermagem é um importante aliado na aplicação 
dessas ações a serem implantadas a cada paciente.
Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Cuidados de Enfermagem; Me-
dicina Paliativa; Assistência Domiciliar.

ABSTRACT
Palliative care stands out for being a set of strategies to guarantee the 
quality of life of patients who deal with end-stage pathologies, in which 
some oncologic patients are inserted. It was adopted as an objective to 
analyze the scientific knowledge about the performance of the nurse in 
the home care of palliative care patients. It is about an integrative re-
view of the literature, where survey of the scientific literature. the nurse 
plays a fundamental role in the provision of palliative care, through its 
plan of care, the decision making and the implementation of the nursing 
conducts in its daily assistential practice. Thus, it is essential that for the 
achievement of the objectives established by the assistance, this pro-
fessional has knowledge in palliative care. The nurse needs to have the 
conscience that by means of appropriate systematized actions for the 
terminal patient, a dignified treatment will be possible and the nursing 
diagnosis is an important ally in the application of these actions to be im-
planted to each patient.Uma tradução ao inglês do resumo feito acima.
Keywords: Palliative Care; Nursing Care; Palliative Medicine; Home 
Care.

Introdução

A morte se caracteriza como um processo que envolve o paciente 
e seus familiares em sentimentos, preconceitos, anseios e, culturalmente 
é percebida como algo natural, que gera sofrimentos para quem está em 
processo de morte, mas também naqueles que cuidam dos pacientes 
em situações de finitude da vida (Santana et al., 2018; Pires et al., 2019).

É comum que a expressão paciente terminal seja atribuída a 
pessoas que tenham um prognóstico de vida em torno de seis me-
ses. Diferente do uso da expressão “paciente em fim de vida” que é 
atribuída para determinar o período de cerca de 72 horas antes da 
ocorrência da morte do indivíduo (Sapeta, 2016).
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Os cuidados paliativos destacam-se por ser um conjunto de 
estratégias para garantir a qualidade de vida dos pacientes que lidam 
com patologias em estágio terminal, no qual estão inseridos alguns 
pacientes oncológicos. É importante garantir um cuidado especial, 
que envolve toda equipe multidisciplinar, pacientes e seus respecti-
vos familiares. Esse cuidado é fundamental para que se promova o 
alívio da dor, através da identificação, avaliação e tratamento da mes-
ma e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual 
(Andrade et al., 2015).

Assim, os cuidados paliativos além de serem medidas que bus-
quem promover a qualidade de vida desses pacientes, deve se pautar 
em envolver os familiares do indivíduo doente, para que consigam 
enfrentar a doença em estágio terminal, através do enfrentamento dos 
problemas físicos, psicossociais e espirituais (Gonçalves et al., 2016).

Neste sentido, a equipe que trabalha com cuidados paliativos 
proporciona ao paciente alívio da dor e dos sintomas desagradáveis e 
incômodos, proporcionando ao paciente o sentimento de que a morte 
nada mais é que um processo natural e inerente a vida, tornando algo 
aceitável (Brandão et al., 2017).

Os cuidados paliativos devem ser iniciados o mais precoce-
mente possível, devendo atender aos seguintes princípios: promover 
o alívio da dor, prestar apoio aos familiares, proporcionar suporte ao 
paciente para que ele viva da melhor forma possível, prestar apoio es-
piritual e encarar a morte como processo natural (Gomes et al., 2016).

O enfermeiro se torna diretamente um profissional influente na 
equipe de enfermagem, podendo proporcionar meios favoráveis para 
melhorar a qualidade de vida dos pacientes fora de possibilidade de 
cura, ao promover conforto, cuidados básicos e fisiopatológicos e dar 
atenção aos anseios, desejos e vontades dos clientes. Nesse con-
texto, a humanização da assistência deve ser construída no cuidado 
integral aos pacientes terminais e familiares, de acordo com suas ne-
cessidades, seguindo o modelo de prestação de cuidados engloban-
do várias dimensões: física, mental, espiritual e social dos indivíduos 
(Alves et al., 2018).

O profissional de enfermagem, em sua função, deve implemen-
tar a sua assistência de forma a impulsionar o paciente a manter uma 
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vida ativa, preservando a capacidade de realizar as suas atividades 
diárias, com a intenção de dar autonomia ao paciente em cuidados 
paliativos, diminuindo a sua incapacidade e dependência (Ribeiro et 
al., 2016).

A equipe envolvida nos cuidados ao paciente terminal deve de-
senvolver uma atividade voltada para a escuta sensível e atenta junto 
à pessoa enferma e seus familiares, permitindo a eles a livre expres-
são do sentimento, verbalizando o que sentem e suas inquietações 
(Silva et al., 2015).

A humanização da assistência deve ser construída no cuidado 
integral aos pacientes terminais e familiares, de acordo com suas ne-
cessidades, seguindo o modelo de prestação de cuidados engloban-
do várias dimensões: física, mental, espiritual e social dos indivíduos 
(Oliveira et al., 2017).

Assim, este estudo busca ter uma melhor compreensão do 
significado dos cuidados paliativos para a enfermagem, fazendo uso 
de conhecimentos técnico- científicos, através dos cuidados paliati-
vos em atendimento domiciliar ao paciente terminal, em relação à sua 
dignidade e de seus familiares, que estão vivenciando a prorrogação 
da vida por mais algumas horas, envolvida de um grande sofrimento.

Espera-se que essa pesquisa produza benefícios ao fornecer 
maior conhecimento acadêmico e novas evidências científicas nessa 
temática, a fim de elucidar mais análises na assistência de enferma-
gem aos pacientes e familiares de cuidados paliativos domiciliar. E 
para tal, adotou-se como objetivo analisar o conhecimento científico 
sobre a atuação do enfermeiro na assistência domiciliar de pacien-
tes em cuidados paliativos. Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura, sendo um tipo de estudo que inclui a análise de pesquisas 
relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da 
prática clínica. 

DESENVOLVIMENTO
Paciente idoso em fase terminal: interfaces sobre o morrer

A Organização Mundial de Saúde (OMS), conceituou pela pri-
meira vez os Cuidados Paliativos no ano de 1990 e o atualizou em 
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2002, definindo-o como “a assistência promovida por uma equipe 
multidisciplinar, que visa promover uma melhora na qualidade de vida 
do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace 
a vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação 
precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas 
físicos, sociais, psicológicos espirituais” (Almeida et al., 2015).

Em 2002, quando o conceito foi revisto e ampliado, a assis-
tência paliativa passou a envolver doenças como AIDS (Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida), doenças cardíacas e renais, doenças 
degenerativas e doenças neurológicas. A OMS reitera ainda, a im-
portância de incluir os cuidados paliativos como parte da assistência 
completa à saúde, no tratamento a todas as doenças crônicas, inclu-
sive em programas de atenção à saúde dos idosos (Ribeiro, 2016; 
Picollo et al., 2019).

Observa-se que a possibilidade real do término da vida em virtu-
de do avanço da idade, se mostra como o eixo central para o conceito 
de paciente terminal. É quando se esgotam as possibilidades de res-
gate das condições de saúde do indivíduo e a possibilidade de morte 
próxima se torna iminente, inevitável e previsível. Com isso, se aplica o 
conceito de que a patologia daquele indivíduo se torna sem cura e seu 
quadro clínico se encaminha para a morte (Brandão et al., 2017).

Nesse contexto, verifica-se que frequentemente a idosos aca-
mados em domicílio, convivem por longos anos com suas doenças de 
base e diferente do uso da expressão paciente terminal para aqueles 
que se encontram nos últimos seis meses de vida, o atendimento a 
pacientes em fase final de vida, que necessita de cuidados paliativos, 
se mostra como um episódio difícil para a equipe de saúde, familiares 
e cuidadores, apesar do morrer ser um fato que ainda não se conheça 
previsão de data (Santana et al., 2018). Diante dos problemas clínicos 
relacionados ao bom atendimento do idoso, no sentido de evitar ao 
máximo os desconfortos e sofrimentos que são próprios das doenças 
que provocam direta ou indiretamente a morte desses indivíduos, uma 
série de questões morais significativas também surgem neste contex-
to de terminalidade de vida (Gomes et al., 2016).

Destaca-se que a morte é medicalizada e o processo do mor-
rer é mais difícil: o paciente idoso é cercado por um arsenal tecnológi-
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co, medicamentoso e cuidadores, que muitas vezes não lhe respeita 
a sua individualidade e dignidade. Não são respeitados os limites de 
intervenções, de forma que o enfermo fica na posição de objeto e é 
manipulado pelos profissionais de saúde de forma puramente técnica. 
Porém, não são apenas os pacientes e familiares que sofrem frente a 
finitude da vida do idoso, os profissionais de saúde também passam 
por diversos pesares frente a assistência aos pacientes em situações 
de fim de vida (Brandão et al., 2017).

A partir disso, o estudo aponta que a morte se caracteriza 
como um evento envolto de sentimentos fortes, preconceitos, anseios 
e, culturalmente é percebida como algo que ainda que natural, sofri-
mentos em que está em processo de morte, mas também naqueles 
que cuidam dos pacientes em situações de finitude da vida do idoso 
(Picollo et al., 2019).

Cuidados paliativos: conceitos e o desenvolvimento da medici-
na paliativa

O conceito atual da OMS amplia o horizonte de ação dos cui-
dados paliativos, podendo ser adaptado às realidades locais, aos 
recursos disponíveis e ao perfil epidemiológico dos grupos a serem 
atendidos. Assim, os Cuidados Paliativos são uma abordagem para 
melhoria da qualidade de vida de pacientes e familiares que enfren-
tem uma doença ameaçadora da vida, através da prevenção e do alí-
vio do sofrimento, através da identificação precoce e impecável ava-
liação e tratamento da dor e outros problemas, físicos, psicossociais 
e espirituais (Gomes et al., 2016).

A OMS aponta também que se deve dar início ao tratamento 
do paciente terminal imediatamente ao diagnóstico de impossibilidade 
de cura, fazendo uso de todos os recursos fundamentais para melhor 
compreensão e controle dos sintomas. E que ao buscar o conforto e a 
qualidade de vida por meio do controle de sintomas, pode-se também 
possibilitar mais dias de vida (Gomes et al., 2016; Silva et al., 2019). 

Como o conceito aponta, são todos os cuidados dirigidos a 
aliviar e não a curar a doença, mas ajudar o paciente e sua família a 
viver de forma mais confortável possível. Os CP são uma necessida-
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de humana urgente em todo o mundo, direcionados não somente ao 
câncer, mas também às outras enfermidades crônicas que ameacem 
a vida, tais como as síndromes demências, as doenças pulmonares 
obstrutivas crônicas e as cardiopatias em estágio avançado de doen-
ça (Sapeta, 2016).

Vale salientar que os CP podem ser feitos em todos os níveis 
de atenção à saúde e em qualquer lugar, exigindo apenas capacitação 
técnica ampla que inclui trabalho em equipe, comunicação, apoio psi-
cológico e espiritual. Importante reforçar que os CP podem aliviar os 
problemas físicos, psicossociais e espirituais de mais de 90% dos pa-
cientes com câncer avançado (Brandão et al., 2017; Alves et al., 2018).

Os CP se aplicam desde a atenção primária até o atendimento 
domiciliar, a reabilitação e os cuidados ao fim de vida. Essas estraté-
gias envolvem a atuação de uma equipe multiprofissional, a dispen-
sação de medicação e o entendimento que a morte faz parte da vida, 
e que não há necessidade do sofrimento. O tratamento da dor mode-
rada a intensa causada pelo câncer, por exemplo, presente em mais 
de 80% na fase terminal de doença, requer essa atenção (Almeida et 
al., 2015).

A Medicina Paliativa, área médica especializada em CP, visa à 
melhora na qualidade da vida do paciente portador de doenças crô-
nicas sem cura que causa risco a vida, atuando no controle da sinto-
matologia, respeito a sua autonomia e não prolongamento do morrer. 
Requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros 
problemas de natureza física, psicossocial e espiritual (Almeida et al., 
2015; Vale et al., 2019).

A evolução da medicina intensiva nos últimos anos, com avan-
ços consideráveis nos campos de farmacologia e biotecnologia, tem 
permitido a recuperação e a cura de seres humanos. Entretanto, esse 
aspecto de cuidado tem permitido também o prolongamento do mor-
rer, tornando essencial o treinamento do médico intensivista em Me-
dicina Paliativa. São constantes os questionamentos de quais são os 
limites de atuação para prolongar uma vida ou adiar a morte e em 
quais situações existe a necessidade de intervir para reabilitar, para 
curar, para reverter, ou então para promover um fim de vida digno e 
confortável, dando suporte ao paciente com doença terminal e aos 
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seus familiares. Essa realidade tem gerado uma necessidade cres-
cente da implantação de protocolos de Cuidados Paliativos (CP) vol-
tados para a assistência em saúde (Ribeiro et al., 2016).

Assim, os cuidados paliativos demonstraram já um benefício 
efetivo no apoio às pessoas com doença avançada e incurável e seus 
familiares ou cuidadores. É já conhecida a eficácia da medicina palia-
tiva no alívio do sofrimento dos doentes, na melhoria da sua qualidade 
de vida e no aumento da satisfação dos familiares (Pesso et al., 2019).

O papel da enfermagem no cuidado paliativo

Diante dos cuidados paliativos, observa-se nos estudos que a 
enfermagem deve oferecer alívio da dor, angústia, desconforto, entre 
outros sintomas. O profissional de enfermagem, em sua função, deve 
implementar a sua assistência de forma a impulsionar o paciente a 
manter uma vida ativa, preservando a capacidade de realizar as suas 
atividades diárias, com a intenção de dar autonomia ao paciente em 
cuidados paliativos, diminuindo a sua incapacidade e independência 
(Alves et al., 2018; Silva et al., 2019).

Os achados apontam que o enfermeiro desempenha papel fun-
damental na prestação dos cuidados paliativos, através de seu plano 
de cuidados, das tomadas de decisão e da implementação das con-
dutas de enfermagem em sua prática assistencial cotidiana. Assim, é 
imprescindível que para o alcance dos objetivos estabelecidos pela 
assistência, que esse profissional tenha conhecimentos em cuidados 
paliativos (Silva et al., 2015).

Aponta-se que a enfermagem estabelece um plano de cui-
dados que são pautados no Processo de Enfermagem, a partir das 
particularidades de cada paciente, visando sempre qualidade de vida 
dos seus clientes. Na qual, a assistência de enfermagem, está volta-
da para o cuidar com qualidade sendo desempenhada pela própria 
equipe, que está diretamente relacionada com a gestão de pessoas, 
organizando o dimensionamento de pessoal e os atributos de acordo 
com cada formação (Oliveira et al., 2017).

Verifica-se que é fundamental conhecer a realidade vivenciada 
pelo enfermeiro ao prestar o cuidado à pessoa idosa em cuidados 
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paliativos constitui uma forma relevante de reflexão e busca de novos 
caminhos diante das dificuldades enfrentadas. Algumas observações 
empíricas realizadas pelas autoras evidenciam que os referenciais te-
óricos e legais não condizem com as realidades dos serviços públicos 
de saúde, em especial no que concerne à assistência ao idoso, sendo 
comum a carência de muitos recursos (Vale et al., 2019).

Outro ponto analisado, diz respeito acerca da qualidade da as-
sistência prestada pela equipe de saúde, que está relacionada com a 
adequada gestão de pessoas, considerando o dimensionamento de 
pessoal e os atributos da formação, em especial, no ato da contrata-
ção. Porém, adequar as necessidades do perfil da clientela ao quan-
titativo ideal de funcionários, principalmente, da equipe de enferma-
gem, representada pelo maior número, gera elevados custos para as 
instituições hospitalares (Silva et al., 2015).

Além disso, existem sensações que estão ligadas a questões 
éticas e legais vivenciadas pela equipe de saúde e pelos pacientes 
em relação até onde deve ser estabelecido o tratamento e em que ní-
vel este deve ser realizado, posto não haver conceito único e universal 
de qualidade de vida, mas sim um conceito pessoal que varia entre 
indivíduos. Percebe-se que existem barreiras para encontrar o melhor 
momento para abordar junto ao pacientes e parentes, o emprego ou 
não de condutas, que incluem a adoção e/ou retirada de medidas de 
suporte de vida, ordem de não reanimar, interrupção de tratamento 
fútil, suspensão de cuidados ordinários ou extraordinários (Santana et 
al., 2018; Almeida et al., 2015).

Outro ponto está relacionado as atividades que distanciam os 
enfermeiros do cuidado direto, devido ao tempo que demandam para 
execução, sendo este mais um fator restritivo na prática junto aos ido-
sos em cuidados paliativos (Silva et al., 2015).

Alguns princípios foram estabelecidos para aplicação no cui-
dado paliativo, são eles: promover o alívio da dor e demais sintomas 
estressantes: é necessária uma avaliação individualizada através da 
história do paciente, exame físico e pesquisas envolvendo conheci-
mento específico para a prescrição de medicamentos; afirmar a vida e 
encarar a morte como processo natural: o paciente deve ser orientado 
a dar mais sentido à vida que ainda lhe resta, ajudando-o na compre-
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ensão de sua doença, através do debate sobre o processo de sua 
finitude; não antecipar nem adiar a morte: este princípio visa melhorar 
a qualidade de vida do paciente, dando-lhe assistência contínua e 
reabilitadora, com a consciência de que o tratamento não lhe causará 
maior desconforto do que a sua própria doença; aplicar os aspectos 
psicossociais e espirituais: a qualidade de vida envolve problemas so-
ciais, dificuldades de acesso aos serviços de saúde, medicamentos 
e outros recursos que podem ser causas de sofrimento que devem 
ser levados à equipe multiprofissional, atuando de forma integrada, a 
fim de identificar os problemas para a tomada de decisões; oferecer 
suporte que possibilite a vivência ativa do paciente até o momento da 
morte: viver ativamente é preservar a sobrevida do paciente inces-
santemente, sendo função do enfermeiro atuar como facilitador para 
a resolução de seus problemas; oferecer suporte para auxiliar os fa-
miliares durante a doença e o luto: a família é tão importante quanto o 
doente e a inserção dos cuidados paliativos, já que as complicações 
que podem ocorrer no período de luto devem ser identificadas e tra-
balhadas; dar início aos cuidados paliativos desde o diagnóstico da 
doença (Pesso et al.,2019).

No cuidado a pessoa idosa, destaca-se que os aspectos re-
lacionados a humanização devem envolver que a velhice traz altera-
ções físicas, psicológicas e sociais, o que requer cuidados diferencia-
dos e atenção especializada (Pesso et al.,2019). Assim, o principal 
papel do enfermeiro é de cuidador e, por isso, a sua atuação não está 
relacionada apenas à assistência terapêutica, pois o paciente idoso 
precisa de um atendimento humanizado que considere suas necessi-
dades físicas, psicológicas e socioculturais, o que passa a ser um dos 
principais desafios para a enfermagem (Vale et al.,2019).

A humanização é uma preocupação de toda a equipe multipro-
fissional de saúde, devendo ser considerado como uma medida para 
a prestação da assistência de qualidade para o atendimento profis-
sional, principalmente quando se fala de pacientes da terceira idade, 
devido a sua condição e especificidades que seu quadro clínico pode 
apresentar (Silva et al.,2019).

A atuação no cuidado a pacientes terminais envolve a neces-
sidade de uma equipe multiprofissional, devido ao modelo de assis-
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tência requerer a prestação de cuidados relacionados às dimensões: 
física, mental, espiritual e social dos indivíduos. O enfermeiro enquan-
to atuante direto da equipe, pode proporcionar meios favoráveis para 
a melhora na qualidade de vida do paciente fora de possibilidade de 
cura, assim como prover conforto, cuidados básicos e fisiopatológicos 
e dar atenção aos anseios, desejos e vontades dos pacientes (Silva 
et al., 2015).

É fundamental se estender o cuidado paliativo humanizado à 
família do paciente, envolvendo as condições estruturais, materiais e 
humanas na qual esse indivíduo está inserido, para que haja a manu-
tenção da assistência efetiva ao paciente (Vale et al., 2019).

Considerações Finais

Com a análise dos dados, foi possível perceber que por meio 
de uma visão holística da pessoa humana, os cuidados paliativos ao 
paciente buscam se fazer através da valorização da vida diante do 
encarar da morte como um processo genuíno e natural da vida, pro-
porcionando aos doentes em estágio terminal um fim de vida mais 
ativo possível, auxiliando os familiares e cuidadores nesse processo.

O paciente em estágio terminal precisa de uma assistência 
contínua e eficaz, pautada nas orientações e atenção durante todo 
o processo. Com isso, é fundamental que a equipe de enfermagem 
esteja pronta para desenvolver suas ações junto a esses pacientes.

É importante também que os profissionais enfermeiros tenham 
o devido conhecimento técnico-científico acerca dos cuidados palia-
tivos pautado nos princípios da OMS, em sua plenitude, pois os cui-
dados paliativos vão muito além do alívio da dor no paciente, pois ele 
busca principalmente, a melhora na qualidade de vida do indivíduo 
assistido e de seus familiares.

O enfermeiro precisa ter a consciência que por meio de ações 
sistematizadas adequadas para o paciente terminal, serão possíveis 
um tratamento digno e o diagnóstico de enfermagem é um importante 
aliado na aplicação dessas ações a serem implantadas a cada pa-
ciente.
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RESUMO
O presente estudo objetivou realizar uma análise bacteriológica de 
computadores portáteis pertencentes a estudantes do curso de gra-
duação em biomedicina. A pesquisa foi realizada em um laboratório de 
microbiologia de um Centro Universitário do Sertão Central do esta-
do do Ceará. Oito computadores compuseram a amostra do presente 
estudo. As amostras biológicas desses equipamentos foram coletadas 
com auxílio de um Swab estéril, que posteriormente foram colocados 
no caldo BHI (Brain Heart Infusion) e inoculados na placa Ágar Sangue. 
Após esse processo de inoculação, foram realizadas as provas de re-
conhecimento bacteriano com coloração de Gram, coagulase e cata-
lase. Através desses procedimentos foi observado crescimento de mi-
crorganismos em 100% das amostras. O crescimento bacteriano ficou 
evidenciado pelo desenvolvimento na placa de crescimento bacteriano, 
a qual novamente apresentou crescimento em 100% das amostras. A 
presença desses microrganismos pode oferecer riscos aos seus usuá-
rios, tendo em vista, que muitas dessas bactérias têm caráter oportu-
nista e estão à espera de uma debilidade do sistema imune para se 
sobressair e causar alguma patogenia em humanos.
Palavras chaves: Microbiologia; Agente infeccioso; Análise bacterio-
lógica; Fômites.

ABSTRACT
The present study aimed to carry out a bacteriological analysis of por-
table computers belonging to undergraduate students in biomedicine. 
The research was carried out in a microbiology laboratory of a Univer-
sity Center in Sertão Central in the state of Ceará. Eight computers 
made up the sample of the present study. Biological samples from the-
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se equipment were collected using a Stereo Swab, which were later 
placed in BHI broth (brain heart infusion) and inoculated into a blood 
agar plate. After this inoculation process, bacterial recognition tests 
were performed with Gram stain, coagulase and catalase. Through 
these procedures, growth of microorganisms was observed in 100% 
of the samples. Bacterial growth was evidenced by development in 
the bacterial growth plate, where it again showed growth in 100% of 
the samples. The presence of these microorganisms can bring risks 
to their users, considering that many of these bacteria have an oppor-
tunistic character and wait for a weakness of the immune system to 
stand out and cause some pathogenicity in humans.
Keywords: Microbiology; Infectious agent; Bacteriological analysis; 
Fomites.

Introdução 

Estudos microbiológicos têm sido cada vez mais realizados e 
publicados na literatura. Isso deve-se ao fato de que parte dos patóge-
nos existentes podem acarretar danos severos à saúde do indivíduo, 
logo tornou-se uma linha de pesquisa importante e com demandas 
prioritárias nas últimas décadas. Nesse aspecto, existem diferentes 
modalidades e tipos de investigações com relação a cada microrga-
nismo, quer seja vírus, fungos ou bactérias (SOUZA et al., 2020).

Especificamente, as bactérias são microrganismos unicelulares, 
procariontes e apresentam morfologias variadas, sendo agrupadas em 
três grandes grupos morfológicos - cocos, bacilos e espiralados (VIEI-
RA; QUEIROZ, 2012). Ainda são classificadas em patogênicas, que 
provocam malefícios no organismo, e não patogênicas, como as que 
pertencem à microbiota natural. As bactérias patogênicas possuem 
diversas formas de contágio, dentre elas destaca-se a contaminação 
cruzada. Nesse tipo de contaminação os tratos respiratório e gastroin-
testinal são as principais vias de destino desses microorganismos (PÉ-
REZ-RODRÍGUEZ et al., 2008). Os seus sítios de localização são os 
mais diversos, de modo que o homem se contamina tanto por meio de 
fômites quanto por meio do contato físico e dinâmico com outros seres 
vivos e materiais inanimados (SOUZA et al., 2020).
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Os ambientes de contaminação são diversos, vão desde as 
residências até os espaços de movimentação pública, como é o caso 
de praças, restaurantes e locais de trabalho e lazer (FONSECA et al., 
2019). Em relação aos sinais e sintomas manifestados no homem em 
decorrência da presença desses microrganismos no seu organismo 
pode variar de uma simples infecção de orofaringe até um quadro 
mais complexo, como é o caso da meningite (PEREIRA et al., 2020).

Para além disso, um outro ponto que merece relevância nessa 
colocação é a resistência desses agentes aos fármacos sintéticos, 
em que tal justificativa é pautada na mutação gênica e uso inapropria-
do de antibioticoterapia (PEREIRA et al., 2020). 

A maior parte das pessoas desconhecem os potenciais riscos 
relacionados às bactérias, por isso se expõem facilmente a situações 
propícias de contaminação e de aquisição de resistências bacteria-
nas. Uma simples higienização adequada das mãos e de objetos que 
o sujeito carrega ou manipula no dia a dia, por exemplo, pode ser o 
suficiente para evitar a sua contaminação com agentes patogênicos 
(CORADINI et al., 2019). 

As superfícies de maior proliferação de bactérias encontram-se 
dentro do ambiente hospitalar (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2020). Contudo, 
os lugares com uma movimentação constante de pessoas e animais, 
como centros comerciais e universidades, não passam despercebidos 
nesse contexto, especialmente porque o processo de limpeza nesses 
ambientes ocorre basicamente uma única vez durante o dia e muitas 
vezes sem a utilização de saneantes adequados. Ademais, é comum 
que nesses ambientes os sujeitos manipulem seus objetos pessoais, 
por isso no que se refere a manipulação de pertences pessoais, há 
uma lacuna de conhecimento quanto a presença, quantidade e os 
principais tipos de microrganismos existentes nesses objetos, princi-
palmente celulares, fones de ouvido e computadores (WALIA et al., 
2014; BRAGA; CARDOSO, 2018).

A modernidade possibilita uma série de possibilidades quanto 
ao manuseio dos dispositivos tecnológicos, de modo flexível e dinâmi-
co. Contudo, é de conhecimento de muitos que a higienização desses 
dispositivos ocorre de maneira esporádica, tendo em vista, o risco de 
danos pelo contato dos produtos desinfetantes com o aparato tecno-
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lógico e o não hábito de higienização dos objetos pessoais. A falta de 
uma rotina de limpeza de objetos pessoais acarreta em uma ponte di-
reta de transmissão de microrganismos patogênicos por percorrerem 
diferentes ambientes e microbiotas (MACEDO et al., 2020). 

Amplia-se desse modo, a discussão sobre a necessidade de 
uma investigação microbiológica em microcomputadores, tendo em 
vista que, a maior parte dos usuários mantém contato direto com es-
ses dispositivos por um longo período de tempo sem uma higieniza-
ção adequada, além de percorrerem com eles diversos ambientes. 
Diante disso, o presente estudo objetivou realizar uma análise bac-
teriológica de computadores portáteis pertencentes a estudantes do 
curso de graduação em biomedicina.

Desenvolvimento

Trata-se de um relato de experiência realizado a partir de uma 
pesquisa experimental, de caráter descritivo analítico e com aborda-
gem qualitativa. O local escolhido para realização do estudo foi um 
Centro Universitário localizado na região do Sertão Central do Ceará. 
O período da pesquisa ocorreu entre março e maio de 2017. 

A amostra do presente estudo foi constituída por 8 computado-
res portáteis, os quais foram escolhidos aleatoriamente de discentes 
do curso de biomedicina da instituição referida. A obtenção da amos-
tra biológica foi dada a partir da coleta direta da microbiota presen-
te no computador por intermédio de Swabs estéreis umedecidos em 
soro fisiológico 0,09%, os quais foram friccionados sobre a superfície 
da parte posterior do teclado de digitação. Após esse processo, os 
Swabs foram inoculados em caldo BHI (brain heart infusion) e incuba-
dos a 35°C ± 2°C por 24 horas. Após esse período os microrganismos 
foram transferidos para o meio ágar sangue, sendo este apropriado 
para o crescimento bacteriano. Depois de inoculados no meio, essas 
bactérias passaram pelo processo de coloração de Gram e pelas pro-
vas bioquímicas de catalase e coagulase, conforme orienta o manu-
al da ANVISA (2008). Através desses procedimentos foi observado 
crescimento de microrganismos em 100% das amostras. O cresci-
mento bacteriano ficou evidenciado pelo desenvolvimento na placa de 
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crescimento bacteriano, onde novamente apresentou crescimento em 
100% das amostras.

No decorrer do experimento com as 8 amostras coletadas, foi 
perceptível a presença de microrganismos à amostra biológica, sendo 
comprovado pela presença de turvação do caldo BHI. O caldo BHI 
possui em sua fórmula nutrientes que são essenciais para o cresci-
mento de microrganismos, no entanto, esses crescem sem distinção 
de espécie, pois esse meio de crescimento não é seletivo, de modo 
a variar entre bactérias e fungos. Um ensaio semelhante foi realizado 
por Furtado and Matos (2020) em campos de mesa operatória, a qual 
utilizou-se o mesmo meio. Nesse estudo, pôde-se estabelecer um 
vínculo entre a presença de bactérias e um controle negativo. 

Conforme observado na Figura 1, houve proliferação bacteria-
na, no entanto, não foi possível identificar a espécie, o que tornou ne-
cessário a realização dos testes bioquímicos de coloração de Gram, 
catalase e oxidase. A primeira técnica apresenta uma boa margem 
de eficácia, principalmente quando o pesquisador deseja promover a 
classificação através das características morfológicas no aspecto de 
cocos e bacilos Gram negativos e positivos (SIQUEIRA et al., 2020). 

Figura 1 – Ensaio bacteriológico com 8 amostras biológicas de com-
putadores portáteis em placa de Petri contendo meio ágar sangue. 

 
Fonte: Autores, 2017.
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Na coloração de Gram, o computador 2 apresentou bactérias 
Gram negativa, diferenciando-se dos demais que se comportaram 
como Gram positivo pela morfologia espacial e colorimétrica, de for-
ma a prevalecer o delineamento do tipo bacilar (Tabela 1). Nessa óti-
ca, torna-se relevante o uso de técnicas moleculares para sua identifi-
cação definitiva na prática clínica no intuito de nortear um diagnóstico 
mais concreto e consequentemente um tratamento farmacológico de 
dose-concentração-resposta mais adequado (RAMOS-VIVAS, 2020). 

Tabela 01 – Resultados morfológicos e bioquímicos das bactérias en-
contradas nos microcomputadores. 

Computador Morfologia
Coloração de 

Gram
Catalase Coagulase

01 Bacilos Positivo + +

02 Bacilos Negativo + +

03 Bacilos Positivo + +

04 Bacilos Positivo - +

05 Bacilos Positivo + +

06 Bacilos Positivos + +

07 Bacilos Positivo + +

08 Bacilos Positivo + +

Fonte: Autores, 2017.

Ainda na análise, o microcomputador 2 apresentou na leitura 
espécies da família Enterobactérias. Para tanto, essas por sua vez, 
compreendem a um grupo heterogêneo de bacilos Gram-negativos 
fermentadores de glicose, constituído atualmente de 42 gêneros e 
mais de 100 espécies. As literaturas têm apontado o desenvolvimento 
de resistência desses microrganismos quando na presença conside-
rável de água potável, de acordo com MARTINS et al. (2019). Esse 
mecanismo tem se tornado um fator preocupante no contexto de redu-
zir o arsenal medicamentoso contra esses agentes e aumentar o seu 
grau de patogenicidade no organismo do hospedeiro.
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As outras bactérias são semelhantes ás Arcanobacterium ha-
emolyticum, anteriormente conhecido como Corynebacterium hae-
molyticum. Essa é uma bactéria bacilar gram-positiva, aeróbica, be-
ta-hemolítica, imóvel, de crescimento lento e faz parte da flora da 
faringe, podendo causar infecções de cabeça e pescoço e faringite 
(RODLOFF, 1999). Os sinais e sintomas causados por essa classe de 
bactérias incluem odinofagia, febre acima de 38 ºC, cefaleia, náuseas, 
vômitos e dor abdominal (PÉREZ et al., 2019).

Além disso, Infecção por A. haemolyticum é mais comum em 
pessoas de 15 a 25 anos de idade e se manifesta como faringite e/
ou amigdalite exsudativa acompanhadas por linfadenopatia cervical 
e rash cutâneo. Observa-se sinais semelhantes nos pacientes infec-
tados por estreptococos β-hemolíticos (escarlatina) ou infecção viral. 
Raramente, causam sinusite ou infecções sistêmicas e profundas, 
como endocardite; bacteremia; sepse grave; osteomielite; meningite; 
abscesso cerebral e pneumonia (MURRAY, 1999).

De modo geral, a presença dessas bactérias em objetos utiliza-
dos no cotidiano dos estudantes traz potenciais riscos à saúde desses 
usuários. Outros estudos também comprovaram que essas bactérias 
podem se colonizar nesse tipo de aparelho (GARCIA et al. 2018) ob-
servaram altas taxas de contaminação por bactérias patogênicas nos 
teclados e mouses de um hospital. Outros, como de Lima et al. (2016), 
comprovaram a presença de bactérias do tipo cocos gram-negativos 
e estreptococos gram-positivos em mouse de computadores coletivos 
em uma instituição de ensino superior.

A presença desses microrganismos pode oferecer riscos aos 
seus usuários, tendo em vista que muitas dessas bactérias têm cará-
ter oportunista e estão à espera de uma debilidade no sistema imune 
para se replicarem descontroladamente e causar alguma patogenia 
em humanos.

Considerações Finais

O presente estudo comprovou a presença de bactérias em to-
das as amostras analisadas. As bactérias identificadas através da colo-
ração de Gram negativo estavam presentes em apenas um microcom-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gram-positiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hem%C3%B3lise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hem%C3%B3lise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faringite
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putador portátil, enquanto que as demais resultaram em Gram positivo. 
Além disso, quanto aos parâmetros bioquímicos investigados, a maioria 
apresentou sensibilidade nos testes de catalase e coagulase.

A pesquisa revela a importância de ensaios bacteriológicos em 
dispositivos eletrônicos, expondo o potencial de riscos reais existen-
tes de contaminação por bactérias durante o manuseio diário desses 
objetos.  Dessa forma, cabe a realização de mais estudos envolvendo 
a temática no intuito de mapear os principais sítios de colonização 
bacteriana nos demais objetos de cunho pessoal.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo identificar as principais abordagens apli-
cadas por enfermeiros obstetras em relação as boas práticas do parto 
humanizado. Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL). 
Foi realizada a busca por artigos em português, indexadas na base de 
dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e publicadas nos últimos 
10 anos. Foram encontrados 25 artigos, resultando em 2 categorias: 
Boas Práticas de Enfermagem; e Parto Humanizado e a Enfermagem. 
Observou-se que ainda existem inúmeros casos de violência obstétri-
ca, advindas dos próprios profissionais. Salienta-se que a criação de 
vínculo entre profissional e paciente facilita a adaptação da gestante 
e melhora o bem-estar, visto que ela se sente mais à vontade e mais 
acolhida, tornando a assistência mais humanizada. Enfatiza-se tam-
bém a importância de uma boa preparação acadêmica desses profis-
sionais afim de se evitar mais casos de violência obstétrica.
Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica; Parto normal; Parto huma-
nizado; Assistência ao parto

ABSTRACT
This article aims to identify the main approaches applied by obstetric 
nurses in relation to good practices in humanized childbirth. This is 
an Integrative Literature Review (ILR). A search was performed for 
articles in Portuguese, indexed in the Virtual Health Library (BVS) 
database and published in the last 10 years. 25 articles were found, 
resulting in 2 categories: Good Nursing Practices; and  Humanized 
Childbirth and Nursing. It was observed that there are still numerous 
cases of obstetric violence, arising from the professionals themselves. 
It should be noted that the creation of a bond between the professional 
and the patient facilitates the adaptation of the pregnant woman and 
improves her well-being, since she feels more comfortable and more 
welcomed, making care more humanized. The importance of a good 
academic preparation of these professionals is also emphasized in 
order to avoid more cases of obstetric violence.
Keywords: Obstetric Nursing; Normal birth; Humanized birth; Child-
birth assistance
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Introdução

O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 
(PHPN) instituído pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria/GM 
nº 569 de 01 de Junho de 2000 têm como objetivo garantir acesso 
e qualidade à assistência realizada durante o acompanhamento pré-
-natal, parto e puerpério, promovendo o vínculo entre a assistência 
no ambulatório e o momento do parto de forma efetiva, permitindo 
mudanças de condutas e procedimentos, priorizando o parto normal 
sem medicalizações com o mínimo de intervenções e oficializando a 
realização dos partos normais de baixo risco por enfermeiros obste-
tras (BRASIL, 2011).

APHNP fundamenta-se nos preceitos de que a humanização da 
assistência obstétrica e neonatal é condição primeira para o adequado 
acompanhamento do parto e do puerpério. A humanização compreen-
de pelo menos dois aspectos fundamentais, o primeiro diz respeito à 
convicção de que é dever das unidades de saúde receber com dignida-
de a mulher, seus familiares e o recém-nascido (BRASIL, 2015).

A assistência realizada pelo enfermeiro obstetra é um dos 
pontos mais importantes para a assistência ao parto humanizado re-
fletindo melhorias na qualidade da assistência, permitindo o fortale-
cimento do vínculo, confiança e tranquilidade para a parturiente, pro-
porcionando mais sensação de controle da experiência do parto pelas 
mulheres, peitando as opiniões, crenças, cultura e valores da mulher 
resgatando o lado fisiológico do nascer, tornando a mulher à principal 
protagonista do processo partitivo (SILVA et al., 2018).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que ape-
nas 10% a 15% dos partos sejam realizados através de procedimen-
tos cirúrgicos, no entanto a realização de cesáreas é frequente tanto 
em países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos. Es-
forços vem sendo adotados por instituições com a Organização Pan 
Americana de Saúde (OPAS) e a OMS para reduzir o número de parto 
cesárea e orientar práticas para adotar durante o parto vaginal (AMA-
RAL et al., 2019).

Pesquisas demonstram que no Brasil o número de partos cesa-
rianos tem crescido consideravelmente nos últimos anos representan-
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do 35% dos partos no Sistema Único de Saúde (SUS) e 80% dos partos 
no setor privado de saúde. O uso desnecessário de procedimento ci-
rúrgico expõe a gestante a riscos, além de descaracterizar o processo 
fisiológico de parir (MASCARELLO; HORTA; SILVEIRA, 2017).

Em 1996 a OMS divulgou recomendações de boas práticas 
para o parto vaginal, dentre essas recomendações estão: o direito ao 
acompanhante, liberdade para a mulher escolher a posição para parir, 
uso de práticas não farmacológicas durante o trabalho de parto e a 
eliminação de práticas como, o uso de enema, tricotomia e a episioto-
mia (AMARAL et al., 2019).

Para concretizar a adoção dessas práticas promoveu-se a in-
serção de enfermeiros obstetras no cenário do parto humanizado. A 
participação desse profissional é considerada fator importante para 
implantação do parto humanizado e para a redução de medidas in-
tervencionistas também contribui com a redução das ocorrências dos 
casos denominados de violência obstétrica, expressão definida como 
a conduta, ato ou omissão cometido por profissionais de saúde que 
caracterizem apropriação indevida dos processos corporais e repro-
dutivos das mulheres (GUIMARÃES; JONAS; AMARAL; 2018).

Isso demonstra a importância do profissional enfermeiro em 
adotar práticas que visem o empoderamento da gestante no momen-
to do parto, assumindo seu papel de protagonista, respeitando a sua 
autonomia e sobre seu corpo. Considerando o parto como um evento 
fisiológico e a mulher um ser com capacidade emocional e biológica 
para conduzir seu parto dependendo apenas de ajuda e apoio. 

O presente estudo teve como objetivo identificar na literatura 
nacional a atuação dos enfermeiros obstetras na assistência ao par-
to humanizado, identificando as principais abordagens aplicadas por 
enfermeiros obstetras sobre as boas práticas do parto humanizado.

Metodologia

Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura (RIL), que se-
gundo Teixeira et al., (2013) é uma ampla abordagem metodológica que 
busca analisar uma quantidade satisfatória de publicações sobre uma 
temática, identificada através de síntese e análise dos dados verificados.
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Para a elaboração da pesquisa foram percorridas seis etapas 
metodológicas, a saber: (1) definição e elaboração da questão nortea-
dora; (2)  definição dos descritores, das bases de dados, definição dos 
critérios de inclusão e exclusão do material selecionado; (3) definição 
das informações a serem extraídas dos artigos, nessa etapa  utiliza-
mos o instrumento de Ursi (2005); (4) análise crítica, categorização e 
sumarização  dos dados extraídos; (5) discussão e síntese dos resul-
tados; (6)  apresentação da RIL (SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2020). 

Sendo assim, este estudo tem como questão de pesquisa: 
Quais as boas práticas de atenção ao parto humanizado realizadas 
por enfermeiros obstetras relatadas na literatura científica nacional?

Os critérios de inclusão da pesquisa foram: artigos disponíveis 
na íntegra, em formato gratuito, no idioma português, dos últimos 10 
anos (2010 a 2020). Os critérios de exclusão foram: teses, disserta-
ções e artigos que não abordem a assistência do enfermeiro.

A pesquisa foi realizada nas bases de dados indexadas no Portal 
Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores utilizados 
foram “parto normal”, “enfermeiros”, “Enfermeiros obstetras”, “assistência 
ao parto”, “parto humanizado”, “boas práticas”, “Enfermagem obstétrica”, 
“obstetras”. Para a seleção dos artigos foram adotadas cinco estratégias 
de busca associando os descritores operador booleano “AND”.

A etapa de coleta de dados foi realizada por duas pesquisado-
ras de modo independente e avaliado por uma terceira pesquisadora 
que analisou se os artigos selecionados atendiam aos critérios esta-
belecidos e se tinham relação com o objeto de estudo da pesquisa, 
em caso de discordância o processo era repetido na base de dados.  

As estratégias de busca utilizada foram: [(“Parto humanizado”) 
AND (“obstetras”)] resultando em 55 estudos, destes apenas 11 fize-
ram parte da pesquisa. Os 44 artigos excluídos não respondiam à 
questão de pesquisa.

Ao realizar o cruzamento entre os descritores [(“Parto normal”) 
AND (“parto humanizado”)], retornaram 35 artigos, destes 31 foram 
excluídos por não atenderem os critérios de inclusão da pesquisa, 
apenas 4 estudos foram incluídos na pesquisa.

A estratégia realizada entre os descritores [(“Boas práticas) 
AND (Enfermagem Obstétrica”)] obtivemos 33 artigos, sendo excluí-
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dos 25 artigos e utilizados 8 artigos. A exclusão dos artigos foi por não 
atender os critérios texto completo e idioma português.

Ao se utilizar a associação entre os descritores [(“Parto nor-
mal) AND (Enfermeiros”)], foram encontrados um total de 936 artigos. 
Ao utilizar os filtros do sistema de busca do portal de acordo com os 
critérios de seleção da pesquisa restarem 15 artigos, destes somente 
5 fizeram parte da pesquisa, os 10 artigos excluídos não respondiam 
à questão de pesquisa.

A associação entre os descritores [(“Assistência ao parto”) 
AND (“enfermeiros obstetras”)], foram encontrados 1.720 artigos, utili-
zando-se os filtros do portal anos de 2010 a 2020 e idioma português 
restaram 20 artigos, 13 foram descartados por não ter relação com o 
objeto de pesquisa, apenas 7 artigos fizeram parte da pesquisa.

Resultados e Discussões

Após a leitura de cada um dos artigos selecionados para a 
pesquisa foram extraídas as principais informações para facilitar a vi-
sualização e organização, a tabela 1 apresenta um panorama geral 
de todos os estudos elencados. 

Tabela1 - Resultados de Pesquisa/ Fonte: Elaborada pelos autores. 
Belém/PA, 2022

Nº ANO TÍTULO AUTOR

01 2020 Práticas assistenciais em partos de risco habitu-
al assistidos por enfermeiras obstétricas.

Ritter, S.K. 
Gonçalves,A.C; 
Gouveia, H.G

02 2019
Violência obstétrica na perspectiva dos profis-
sionais de enfermagem envolvidos na assistên-
cia ao parto.

Alexandria ST;
et al.

03 2019 Percepção dos enfermeiros obstetras diante do 
parto humanizado.

Vilela AT;
et al.,

04 2019
Contribuições da enfermagem obstétrica para 
as boas práticas no trabalho de parto e parto 
vaginal.

Alves TCM,
et al.,

05 2018 Contribuição da enfermeira obstétrica nas boas 
práticas da assistência ao parto e nascimento.

Ramos WMA
et al.,
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06 2017
Novas práticas de atenção ao parto e os desa-
fios para a humanização da assistência nas re-
giões sul e sudeste do Brasil

Pereira RM,
et al.,

07 2016 Implementação da humanização da assistência 
ao parto natural.

Motta S.A.M.F, 
Feitosa D.S, 

Bezerra S.T.F, 
et al

Boas práticas de enfermagem

Até o ano de 2014 eram registradas altas taxas de interferência 
no processo de parto, onde a assistência sempre era voltado para o 
protagonismo do médico. A introdução das enfermeiras obstetrizes 
no PPP trouxe um cuidado diferenciado, modificando aquele modelo 
tradicional de protagonismo médico (ALVES et al., 2019).

Segundo Alves et al (2019) com a inserção desses profissio-
nais, utilizou-se métodos menos invasivos para aquela parturiente, 
observou-se que alguns métodos não farmacológicos para o alívio da 
dor foram utilizados tais como o banho de aspersão, uso de bola e, a 
deambulação. Essas práticas utilizadas são de baixo custo, que po-
dem ser ofertadas pela instituição de saúde, e apresentam um grande 
impacto na assistência dessa gestante, principalmente quando substi-
tuem alguma analgesia, proporcionando o maior conforto. 

Cada uma dessas intervenções não farmacológicas tem por 
objetivo a melhora do desconforto da parturiente na hora do seu tra-
balho de parto.  A comunicação com empatia e efetividade transmite 
apoio, conforto e confiança, fazendo com que a mulher se sinta segu-
ra e respeitada como pessoa, além de contribuir para uma participa-
ção mais ativa da mulher no parto (MOTTA et al, 2016).

Primigestas e mulheres de até 30 anos foram as que mais usa-
ram esses medos de alívio para dor, grande parte das parturientes 
fizeram uso de práticas que não fossem invasivas, dentre elas está 
a posição vertical que contraria a posição litotômica que são normal-
mente utilizadas em algumas maternidades, a posição vertical diminui 
significativamente a episiotomia (PEREIRA et al, 2017).

Alexandria et al (2019) afirma que apesar de algumas práticas 
terem sido utilizadas no processo fisiológico do parto e nascimento 
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que acabam sendo modelos tecnocratas, a inserção de obstetriz traz 
um cuidado totalmente humanizado, por isso a importância da forma-
ção de novos profissionais com a essa visão holística. 

Essas práticas não interferem no processo do parto e são 
preconizadas pela MS/OMS como os métodos não farmacológicos para 
alívio da dor e posições verticais e a presença do acompanhante escolhi-
do pela mulher, tudo isso qualifica e valoriza os serviços prestados pelas 
enfermeiras obstetras, que acabam reduzindo as práticas intervencionis-
tas que não são adequadas e que não possuem respaldo científico. 

Essa relação entre práticas não usuais e a assistência precisa 
ser discutida, tendo em vista um cuidado integral e humanizado. Vale 
relembra que o exercício profissional da enfermagem foi aprovado 
ano de 1986, que dá autonomia ao enfermeiro obstetra ao cuidado 
integral ao processo parturitivo. (VILELA et al., 2019).

Para Alves et al., (2019) os partos que são assistidos pelo pro-
fissional de enfermagem, são os que tem a maior utilização de boas 
práticas e não possuem tantas intervenções, por isso a importância 
desse profissional no processo de parto de risco habitual.

É importante afirmar que a enfermagem tem o papel muito 
importante nesse cenário, participando de forma efetiva para junção 
de princípios nacionais e internacionais quem são preconizados na 
atenção humanizada do parto. A autonomia desse profissional acaba 
gerando experiencias agradáveis na mulher, mostrando o cuidado di-
ferenciado da enfermagem. 

Ramos et al., (2018) demonstrou que a atuação da Enferma-
gem Obstétrica (EO) no parto acaba diminuindo a morbimortalidade 
materno-infantil, e proporciona experiencia positiva. Além disso os 
medos não farmacológicos de alívio da dor são mais utilizados pelos 
profissionais da enfermagem que acompanham o parto, onde acaba 
trazendo mais conforto para mulher.

 Além disso, foi apontado que o partograma também é uma das 
práticas mais utilizadas pelos EO, utiliza-se essa técnica para acompa-
nhar a evolução do trabalho de parto, na qual é utilizado pelos profissio-
nais da área da saúde que acompanham o parto. As recomendações 
mundiais desencorajam a realização de episiotomia de forma rotineira 
pois não existe evidências cientificas (PEREIRA et al., 2017).
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Dentre as mudanças citadas, Motta et al., (2016) destaca a 
maior participação de enfermeiros obstétricos na assistência a mu-
lher em trabalho de parto. Tendo como foco principal a diminuição de 
procedimentos desnecessários tais como a cesárea, ajudando assim 
na diminuição da morbi-mortalidade materna. O enfermeiro obstétrico 
além de atender a parte clínica, também deve ofertar o apoio emocio-
nal a essas mulheres.

Os estudos mostram a realidade assistencial no Brasil, onde 
a maioria das mulheres são expostas as práticas de intervenção sem 
indicação, mas é importante lembrar que as práticas obstétricas ainda 
estão presentes e que as boas práticas no parto e nascimento não 
são realidades para todas as mulheres (ALEXANDRIA et al., 2019).

Cabe ao profissional repensar na sua forma de atuação, e lem-
brar que o parto é processo fisiológico logo, não precisa de interferên-
cias por parte da equipe. São necessários mais estudos que possam 
difundir novas estratégias de práticas obstétricas.

Parto humanizado e a enfermagem

O trabalho de parto e o nascimento deve ser de forma humani-
zada, onde preconiza-se que o profissional respeite o processo fisio-
lógico, e que a intervenção seja de forma ética, reconhecendo todos 
os aspectos de cada mulher tornando a sua assistência mais acolhe-
dora, dignada é respeitosa (VILELA et al., 2019).

Assim o caminho para transformação dessas práticas possa 
ser de forma humanizada, de forma que os enfermeiros obstétricos 
estejam em harmonia com as recomendações do ministério da saúde 
e OMS em relação as condutas obstétricas.

Para Ritter, Gonçalves e Gouvea (2020) a prática assistencial 
deve ser voltada para valorização da mulher fortalecendo-a no pro-
cesso de parir, acolhendo, respeitando-a em seu tempo, propiciando 
cuidados para o alívio da dor e condução do trabalho de parto.

 Podemos confirmar que os cuidados prestados pela enfermei-
ra são baseados em evidências científicas, mostrando que a assistên-
cia esta pautada na visão holística, que vai além dos aspectos fisioló-
gicos, tornando o momento de parir mais harmonioso.
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O Ministério da Saúde preconiza que o ambiente deve ser aco-
lhedor e atendimento individualizado, assim a mulher pode expressar 
suas necessidades e se sentir segura e protegida. Pois, como citado 
por Alexandria et al., (2019) no modelo tecnocrático, o parto baseia-se 
na passividade da mulher, e o profissional de saúde como detentor 
único do conhecimento, e cabendo a ele a tomada de decisão.

 As diretrizes da Rede Cegonha, instituída pela Portaria nº 
1.459, de 24 de junho de 2011, almejam melhorias no acesso e na 
qualidade da assistência à mulher e à criança, por meio da vinculação 
da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro, além da 
implementação das boas práticas na atenção ao parto e nascimento. 

Portanto se pensarmos no cuidado a mulher, devemos buscar 
seu empoderamento, juntamente com as práticas exercidas pela en-
fermagem, que devem valorizar e respeitar a fisiologia do parto, além 
de prestar acolhimento, suporte físico e emocional à parturiente, es-
timulando a práticas não invasivas e não farmacológicas de alívio da 
dor, como o estímulo à livre movimentação, à deambulação, banho de 
aspersão, e o estímulo ao acompanhante de escolha da mulher. 

Uma assistência humanizada faz total diferença no processo 
parturitivo, a mulher se sente importante e segura em relação ao que 
está acontecendo com seu corpo e, com seu bebê (RITTER, GON-
ÇALVES, GOUVEA, 2020). Essa humanização traz todo um prota-
gonismo para aquela mulher, fazendo com que ela decida sobre seu 
cuidado, é acaba lhe dando autonomia e segurança sobre seu parto 

Durante o processo de humanização é importante que os pro-
fissionais acolham essa parturiente e respeite o processo fisiológico e 
biológico do parto e, que não façam utilização de intervenções desne-
cessárias. Mas infelizmente o país nos mostra outra realidade perante 
a desumanização do parto, uma grade parcela de mulheres sofre al-
gum tipo de violência durante seu parto seja por condutas desrespei-
tosas e grosseiras, ou seja, pela classe econômica daquela paciente 
(ALEXANDRIA et al., 2019).

Ramos et al., (2018) aponta para outras técnicas incentivadas 
a mulheres em trabalho de parto, tais como: a massagem que é um 
método de estimulação sensorial que tem o potencial de promover alí-
vio da dor e o efeito de relaxamento, diminuindo o estresse emocional, 
melhorando o fluxo sanguíneo e a oxigenação dos tecidos.
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O cavalinho que consiste em um assento com apoio para os 
braços, o que auxilia na postura da parturiente em estar sentada, com 
as costas inclinadas para frente promovendo balanço pélvico. E a de-
ambulação de grávidas, já que foi constatado por estudos que é uma 
técnica que causa uma menor duração de trabalho de parto devido á 
melhor contratilidade uterina, sem necessidade do uso de ocitocina e 
de analgesia, além de diminuir a necessidade de realização de parto 
vaginal com fórceps e episiotomia (MOTTA et al., 2016).

Inúmeros esforços vêm sendo tomados a respeito da humani-
zação do parto, ainda assim há uma grande parcela de práticas pro-
movidas na atenção ao parto e nascimento, principalmente a episioto-
mia e a manobra de Kristeller, culminando com atos de violência, em 
muitos casos. Para isso é necessário mais estudo para que possamos 
compreender o processo de implantação da humanização do parto e 
nascimento. (ALEXANDRIA et al., 2019).

Alexandria et al., (2019) conceitua a violência obstétrica pela 
negligência de muitos profissionais, discriminação social, violência 
verbal, física e psicológica, sendo também considerado ato de violên-
cia obstétrica, o uso inadequado de tecnologias e a adoção de proce-
dimentos. As agressões verbais são as principais forma de violência 
obstétricas, assim é necessária uma educação continuada para todos 
da equipe multiprofissional. 

Sabe-se que existe altas taxas de cesárea no país, prática 
esta que deve ser desencorajada pelos profissionais visto que ofe-
rece maiores risco de infecção e morte materna. Apesar disso, inde-
pendentemente se é o parto é vaginal ou parto cesárea, a equipe de 
assegurar o bem estar da mulher e bebê (PEREIRA et al., 2018). 

As decisões acerca do parto devem ser tomadas integralmente 
pela parturiente desde que ela esteja em condições de decidir, mes-
mo assim a humanização ocorre de forma desigual, com isso obser-
va-se a grande vulnerabilidade no sistema de saúde.

 Assim faz-se necessário mudar várias atitudes de profissio-
nais da área, visando a assistência pluridisciplinar de toda equipe, ga-
rantindo o direito da mulher e do recém-nascido, além do preparo da 
gestante para o parto desde o pré-natal. Sempre buscando o respeito 
e autonomia da mulher favorecendo seus interesses. 
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Na maioria das maternidades a posição litotomica se faz pre-
dominante no período do parto, com uma taxa bem significante. Mas 
existe também altas taxas de práticas benéficas para gestante e RN 
que foram assistidos por enfermeiros obstetras, assim podendo di-
minuir as intervenções como tricotomia, uso de medicamentos para 
alívio da dor, uso de ocitocina, analgesia epidural e posição semissen-
tada (RITTER; GONÇALVES; GOUVEIA, 2020).

Em concordância com Vilela et al., (2019) quando afirma que o 
enfermeiro precisa compreender que o parto natural necessita de res-
peito e de recursos materiais, estruturas e profissionais humanizados, 
além de incentivar o protagonismo da gestante. Percebe-se também 
que durante preparação da mulher no período do pré-natal se torna 
um ponto negativo no momento da assistência ao parto.

Conclusão

Observou-se que a criação de vínculo entre profissional e pa-
ciente facilita a adaptação da gestante e melhora o bem-estar dela, 
visto que ela se sente mais à vontade e mais acolhida, fazendo com 
que a assistência seja mais humanizada. Esse vínculo não deve ser 
somente dos enfermeiros com a gestante, mas também de toda a 
equipe multiprofissional. 

Foi possível notar que ainda falta um preparo de alguns profis-
sionais na assistência ao parto, visto que, ainda há a prevalência de 
violências obstétricas, fato este que é muito preocupante, portanto, 
deve-se haver uma melhor educação dentro das universidades sobre 
o assunto, e também a instituição deve fornecer uma educação con-
tinuada a toda equipe multiprofissional, afim de se evitar esse tipo de 
problema.

Destacamos ainda para a importância da educação em saúde 
para as gestantes, a fim de sanar suas dúvidas e informá-las sobre 
seus direitos, sobre a lei que as rege em relação ao acompanhante 
na hora do parto. Pois foi possível observar a falta de conhecimento 
dessas clientes sobre seu poder de escolha, e sobre o próprio ato de 
parir. Essa educação em saúde também deve ser feita após o nasci-
mento, com orientações sobre a práticas e técnicas que a puérpera 
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pode utilizar, como a técnica da pega, auxiliando e facilitando a ama-
mentação, método canguru, entre outras.

Outro ponto a ser salientado é o acesso aos programas do 
SUS, desde o momento da gravidez até o parto, nascimento e de-
senvolvimento da criança e a saúde da puérpera. Hoje o SUS atende 
os programas de Pré-natal, Planejamento familiar e Atendimento a 
criança, além de ofertar gratuitamente todas as vacinas tanto para 
gestante quanto para a criança.

Por fim, conclui-se que ainda há poucas pesquisas relaciona-
das a humanização no parto, devendo haver mais estudos e casos 
sobre o assunto, visto que é necessário para atualização de dados, 
e enriquecer as plataformas sobre o assunto, visando uma resposta 
positiva.
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RESUMO
É notório o uso de células-tronco (CT) com propósitos terapêuticos em 
diferentes áreas da medicina. Elas são utilizadas objetivando restaurar 
a homeostasia celular perdida em decorrência de algumas patologias. 
As CT são células auto-renováveis e com alta taxa de diferenciação em 
linhagens celulares sob a ação de estímulos endógenos. Diferentes teci-
dos são fontes de CTAs, dentre eles a polpa dentária de dentes decídu-
os e permanentes. As CT oriundas da polpa dentária são denominadas 
como CTDP (célula-tronco da polpa dentária). Diante do exposto, o pre-
sente trabalho que  foi baseado em uma revisão literária utilizando como 
base de dados alguns trabalhos indexados no Google acadêmico, Lilacs, 
SciELO e PubMed,visando discorrer sobre as células-troncos obtidas a 
partir da polpa dentária de dentes decíduos e permanentes como fontes 
acessíveis de células-troncos para estudos em diferentes áreas médicas, 
assim sendo um meio promissor e alternativo de CTAs .
Palavras-Chaves: medicina regenerativa; odontologia; dentes decí-
duos; dentes permanentes.
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ABSTRACT
The use of stem cells (SC) for therapeutic purposes in different areas 
of medicine is well known. They are used to restore cellular homeosta-
sis lost as a result of some pathologies. SC are self-renewable cells 
with a high rate of differentiation into cell lines under the action of en-
dogenous stimuli. Different tissues are sources of CTAs, including the 
dental pulp of deciduous and permanent teeth. The SC derived from 
the dental pulp are called CTDP (dental pulp stem cell). In view of the 
above, the present work was based on a literary review using as a 
database some works indexed in Google academic, Lilacs, SciELO 
and PubMed, aiming to discuss stem cells obtained from the dental 
pulp of deciduous and permanent teeth as accessible sources of stem 
cells for studies in different medical areas, thus being a promising and 
alternative means of CTAs.
Key words: regenerative medicine; dentistry; deciduous teeth; perma-
nent teeth.

Introdução

Avanços ocorridos nas áreas da biologia molecular e celular, 
medicina regenerativa, bioengenharia e engenharia tecidual – pro-
porcionaram a criação de técnicas focadas na reconstituição e/ou re-
generação de tecidos através da utilização de células-tronco (CT). 
Estas células podem ser empregadas com fins terapêuticos para o 
tratamento de enfermidades provocadas ou causadas por danos celu-
lares como por exemplo, diabetes, cardiopatias, doenças autoimunes, 
Parkinson e doenças odontológicas (GILDO; FERREIRA, 2017; PI-
RES, et al., 2017; CARVALHO, 2019; NASCIMENTO; GALVÃO, 2019).

As CT apresentam alta aptidão de auto-renovação e indiferen-
ciadas, ou seja, ainda não estão comprometidas com uma linhagem 
celular específica. Contudo, quando expostas a fatores de crescimen-
tos específicos se multiplicam e se diferenciam em uma população de 
células especializadas. Elas são classificadas quanto ao seu potencial 
de diferenciação (totipotentes, pluripotentes e multipotentes) e origem 
(embrionária e adultas) (ODORICO; KAUFMAN; THOMSON, 2001; 
KERKIS, et al., 2006; SOUZA, 2016). 
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As células-tronco embrionárias (CTEs) são encontradas no 
embrião e com capacidade de proliferação e diferenciação em dis-
tintas linhagens celulares. Questões religiosas, culturais, implicações 
éticas e legais são fatores que restringem o seu emprego na pesqui-
sa. Por outro lado, as células-troncos adultas (CTAs) não esbarra em 
algumas restrições impostas para as CTEs e são células autogênicas 
e responsáveis pela homeostasia dos tecidos através da realização 
de reparos teciduais (ODORICO; KAUFMAN; THOMSON, 2001; SO-
ARES, et al., 2007; CARDOSO; DE ARRUDA, 2009).

O cérebro, a medula óssea, o pâncreas, a pele e a polpa den-
tária de dentes decíduos e permanentes são exemplos de órgãos e te-
cidos que podemos encontrar as CTAs. A polpa dentária é comumen-
te utilizada como fontes acessíveis de CTAs para pesquisas (SLACK, 
2000; GRONTHOS, et al., 2002; MIURA, et al., 2003; KERKIS, et al., 
2006; TARNOWSKI; SIERON, 2006; SOUZA, 2016). 

Diante do exposto, o presente trabalho visa discorrer sobre as 
células-troncos obtidas a partir da polpa dentária de dentes decíduos 
e permanentes como fontes acessíveis de células-troncos para estu-
dos em diferentes áreas médicas. 

Este estudo foi baseado em uma revisão literária utilizando 
como base de dados monografia, trabalhos de conclusão de curso, 
dissertações, teses e artigos científicos indexados no Google acadê-
mico, Lilacs, SciELO e PubMed. Foram utilizados como descritores 
nas línguas portuguesa e inglesa: células-troncos (stem cells), pol-
pa dentária (dental pulp), dentes decíduos (deciduous teeth) e dentes 
permanentes (permanent teeth). Os critérios de inclusão utilizados 
levaram em consideração se os estudos estavam de acordo com o 
objetivo proposto para a concretização deste trabalho. Os trabalhos 
em desacordo com o objetivo foram rejeitados. 

Medicina regenerativa e engenharia tecidual e o uso de célu-
las-troncos

A medicina regenerativa e engenharia tecidual são áreas pro-
missoras da ciência, visam a aplicação de seus conhecimentos para 
criação de ferramentas que possibilitam o restabelecimento da fun-
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cionalidade e homeostase que foi comprometida em virtude de al-
gumas enfermidades, como doenças neurodegenerativas, osteoar-
ticulares, cardiopatias, diabetes e doença periodontal, por exemplo. 
Estas patologias prejudicam as funções vitais do indivíduo, uma vez 
que provocam danos celulares ou se manifestam em decorrência de-
les (BERTHIAUME; MAGUIRE; YARMUSH, 2011; PIRES, et al., 2017; 
ALT; SCHMITZ; BAI, 2019; CARVALHO, 2019).

Para o restabelecimento do estado de homeostase, elas utilizam 
três estratégias: uso de células-tronco como um substituto celular, fatores 
de crescimento e o scaffold. O scaffold é empregado como suporte e/ou 
molde para a ancoragem e/ou para a liberação contínua de CT e pela 
a ação dos fatores de crescimento se diferenciam no tipo de linhagem 
celular desejado ou auxiliam na regeneração de danos celulares (ALBU-
QUERQUE, et al., 2014. CHANGOTADE, et al., 20015; OLIVEIRA, 2016).

Na área odontológica, são utilizados material inerte ou enxer-
tos para restabelecimento de perdas dentárias. As estruturas rema-
nescentes são removidas por processo mecânico podendo agravar o 
quadro clínico do paciente. Visando a reconstituição tecidual, a medi-
cina regenerativa surge como uma alternativa promissora e menos in-
vasiva na endodontia pelo emprego de scaffolds de materiais biocom-
patíveis simulando o microambiente dental e auxiliando no processo 
de reparo (MAHLA, 2016; ROBERTS; KIRKPATRICK; BERGERON, 
2017; ALT; SCHMITZ; BAI, 2019).

O uso de CT nas referidas áreas médicas está associado à 
suas particularidades: são células indiferenciadas e inespecíficas, 
grande taxa de multiplicação e ainda permanecem não comprometi-
das com uma determinada linhagem celular por um grande período. 
Quando sob ação de fatores de crescimentos específicos se diferen-
ciam em células especializadas e funcionais de um determinado te-
cido. Além disso, são auto-renováveis, ou seja, à medida que rece-
bem estímulos de fatores de crescimentos para sua proliferação elas 
repõem a população de células-tronco e posteriormente seguem a 
via de diferenciação celular (Figura 1) (KERKIS, et al., 2006; PRATA, 
2006; WODEWOTZKY, 2008; GARCIA; ROQUE; SILVA, 2017; BRU-
DER; SILVA, 2017; ANITUA; TROYA; ZALDUENDO, 2018; ALT; SCH-
MITZ; BAI, 2019; CARVALHO, 2019; NASCIMENTO; GALVÃO, 2019).
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Figura 1. Propriedades das células-tronco.

Fonte: PRATA, 2006. Adaptado.

Classificação das células-troncos: Potencial de diferenciação e 
estágio de desenvolvimento

As tabelas 1 e 2, mostram a classificação das células-troncos 
quanto a seu potencial de diferenciação e tecido de origem (EVANS; 
KAUFMAN, 1981; MARTIN, 1981; EVANS, 1989; THOMSON, et al., 
1998; SOUZA, 2016).

Tabela 1. Potencial de diferenciação das células-troncos.
Potencial de 

diferenciação Características

Totipotentes Capacidade de diferenciação em todos os tipos celulares do or-
ganismo, inclusive os anexos placentários;

Pluripotentes
Capacidade de diferenciação em todos os tipos celulares deriva-
dos dos três folhetos germinativos, contudo sem capacidade de 
criar um organismo adulto;

Multipotentes Capacidade de diferenciação restrita ao folheto embrionário de 
origem.

Fonte: Souza, 2016. Adaptado.
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As células-tronco totipotentes são obtidas na fase inicial da 
embriogênese a partir da mórula, assim o zigoto é a única fonte desse 
tipo de CT. Durante a fase blastocística são encontradas as células-
-tronco pluripotentes, elas são oriundas do ectoderma, mesoderma e 
endoderma. As multipotentes estão presentes nos tecidos em esta-
do de quiescência e só se diferenciam quando sob ação dos fatores 
de crescimento (FRIEDENSTEIN; GORSKAJA; KULAGINA, 1976; 
EVANS; KAUFMAN, 1981; THOMSON, et al., 1998; SOUZA, 2016; 
PIRES, et al., 2017; CARVALHO, 2019). 

Tabela 2. Estágio de desenvolvimento das células-troncos.
Origem da célula-tronco Características

Células-tronco embrionárias Derivadas da massa celular interna do blas-
tocisto;

Células-tronco pluripotentes 
induzidas

Células adultas reprogramadas através da in-
serção de fatores de transcrição específicos;

Células-troncos fetais Células-troncos pós-natais com grande poten-
cial de diferenciação;

Células-tronco adultas Células tecido-específicas. 

Fonte: Souza, 2016. Adaptado.

Visando o estudo dos mecanismos de diferenciação celular 
e possíveis aplicabilidades terapêuticas, no ano de 1981, a partir de 
blastocistos de camundongos foram obtidos o primeiro isolamento de 
células-tronco embrionárias (CTEs). O estudo dos mecanismos de 
diferenciação das CTEs ocorre in vitro e sob a ação de fatores de 
crescimentos específicos pode-se induzir a sua diferenciação em inú-
meras linhagens celulares (EVANS; KAUFMAN, 1981; SACHINIDIS, 
et al., 2013; SOUZA, 2016).

No ano de 2006, os pesquisadores Takahashi e Yamanaka 
modificaram geneticamente e reprogramaram células adultas através 
de transfecção e induziram a sua diferenciação em células embrioná-
rias, criando as primeiras células-tronco pluripotentes induzidas. Mes-
mo com o grande potencial para pesquisa em diferentes áreas, o uso 
de tais células é limitado em decorrência da dificuldade em obtê-las.



201

As células-tronco fetais são encontradas no cordão umbili-
cal, material abortivo e placenta por exemplo. Por suas característi-
cas, molecular e celular, se enquadram como células-tronco adultas 
(CTAs), todavia, com maior capacidade de diferenciação do que as 
CTAs (CARLIN, et al., 2006). 

As CTAs são responsáveis pela manutenção da homeostasia 
tecidual e crescimento celular. Podem ser de origem mesenquimais, 
epiteliais e hematopoiéticas e encontradas por exemplo, no cérebro, 
encéfalo, medula óssea, sistema digestivo, músculo esquelético, teci-
do adiposo, fígado, rins, pâncreas, pele, ligamento periodontal e polpa 
dentária (PITTENGER, et al., 1999; SLACK, 2000; GRONTHOS, et 
al., 2002; MIURA, et al., 2003; KERKIS, et al., 2006; TARNOWSKI; 
SIERON, 2006; SOUZA, 2016; PIRES, et al., 2017; ALT; SCHMITZ; 
BAI, 2019; CARVALHO, 2019). 

Células-troncos embrionários pluripotentes e células troncos 
adultas multipotentes

As células-tronco embrionários são pluripotentes e capazes 
de originar todas as células presentes no organismo e desta forma, 
mostrando um leque de aplicabilidade com fins terapêuticos. Contu-
do, fatores como possíveis formações teratogênicas, mecanismos de 
diferenciação ainda não elucidados, rejeição imunológica, onerosos 
custos para obtenção e restrições tanto éticas como legais limitam o 
seu emprego para tal propósito (ASAHARA; KALKA; ISNER, 2000; 
BUENO, et al., 2009; FODOR, 2003; KERKIS, et al., 2008; SOUZA, 
2016). 

Em contrapartida, as células-tronco adultas não apresentam 
perfil teratogênico, uma vez que são multipotentes e o seu uso na 
pesquisa não apresenta os mesmos empecilhos éticos e legais que 
as células anteriormente citadas (ASAHARA; KALKA; ISNER, 2000; 
BUENO, et al., 2009; FODOR, 2003; KERKIS, et al., 2008; SOUZA, 
2016).

Como fontes de CTAs são utilizadas as células provenientes 
da medula óssea, do tecido adiposo e da polpa dentária. Nos últimos 
anos, como fonte mais acessíveis de CTAs, a polpa dentária de den-
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tes decíduos e permanentes está ganhando mais espaços, devido a 
sua relativa facilidade de obtenção, origem, potencial de diferenciação 
e compatibilidade imunológica (MILETICH; SHARPE, 2004; GRON-
THOS, et al., 2002; MIURA, et al., 2003; KREJČÍ; GRIM, 2010; SOU-
ZA, 2016; ALT; SCHMITZ; BAI, 2019). 

Odontogênese: polpa dentária como fonte de células-tronco 
adultas

A fase de formação dos elementos dentários é compreendida 
como odontogênese. Ela inicia no período embrionário por meio de 
processos celulares e moleculares altamente regulados e pela asso-
ciação conjunta de células derivadas do ectoderma (epitélio oral) com 
células do ectomesênquima da crista neural (YEN; SHARPE, 2008; 
NANCI, 2013; CARVALHO, 2019).

A crista neural é um tecido transiente derivado do mesoderma 
e do ectoderma embrionário e durante a odontogênese origina quase 
todos os componentes do dente, com exceção do esmalte. Dentre as 
estruturas formadas temos a polpa dentária (MILETICH; SHARPE, 
2004; KERKIS, et al., 2006; KREJČÍ; GRIM, 2010; SOUZA, 2016).  

A polpa dentária de dentes decíduos e permanentes é consti-
tuída por tecido conjuntivo frouxo, rica em odontoblastos e com vas-
cularização e inervação local. É um ambiente rico em células-tronco 
denominadas de CTDP (células-tronco da polpa dentária) (Figura 2) 
e dividida em quatro camadas (Tabela 3). CTDP são células do tipo 
multipotente mesenquimais e com características similares às CT da 
medula óssea. Apresentam vantagens em relação as outras CTAs co-
mumente utilizadas, visto que são relativamente fáceis de obtenção 
e baixa morbidade durante o procedimento de coleta e com grande 
capacidade proliferativa in vitro. Tais fatores justificam o seu uso como 
fontes acessíveis de células-troncos adultas pluripotentes induzidas 
para pesquisas (MILETICH; SHARPE, 2004; KERKIS, et al., 2006; 
KREJČÍ; GRIM, 2010; SOUZA, 2016; TAUMATURGO; VASQUES; FI-
GUEIREDO, 2016; PEREIRA, 2018; NASCIMENTO; GALVÃO, 2019).
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Figura 2.  Local de obtenção das células-tronco da polpa dentária de 
dentes permanentes.

Fonte: Carvalho, 2019. Adaptada.

Tabela 3. Camadas da polpa dentária.
Camadas da polpa 

dentária Características

Primeira camada Camada mais externa e constituída de odontoblasto que 
produz a dentina;

Segunda camada Pobre em células, contudo rica em matriz extracelular;

Terceira camada Local de presença de células progenitoras com plasticida-
de e pluripotência;

Quarta camada Camada mais interna, presença da área vascular e o do 
plexo nervoso.

Fonte: Nascimento; Galvão, 2019. Adaptado.

Com CTPD oriundas do terceiro molar de humanos adultos, 
Gronthos e colaboradores (2000) foram capazes de induzir a sua di-
ferenciação em células similares à odontoblastos, evidenciando a sua 
capacidade de serem utilizadas como alternativas de células-tronco 
adultas induzidas. 

Diante dessa descoberta inúmeros estudos, tanto in vitro como 
in vivo, verificaram a potencialidade dessas células em se diferenciar 
em células neurais, osteogênicas, adipócitos, musculares, tecidos ós-
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seos e epitélio corneano. Além disso, outras populações de CTPD 
foram isoladas em dentes decíduos humanos e denominadas como 
células-tronco imaturas de polpa dentária (CTIPD) e células-tronco 
exfoliada de dentes decíduos humanos (CTEDDH) (MIURA, et al., 
2003; KERKIS, et al., 2006; CHADIPIRALLA, et al., 2010; GOMES, et 
al., 2010; SAKAI, et al., 2010; ZHENG, et al., 2010; DE ALMEIDA, et 
al., 2011; LIZIER, et al., 2012).

Nessas populações foram encontrados genes de células-tron-
co embrionárias tais como, OCT3/4, SOX2, NANOG. Mesmo com a 
presença desses genes as CTIPD em teste in vivo não apresentaram 
atividade teratogênica e assim evidenciando a sua aplicabilidade na 
terapêutica e in vitro formaram tecidos maduros de acordo com os 
estímulos recebidos (MIURA, et al., 2003; KERKIS, et al., 2006; DE 
MENDONÇA COSTA, et al., 2008; GOMES, et al., 2010). 

Diferentemente das CT extraídas do cordão umbilical que são 
comprometidas com a linhagem hematopoiética, as CTPD apresen-
tam ampla aplicabilidade terapêutica devido a sua origem mesenqui-
mal. Dessa forma, podem ser empregadas para o tratamento de dia-
betes (tipo 1 e 2), infarto do miocárdio, cirrose hepática, doença de 
Alzheimer e câncer de mama, por exemplo (WODEWOTZKY, 2008; 
NASCIMENTO; GALVÃO, 2019).

As CTDP obtidas de dentes decíduos são mais vantajosas em 
relação aos dentes permanentes para aplicabilidade terapêutica. De 
acordo com as metodologias empregadas, elas são mais facilmente 
obtidas, não há perda de estruturas hígidas do paciente e nem apre-
sentam restrições éticas e legais quando ao seu uso. Além disso, os 
genes relacionados com a pluriportencialidade, proliferação celular e 
produção de matriz extracelular são mais expressos nas CTPD nos 
dentes decíduos (NAKAMURA, et al., 2009; ANTUNES, 2013; BAN-
SAL; JAIN, 2015; GILDO; FERREIRA, 2017).

Considerações Finais

De acordo com o exposto, as células-tronco adultas são fer-
ramentas promissoras para a cura de diferentes patologias pela pos-
sibilidade do restabelecimento de funções celulares anteriormente 
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perdidas. Elas não são teratogênicas e nem sofrem com as mesmas 
restrições legais e religiosas impostas as células-tronco embrionárias. 

Como fonte acessível de CTAs as células-tronco da polpa den-
tária (CTDP), tanto de dentes decíduos como permanentes, surgem 
como alternativa para o uso de CTAs nas pesquisas. Elas apresen-
tam vantagens em relação a outras CT, tais como: facilidade para 
obtenção, são imunocompatíveis, sua origem mesenquimal simular 
aos tecidos da medula óssea, músculos e adipócitos habilita para o 
emprego em diferentes patologias e além de não ter implicância éticas 
envolvidas quanto ao uso. 

No futuro, a medicina regenerativa irá utilizar as CTPD como 
fonte de CT e aplicá-las de forma conjunta com scaffolds e fatores 
de crescimentos. Assim, proporcionando mudanças significativas nas 
vidas de pessoas acometidas por patologias que culminaram em per-
das de funções relacionadas a lesões ou perdas celulares. Dessa for-
ma, restabelecendo a funcionalidade e estado de homeostasia dos 
órgãos/tecidos anteriormente perdida.

Desse modo, o objetivo da presente revisão literária foi alcan-
çado, visto que os trabalhos expostos permitiram a assimilação da 
relevância do emprego das CTPD oriundas de dentes decíduos e per-
manentes com fins terapêuticos. 

Referências Bibliográficas

ALBUQUERQUE, M. T. P. et al. Tissue-engineering-based strategies 
for regenerative endodontics. Journal of dental research, v. 93, n. 
12, p. 1222-1231, 2014.

ALT, ECKHARD U.; SCHMITZ, CHRISTOPH; BAI, XIAOWEN. Fun-
damentals of Stem cells: why and how patients’ own adult stem cells 
are the next generation of medicine. Preprints. v. 4, n. 2, p.1-34, 2019. 
ANITUA, EDUARDO; TROYA, MARÍA; ZALDUENDO, MAR. Prog-
ress in the use of dental pulp stem cells in regenerative medicine. Cy-
totherapy, v. 20, n. 4, p. 479-498, 2018.
ANTUNES, FERNANDA GINANI. Atividade biológica de células-tron-
co da polpa de dentes decíduos humanos submetidas à criopreser-
vação. 2013. 61 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Centro 
de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.



206

ASAHARA, T.; KALKA, C.; ISNER, J. M. Stem cell therapy and gene 
transfer for regeneration. Gene therapy, v. 7, n. 6, p. 451-457, 2000.

BANSAL, RAMTA; JAIN, ADITYA. Current overview on dental stem 
cells applications in regenerative dentistry. Journal of natural sci-
ence, biology, and medicine, v. 6, n. 1, p. 29, 2015.

BERTHIAUME, FRANÇOIS; MAGUIRE, TIMOTHY J.; YARMUSH, 
MARTIN L. Tissue engineering and regenerative medicine: history, 
progress, and challenges. Annual review of chemical and biomo-
lecular engineering, v. 2, p. 403-430, 2011.

BRUDER, PÂMELA; SILVA, TAINÁ AMADOR. Estudo das células-
-tronco mesenquimais da polpa dentária para tratamento de fis-
suras palatinas. 2017. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso 
de Odontologia da Universidade de Uberaba, Uberaba.

BUENO, DANIELA FRANCO et al. New source of muscle-derived stem 
cells with potential for alveolar bone reconstruction in cleft lip and/or pal-
ate patients. Tissue Engineering Part A, v. 15, n. 2, p. 427-435, 2009.

CARDOSO, GUINÉA BRASIL CARMARGO; DE ARRUDA, ANTO-
NIO CELSO FONSECA. O papel das células tronco na engenharia 
tecidual. Ciências & Cognição, v. 14, n. 3, p. 214-219, 2009.

CARLIN, RYAN et al. Expression of early transcription factors Oct-4, 
Sox-2 and Nanog by porcine umbilical cord (PUC) matrix cells. Repro-
ductive Biology and Endocrinology, v. 4, n. 1, p. 1-13, 2006.
CARVALHO, STEPHANY PIMENTA. Distribuição de células-tron-
co adulta humana em diferentes fases do desenvolvimento den-
tário: uma análise metodológica dos constituintes histológicos. 
2019. 59 f Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia.
CHADIPIRALLA, KIRANMAI et al. Osteogenic differentiation of stem 
cells derived from human periodontal ligaments and pulp of human ex-
foliated deciduous teeth. Cell and tissue research, v.340, n.2, p.323-
333, 2010.
CHANGOTADE, SYLVIE et al. Preliminary in vitro assessment of stem 
cell compatibility with cross-linked poly (ε-caprolactone urethane) 
scaffolds designed through high internal phase emulsions. Stem cells 
international, v. 2015, 2015.



207

DE ALMEIDA, FERNANDA MARTINS et al. Human dental pulp cells: 
a new source of cell therapy in a mouse model of compressive spinal 
cord injury. Journal of neurotrauma, v. 28, n. 9, p. 1939-1949, 2011.

DE MENDONÇA COSTA, ANDRÉ et al. Reconstruction of large crani-
al defects in nonimmunosuppressed experimental design with human 
dental pulp stem cells. Journal of Craniofacial Surgery, v. 19, n. 1, 
p. 204-210, 2008.

EVANS, M. J. Potential for genetic manipulation of mammalian. Mo-
lecular Biology & Medicine. v. 6, n. 6, p. 557-565, 1989.

EVANS, MARTIN J.; KAUFMAN, MATTHEW H. Establishment in 
culture of pluripotential cells from mouse embryos. nature, v. 292, n. 
5819, p. 154-156, 1981.

FODOR, William L. Tissue engineering and cell based therapies, from 
the bench to the clinic: the potential to replace, repair and regener-
ate. Reproductive Biology and Endocrinology, v.1, n.1, p.1-6, 2003.

FRIEDENSTEIN, ALEXANDER J.; GORSKAJA, J. F.; KULAGINA, 
NN976387. Fibroblast precursors in normal and irradiated mouse 
hematopoietic organs. Experimental hematology, v. 4, n. 5, p. 267, 
1976.

GARCIA, T.; ROQUE, J. S.; SILVA, F. D. Células-tronco: bioengenha-
ria aplicada à odontologia. Nanocell News, Rio de Janeiro, v. 4, n. 6, 
fev. 2017.

GILDO, LÍVIA RODRIGUES PEREIRA; FERREIRA FILHO, JOSÉ 
LAURENTINO. Uma metanálise sobre o uso de células-tronco extraí-
das da polpa de dentes decíduos na medicina regenerativa. Mostra 
Científica do Curso de Odontologia, v. 2, n. 1, 2017.

GOMES, JOSÉ ÁLVARO PEREIRA et al. Corneal reconstruction with 
tissue-engineered cell sheets composed of human immature dental 
pulp stem cells. Investigative ophthalmology & visual science, v. 
51, n. 3, p. 1408-1414, 2010.

GRONTHOS, S. et al. Stem cell properties of human dental pulp stem 
cells. Journal of dental research, v. 81, n. 8, p. 531-535, 2002.
GRONTHOS, STAN et al. Postnatal human dental pulp stem cells 
(DPSCs) in vitro and in vivo. Proceedings of the National Academy 
of Sciences, v. 97, n. 25, p. 13625-13630, 2000.



208

KERKIS, IRINA et al. Early transplantation of human immature dental 
pulp stem cells from baby teeth to golden retriever muscular dystrophy 
(GRMD) dogs: local or systemic?. Journal of Translational Medi-
cine, v. 6, n. 1, p. 35, 2008.

KERKIS, IRINA et al. Isolation and characterization of a population 
of immature dental pulp stem cells expressing OCT-4 and other em-
bryonic stem cell markers. Cells Tissues Organs, v. 184, n. 3-4, p. 
105-116, 2006.

KREJČÍ, E.; GRIM, M. Isolation and characterization of neural crest 
stem cells from adult human hair follicles. Folia Biol (Praha), v. 56, n. 
4, p. 149-57, 2010.

LAINO, GREGORIO et al. A new population of human adult dental 
pulp stem cells: a useful source of living autologous fibrous bone tis-
sue (LAB). Journal of bone and mineral research, v. 20, n. 8, p. 
1394-1402, 2005.

LIZIER, NELSON F. et al. Scaling-up of dental pulp stem cells isolated 
from multiple niches. PLoS One, v. 7, n. 6, p. e39885, 2012.

MAHLA, RANJEET SINGH. Stem cells applications in regenerative 
medicine and disease therapeutics. International journal of cell bio-
logy, v. 2016, 2016.

MARTIN, GAIL R. Isolation of a pluripotent cell line from early mouse 
embryos cultured in medium conditioned by teratocarcinoma stem 
cells. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 78, n. 
12, p. 7634-7638, 1981.

MILETICH, ISABELLE; SHARPE, PAUL T. Neural crest contribution 
to mammalian tooth formation. Birth Defects Research Part C: Em-
bryo Today: Reviews, v. 72, n. 2, p. 200-212, 2004.

MILHAN, NOALA VICENSOTO MOREIRA. Avaliação do peptídeo 
LL-37 em contato com células-tronco da polpa dentária. 2017. 70 
f. Tese (Doutorado em Biopatologia Bucal) - Pós-graduação em Bio-
patologia Bucal - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de 
Ciência e Tecnologia, São José dos Campos.

MIURA, MASAKO et al. SHED: stem cells from human exfoliated de-
ciduous teeth. Proceedings of the National Academy of Sciences, 
v. 100, n. 10, p. 5807-5812, 2003.



209

NAKAMURA, SAYAKA et al. Stem cell proliferation pathways compar-
ison between human exfoliated deciduous teeth and dental pulp stem 
cells by gene expression profile from promising dental pulp. Journal 
of endodontics, v. 35, n. 11, p. 1536-1542, 2009.

NANCI, ANTONIO. Ten Cate’s oral histology. Development, struc-
ture, and function, v. 7, p. 79-289, 2013.

NASCIMENTO, FLÁVIA DE MELO; GALVÃO, LURIANE ÁVILA. A 
importância das células-tronco em polpa de dentes decíduos: 
revisão de literatura. 2019. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharelado em Odontologia) – Centro Universitário São Lucas, Por-
to Velho, Rondônia.

ODORICO, JON S.; KAUFMAN, DAN S.; THOMSON, JAMES A. Mul-
tilineage differentiation from human embryonic stem cell lines. Stem 
cells, v. 19, n. 3, p. 193-204, 2001.

OLIVEIRA, NATACHA KALLINE de. Avaliação da viabilidade, pro-
liferação e potencial osteogênico de células tronco de polpa 
dentária humana cultivadas sobre membranas de poli ε-capro-
lactona/poli (rotaxano). 2016. 97 f. Dissertação de Mestrado (Pós-
-Graduação em Ciências Odontológicas). Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2016.

PEREIRA, LARISSA VILELA. Regeneração do ramo mandibular 
do nervo facial de ratos após transplante de células-tronco mul-
tipotentes de polpa dentária indiferenciadas: comparação com 
células-tronco multipotentes do estroma mesenquimal de medu-
la óssea indiferenciadas e diferenciadas em Schwann-like. 2018. 
74 f. Tese (Doutorado em Otorrinolaringologia) - Faculdade de Medici-
na, Universidad de São Paulo, São Paulo. 

PIRES, GABRIEL et al. O PAPEL DAS CÉLULAS TRONCO DA POL-
PA DENTÁRIA NA REGENERAÇÃO DA DENTINA. Revista Saúde 
Integrada, v. 10, n. 20, p. 64-68, 2017.

PITTENGER, MARK F. et al. Multilineage potential of adult human 
mesenchymal stem cells. science, v. 284, n. 5411, p. 143-147, 1999.
PRATA, KAREN DE LIMA. Efeito da quimioterapia em altas do-
ses sobre as células-tronco mesenquimais humanas. 2006. 200 
f. Dissertação (Mestrado em Clínica Médica) – Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 



210

ROBERTS, H. W.; KIRKPATRICK, T. C.; BERGERON, Brian Edward. 
Thermal analysis and stability of commercially available endodontic 
obturation materials. Clinical oral investigations, v.21, n.8, p.2589-
2602, 2017.

SACHINIDIS, AGAPIOS et al. Identification of plateled-derived growth 
factor-BB as cardiogenesis-inducing factor in mouse embryonic stem 
cells under serum-free conditions. Cellular Physiology and Bio-
chemistry, v. 13, n. 6, p. 423-429, 2003.

SAKAI, V. T. et al. SHED differentiate into functional odontoblasts and 
endothelium. Journal of dental research, v.89, n.8, p.791-796, 2010.

SASAKI, RYO et al. PLGA artificial nerve conduits with dental pulp 
cells promote facial nerve regeneration. Journal of tissue engineer-
ing and regenerative medicine, v. 5, n. 10, p. 823-830, 2011.

SASAKI, RYO et al. Tubulation with dental pulp cells promotes facial 
nerve regeneration in rats. Tissue Engineering Part A, v.14, n.7, 
p.1141-1147, 2008.

SILVA, JOÃO LUIZ VIEIRA da. Atividade cicatricial de células-tron-
co da polpa dentária de dentes decíduos humanos no tratamento 
de lesões de tendões de Aquiles de ratos. 2014. 32 f. Monografia 
(Especialização em Artroscopia e Traumatologia do Esporte) - Setor 
de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

SLACK, JONATHAN MW. Stem cells in epithelial tissues. Science, v. 
287, n. 5457, p. 1431-1433, 2000.

SOARES, ANA PRATES et al. Células-tronco em odontologia. Revis-
ta Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial, v. 12, n. 1, p. 
33-40, 2007.

SOUZA, DENER MADEIRO. Análise de marcadores de células tron-
co e progenitores das células de polpa dentária e de vibrissas de 
camundongos C57BL6. 2016. 126 f. Dissertação (Mestrado em Biotec-
nologia). Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia 
USP/IPT/Instituto Butantan da Universidade de São Paulo, São Paulo.

SOUZA, LELIANE MACEDO DE. Caracterização de células-tronco 
de polpa dental humana obtida de dentes decíduos e permanen-
tes. 2008. 126 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Uni-
versidade de Brasília, Brasília.



211

TAKAHASHI, KAZUTOSHI; YAMANAKA, SHINYA. Induction of plu-
ripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures 
by defined factors. cell, v. 126, n. 4, p. 663-676, 2006.

TARNOWSKI, MACIEJ; SIERON, ALEKSANDER L. Adult stem cells 
and their ability to differentiate. Medical Science Monitor, v. 12, n. 8, 
p. RA154-RA163, 2006.

TAUMATURGO, V. de M.; VASQUES, E. de F. L.; FIGUEIREDO, V. 
M. G. A importância da odontologia nas pesquisas em células-tronco. 
Revista Bahiana de Odontologia, v. 7, n. 2, p. 166-171, 2016.

THOMSON, JAMES A. et al. Embryonic stem cell lines derived from 
human blastocysts. science, v. 282, n. 5391, p. 1145-1147, 1998.

WODEWOTZKY, THAILA ISABEL. Células-Tronco e Terapia Celu-
lar: Suporte didático para o ensino fundamental e médio. 2008. 
76 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura - Ciências Bioló-
gicas) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de 
Botucatu, São Paulo.

YEN, AMANDA H.-H.; SHARPE, PAUL T. Stem cells and tooth tissue 
engineering. Cell and tissue research, v. 331, n. 1, p. 359-372, 2008.

ZHENG, Y. et al. Stem cells from deciduous tooth repair mandibular 
defect in swine. Journal of Dental Research, v. 88, n. 3, p. 249-254, 
2009.



C
IÊ

N
C

IA
S 

DA
 S

AÚ
D

E
212

CAPÍTULO 14

COMPLICAÇÕES DAS FRATURAS NASAIS

Virgínia Raquel dos Santos Lucena
Curso de Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Caicó, RN, Brasil.

ORCID: 0000-0003-3526-245X
E-mail: virlucena@hotmail.com

Erasmo Freitas de Souza Junior
Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Universidade 

Estadual da Paraíba - UEPB
Campina Grande, PB, Brasil.

ORCID: 0000-0003-1714-9226
E-mail: erasmo_jn@hotmail.com

Janielma Azevedo Silva
Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade, 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN
Caicó, RN, Brasil.

ORCID: 0000-0002-5374-4324
E-mail: janielma.azevedo@hotmail.com

Hécio Henrique Araújo de Morais
Curso de Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Caicó, RN, Brasil.

ORCID: 0000-0002-6450-1483
E-mail: heciomorais@hotmail.com

RESUMO
O nariz é uma estrutura importante para a respiração, produção da fala 
e olfato, possuindo, em conjunto com os tecidos vizinhos, implicações 
funcionais e estéticas que tornam complexas as condutas clínicas e 
cirúrgicas para o tratamento de traumas, tendo em vista que o manejo 
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das fraturas nasais deve otimizar a função conjuntamente com a esté-
tica. No presente capítulo, apresenta-se desde uma revisão da anato-
mia a discussões acerca das medidas diagnósticas e de condutas que 
podem ser avaliadas frente às complicações nasais pós-traumáticas.
Palavras-chave: Osso nasal; Procedimentos Cirúrgicos Nasais; Com-
plicações pós-operatórias.

ABSTRACT
The nose is an important structure for breathing, speech production an 
smell, having together with neighboring tissues some functional and 
aesthetic implications that makes complex the clinical and surgical pro-
cedures fir the treatment of trauma, considering that the management 
of nasal fractures must optimize the function in conjuction with aesthe-
tics. In this chapter, we present everything from a review of anatomy 
to discussions about diagnostic measures and procedures that can be 
evaluated in the face of post-traumatic nasal complications
Keywords: Nasal Bone; Nasal Surgical Procedures; Postoperative Com-
plications.

INTRODUÇÃO

As fraturas nasais são o tipo mais comum de trauma facial, de-
vido à proeminência do osso nasal na região central da face e por ser 
constituído de paredes ósseas delgadas (PERKINS, DAYAN, 2002; 
ZICCARDI, BRAIDY, 2009). As lesões traumáticas de ossos nasais 
possuem maior incidência no sexo masculino, na faixa etária entre 
20 e 30 anos, causadas principalmente por agressões físicas inter-
pessoais, quedas de nível ou de própria altura, relacionados prática 
esportiva, acidentes automobilísticos e acidente de trabalho (FATTAHI 
et al, 2006; FORNAZIERI et al, 2008; MARCOLINO et al, 2012).

A incidência do trauma nasal nos Estados Unidos é estimada 
em 53/100.000, com ocorrência de deformidade nasal pós-traumática 
de 14% a 50% devido a falhas no diagnóstico e tratamento (BASHEE-
TH et al, 2015; GENTHER, PAPEL, 2020). Comumente, na suspeita 
de trauma nasal, é realizada a redução imediata, porém essa conduta 
não elimina o risco inteiramente. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68011183
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68011183
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68009295
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68059747
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68011183
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68011183
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A correção cirúrgica das sequelas nasais pós-traumáticas exi-
gem o conhecimento acerca da anatomia, da fisiologia, do diagnóstico 
e do tratamento dessa estrutura (BASHEETH et al, 2015). O mane-
jo das deformidades nasais traumáticas tem um amplo espectro de 
apresentações e um planejamento pré-operatório complexo. Ao longo 
do presente capítulo, serão discutidos conceitos, tratamento, implica-
ções pós-traumáticas e complicações desse tipo de lesão.

ANATOMIA 

O nariz é uma importante estrutura para a respiração, umidifi-
cação, produção da fala e olfato (BLOOM et al, 2011;PATEL, 2017). É 
constituído por um par de ossos nasais emparelhados que sustentam 
a metade superior da pirâmide nasal. Os ossos nasais juntam-se na 
linha média, articulando-se lateralmente com o processo frontal da 
maxila e com o osso frontal superiormente. Inferiormente, os ossos 
nasais tornam-se delgados e se articulam com as cartilagens laterais 
superiores, tornando-se mais frágeis e sendo a porção mais associa-
da aos casos de fraturas nasais (RUBINSTEIN, STRONG, 2000). 

Basalmente, o septo posterior é composto pelo vômer e pelo 
processo perpendicular do etmoide, são ossos finos e fornecem pou-
co suporte para a metade superior do nariz. No sentido caudal, a es-
trutura nasal é sustentada por cartilagens quadrilaterais, duas carti-
lagens laterais superiores e duas cartilagens laterais inferiores, além 
da cartilagem quadrangular (LANE,2004). A área de união entre as 
cartilagens laterais superiores, os ossos nasais e a cartilagem septal 
(ou quadrangular) é a área K ou Keystone de Cottle, a qual fornece su-
porte ao teto nasal frequentemente está associada às fraturas nasais 
por traumatismos (DRUMHELLER, 1995).

A cobertura de tecido mole do nariz é composta de pele, gor-
dura subcutânea, uma camada fibromuscular, pericôndrio e periósteo 
que recobrem o esqueleto osseocartilaginoso (ONEAL, BEIL, 2010; 
BLOOM et al, 2011). Os músculos do nariz podem ser classificados 
em quatro tipos: elevador (prócero, elevador do lábio superior e asa 
do nariz, e músculo anômalo), depressor (parte alar do músculo nasal 
e músculo depressor do septo nasal), compressor (parte transversa 
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do músculo nasal e músculo compressor nasal menor) e dilatador 
(músculo dilatador do nariz). Os músculos elevadores encurtam o na-
riz e dilatam as narinas, os depressores alongam o nariz e dilatam as 
narinas, os compressores alongam o nariz e estreitam as narinas, e 
os dilatadores apenas dilatam as narinas (ONEAL, BEIL, 2010).

O suprimento arterial para o nariz é derivado das artérias ca-
rótidas externa e interna. A carótida externa emite o ramo terminal da 
artéria maxilar que supre a artéria esfenopalatina, a qual irriga a pare-
de lateral e medial da câmara nasal, além de emitir as artérias palatina 
maior, labial superior e nasal lateral (GEURKINK, 1983). 

Alguns vasos da artéria palatina maior passar pelo canal incisi-
vo do palato para alcançar a parte anterior do nariz. A artéria carótida 
interna emite a artéria oftálmica que provê os ramos etmoides poste-
rior e anterior, os quais irrigam a porção anterior do nariz (GEURKINK, 
1983; SANTOS et al, 2002). Ademais, a artéria facial supre o vestíbulo 
e a porção anterior do septo, através das artérias columelar, angular e 
labial superior (PATEL, 2017). 

A área de Little é uma região localizada na parte anterior do 
septo nasal, onde ocorrem as anastomose das artérias provenientes 
da artéria carotídea interna e externa, ou seja, um plexo (plexo de 
Kisselbach) composto por seus ramos septais: artérias etmoidal an-
terior, esfenopalatina, labial superior e palatina maior (VENETTACCI, 
2013).  O plexo de Kisselbach está comumente associado com casos 
de epistaxe anterior relacionadas às fraturas nasais. Existe ainda a 
área de Woodruff localizada na região posterior à concha média, a 
qual apresenta anastomose dos ramos da artéria maxilar interna: ar-
téria esfenopalatina, e ramos da artéria faríngea posterior, estando 
associada com casos de epistaxe posterior (CHIU, SHAW‐DUNN & 
MCGARRY, 1998).

A drenagem venosa do nariz segue para o forame esfenopala-
tino e para o plexo pterigoideo, outras veias acompanham as artérias 
etmóides e drenam para a veia oftálmica superior (LANE, 2004; PA-
TEL, 2017; GOLUB, BORDONI, 2020).

A sensibilidade geral do nariz é provida pelos ramos oftálmico 
e maxilar do nervo trigêmeo (PATEL, 2017). O nervo olfatório provê a 
sensação olfativa, o nervo facial promove a inervação parassimpática 
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das glândulas serosas, sendo a inervação simpática das glândulas 
proveniente do nível T1 da medula espinal (LAL, 2020).

DIAGNÓSTICO DAS FRATURAS NASAIS
HISTÓRIA 

A coleta de um histórico completo pode fornecer uma visão ge-
ral sobre o tipo de lesão e seus possíveis agravantes, tais como compli-
cações pós-traumáticas. Reconhecer o mecanismo do trauma, direção 
e força envolvida, pode direcionar a atenção às estruturas anatômicas 
especificamente lesadas. Além disso, é comum a ocorrência de trauma 
nasal associado à lesão intracraniana ou outras fraturas faciais que exi-
gem uma investigação mais completa e complexa do trauma. 

Deve-se buscar junto ao paciente quaisquer alterações per-
cebidas na forma nasal, presença e o grau de obstrução das vias 
aéreas nasais antes e depois da lesão, ocorrência de epistaxe, his-
tória de traumas e cirurgias anteriores (COLTON, BEEKHUIS, 1986). 
Ademais, traumas resultantes de alta força de impacto ou presença 
de sintomas incluindo rinorréia clara, alterações na visão, diplopia, 
dormência facial, trismo e/ou alteração na oclusão devem levar à in-
vestigação de outras fraturas concomitantes (KIM et al, 2020). 

EXAME FÍSICO

O exame físico deve determinar a extensão e gravidade da le-
são, a fim de relacionar a extensão da lesão aos possíveis manejos e 
expectativas de resultados. Inicialmente, deve ser realizada uma ins-
peção visual, buscando-se deformidade nasal ou desvio e lesões de 
tecidos moles (CHAN, MOST, 2008). Registros fotográficos da apa-
rência externa do nariz antes do trauma podem auxiliar na definição 
do restabelecimento de uma estética funcional pós-cirúrgica.

Deve ser realizada a palpação do dorso nasal para avaliar des-
locamentos ósseos, depressões ou lateralizações. A região central, 
junção entre os ossos do nariz e cartilagens laterais superiores, tam-
bém devem ser palpados. A ponta nasal deve ser palpada para avaliar 
o potencial de perda de suporte septal.
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Ademais, um exame nasal interno com rinoscopia anterior e 
endoscopia nasal deve ser realizada para avaliar fratura septal, he-
matomas septais, epistaxe e rinorréia clara. Um exame completo da 
cabeça e pescoço deve incluir palpação de todo o esqueleto facial, 
avaliação da motilidade extraocular, acuidade visual, movimentos fa-
ciais e sensação, além de pesquisa de lesão ou dor dentária, trismo, 
e má oclusão (KIM et al, 2020). A presença de qualquer uma dessas 
complicações associadas deve ser um requisito para a avaliação ima-
genológica adicional.

AVALIAÇÃO RADIOLÓGICA

As fraturas nasais isoladas comumente são diagnosticadas 
principalmente através da história e exame físico, sendo a avaliação 
imagenológica no manejo das fraturas do osso nasal ainda controver-
sa. As radiografias simples não são úteis no tratamento de fraturas 
do osso nasal, muitas vezes há correlação fraca entre os achados 
radiológicos e a presença de deformidades externas (CLAYTON, 
LESSER, 1986; NIGAM et al, 1993). Em casos de fraturas nasais, as 
radiografias mais pedidas são com incidência de Waters e lateral dos 
ossos nasais. Os exames de imagem, de forma geral, são utilizados 
em caso de lesões associadas, como naso-órbitoetmoide (NOE), or-
bital e/ou fraturas de complexo zigomático-maxilar (ZMC).

A tomografia computadorizada demonstra acurácia diagnósti-
ca superior quando comparada à radiografia convencional na detec-
ção de fraturas do osso nasal, entretanto, a presença de uma fratura 
do osso nasal na tomografia computadorizada não torna possível pre-
ver com segurança a necessidade de tratamento cirúrgico (PETER-
SON, DOERR, 2013). 

Alguns estudos sugeriram que a resolução da ultrassonogra-
fia é sensível e específica, e pode ser particularmente benéfica em 
gestantes e crianças devido à ausência de radiação ionizante, no en-
tanto, sua eficácia é operador dependente (MOHAMMADI , GHASE-
MI-RAD, 2011). 
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CLASSIFICAÇÃO DAS FRATURAS NASAIS

Murray et al. (1986) descreveu uma classificação das fraturas 
nasais com base em critérios patológicos, evidenciando que o desvio 
nasal lateral de mais da metade a largura nasal é um bom preditor de 
envolvimento septal. A classificação de Murray modificada contempla tal 
achado e relaciona os achados clínicos ao padrão da lesão (tabela 1).

Tabela 1: Classificação de fraturas nasais
TIPO I Lesão restrita a tecidos moles
TIPO IIa Fratura simples, unilateral e sem deslocamento
TIPO IIb Fratura simples, bilateral e sem deslocamento
TIPO III Fratura simples, com deslocamento
TIPO IV Fratura cominutiva fechada
TIPO V Fratura cominutiva aberta ou complicada

MANEJO DO TRAUMA NASAL

A classificação de Murray remete fatores diagnósticos e prog-
nósticos relevantes no manejo das fraturas nasais, determinantes 
para o risco de complicações pós-traumáticas (HIGUERA et al. 2007). 
A lesão do tipo I é caracterizada por lesões a tecidos moles, sem fra-
turas ósseas, não demandando manejo cirúrgico, é realizado o acon-
selhamento ao paciente para que se mantenha em repouso, realizan-
do compressa fria ou com gelo por 24 horas para diminuir o edema e 
é realizado o seguimento normal.

Em casos de lesões do tipo II ao III com menos de 4 horas, po-
dem ser realizadas: redução fechada, colocação de tala, manipulação 
septal e gelo por 24 horas para diminuição do edema. Enquanto que 
com mais de 4 horas e lesões do tipo IV são opções: rinoplastia com 
septoplastia, osteotomias, enxertos expansores e de suporte e tala de 
Doyle.

A fratura do tipo V é uma fratura cominutiva complicada, geral-
mente acompanhada por obstrução de vias aéreas, hematoma septal, 
lesão por esmagamento, rinorréia, fraturas nasoorbitoetmoidas ou de 
face média. Independentemente do tempo, as fraturas do tipo V, de-
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vido à sua gravidade, requisitam manejo cirúrgico, do ponto de vista 
diagnóstico deve ser pedida tomografia computadorizada em corte 
axial e coronal, realização de redução aberta precoce, fixação inter-
na e dependendo das lesões concomitantes pode ser necessária a 
avaliação de um neurocirurgião. Após 7 dias do manejo do trauma, 
deve ser realizado o seguimento do paciente em busca de possíveis 
complicações pós-traumáticas (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma de abordagem do trauma nasal de acordo com 
a classificação de Murray

NOÇÕES GERAIS SOBRE AS COMPLICAÇÕES DAS FRATURAS 
NASAIS

O diagnóstico prévio e adequado previne o desdobramento 
das fraturas nasais em complicações como perda de via aérea, cho-
que hipovolêmico e comprometimento neurológico. As fraturas de os-
sos nasais são comumente associadas com lesões de tecidos moles, 
além de estarem associadas ao politrauma, podendo ocorrer em con-
comitância com fraturas do contraforte nasomaxilar, complexo naso-
-orbitoetmoide (NOE), complexo zigomático facial, placa cribriforme, 
blowout orbital e seio frontal (FOMON et al, 1952; DAVIS, CHU, 2015; 
LU et al, 2017). 
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Quando em associação com politraumas, as fraturas nasais 
podem não ser prontamente diagnosticadas, acarretando em um tra-
tamento impreciso, associado com deformidades nasais secundárias 
e crônicas obstruções nasais (OLIVEIRA et al, 2017). 

A identificação de fraturas adicionais alertam sobre possíveis 
complicações, como obstrução do ducto nasolacrimal associada à 
epífora, suspeita de rompimento da dura-máter com rinorreia cerebro-
espinhal (rinoliquorréia) ou pneumocefalia quando associada à fratura 
de base anterior do crânio (SANTOS et al., 2002; NASCIMENTO et 
al., 2014; SANTOS et al., 2017).

As complicações de fraturas nasais podem ser divididas em 
precoces e tardias. As precoces consistem em edema, equimose, he-
matoma, epistaxe e rinorréia. Nas complicações tardias podem ser 
encontradas obstruções nasais graves por estenose vestibular, de-
formidade septal e formação de sinequias; injúria das vias lacrimais; 
disfunção olfatória; complicações infecciosas, como sinusite, abcesso 
septal e sepse; desvio nasal (laterorrinia); telecanto traumático; perfu-
ração septal e nariz em sela (KIM, TORIUMI, 2007; KOH et al., 2016).

COMPLICAÇÕES AGUDAS

O tempo da injúria nasal é de extrema importância, as formas 
de tratamento variam conforme os pacientes se apresentem em horas 
ou até mesmo semanas. Nas primeiras horas após a lesão o edema 
não é significativo, dessa maneira é possível visualizar e predizer as 
deformidades pós-traumáticas, sendo a redução fechada a conduta 
ideal. 

Após a complicação do edema, o exame físico é comprometi-
do e o diagnóstico se torna limitado, a redução é postergada até que 
a lesão possa ser avaliada adequadamente (geralmente de 3 a 5 dias) 
(ROHRICH, ADAMS, 2000). A equimose do nariz e das estruturas 
periorbitárias normalmente estarão presentes, principalmente se o 
exame for realizado de forma mediata (KUCIK et al, 2004).

O hematoma nasal é uma complicação resultante da coleção 
de sangue sob o mucopericôndrio ou mucoperiósteo da cartilagem ou 
osso do septo nasal, pode ser unilateral ou bilateral (GUPTA, MAHA-
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JAN, 2020). Se não rapidamente tratado, o hematoma pode infec-
cionar, causando abscesso nasais (LANDIS, BORNER, 2013). Além 
disso, existe risco de infecção grave com dano irreversível ou total 
destruição da cartilagem nasal. 

Os hematomas septais devem ser drenados imediatamente, 
os pequenos podem ser aspirados com uma agulha de calibre 18 ou 
20 e os maiores são drenados por incisão da mucosa na área mais 
flutuante (KASS, FERGUSON, 2015). A incisão da mucosa em caso 
de hematomas maiores é feita no sentido anteroposterior, paralela ao 
assoalho nasal. 

No caso de hematoma bilateral, é feita uma incisão escalonada 
para evitar a perfuração septal (GUPTA, MAHAJAN, 2020). A dre-
nagem é frequentemente realizada sob anestesia local. O dreno de 
Penrose é colocado na cavidade do hematoma, assim como deve ser 
realizado tamponamento nasal para evitar o novo acúmulo de sangue. 
O dreno e tampão nasal devem ser removidos entre 2 a 3 dias (PU-
RICELLI, ZITSCH, 2016). Antibióticos sistêmicos são prescritos para 
prevenir complicações infecciosas graves. 

A epistaxe comumente acompanha as lesões nasais, indica 
uma ruptura da mucosa e possível fratura nasal, o sangramento pode 
estar oculto ou evidente. Embora seja estatisticamente relevante a 
associação entre epistaxe pós-traumática e deformidades nasais, cli-
nicamente demonstra-se que número significativo de pacientes que 
não apresentam epistaxe pós-traumática e sofrem deformidade ex-
terna (33%) (DANIEL, RAGHAVAN, 2005). Além disso há relatos de 
epistaxe pós-trauma que não têm associação com sequelas nasais. 

A epistaxe é classificada em anterior ou posterior, dependen-
do da origem do sangramento. Mais de 90% dos casos de epistaxe 
decorrem de sangramento na região anterior (BALBANI et al, 1999). 
O tratamento da epistaxe pode ser realizado de acordo com a gravi-
dade, sendo possível utilizar as seguinte técnicas: rinoscopia anterior 
com cauterização química ou elétrica, tamponamento nasal anterior, 
eletrocoagulação guiada por endoscópio nasal, tamponamento nasal 
posterior ou tratamento cirúrgico (embolização ou ligadura arterial) 
(STRONG et al, 1995). Antibióticos com tamponamento nasal podem 
ser administrados por via oral (por exemplo, amoxicilina e cefalexina) 
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para prevenir síndrome do choque. Quando em contexto de trauma 
panfacial, o tamponamento nasal posterior deve ser evitado, pois em-
bora seja uma complicação rara, há relatos de migração intracraniana 
do cateter utilizado no tamponamento (PINTO et al, 2013).

Achados incomuns, como vazamento de líquido cefalorraqui-
diano (LCR), apresentando-se como rinorreia clara, enfisema subcutâ-
neo, alterações do estado mental, nova má oclusão, trismo, diplopia e 
alterações na visão ou movimento extraocular limitado, indicando um 
politrauma que deve ser investigado quanto a possibilidade de lesão 
intracraniana e trauma de base de crânio  (KUCIK et al, 2004). Em 
caso de suspeita vazamento de LCR, algumas gotas do líquido devem 
ser coletadas e enviadas para o ensaio de beta-2-transferrina, que é 
específico para LCR (KOH et al, 2016).

OBSTRUÇÕES NASAIS

Na fase aguda das lesões nasais e associadas ao politrau-
ma, comumente ocorre edema mucoso com congestão nasal sub-
sequente, o que pode mascarar a deficiência nasal funcional, a qual 
é subdiagnosticada acarretando tratamento inadequado tendo como 
resultado a obstrução nasal crônica (DUBOIS et al, 2020). 

O tratamento bem-sucedido da obstrução nasal pós-traumáti-
ca depende de uma história detalhada, análise cuidadosa e diagnósti-
co preciso (CHUN et al, 2009). A obstrução nasal pós-traumática está 
frequentemente associada com deformidades septais, hipertrofia de 
cornetos, formação de sinéquias e incompetência das válvulas nasais 
interna e externa.

No contexto do nariz pós-traumático, as osteotomias podem 
ser usadas para expandir as vias aéreas nasais no terço superior do 
nariz (ossos nasais, processo frontal do osso nasal e processo frontal 
da maxila), fechar uma abóbada nasal, estreitar o dorso nasal ou para 
corrigir um desvio no dorso nasal. As osteotomias push-out laterais e 
mediais são usadas para acomodar um enxerto expansor e alargar as 
vias aéreas (COREY, MOST, 2009). 

O tratamento das deformidades no terço médio do nariz (carti-
lagens laterais superiores, septo e abertura piriforme) é fundamental 
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para a desobstrução das vias aéreas. Desvio do septo secundário 
a fratura septal ou deflexão septal exacerbada por trauma pode ser 
tratado com septoplastia. Deformidade na cartilagem septal pode ser 
tratada por remoção com ou sem substituição da cartilagem por reta-
lhos mucopericondriais (MOST, MURAKAMI, 2005; COREY, MOST, 
2009). 

A hipertrofia das conchas inferiores pode ser tratada por di-
ferentes técnicas de redução de cornetos, incluindo cautério mono-
polar ou bipolar, ablação por radiofrequência, ressecção submucosa 
de osso e tecido mole, e turbinectomia inferior (BALBANI et al, 1999; 
PURICELLI, ZITSCH, 2016). 

A válvula nasal interna é um ângulo formado medialmente pela 
porção superior do septo nasal, superior e lateralmente pela porção 
caudal da cartilagem lateral superior e inferiormente pela cabeça da 
concha inferior, é frequentemente prejudicada em pacientes com his-
tória de trauma nasal (DOLCI, DOLCI, 2020). A insuficiência da válvu-
la interna também está frequentemente associada a sequelas nasais 
pós-traumáticas, diversas técnicas têm sido utilizadas para corrigir o 
colapso da válvula nasal interna; consistem comumente no reposi-
cionamento da cartilagem lateral superior ou na adição de enxertos 
estruturais via endonasal ou externa para apoiar a parede lateral do 
nariz. Técnicas alternativas no reparo de uma válvula nasal interna 
estreitada incluem  dorsal onlay grafts, suturas alargadas e alar batten 
grafts (COREY, MOST, 2009; BEWICK et al, 2013). 

O uso de alar batten grafts não é apenas eficaz para a correção 
de válvula nasal interna, mas também eficaz no colapso da válvula 
nasal externa (COREY, MOST, 2009). A finalidade é reforçar áreas 
da parede nasal lateral ou do lóbulo alar. O suporte e estabilização da 
parede nasal lateral aumenta o diâmetro interno de via aérea nasal, 
aumentando assim o fluxo de ar nasal dinâmico.

O terço inferior do nariz também possui repercussões nas obs-
truções nasais, é composto pelo septo caudal, espinha nasal e crura 
medial, média e lateral das cartilagens laterais inferiores. Mais comu-
mente, a insuficiência da válvula externa é uma deformidade dinâmica 
causada por uma parede vestibular nasal lateral enfraquecida, exa-
cerbada por trauma, que colapsa na inspiração. A disfunção da vál-
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vula nasal é corrigida com enxertos dorsais ou expansores (COREY, 
MOST, 2009; ALMEIDA, 2013; DOLCI, DOLCI, 2020). A técnica alar 
batten grafts é a comumente utilizada (DOLCI, DOLCI, 2020).

INJÚRIA DAS VIAS LACRIMAIS

Pacientes com epífora permanente ou dacriocistite recorrente 
após trauma maxilofacial devem ser avaliados para obstrução de duc-
to nasolacrimal pós-traumática. A disfunção temporária é causada por 
compressão lacrimal por edema pós-traumático (UZUN et al, 2016). 
A disfunção persistente é geralmente o resultado de lesão direta do 
tecido mole do sistema de drenagem lacrimal (canalículos, saco la-
crimal, ducto nasolacrimal) ou fraturas dos ossos envolvendo o canal 
nasolacrimal (UZUN et al, 2016; BECELLI et al, 2000).

A avaliação precoce e o manejo do trauma primário, de pre-
ferência com redução e fixação interna das fraturas da face média, 
são fundamentais para a função pós-operatória do aparelho lacrimal. 
A avaliação do sistema lacrimal deve ser feita após 1-3 meses e, no 
caso de para obstrução de ducto nasolacrimal, a dacriocistorrinos-
tomia externa ou outras técnicas de dacriocistorrinostomia, como a 
endoscópica (UZUN et al, 2016).

DISFUNÇÃO OLFATÓRIA

O olfato possui repercussões de extrema importância na vida 
cotidiana e o comprometimento desse sentido pode afetar potencial-
mente a qualidade de vida do indivíduo (KHILJI et al, 2010). As estru-
turas anatômicas responsáveis   pelo cheiro, percepção, transmissão e 
processamento, estão localizados no terço superior e médio da face, 
quaisquer fraturas envolvendo estes locais podem causar distúrbios 
olfativos (RENZI et al, 2002).

A disfunção olfatória pós-traumática pode resultar de ruptura 
sinonasal, alongamento ou cisalhamento das fibras do nervo olfatório 
e contusão ou hemorragia dentro do bulbo olfatório ou córtex (NOR-
DIN, BRÄMERSON, 2008; LA-YUAN et al, 2015). A disfunção olfa-
tória devido ao trauma pode ter origem de mecanismos centrais ou 
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periféricos. A lesão do nervo olfatório ao nível da placa cribriforme é 
considerada um dos mecanismos periféricos, também podem ocorrer 
devido ao alongamento do nervo neste nível com o efeito do trau-
ma, sem fratura da placa cribriforme (BEWICK et al., 2013; ALMEIDA, 
2013). 

As fraturas do osso nasal ou da face média podem interromper 
o fluxo de ar normal e impedir que odorantes atinjam o nervo olfató-
rio, resultando em perda condutiva do olfato (COELHO, COSTANZO, 
2016). Lesões de tecidos moles dentro da cavidade nasal levando a 
hematoma de mucosa ou septal e edema pode distorcer a anatomia 
e, portanto, a função (KIM et al, 2017).

COMPLICAÇÕES INFECCIOSAS

Embora raras, as infecções decorrentes de fraturas nasais po-
dem causar complicações graves, como por exemplo os abcessos 
nasais. Em quase todos os casos, a infecção se desenvolve de um 
hematoma septal pré-existente, se não tratada, pode levar a destrui-
ção da cartilagem septal nasal em apenas 24 horas (EHRLICH, 1993). 

Os agentes das infecções bacterianas associados aos abces-
sos nasais são comumente bactérias aeróbicas. O Staphylococcus 
aureus contribui com 70% da microbiologia dos abcesso nasais (AL-
SHAIKH, LO, 2011). Outras bactérias envolvidas são H. influenzae e 
Streptococcus do grupo A β-hemolítico e Streptococcus pneumoniae 
(JALALUDIN, 1993; MATSUBA, THAWLEY, 1986). Com menor frequ-
ência, foram relatada infecções por K. pneumoniae, Enterobacteriace-
ae, Streptococcus milleri e bactérias anaeróbias (NWOSU, NNADE-
DE, 2015; HYO et al, 2019). Em pacientes imunossuprimidos, foram 
relatadas infecções por S. aureus resistente à meticilina (SANDEL, 
DAVISON, 2009).

A necrose e o acúmulo de sangue fornece um meio de cultura 
ideal para o crescimento de bactérias saprofíticas da mucosa nasal. 
O tratamento do abscesso septal é sempre cirúrgico, por drenagem 
simples ou drenagem acompanhada de reconstrução (ALSHAIKH, LO, 
2011). Bons resultados de longo prazo foram relatados com vários tra-
tamentos propostos para corrigir as sequelas (ESCARIO, et al., 2008). 



226

Sinusite, vestibulite nasal e a furunculose também estão asso-
ciadas às fraturas nasais (EHRLICH, 1993). Essas infecções podem 
apresentar repercussões precoces e tardias graves. Nas repercus-
sões precoces, há registros na literatura de deformidade do nariz em 
sela, desvio de septo nasal e retração columelar. Enquanto isso, nas 
complicações tardias, é possível o subdesenvolvimento da face mé-
dia, hipoplasia maxilar, septo nasal grosseiramente desviado e perfu-
ração septal (EHRLICH, 1993; ESCARIO, et al., 2008).

DESVIO NASAL (LATERORRINIA)

Na avaliação das laterorrinias existem três pontos principais 
a serem analisados: (1) o lado aberrante, (2) o contorno dos ossos 
nasais, e (3) envolvimento potencial do septo ósseo. O desvio nasal 
pode envolver o terço superior, médio ou inferior do nariz.

A assimetria do terço superior do nariz resulta de fraturas do 
ossos nasais com ou sem fratura do septo ósseo.  As fraturas da 
pirâmide óssea são frequentemente acompanhadas por desvios do 
terço médio do nariz. Deformidade pós-traumática do terço inferior 
do nariz frequentemente ocorre com a fratura do septo caudal com 
subsequente desvio da ponta nasal.

TERÇO SUPERIOR

REDUÇÃO FECHADA: caso o desvio nasal seja identificado 
precocemente, dentro de duas semanas, pode ser realizada a redu-
ção incruenta antes que a união óssea ocorra e cicatrize. Se a redu-
ção fechada não puder ser realizada nas primeiras horas, deve ser 
atrasada por alguns dias para permitir a resolução do edema, que 
pode impedir a mobilização dos ossos nasais. 

OSTEOTOMIAS: se a correção do desvio ósseo nasal ocorrer 
após a consolidação óssea, será necessária uma técnica de redução 
aberta com uso de osteotomias. Em geral, são esperadas pelo menos 
6 semanas após a ocorrência da fratura, o uso de osteotomias permi-
tirá que as uniões ósseas sejam mais estáveis   e sem compricações. 
Osteotomias são criadas através do uso de vários osteótomos batidos 
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com cuidado por um martelo para criar uma fratura controlada, resul-
tando em segmentos ósseos móveis que podem ser reduzidos a uma 
posição anatômica mais favorável. 

Osteotomias mediais são normalmente realizadas primeiro, a 
menos que haja fratura em teto aberto criada pela remoção de uma 
protuberância dorsal ou se os ossos nasais são finos. Um osteótomo 
reto de 2–3 mm não protegido é colocado no rínio, próximo à junção 
dos ossos nasais e septo ósseo. A osteotomia é avançada em sentido 
cefálico, desbotando 15–20 graus lateralmente em direção ao início 
da sobrancelha.

Osteotomias laterais são então realizadas começando com o 
lado oposto ao do desvio. Uma técnica alto-baixo-alto permite a re-
modelação dos ossos nasais sem estreitar as vias aéreas. Um osté-
otomo curvo protegido de 3-4 mm, é usado, com a curva permitindo 
um estabelecimento do padrão de fratura alto-baixo-alto e a proteção 
reduzindo o risco de lesões na pele nasal. Para acesso, uma incisão 
intranasal é feita logo acima da inserção anterior da parte inferior do 
corneto, aproximadamente 3-4 mm acima da base da abertura piri-
forme. A osteotomia então prossegue em direção ao aspecto cefálico 
da osteotomia medial e é interrompida inferiormente ao canto medial, 
muitas vezes onde os ossos nasais laterais encontram o processo 
frontal.

Em alguns casos, as osteotomias medial e lateral isoladas po-
dem ser insuficientes para restaurar a simetria nasal. Convexidade ou 
concavidade significativa dos ossos próprios do nariz podem ser cor-
rigidas com a adição de osteotomias intermediárias, que devem ser 
realizadas antes das osteotomias laterais e paralelas ao seu curso, 
realizadas por osteotomias transcutâneas com osteótomo de 2 mm 
com manobra unilateral.

DESVIO DE SEPTO ÓSSEO: caso um desvio ósseo septal 
esteja presente e não tenha sido corrigido após osteotomias e repo-
sicionamento da pirâmide óssea realizados, a redução fechada pode 
ser tentada com uma pinça de estreitamento ou um instrumento rom-
budo, como um elevador Boise. Essas técnicas fechadas são menos 
precisas e podem resultar em complicações. Em muitos casos, a vi-
sualização direta por meio de uma septoplastia pode ser necessária.
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ENXERTOS DE CAMUFLAGEM: enxertos podem ser usados   
para camuflar irregularidades de contorno após redução de anoma-
lias ósseas. Uso de cartilagem autóloga ou fáscia pode ser eficaz na 
redução visibilidade e palpabilidade de bordas ósseas ou pequenas 
depressões. A colocação do enxerto subperiostealmente diminui a 
chance de migração do enxerto. Os enxertos podem ser colocados 
supraperiostealmente, mas isso aumenta o risco de migração e pode 
aparecer mais proeminente.

TERÇO MÉDIO

SEPTOPLASTIA: devido às ligações fibrosas entre as carti-
lagens laterais superiores e o septo cartilaginoso dorsal, desvios de 
septo dorsal geralmente se manifestam como assimetria nasal exter-
na. Os mais complexos são abordados por meio de rinoplastia aberta, 
que permite a visualização direta e ampla exposição do septo dorsal e 
sua fixação na parte superior cartilagens laterais. Para visualizar todo 
o septo e restabelecer sua relação com as cartilagens laterais supe-
riores, os anexos fibrosos são separados do septo dorsal e retalhos 
mucopericondriais são elevados. A raspagem septal pode ajudar a 
restaurar a simetria se a assimetria for principalmente devido ao des-
vio intrínseco da cartilagem septal. Na maioria dos casos, é necessá-
rio o uso de enxerto estrutural na forma de enxertos expansores para 
restaurar a retidão septal e a integridade. Nos casos mais graves, é 
realizada a septoplastia extracorpórea, na qual todo o septo é explan-
tado, reconstruído, reimplantado e protegido.

ENXERTOS EXPANSORES: são indispensáveis para o mane-
jo do desvio septal dorsal e comprometimento da válvula nasal inter-
na, geralmente concomitante. As dimensões de cada enxerto depen-
dem da função pretendida e a anatomia específica, mas normalmente 
variam de 6 mm a 12 mm de comprimento, 3 mm a 5 mm de altura 
e 2 mm a 4 mm de espessura. Dependendo da deformidade, podem 
ser utilizados enxertos unilaterais, bilaterais simétricos ou bilaterais 
assimétricos. Cada enxerto expansor é colocado entre o septo dorsal 
e a cartilagem lateral superior ipsilateral. Se o objetivo é simplesmente 
endireitar o nariz com um desvio septal dorsal leve a moderado, um 
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único enxerto expansor pode ser colocado no lado côncavo. Para des-
vios mais graves, enxertos expansores bilaterais são usados.  Mesmo 
na ausência de um desvio septal, depressão ou desnivelamento no 
nível do terço médio pode ser tratado com enxerto expansor unilateral 
ou bilateral.

ENXERTOS DE CAMUFLAGEM: após estabelecer retidão 
septal e fixar adequadamente as cartilagens laterais superiores e dos 
enxertos expansores ao próprio septo, qualquer depressão residual 
ou deformidade do contorno pode ser tratada com enxertos de camu-
flagem. A cartilagem ou fáscia autóloga podem ser utilizados.

TERÇO INFERIOR

DEFORMIDADE SEPTAL CAUDAL: a deformidade do septo cau-
dal resulta em torção do terço inferior do nariz e obstrução nasal. O septo 
caudal começa no ângulo anterior do septo próximo à ponta nasal e con-
tinua para o ângulo septal posterior em sua junção com a espinha nasal.  
Existem várias técnicas para tratar deformidades nesta área.

Se o septo for deslocado da espinha nasal no ângulo posterior, 
o reposicionamento caudal pode restaurar a simetria e aliviar a obs-
trução nasal. Após a exposição do septo através de uma septoplas-
tia, o septo no ângulo septal posterior é aparado, deslocado de volta 
sobre a espinha nasal na linha média e suturado na espinha nasal 
usando uma sutura inabsorvível. Alternativamente, o septo pode ser 
reposicionado para o outro lado da coluna nasal, com ou sem aparato 
no ângulo septal posterior e suturado no lugar, resultando em simetria 
e permeabilidade no vestíbulo nasal. 

Se o septo caudal for leve a moderadamente desviado, mano-
bras conservadoras podem ser utilizadas. Pode ser realizada pontu-
ação da cartilagem através de uma série de incisões incompletas no 
lado côncavo ou uma morselização cuidadosa. Técnicas de sutura 
também podem ser consideradas para estabilizar ainda mais o septo. 
Após a pontuação, 2-4 suturas de colchão horizontal são realizadas 
através da cartilagem usando suturas não absorvíveis.

Se houver desvio mais grave, técnicas mais substantivas po-
dem ser necessárias para manter integridade de longo prazo da re-
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construção no que diz respeito à prevenção de recorrência do desvio 
e perda do suporte da ponta. Enxertos expansores podem ser esten-
didos além da borda caudal das cartilagens laterais para estabilizar 
o septo caudal e melhorar o suporte da ponta. A cartilagem pode ser 
usada em muitos casos, mas se forem necessárias estabilizações ex-
tras, enxertos ósseos da placa perpendicular de o osso etmóide de-
vem ser priorizados. Orifícios para estabilização de sutura do enxerto 
ósseo podem ser feitos com uma pequena broca ou agulha de calibre 
18, através da qual suturas horizontais de colchão são usadas para 
prendê-lo à região caudal do septo. A estabilização também pode ser 
realizada com a técnica de lingueta, na qual o septo é estabilizado em 
um sulco entre as cruras mediais das cartilagens laterais inferiores. 

Os desvios mais graves podem exigir a substituição do septo 
caudal. Esta técnica requer uma abordagem aberta com separação 
das cartilagens nasais do septo, ampla elevação dos retalhos muco-
pericondriais e excisão da porção lesada do septo, esta porção é en-
tão substituída por um enxerto reto e estável que é suturado no septo 
restante e espinha nasal. Uma porção reta do septo remanescente, 
cartilagem auricular de camada dupla ou cartilagem costal podem ser 
usadas. 

Se houver estabilização inadequada com sutura única, enxer-
tos expansores estendidos ou um material semi-rígido fino, como pla-
ca flexível de polidioxano, pode ser usado para fixar o enxerto no lugar. 
Se o desvio de septo é acompanhado por deformidade significativa 
do septo cartilaginoso dorsal, uma septoplastia extracorpórea total ou 
subtotal podem ser requisitadas.

MODIFICAÇÃO DA PONTA NASAL: após o tratamento do 
septo caudal, modificações da ponta nasal podem ser realizadas. Isso 
pode ser feito por meio de enxertos de ponta ou técnicas de sutura. 
Ademais, é fundamental garantir uma conformação estável das carti-
lagens laterais inferiores. Suturas interdomal, intradomal e extensíveis 
podem ser usadas para restaurar as cartilagens laterais para suas 
posições pré-lesão e criar simetria da ponta nasal.
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PERFURAÇÃO SEPTAL

A perfuração do septo nasal é uma condição que pode se 
apresentar com dor, sangramento, obstrução nasal, crostas e sons de 
assobio do nariz. Nos casos de trauma nasal, o suprimento vascular 
para o mucopericôndrio pode sofrer isquemia, havendo comprometi-
mento vascular, ocasionando vasculite e trauma. Com a isquemia e/
ou exposição da cartilagem septal quandrangular subjacente, ocor-
re necrose da cartilagem com posterior perfuração septal (SONNE-
VELD, SINHA, 2021).

O diagnóstico da presença de perfuração septal é realizado por 
meio da investigação de sintomas nasais, história de uso de medica-
mentos prévios e hábitos sociais, rinoscopia anterior, nasofibroscopia, 
averiguação da perfuração septal quanto a aspecto, tamanho e locali-
zação (FORNAZIERI et al, 2010). Além disso, pode ser recomendada 
uma endoscopia nasal para avaliação da anatomia da cavidade nasal 
e avaliar o grau da perfuração septal.

As perfurações septais podem ser classificadas quanto ao tama-
nho em pequena (até1 cm), média (1 a 2cm) e grande (maior que 2cm). 
Essa medição pode ser feita de várias formas, todas de realização muito 
simples. A primeira que a literatura aborda é a aferição com régua pelo 
lado oposto ao que se está realizando a rinoscopia. Outra técnica consis-
te em colocação de fio cirúrgico até margem posterior da perfuração e, 
com uma pinça hemostática, marcar o ponto da margem anterior, reali-
zando depois medida com régua (FORNAZIERI et al, 2010).

A perfuração septal pode ser tratada cirurgicamente ou de for-
ma conservadora. A irrigação nasal, pomadas antibióticas e botões 
septais de silicone podem ser utilizados como tratamento conservador.

Para o tratamento cirúrgico, ainda não há consenso na literatu-
ra, os fatores mais importantes que implicam no sucesso da cirurgia 
são o tamanho e localização da perfuração septal, quantidade de te-
cido deixado no septo, tensão dos retalhos e experiência do cirurgião 
(SAPMAZ, et al., 2019). É possível reparar perfurações septais atra-
vés de rinoplastia externa, método endonasal fechado e até mesmo 
método endoscópico.  Foi relatado que a colocação de autoenxertos 
(osso ou cartilagem) entre os retalhos para fins de suporte cura per-
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furações de 2 a 3 cm de comprimento com taxa de sucesso de 90% 
(KRIDEL et al, 1986). Além desses tecidos, o uso da fáscia do múscu-
lo temporal, cartilagem conchal e Alloderm tem sido relatado na litera-
tura. Havendo, também, relatos de implantes de polietileno, enxertos 
de cartilagem septal ou placa perpendicular de osso etmoide (quando 
a cartilagem septal não estava disponível) (NETO et al, 2010).

NARIZ EM SELA

A deformidade do nariz em sela é uma das complicações mais 
temidas no pós-trauma, comumente associada ao tratamento inade-
quado de hematomas que infeccionam. Os abscessos septais resul-
tam na reabsorção da cartilagem septal e gera a deformidade do nariz 
em sela.  A deformidade do nariz em sela resulta da perda de inte-
gridade do septo cartilaginoso e da aparência e altura dorsal. Várias 
características podem acompanhar a perda de altura dorsal e incluem 
comprimento vertical encurtado, perda de suporte da ponta, rotação 
excessiva da ponta e retrusão columelar (GENTHER, PAPEL, 2020).

O tratamento de nariz em sela inclui cirurgia com rinoplastia 
aberta e inclusão de material no dorso, podendo-se usar diversos ti-
pos de enxertos como cartilagem (auricular, septal e corneto), enxerto 
ósseo (crista tibial, ilíaca e tábua óssea craniana), enxerto osteocati-
laginoso (costela) e também pode ser utilizado materiais aloplásticos 
(silicone e polietilenoporoso) (COSAC et al, 2012).

A escolha do tratamento cirúrgico depende de vários fatores 
como as características da lesão, grau da deformidade, lesões asso-
ciadas (caso o paciente possua lesão do complexo naso-órbito-etmoi-
dal, devido à necessidade de acesso coronal, será dada preferência 
ao enxerto da tábua craniana), preferências do paciente e escolha do 
próprio cirurgião.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deformidades nasais pós-traumáticas são complicações 
complexas que requerem um profundo conhecimento da anatomia e 
fisiologia nasal normal. Além disso, o manejo das complicações do 
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trauma nasal deve abordar suas individualidades, as quais permeiam 
questões cosméticas e funcionais intrínsecas aos casos de fraturas 
nasais. 
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RESUMO
OBJETIVO: Analisar as complicações e fisiopatologias associadas ao 
descolamento de placenta. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão 
narrativa de literatura. Foi utilizado os bancos de dados PUBMED e SCIE-
LO, entre os anos de 2012 e 2021. Para seleção dos estudos elegíveis 
foram utilizados, nas bases supracitadas, os unitermos: “descolamento 
de placenta” AND “gestação” AND “saúde da mulher”. RESULTADO: O 
deslocamento de placenta se caracteriza como uma emergência obs-
tétrica, uma grande preocupação da saúde da mulher. Tal fato ocorre 
quando há o desprendimento prematuro da placenta do útero durante 
a gestação. As principais evidências da ocorrência são o sangramento 
vaginal e uma cólica forte na região abdominal. Uma situação extrema-
mente delicada pois coloca em risco de morte a mãe e o bebê. CON-
CLUSÃO: É comum a ocorrência do deslocamento da placenta antes 
das 20 semanas de gestação, ou seja, período que o bebe ainda não 
está com o desenvolvimento fisiológico básico concluído.
Palavras-chave: Descolamento de placenta; gestação; saúde da mu-
lher.
 
ABSTRACT
OBJECTIVE: Analyse the complications and pathophysiology asso-
ciated with placental abruption. METHODOLOGY: It constitutes a nar-
rative literature review. PUBMED and SCIELO were used as databa-
ses, filtering its articles by their publication date, from 2012 to 2021. 
For the selection of eligible studies from the databases mentioned 
above, the following keywords were used: “placental abruption” AND 
“gestation” AND “women’s health”. RESULT: Placental displacement 
is an obstetric emergency, a major concern for women’s health. It oc-
curs when there is premature detachment of the placenta from the ute-
rus during pregnancy. The main evidence of its occurrence is vaginal 
bleeding and strong cramps in the abdominal region. This constitutes 
an extremely delicate situation as it puts both the mother and the baby 
at risk of death. CONCLUSION: The occurrence of placental displace-
ment is common before 20 weeks of gestation, which is a period when 
the baby has not yet completed the basic physiological development.
Keywords: Placental abruption; gestation; women’s health.
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1. INTRODUÇÃO

Define-se como descolamento prematuro de placenta (DPP) 
a separação da placenta normalmente inserida, de forma parcial ou 
completa, antes do nascimento do feto. O diagnóstico, geralmente, 
é reservado para gestações com 20 ou mais semanas. Representa 
causa significativa de morbimortalidade materna e perinatal (FEITO-
SA et al., 2018).

A investigação acerca desse descolamento é essencialmen-
te clínica, porém achados de imagem podem ajudar a confirmar o 
diagnóstico. Os sinais e sintomas clássicos do DPP são sangramento 
vaginal, dor súbita e intensa no abdome e na palpação do útero, hi-
pertonia, contrações uterinas e alterações na cardiotocografia fetal. 
Contudo, mesmo que esses achados não estejam sempre presentes, 
não se pode excluir o diagnóstico de descolamento prematuro de pla-
centa (TEDESCO et al., 2014).

Dentre os fatores de risco do DPP, cita-se a idade materna 
avançada, a multiparidade, pré-eclâmpsia, hipertensão crônica, rup-
tura prematura de membranas, gestação múltipla, tabagismo e outras 
drogas, trombofilias, história de descolamento prematuro de placenta, 
fibroma uterino. Sendo que, o principal fator associado ao descolamen-
to prematuro de placenta é a hipertensão arterial, seja ela associada à 
pré-eclâmpsia ou à hipertensão crônica (DEDAVID et al., 2017).

Desse modo, o tratamento profilático ressalta a importância do 
planejamento familiar e da assistência pré-natal adequada. Medida de 
destaque é o acompanhamento de gestantes hipertensas, controlan-
do os níveis pressóricos, tentando evitar a sobreposição de toxemia 
gravídica e promovendo a antecipação do parto em época oportuna, 
na dependência da gravidade do quadro. Estudos recentes enfatiza-
ram a importância do controle pressórico (SOUZA et al., 2006).

Nessa perspectiva, o diagnóstico precoce e a conduta oportu-
na perante a gestante com suspeita de descolamento prematuro de 
placenta melhoram o prognóstico materno e fetal (ALEGRE, 2016). 
Portanto, o presente estudo tem como objetivo analisar os fatores e 
complicações decorrentes do descolamento placentário durante a 
gestação, a fim de evitá-los.



243

2. Metodologia

O presente estudo é uma revisão integrativa. Foi utilizado os 
bancos de dados:  PubMed (US National Library of Medicine) e SciE-
LO (Scientific Electronic Library Online), Latin American and Caribbe-
an Literature in Health Sciences (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saú-
de (BVS) de dados científicos até 20 de janeiro de 2021, sem restrição 
de idioma com estudos publicados entre os anos de 2012 e 2021. Fo-
ram utilizados dois artigos que não compreendem o período analisado 
mas se trata de informações utilizadas atualmente.

2.1 Estratégia de pesquisa

Foi utilizado os unitermos para ir de encontro à temática, IRC e 
ND, com um desenho prospectivo: “descolamento de placenta” AND 
“gestação” AND “saúde da mulher”. Foi utilizado o operador booleno 
AND para a produção da pesquisa. Para complementar as buscas 
nas bases de dados, revisamos todas as referências dos artigos sele-
cionados e dos artigos de revisão.

2.2 Critérios de inclusão e exclusão

Utilizou-se os seguintes critérios de inclusão: estudo original e 
não original, publicado em periódico com corpo editorial; um estudo 
prospectivo investigando o deslocamento de placenta como exposi-
ção (variável independente) para a ocorrência de consequências na 
gravidez para a mãe e o bebê (variáveis   dependente).

Foram excluídos, editoriais, comentários, cartas aos editores, 
resumos, estudos qualitativos, estudos que relataram apenas uma 
análise transversal, ensaios, estudos que relataram método de pes-
quisa ou validação de instrumento e estudos de acompanhamento 
que não tiveram um grupo de comparação.

2.3 Seleção e extração dos artigos

A seleção dos estudos foi realizada de forma independente 
pelo autor principal, seguindo três etapas: I- análise dos títulos dos ar-
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tigos, II- leitura dos resumos e III- leitura dos textos completos. A cada 
fase, caso houvesse divergências, um segundo autor era solicitado a 
julgar, e a decisão final era tomada por consenso ou maioria.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O descolamento prematuro de placenta (DPP) é uma das cau-
sas de sangramento durante a segunda metade da gravidez. É uma 
complicação relativamente rara da gravidez, porém grave que coloca 
em risco o bem-estar da mãe e do feto. Sua incidência varia em até 
1% dos partos. Desse total, 10% dos casos serão graves, levando à 
morte fetal, e outros 40% ocorrerão após a 37ª semana, sendo a inter-
rupção da gestação a conduta de escolha (SANGLARD et al., 2018).

O deslocamento de placenta é uma das causas de sangramen-
to que causa complicações em 0,4-1% das gestações. Nos últimos 
tempos, observou-se um aumento da incidência de DPP, devido ao 
maior número de diagnósticos realizados no pré-natal e ao aumento 
da exposição a fatores de riscos, como idade avançada. O DPP in-
tensifica a chance em nove vezes de ocorrer óbito fetal, quatro vezes 
mais de ocorrer parto prematuro e o dobro de chances de restrição 
de crescimento fetal, independente do grau de deslocamento. A inci-
dência cai com o avançar da gestação e é maior em 24-26 semanas. 
Sendo que a literatura não possui um consenso.

O sangramento decorre de uma lesão primária, vascular, aco-
metendo as arteríolas espiraladas da decídua com a formação de pro-
cessos ateromatosos agudos, acúmulo de macrófagos, degeneração 
fibrinóide da túnica íntima, concorrendo para a ruptura ou oclusão dos 
vasos. Há, portanto, condições para sufusão de sangue na decídua 
basal formando área hemorrágica dentro da própria placenta. Essa 
hemorragia pode tornarse mais profusa, culminando com o descola-
mento prematuro da placenta (SANGLARD et al., 2018).

 O sangue pode ficar retido atrás da placenta, cujas bordas 
permanecem aderidas à parede uterina. A placenta também pode se 
apresentar completamente destacada, mas mantendo as membranas 
acopladas ao útero. O sangue coletado ainda pode romper as mem-
branas e penetrar na câmara âmnica (hemoâmnio), ou ainda descolar 
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as membranas e se exteriorizar pela vagina. À exceção desta última, 
a hemorragia é dita oculta ou interna (SOUZA et al., 2008).

A principal causa é a ruptura de vasos maternos na decídua 
basal, sendo raro o sangramento das veias fetais e placentárias. O 
sangue da ruptura acumula e separa a placenta da decídua, e forma 
um hematoma. Esse quadro faz a placenta perder sua função de troca 
de substâncias e causa comprometimento fetal. Embora sua etiolo-
gia não esteja totalmente esclarecida, a hipertensão arterial ocorre 
em 75% dos casos, sendo assim, intervenção rápida e precisa pode 
ser fundamental para um bom prognóstico sendo necessário conheci-
mento e preparo profissional. (SANGLARD et al., 2018).

Importante ressaltar que entre 2010 e 2019, houve uma que-
da de 2000 casos para 1.403 dos casos de placenta prévia, desco-
lamento e hemorragia anteal notificados por Sistema de Declaração 
de Mortalidade Hospitalar do SUSTASUS. A faixa mais acometida foi 
entre 15 a 19 anos (14.777). Já em relação ao caráter de atendimento, 
14.800 foram de urgência e 841 eletivos, sendo que a região sudeste 
apresentou o maior número de casos (5.312), seguida da região nor-
deste (4.846). Foi notado também, o alto número de registros na ado-
lescência, evidenciando o início da idade fértil como importante fator 
de risco para estas condições (AMARAL et al, 2021).

O DPP é uma situação de emergência obstétrica e possui 
diagnóstico clínico, é comum que as pacientes apresentem hipertonia 
e em 80% dos casos ocorrem sangramentos que podem vir acom-
panhados de sinais hipovolêmicos. Por ser uma emergência, o prog-
nóstico não é bom, principalmente devido ao quadro de hemorragia 
(MAIONE et al, 2018). A mulher com DPP agudo, em sua forma clás-
sica, apresenta com sangramento vaginal leve e moderado e dor ab-
dominal e/ou dor nas costas, acompanhados de contração uterinas. 
O DPP extenso pode ser comum o aparecimento de alteração da fre-
quência cardíaca fetal ou ausências dos batimentos, e/ ou aumento 
de batimentos cardíacos e/ou coagulação intravascular disseminada.

Quando se pensa em exames complementares, a ultrasso-
nografia é útil para identificar um hematoma retro placentário e para 
excluir outros distúrbios associados com o quadro de sangramento 
vaginal e dor abdominal. O hematoma retroplacentário é um acha-
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do clínico clássico, porém pode estar ausente em vários pacientes. 
Quando existem evidências ecográficos desse achado, parece ocor-
rer resultados mais graves. Ademais, a ausência de hematoma retro-
placentário não exclui a ocorrência de DPP (SHINDE, 2016).

Existem também evidências laboratoriais importantes. O grau 
de hemorragia materna associa-se com o grau de anormalidade he-
matológica, dessa forma, os níveis de fibrinogênio apresentam o me-
lhor parâmetro com a gravidade do sangramento, a coagulação intra-
vascular disseminada e a necessidade de sangramento de múltiplos 
produtos sanguíneos. s. O valor inicial de fibrinogênio ≤ 200 mg/dl tem 
um valor preditivo positivo de 100% para hemorragia pós-parto grave, 
enquanto que níveis de ≥ 400 mg/dl têm um valor preditivo negativo de 
79%. O DPP leve pode não estar associado a quaisquer anormalida-
des dos testes de hemostasia comumente usados. O DPP grave pode 
levar à coagulação intravascular disseminada (CIVD) e em 10 a 20% 
dos casos leva ao óbito fetal (CORDEIRO et al., 2020).

Em relação aos fatores de risco para o descolamento de pla-
centa, é válido ressaltar sua importância, auxiliando o profissional no 
seu diagnóstico e atuação, tópicos influenciam em um melhor prog-
nóstico materno e fetal. Nessa perspectiva, faz-se extremamente ne-
cessário o conhecimento de quais são esses fatores, a atualidade é 
marcada por uma mudança nos fatores de risco a que estão expostas 
as gestantes, como a idade avançada, devido ao processo de gravi-
dez gradualmente postergado ao passar dos anos. (NOMURA et al., 
2006)

Apesar disso, sua etiologia ainda não está totalmente decifra-
da, essa pode ser segmentada em traumática e não traumática, en-
quanto a traumática é subdividida em interna e externa. As causas 
traumáticas externas se concentram em acidentes e traumas, já nos 
fatores traumáticos internos, cabe destacar o cordão curto, escoa-
mento rápido de polidrâmnio, movimentos fetais excessivos, retração 
uterina após o parto do primeiro gemelar, hipertonia uterina (primária 
ou por abuso de ocitócicos), dentre outras. As causas não traumáti-
cas evidenciam destaque para os fatores predisponentes, nos quais a 
hipertensão arterial materna constitui o principal fator de risco para o 
descolamento de placenta. (SOUZA et al., 2006)
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Seguindo essa linha de raciocínio, dentre os fatores de risco 
para DPP, dá-se especial importância a aqueles relacionados aos 
hábitos de vida maternos, como o uso de álcool, drogas, tabagismo 
e obesidade, fatores relacionados a gestação anterior, como o par-
to cesáreo prévio, história anterior de DPP e multiparidade e pontos 
relevantes na gestação atual, como gravidez múltipla, presença de 
corioamnoinite e idade materna avançada. Além disso, é de suma im-
portância destacar os tópicos relacionados à saúde materna, como a 
presença de diabetes gestacional, anemia, trombofilia e trauma. (NU-
NES et al., 2016)

Ao especificar o tabagismo, fator de risco para descolamento 
de placenta relacionado à hábitos de vida materno, parar de fumar 
antes da gravidez ou no início da gravidez, reduzir o risco de DPP. 
Esse fato ocorre devido ao efeito vasoconstritor da nicotina, o qual 
pode ser responsável por desencadear hipóxia e infartos placentários, 
aumentando o nível fragilidade capilar. Também é válido destacar a 
hipertensão crônica como fator de risco para descolamento prematu-
ro da placenta, quando acompanhada de pré-eclâmpsia sobreposta 
pode aumentar o risco de DPP. (GIRARDI et al., n.d.)

O descolamento de placenta acarreta complicações para a 
mãe e para o bebê. Assim, como complicação materna, destaca-se 
o choque hipovolêmico, o qual pode ser acompanhado por lesões 
em múltiplos órgãos, como necrose e coagulopatias, condição que 
pode ser responsável por uma alta taxa mortalidade. Enquanto para o 
concepto, as complicações compreendem principalmente a hipóxia e 
mortalidade perinatal. No caso da hipóxia fetal, essa ocorre quando a 
placenta se separa de seu leito, devido à presença de um coágulo ou 
pela liberação de prostaglandinas, as quais desencadeiam os espas-
mos uterinos, modificando a perfusão da placenta, a qual permanece 
aderida ao útero. Nessa perspectiva, mantem-se o prognóstico dos 
conceptos, devido ao processo de prematuridade e anoxia, acompa-
nhado de lesões sequelares. (SANGLARD et al, 2018)

Nessa perspectiva, o descolamento placentário antes do nas-
cimento é considerado uma das principais causas de morbimortalida-
de materna e perinatal, devido a falha no fluxo de oxigênio e nutrien-
tes para o feto, e consequente hipóxia prolongada e prematuridade 
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extrema, condição que pode ser responsável por um baixo escore de 
Apgar ou morte fetal. Segundo estudos, a separação placentária su-
perior a 50% está frequentemente associada à morte fetal e quando o 
DPP é total, esta consequência ocorre em 99% dos casos. (NUNES 
et al., 2016)

Entretanto, mesmo que não ocorra a morte perinatal o DPP 
é um importante fator de risco, podendo ser responsável por várias 
complicações como a prematuridade, processo relacionado a infla-
mação agudas ou crônica que pode desencadear o descolamento 
precoce. Além disso, outras complicações como baixo peso no nasci-
mento, Apgar de primeiro e quinto minutos abaixo de sete, sofrimento 
fetal, restrição de crescimento e pH da artéria umbilical inferior a 7,1 
podem ser vistas. (NUNES et al., 2016)

 4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de não ter uma etiologia totalmente definida, é indubi-
tável que o descolamento prematuro de placenta é decorrente dos há-
bitos de vida materno, sendo a hipertensão arterial sistêmica um fator 
de extrema relevância. A principal causa hemorrágica, a partir da 20ª 
semana gestacional, é a ruptura de vasos maternos na decídua basal 
que impede a troca de substâncias e compromete o desenvolvimen-
to do feto. Trata-se de uma emergência obstétrica com aumento da 
incidência e altos índices de mortalidade materna e perinatal. A inter-
venção rápida é fundamental para um bom prognóstico. Desse modo, 
faz-se necessário o acompanhamento pré-natal adequado para que 
sejam evitadas várias complicações antes, durante e após o parto.
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RESUMO
Este artigo possui como objetivo analisar o papel da enfermagem na 
assistência ao paciente idoso com úlcera venosa, a partir de um es-
tudo descritivo exploratório, realizado através do método de revisão 
integrativa de literatura. Foram realizadas consultas bibliográficas a 
artigos científicos sobre a atuação da enfermagem ao paciente idoso 
com UV. Dos artigos selecionados, evidenciaram-se que a maioria 
dos participantes acometidos pela úlcera venosa, a prevalência é de 
mulheres; A média de idade nas pesquisas foi de 65 anos; Em relação 
aos principais cuidados do enfermeiro, destacam-se: Conhecer os as-
pectos envolvidos na qualidade de vida do paciente para melhor aten-
dê-lo, melhorias na prática assistencial. Deste modo, o estudo possui 
grande relevância, de forma a contribuir com a produção do conheci-
mento para a formação acadêmica e aos profissionais da área, e ana-
lisar a respeito dos cuidados e atenção que estão sendo prestados 
pelos enfermeiros aos idosos portadores de úlceras venosas.
Palavras-chave: Doenças crônicas; Úlcera Venosa; Idosos; Papel do 
enfermeiro

ABSTRACT
This article aims to analyze the role of nursing in the care of elderly 
patients with venous ulcers, based on an exploratory descriptive study 
carried out using the integrative literature review method. Bibliographic 
consultations were carried out on scientific articles on the performan-
ce of nursing for elderly patients with VU. Of the selected articles, 
it was evidenced that the majority of participants affected by venous 
ulcers, the prevalence is women; The mean age in the surveys was 
65 years; Regarding the main nursing care, the following stand out: 
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Knowing the aspects involved in the patient’s quality of life to better 
serve him, improvements in care practice. Thus, the study has great 
relevance, in order to contribute to the production of knowledge for 
academic training and professionals in the area, and to analyze about 
the care and attention that are being provided by nurses to elderly pa-
tients with venous ulcers.
Keywords: Chronic diseases; Venous Ulcer; Seniors; Nurse’s role

Introdução

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a capacidade 
funcional, como a associação da capacidade intrínseca do indivíduo, 
características ambientais relevantes e as interações entre o indivíduo 
e essas características, já o bem-estar é singular e permeado de as-
pirações subjetivas, incluindo sentimentos de realização, satisfação e 
felicidade. 

A idade e as muitas causas das doenças crônicas são vistas 
como os fatores de risco principais associados aos problemas de 
saúde dos idosos, e, portanto, a estratégia para uma assistência de 
qualidade deve ser distinta da realizada nas demais faixas etárias. 
Demonstrando assim, a importância de conhecer o quanto essas 
problemáticas impedem os idosos de exercer suas atividades diárias 
desempenhando sua independência e autonomia (AGÊNCIA NACIO-
NAL DE SAÚDE COMPLEMENTAR, 2016).

Nesse sentido, as úlceras crônicas em membros inferiores, in-
dependentemente de sua etiologia, surgem como agravos comuns a 
saúde desses idosos. Nestes, há alterações fisiológicas que limitam 
sua reserva funcional e também é comum a existência de condições 
crônicas preexistentes que demandam cuidados, ocasionam com-
plicações, dentre as quais as úlceras crônicas venosas (AGUIAR et 
al.,2016; SILVA, 2016).

O estudo evidencia que o enfermeiro possui papel importante 
ao realizar o diagnóstico dessas lesões, fazendo orientações e acom-
panhamento aos indivíduos acometidos pelas úlceras. Todavia, o au-
tor refere que devido ao pouco conhecimento que alguns profissionais 
possuem acerca do problema, por vezes ocorre implicações negativas 
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no processo de cicatrização das lesões, contribuindo para o aumen-
to do sofrimento biopsicossocial do paciente e familiares (BONFIM, 
PITA, ARAÚJO, 2019).

Deste modo, percebe-se que a implantação de protocolos di-
recionados ao atendimento as pessoas com úlceras venosas (UV) 
é uma atividade continuada, que requer do profissional enfermeiro 
conhecimento técnico e científico (BONFIM, PITA, ARAÚJO, 2019).

Justifica-se a realização deste estudo, dada a importância da 
temática aos profissionais de enfermagem, no sentido de conhecer 
as formas de cuidado dispensadas a pessoa com UV, considerando 
a importância de um atendimento adequado a esta população no que 
diz respeito à avaliação das lesões, realização de cuidados e encami-
nhamentos necessários.

 Os enfermeiros possuem respaldo legal para realizar o aten-
dimento à pessoa com UV, por meio da Resolução nº 567 do Conse-
lho Federal de Enfermagem, que dispõe sobre as competências dos 
profissionais de Enfermagem na prevenção e tratamento de lesões 
cutâneas (COFEN, 2018).

Frente ao exposto, o presente estudo tem como objetivo princi-
pal analisar o papel da Enfermagem na assistência ao paciente idoso 
com UV, a partir de uma revisão integrativa de literatura. Diante do 
contexto aqui apresentado, conhecer tal temática se traduz como de 
fundamental importância para a melhoria da assistência e prática pro-
fissional.

Metodologia

Foram realizadas consultas bibliográficas a artigos científicos 
para embasamento teórico sobre a atuação da enfermagem ao pa-
ciente idoso com UV. As bases de dados utilizadas foram: Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) que compreende SciELO (Scientific Eletronic 
Library Online), LILACS (Literatura Latinoamericana e do Caribe em 
Ciências Saúde). Para tanto usou-se descritores em ciências da saú-
de (DeCS), a saber: “úlcera varicosa”, “enfermagem”, “idosos” e “cui-
dados de enfermagem”, empregando operadores booleanos “AND” 
em todas as combinações disponíveis.
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Os critérios de inclusão adotados para a elaboração desta RIL 
foram os seguintes: artigos disponíveis em idioma português, tipos de 
estudo descritivos, quantitativos e qualitativos; na íntegra, acerca dos 
descritores pesquisados, publicados no período de 2015 a 2020. Já 
os critérios de exclusão foram: artigos relacionados à úlceras oncoló-
gicas associadas aos idosos com Uv; produções com texto repetidos 
nas bases de dados ou de teses e dissertações sem resultados. No 
total, treze artigos foram selecionados.

Os artigos foram submetidos à avaliação inicial de títulos e re-
sumo, tendo em vista os critérios de seleção, realizando a adaptação 
do protocolo de Bardin e Ursi na coleta de dados. Ao final do refi-
namento, foi elaborado um quadro para o agrupamento dos dados 
coletados contendo as seguintes informações: número do artigo; ano; 
título dos artigos; nome dos autores. 

Resultados

Para esta pesquisa foram encontrados na BVS, 32 artigos. Pri-
meiramente foi realizada a leitura dos títulos e resumos dos artigos 
encontrados, a partir disso foram selecionados os estudos disponíveis 
na integra e com até cinco anos de publicação (2015-2020), restando 
20. Por fim, após uma leitura exploratória destes, 13 artigos foram in-
cluídos na pesquisa, e estes estão descritos no quadro abaixo:

Quadro 1: Artigos que atenderam aos critérios de inclusão
N° ANO TÍTULO AUTOR

01 2019 Pacientes internados com feridas crônicas: um enfo-
que na Qualidade de vida

Ribeiro et 
al.,

02 2019 Fatores associados à qualidade de vida de pessoas 
com feridas complexas crônicas

Oliveira et 
al.,

03 2019 Tecnologia gerencial para o cuidado de pacientes com 
úlceras venosas

Joaquim et 
al.,

04 2018 Orientações em saúde: estratégia de promoção à ca-
pacidade Funcional nas úlceras venosas

Duffrayer et 
al.,

05 2018
Itinerário terapêutico de pessoas com úlcera venosa 
crônica e as Implicações para o cuidado de Enferma-
gem

Silva et al.,
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06 2018 Indicadores clínicos para avaliar o conhecimento
de pacientes com úlcera venosa

OSMARIN, 
et al.,

07 2017 Repercussão da visita domiciliar na capacidade
funcional de pacientes com úlceras venosas

Joaquim et 
al.,

08 2017 Prevalência e caracterização de feridas Crônicas em 
idosos assistidos na atenção básica Vieira et al.,

09 2016 Repercussões sociais vivenciadas pela pessoa idosa 
com úlcera venosa

Aguiar et 
al.,

10 2016 Saberes e práticas de pessoas com úlcera venosa em 
tratamento com bota de Unna

Robaina 
et al.

11 2015 Estudo comparativo sobre a capacidade funcional de 
pacientes adultos e idosos com úlceras venosas

Camacho 
et al.

12 2015 Percepção do usuário no autocuidado de
úlcera em membros inferiores Sousa.

13 2015
Associação dos fatores socioeconômicos e clínicos e 
o resultado integridade tissular em pacientes com úl-
ceras

Medeiros.

Fonte: Elaborada pelos autores (2022)

Dos artigos selecionados, evidenciaram-se que a maioria dos 
participantes das pesquisas eram do sexo feminino. Em apenas dois 
artigos, o sexo masculino apresentou um número maior de indivíduos 
e em um artigo, a quantidade foi igual. Dentre os participantes aco-
metidos pela úlcera venosa, a prevalência é de mulheres. Os Autores 
explicam que a úlcera venosa atinge predominantemente o gênero 
feminino, em razão da gravidez e pela presença de hormônios femini-
nos que levam à insuficiência venosa.

A média de idade nas pesquisas foi de 65 anos, o que compro-
va que com o avanço da idade as pessoas tornam-se mais suscetíveis 
às lesões, pois ocorrem alterações dos sistemas fisiológicos, como 
por exemplo, a redução da espessura da epiderme e a redução da 
elasticidade dérmica.

Em relação aos principais cuidados do enfermeiro, destacam-
-se Conhecer os aspectos envolvidos na qualidade de vida do paciente 
para melhor atende-lo, melhorias na prática assistencial, avaliação cor-
reta da lesão e a escolha do tratamento adequado, Manejo eficaz da 
doença crônica, controle dos fatores de risco e a conscientização da 
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prevenção, Realização de orientações de forma simples e com lingua-
gem clara e objetiva, além de aprofundar o desenvolvimento de estu-
dos na enfermagem sobre esta temática, As ações devem apresentar 
um olhar humanizado, sensível e integral, proporcionando melhorias 
significativas na qualidade de vida do portador de úlcera venosa que 
através das orientações passa a ter conhecimento sobre a sua doen-
ça, presumindo o quadro clínico para assim colaborar com condutas 
que visem a sua recuperação.

Discussão

Através dos dados obtidos, foi possível perceber que existe um 
quantitativo significativo de trabalhos e uma preocupação em relatar o 
assunto. Após a leitura, ocorreu o agrupamento e análise de todo o ma-
terial, do qual foi extraído os dados mais relevantes para este estudo.

Durante a leitura, emergiram três categorias cujos temas são: 
Perfil clínico dos idosos acometidos por úlceras venosas; Repercus-
sões na capacidade funcional e qualidade de vida dos idosos acome-
tidos pelas úlceras venosas e Principais cuidados de enfermagem no 
tratamento de úlcera venosa em idosos.

Perfil Clínico Dos Idosos Acometidos Por Úlceras Venosas

Os artigos selecionados revelam que há um crescente número 
de pessoas que são acometidas pelas úlceras venosas, principalmen-
te mulheres, e essas de fato causam um grande impacto no que se re-
fere à questão social e econômica, além de reduzir significativamente 
a qualidade de vida dos mesmos por conta das fragilidades que são 
desencadeadas.

Segundo Joaquim et al (2017), as feridas crónicas são um pro-
blema de maior importância e afetam uma proporção significativa da 
população. Acrescenta-se ainda, que as úlceras de perna são consi-
deradas um problema de saúde pública, mais prevalentes na popu-
lação idosa, alcançando uma taxa superior a 4% em pessoas com 
idade acima de 65 anos. A úlcera venosa é a 17ª ferida complexa de 
difícil cicatrização, com caráter redicivante (AGUIAR et al.,2016).
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Estima que 1% a 2% da população mundial é afetada pela do-
ença, além de ser a 14° causa de afastamento do trabalho e a 32° cau-
sa de aposentadoria por invalidez no Brasil (BONFIM, PITA, ARAÚJO, 
2019).

Aguiar et al (2016) afirma que os fatores de maior propensão ao 
desenvolvimento da doença são a exigência de permanência na mes-
ma postura por período prolongado, cirurgias prévias, traumatismo dos 
MMII, sedentarismo, uso de calçados com saltos, obesidade e gesta-
ção, a partir dos quais poderão surgir os sinais e sintomas da doença.

De acordo com o estudo intitulado como “Prevalência e carac-
terização de feridas Crônicas em idosos assistidos na atenção básica”, 
55,8% dos participantes tinham de 60 a 70 anos, 67,3% eram mulheres, 
sem escolaridade (44%), casadas (51,9%) e com uma ou mais doenças 
(91,7%). O resultado desta pesquisa é semelhante a de outros autores, 
como Joaquim et al (2016) e Aguiar (2016), e a maioria dos artigos se-
lecionados para este estudo (VIEIRA et al., 2017).

Segundo Joaquim et al (2017), as populações estudadas apre-
sentam ótima independência nas atividades de vida diária, sem variação 
significativa entre si. Esta conclusão contraria a de autores como Aguiar 
et al (2016) que segundo sua pesquisa, os idosos acometidos por úlcera 
venosa se tornaram vítimas de preconceito, discriminação e vivenciam 
em seu cotidiano o constrangimento e a vergonha social, por apresentar 
em seu corpo algo que os tornam diferentes das outras pessoas.

Repercussões na Capacidade Funcional e Qualidade De Vida 
Dos Idosos Acometidos Pelas Úlceras Venosas

Segundo Oliveira, et al. (2015), a capacidade funcional é funda-
mental para o bem-estar do indivíduo. A autonomia para viver é parte 
integrante da natureza humana, quando tal componente é ameaçado 
ou deteriorado, as dimensões humanas nos âmbitos físico, social e 
psicológico são afetadas negativamente. Desta forma, a avaliação da 
condição de realização das tarefas diárias é importante na determina-
ção das condições de saúde das pessoas, particularmente de idosos. 

Camacho et al (2015) em seu estudo comparativo sobre a 
capacidade funcional de pacientes adultos e idosos com úlceras ve-
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nosas, declara que o processo do envelhecimento e a demanda por 
cuidados surge a partir das várias alterações fisiológicas que ocorrem 
na fase adulta e no período de senescência estão comumente asso-
ciadas às condições mórbidas. 

Neste processo, a diminuição progressiva na capacidade fun-
cional é a principal alteração encontrada e que pode levar à chamada 
incapacidade funcional, a qual se relaciona à inabilidade ou dificul-
dade de a pessoa realizar tarefas físicas básicas ou mais complexas 
necessárias à vida independente na comunidade, assim como tarefas 
relacionadas à mobilidade física (CAMACHO et al., 2015).

Este mesmo autor ainda destaca que a idade avançada torna as 
pessoas mais suscetíveis às lesões, pois ocorrem alterações dos siste-
mas fisiológicos decorrentes de modificações nutricionais, metabólicas, 
vasculares e imunológicas que afetam a função e o aspecto da pele.

Logo, as modificações fisiológicas que ocorrem neste proces-
so de envelhecimento somado, especialmente, às alterações na cir-
culação sanguínea, à diminuição da mobilidade e ao declínio do tônus 
muscular tornam os idosos mais susceptíveis a desenvolver úlceras 
crônicas (CAMACHO et al., 2015).

Para Aguiar A. C. (2016), a ocorrência da úlcera venosa crôni-
ca provoca, então, dificuldades na vida social dos indivíduos acome-
tidos, repercutindo negativamente na qualidade de vida desses, que 
passam a conviver com sentimentos de baixa autoestima, depressão, 
ansiedade e muitas vezes, isolamento social.

As principais causas das úlceras crônicas no idoso são de ori-
gem vascular, resultantes da insuficiência venosa crônica (70 a 90%). 
Essas úlceras venosas afetam de forma significativa, a qualidade de 
vida dos seus portadores, pois além do seu caráter redicivante, elas 
geram perdas funcionais, influenciando nas relações sociais, no exer-
cício do trabalho e nas atividades cotidianas (SOUSA et al., 2015).

As úlceras venosas podem gerar edema, dor e perda de mo-
bilidade interferindo na capacidade do indivíduo de realizar suas ati-
vidades físicas e mentais essenciais para a manutenção de suas ati-
vidades básicas de vida diária: como tomar banho, vestir-se, realizar 
higiene pessoal, transferir-se (para cadeira ou cama) manter a conti-
nência, e as atividades instrumentais de vida diária como: preparar re-
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feições, manter o controle financeiro, tomar remédios, arrumar a casa, 
fazer compras, usar transporte coletivo, usar telefone e caminhar cer-
ta distância, sendo essas formadoras da construção da definição de 
capacidade funcional. Já a incapacidade funcional conceitua-se como 
a dificuldade ou necessidade de ajuda na execução das tarefas do 
seu dia-a-dia (DUFFRAYER, JOAQUIM, CAMACHO, 2018).

Atividades rotineiras como o simples subir ou descer uma es-
cada, o deslocar-se até o banheiro, ao quintal, ou simplesmente o 
permanecer de pé sem apoio durante um curto período, o percorrer 
curtas distâncias, o levantar-se da cama, tornam-se tarefas difíceis de 
concretizar no dia a dia (SOUSA et al., 2015).

A interferência na atividade básica da locomoção acarreta, 
desse modo, múltiplas implicações, obrigando as pessoas a reestru-
turarem as atividades do seu quotidiano e, em alguns casos, a senti-
rem-se dependentes de outros para poderem se locomover aos diver-
sos lugares pretendidos e assim poderem relacionar-se com os outros 

(SOUSA et al., 2015).
A perda da autonomia e a dependência de ajuda para realizar 

atividades comuns como compras no supermercado, preparar refei-
ções, tomar banho, viagens sem acompanhantes e trabalhos domés-
ticos, são fatores que se destacam nas pesquisas e causam preocu-
pação e desconforto nos idosos.

Observa-se que além do sofrimento físico, emocional e psicoló-
gico a úlcera também gera transtornos de cunho social, uma vez que 
causa repúdio e afastamento de outras pessoas. Percebe-se o quanto 
a sociedade marginaliza esses indivíduos através de gestos de distan-
ciamento, de olhares repudiantes e comentários pejorativos, atitudes 
essas que despertam a baixa autoestima e tendenciam esses indivídu-
os ao isolamento social. Desse modo, verifica-se que o sofrimento refe-
rido por esses indivíduos esteve, muitas vezes, mais associado ao pre-
conceito e, consequente distanciamento das pessoas de seu convívio 
social, do que pela própria existência da ferida (AGUIAR et al., 2016).

Oliveira et al. (2019) mostra em sua pesquisa que os fatores 
clínicos influenciam diretamente no dia a dia da pessoa acometida por 
úlcera venosa, sendo necessária a utilização de estratégias diferen-
ciadas com o intuito de reduzir o impacto na qualidade de vida por se 
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tratar de aspectos que poderiam ser atenuados ou evitados mediante 
a avaliação da lesão e a escolha do tratamento adequado.

Principais Cuidados De Enfermagem No Tratamento De Úlcera Ve-
nosa Em Idosos

Tratar feridas é uma atividade cotidiana do enfermeiro, porém 
esse cuidado confronta a autonomia das atividades desse profissional 
frente aos pacientes portadores de feridas. Autores como Ribeiro et al., 
(2019) e Silva et al., (2018) mostram em seus estudos que os casos de 
úlceras venosas precisam ser tratados de forma cuidadosa e humaniza-
da, visto que o diagnóstico deve ser feito buscando condicionar a quali-
dade da terapêutica implantada, visando uma eficiente recuperação, na 
ausência de recorrência e consequentemente na prevenção de agravos.

O cuidado e o diagnóstico de feridas venosas devem ser pre-
coces, contar com uma equipe multidisciplinar, protocolos adequados 
aos cuidados, necessitam de profissionais com conhecimento técnico 
e científico, que tenham capacidade de identificar a doença, intervir 
com os cuidados necessários para a cicatrização e criação de pa-
drões assistenciais (RIBEIRO et al., 2019).

Devido a essa grande exigência relacionada ao cuidado, a 
equipe de enfermagem é a mais adequada para assistir o paciente 
com ferida venosa, pois são os profissionais que mais acompanham 
o paciente. Além disso, têm a capacidade de suprir as dúvidas de 
familiares e são treinados para agilizar o processo de cicatrização e 
diminuir / gerenciar os custos hospitalares (ROBAINA et al., 2016).

É importante a orientação do paciente e a competência da 
equipe de enfermagem que assiste este paciente em saber reconhecer 
as diferentes estruturas e características definidoras de diferentes 
condições clínicas no leito da lesão. As atribuições de enfermagem para 
o cuidado do paciente, dentro do processo de enfermagem, quando 
planejadas a partir de uma linguagem padronizada, permitem avaliar 
melhor a eficácia dos cuidados prestados, reorganizar a assistência e 
averiguar os resultados alcançados (CAMACHO et al., 2015).

O autor ainda reforça em sua pesquisa que conviver com qual-
quer tipo de lesão interfere nas relações sociais, no ambiente de tra-
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balho e até mesmo no convívio familiar. Essas situações provocam no 
ser humano sentimentos, como tristeza, ansiedade, raiva, vergonha, 
interferindo no seu estado de equilíbrio, na autoimagem, em sua auto-
estima, tornando-se um fenômeno relevante para o desenvolvimento 
do cuidar em enfermagem (CAMACHO et al., 2015).

Além disso, as úlceras venosas podem interferir na deambula-
ção de seus portadores. Sendo assim, é indispensável que o profissio-
nal avalie o grau de dificuldade da pessoa em andar e deslocar-se a 
unidade de saúde. Nessa perspectiva a visita domiciliar se torna uma 
importante aliada para facilitar a continuidade no tratamento e entender 
o contexto de vida o qual o indivíduo está inserido através da apro-
ximação da família, facilitando a identificação das suas fragilidades e 
possibilitando intervindo em possíveis agravos (RIBEIRO et al., 2019).

A prática profissional deve ser baseada em evidências que 
possam ser postas na produção de resultados eficientes a terapêuti-
ca prestada ao paciente. Todavia, alguns profissionais de saúde de-
param-se com dificuldades por conta da insuficiência de pesquisas 
concretas que tornem sua assistência segura quanto a prática.

 Porque, por mais prevalente que seja atualmente as úlceras 
venosas, elas acabam sendo negligenciadas por conta de interven-
ções mal executadas, sem embasamento teórico para a realização 
da prática qualificada, levando em consideração a necessidade do 
levantamento do diagnóstico holístico de cada caso para adequação 
do melhor tratamento a ser instituído (SILVA et al., 2016).

Cabe ressaltar também, que o diagnóstico diferencial de úlcera 
venosa faz-se importante para escolha e sucesso no tratamento a ser 
aplicado. E que o comprometimento do cliente e da família em relação 
à terapêutica é fundamental para o alcance de bons resultados. Uma 
vez, que esta doença afeta a qualidade de vida dos pacientes, por 
gerar expectativa em relação à execução das atividades diárias, res-
trições sociais e afastamento das atividades profissionais, com custos 
sociais e econômicos elevados (JOAQUIM et al., 2017).

A enfermagem atua em um âmbito complexo que exige um 
perfil proativo permanente em sua assistência, produzindo a qualida-
de e segurança da mesma; muitas são as fragilidades de um serviço 
de saúde composto por carências de recursos financeiros e conse-
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quentemente humanos, isso torna-se ainda mais difícil manter um alto 
nível de eficiência no processo. 

E tendo em vista a alta prevalência de casos de pacientes com 
úlceras venosas, a enfermagem como integrante gestor do serviço de 
saúde possui autonomia para mensurar a qualidade de sua assistên-
cia e de sua equipe podendo tornar essa realidade menos constante. 

Devido a necessidade de constante terapia para recuperação 
da integridade da pele, o cliente acometido por úlcera venosa precisa 
com frequência não somente de tratamentos médicos, como também 
de cuidados de enfermagem. Tal fato requer do enfermeiro uma base 
sólida de conhecimentos para conduta profissional integrada, compe-
tente e comprometida. 

Um dos itens identificados de Robaina et al (2017) na pesquisa 
se refere à prática do profissional de saúde, com ênfase no enfermei-
ro, no ato de prestar assistência aos pacientes com úlceras venosas, 
voltado à necessidade que exige a experiência, conhecimento e habi-
lidade dos profissionais. 

Desse modo a questão a ser enfatizada é que além do olhar 
amplo do enfermeiro, ele precisa ter embasamento teórico com intuito 
de conduzir com qualidade a sua prática, favorecendo autonomia ao 
paciente, além de qualidade e segurança durante o processo, pois 
não basta apenas ser hábil é preciso estar atento à dinamicidade do 
caso, pensando em avanços (ROBAINA et al., 2017).

Observou-se no decorrer desse estudo, quatro fatores que de-
vem ser levados em consideração quando se refere aos cuidados do 
enfermeiro na assistência ao paciente com feridas crônicas, em des-
taque, a úlcera venosa, são eles: comorbidade: outras doenças que 
o paciente possui que podem influenciar no agravamento da lesão, 
como diabetes e hipertensão; baixa perfusão periférica: quando o 
paciente possui algum tipo de comprometimento vascular, como por 
exemplo, insuficiência cardíaca descompensada, pois sem perfusão 
não tem oxigênio e nutrientes (como por exemplo, proteína) ao teci-
do, dificultando o processo de cicatrização; aspectos nutricionais: o 
aporte nutricional equilibrado e uma adequada hidratação são funda-
mentais para o sucesso na cicatrização das feridas. 

Dependendo da alimentação do paciente, o processo de recu-
peração da lesão pode ser acelerado ou retardado e fatores sociais: 
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o odor, aparência e dificuldades de locomoção causam desconforto e 
vergonha, impedindo que o idoso realize suas atividades cotidianas, 
diminuindo assim a interação social e até levando a uma depressão 
por não aguentar mais viver assim.

O profissional deve orientar o paciente junto aos seus familiares, 
quanto aos fatores que podem retardar ou acelerar o tempo de cicatri-
zação das feridas, realizar curativo de forma correta e eficiente, prefe-
rencialmente o tratamento com terapias compressiva a qual favorece o 
retorno venoso, sendo fundamental na cicatrização deste tipo de ferida,  
inclusive a bota de Unna que de acordo com o estudo é um tratamento 
compressivo inelástico utilizado em serviços ambulatoriais, inclusive no  
tratamento de feridas venosas crônicas (ROBAINA et al., 2016).

Conclusão

A categoria sobre perfil clínico mostra que as características 
recorrentes nos pacientes com úlcera venosa são que estes, em sua 
maioria são mulheres, devido fatores relacionados à gravidez e à al-
terações hormonais, e com baixa escolaridade. A média de idade nas 
pesquisas foi de 65 anos, o que comprova que com o avanço da idade 
as pessoas tornam-se mais suscetíveis às lesões.

Sobre as repercussões na capacidade funcional e qualida-
de de vida dos idosos acometidos pelas úlceras venosas, os artigos 
mostram que as modificações fisiológicas que ocorrem no processo 
de envelhecimento somado às alterações na circulação sanguínea, à 
diminuição da mobilidade e ao declínio do tônus muscular tornam os 
idosos mais susceptíveis a desenvolver úlceras crônicas. As reper-
cussões sociais vivenciadas pela pessoa idosa acometida por úlceras 
venosas são em sua maioria, o preconceito, discriminação, constran-
gimento, vergonha social e perda da independência nas atividades 
diárias. Estas úlceras provocam, então, dificuldades na vida social 
dos indivíduos acometidos, repercutindo negativamente na qualidade 
de vida desses, que passam a conviver com sentimentos de baixa 
autoestima, depressão, ansiedade e muitas vezes, isolamento social. 

Já na questão da assistência profissional relacionada aos princi-
pais cuidados de enfermagem no tratamento de úlcera venosa em idosos, 



265

a pesquisa mostra que o maior problema é a falta de conhecimento sobre 
a doença, a pouca transmissão de informações entre os profissionais, pa-
cientes e familiares, a não adesão por parte das instituições de saúde, do 
tratamento adequado, dando uma atenção aos tipos corretos de cobertu-
ras e em especial as terapias compressivas (bota de Unna) para uma re-
cuperação e tratamento eficaz da doença, além da falta de treinamentos 
e informações para o profissional, em especial o enfermeiro.

Diante deste trabalho, ressalta-se a importância da realização 
de estudos e capacitação do enfermeiro, para que estes profissionais 
percebam e avaliem de forma mais eficiente a capacidade funcional 
da população idosa com úlceras venosas e como tratá-las correta-
mente, pois este é um grupo crescente na sociedade e caracteriza-se 
por grande complexidade e heterogeneidade, necessitando de inter-
venções, por vezes, específicas e individuais.
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RESUMO
Objetivo: identificar evidências científicas acerca dos cuidados de 
enfermagem ao recém-nascido prematuro. Método: Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura, realizada a partir da Biblioteca Vir-
tual em Saúde Biblioteca Virtual em Saúde, onde estão indexadas as 
bases BDENF, LILACS e MEDLINE. Considerou-se elegíveis textos 
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ram-se os descritores: “recém-nascido prematuro”, “triagem neonatal” 
e “cuidados de enfermagem”, com auxílio dos operadores booleanos 
AND e OR. Resultados: Foram encontrados 385 artigos, e destes, 15 
foram selecionados para compor a amostra do estudo. Nos 15 artigos, 
identificou-se como cuidado de enfermagem ao recém-nascido pre-
maturo, os cuidados não farmacológicos para controle da dor, auxiliar 
e instigar o aleitamento materno, higiene, supervisão e implementa-
ção do método canguru, orientações acerca da prematuridade e auxí-
lio no estabelecimento do binômio mãe e filho. 
Palavras-chave: recém-nascido prematuro; triagem neonatal; cuida-
dos de enfermagem.

ABSTRACT
Objective: to identify scientific aspects of nursing care for newborns. 
Method: This is an integrative literature review, carried out from the 
Virtual Health Library, where they are indexed as databases BDENF, 
LILACS, and MEDLINE. All full texts were considered, from 2017 
to 2022 in Portuguese and English. Use the descriptors: “newborn 
newborns”, “neonatal screening” and “assistant of operators boocare 
AND and OR. Results: A total of 385 articles were found, and of the-
se, 15 were selected to compose the study sample. In the 15 articles, 
it was identified as nursing care for premature newborns, non-phar-
macological care to control pain, assist and instigate breastfeeding, 
hygiene, supervision and implementation of the kangaroo method, 
guidelines on prematurity and assistance in the establishment of the 
mother and son binomial
Keywords: Infant, Newborn; Neonatal Screening; Nursing Care

Introdução

A prematuridade corresponde ao nascimento de um bebê com 
idade gestacional inferior a 37 semanas, e desvela no neonato um 
sistema anatômico e fisiológico imaturo, com baixo peso e maior pro-
babilidade de complicações e retardo no desenvolvimento, tornando-
-se uma potencial causa para morbidade e um fator de mortalida-
de infantil. Assim, é imprescindível uma assistência específica, que 
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compreenda cuidados intensivos durante a hospitalização, exposição 
a procedimentos e acompanhamento familiar e profissional integral 
(SILVA et al., 2020; FERREIRA et al., 2019).

No Brasil, os maiores índices de nascimentos prematuros locali-
zam-se nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, no Sul e no Sudes-
te constam menores ocorrências. Os fatores locais, sociais, maternos 
e ambientais são correlacionados com a incidência de Recém Nascido 
(RN) prematuro (AYRES et al., 2020). No mundo, em 2017, mais de 2,5 
milhões de RN morreram por causas relacionadas à prematuridade, in-
fecções, patologias congênitas e ausência ou má qualidade na assistên-
cia (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS, 2018).

Nesse contexto, o profissional de enfermagem torna-se res-
ponsável em oferecer cuidados de qualidade e que contemplem as 
reais necessidades do bebê prematuro. Diante da demanda de risco, 
torna-se imprescindível a aplicação de cuidados específicos, basea-
dos em conhecimentos científicos atualizados, com efetiva habilidade 
técnica, priorizando um atendimento sensível e humanizado, contri-
buindo para adaptação do RN no ambiente hospitalar, monitorando os 
sinais vitais e o desenvolvimento durante o processo de recuperação 
(BALAMINUT et al., 2021).

Destaca-se a relevância desse trabalho, visto que o ambiente 
hospitalar pode prejudicar o contato com os pais, com prejuízos signi-
ficativos ao binômio mãe-filho e prejudicar o aleitamento materno. Em 
virtude das condições de saúde do RN até a alta, este apresenta risco 
de morbimortalidade e infecção em razão do tempo de internação, o 
que também pode prejudicar o binômio mãe e filho, surgindo nesse 
sentido a importância do cuidado de enfermagem que precisa criar 
estratégias para resolução dos problemas supracitados (ALMEIDA et 
al., 2020; FERREIRA et al., 2019).

Assim, a pesquisa poderá mostrar os cuidados da enferma-
gem com o RN, e assim, ofertar aos profissionais de enfermagem, co-
nhecimentos e condutas científicas no que tange à assistência ao RN 
prematuro e promover melhorias nos cuidados prestados e redução 
do risco de infecção e mortalidade. 

Este estudo tem o objetivo de analisar, por meio de evidências 
científicas, os cuidados de enfermagem aos recém-nascidos prematuros.
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Método
Delineamento do Estudo

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, um método de 
pesquisa que tem o intuito de revisar a literatura já existente sobre o 
assunto, com múltiplas propostas, sintetizá-las, consistindo em várias 
etapas para sua elaboração, com seleção justificada dos artigos, pro-
duzindo uma nova abordagem e teorias sobre o assunto (PANZETTI; 
CAMPOS; RIBEIRO, 2019).

Pergunta norteadora

Para nortear esta pesquisa, utilizou-se a seguinte questão de 
pesquisa: “Quais as evidências científicas, no período de 2017 a 2022, 
sobre os cuidados de enfermagem aos recém-nascidos prematuros”?

Critérios de elegibilidade

Foram incluídos artigos publicados no período de 2017 a 2022, 
completos e na íntegra, publicados no idioma inglês e português. Fo-
ram excluídos trabalhos de conclusão de curso, artigos de revisão, 
dissertações, teses e publicações duplicadas.  

Estratégia de busca bibliográfica

Para seleção dos artigos, foram realizadas buscas nas bases 
de dados por meio da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). A escolha 
dos estudos ocorreu durante janeiro de 2022, selecionando artigos 
das seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Ca-
ribe em ciências da saúde (LILACS), Bases de Dados de Enfermagem 
(BDENF) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 
(MEDLINE).

Para busca dos artigos utilizou-se Descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS): recém-nascido prematuro, triagem neonatal e cuida-
dos de enfermagem, com auxílio dos operadores booleanos “AND” e 
“OR”.
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Extração e Síntese de dados

Primeiramente, após a identificação dos materiais, de acordo 
com os descritores, realizou-se uma leitura dos títulos e resumos, para 
análise primária da temática e relevância, excluindo-se as obras dupli-
cadas e as que não correspondiam aos objetivos propostos no trabalho. 

Posteriormente, prosseguiu-se avaliando a elegibilidade dos 
artigos por meio da leitura completa na íntegra. Em seguida, logo 
após a escolha dos estudos, a amostra foi constituída de 15 artigos, 
os quais foram analisados e sintetizados em formato de quadro, para 
melhor organização e compreensão dos resultados. 

Resultados e discussão

Na figura 1 está descrito fluxograma do processo de seleção 
dos artigos na base de dados, que conduziu-se através dos Descri-
tores em ciências da Saúde (DeCS), resultou na identificação de 385 
artigos publicados e inseridos na plataforma da Biblioteca Virtual da 
Saúde. E de acordo com os critérios de inclusão e exclusão previa-
mente estabelecidos, foram selecionados 35 artigos, que após a lei-
tura e análise dos trabalhos na íntegra, como amostra final da revisão 
foi composta de 15 artigos que correspondiam aos objetivos propos-
tos no trabalho.
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Figura 1 - Fluxograma da seleção dos artigos científicos.

Fonte: Autores, 2022.

A amostra da revisão foi composta por 15 artigos. O quadro 1 
explana as características dos artigos e os principais resultados no 
que tange à assistência de enfermagem aos RN prematuros. 

Quadro 1 – Distribuição dos artigos por autor, ano, pais, região, título, 
amostra e os principais resultados da pesquisa. Ananindeua, PA, 2022.

Nº Autores, 
Ano/ Região Título Amostra  Principais Resultados

1
 Silva et al., 
2021/ Brasil, 

Ceara 

Intervenções não 
farmacológicas 
no controle da 
dor em recém-

-nascidos pré-ter-
mo: conhecimen-
to da equipe de 

enfermagem

02 enfer-
meiras, 06 
técnicas 
de enfer-
magem e 
04 recém-
-nascidos

A mudança de posições, 
diminuição da luminosidade, 
ruídos, sucção de glicose a 

25% para diminuição da dor, 
avaliar as alterações com-
portamentais, supervisão 
do enfermeiro no método 

canguru.

2
Carvalho et 
al., 2021/

Brasil, Bahia

Percepção da 
equipe de enfer-
magem acerca 
da avaliação da 
dor em recém-

-nascidos prema-
turos

07 enfer-
meiras

Os enfermeiros são os pro-
fissionais que estão em todo 

o processo, necessitando 
que estimulem a amamen-
tação e a técnica correta, 
avaliação das medidas, 
incentivem e auxiliem no 
binômio mãe e filho. Da 

apoio e orientações aos pais 
nesse momento.
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3

Balaminut 
et al., 2021/ 

Brasil, região 
Sudeste

Iniciativa Hos-
pital Amigo da 
Criança para 

Unidades Neo-
natais: impacto 
nas práticas do 
aleitamento em 

prematuros

21 mães, 
41 profis-
sionais

É importante o apoio ao 
aleitamento materno. Na 

enfermaria canguru é 
importante que se incentive 

o contato pele a pele, 
que melhora a prática 

profissional. O enfermeiro 
também deve fornecer apoio 

e orientações às mães.

4
Silva et al., 
2021/Brasil, 

Paraná

Cuidados com o 
recém-nascido 
prematuro após 
a alta hospitalar: 

investigação 
das demandas 

familiares

29 famílias 
de recém 
nascidos 
prematu-

ros

 É necessário oferecer apoio 
aos pais, esclarecer dúvidas 
dentro da UTIN a respeito 

dos principais cuidados com 
a amamentação, higiene e 

saúde.

5

Anacleto et 
al., 2021/

Brasil, Rio de 
Janeiro

O manejo da alta 
hospitalar do re-
cém nascido pre-
maturo: saberes 
dos enfermeiros

11 enfer-
meiros

Ofertar orientações sobre a 
amamentação e a técnica. 

Na alta, orientar quanto 
a higiene bucal, do coto 

umbilical, banho, esclarecer 
dúvidas das mães sobre os 
cuidados, orientar quanto 
às vacinas e consultas na 

atenção básica.

6

Silveira et 
al., 2020/ 

Brasil, Brasil, 
Alagoas

Correlação de 
dados de antro-
pometria facial 
de recém-nas-
cidos prema-

turos tardios e 
prontidão para 

alimentação oral

52 recém 
nascidos

Fornecer orientações esti-
mulando a amamentação, 
auxiliar no binômio mãe e 

filho, avaliação das medidas 
antropométricas.

7

Almeida et 
al., 2020/ 
Brasil, Rio 
Grande do 

Sul, Paraná, 
Bahia e Rio 
Grande do 

Norte

Experiências 
maternas na 

primeira semana 
de hospitalização 
do prematuro em 
cuidado intensivo

10 mães

O profissional deve utilizar 
a rede materna no cuidado 
ao recém-nascido e ofertar 

apoio e orientações aos pais 
devido a esse momento difí-
cil principalmente as mães, 
esclarecendo dúvidas. Ter 
o cuidado com a forma de 

falar para criar expectativas 
de melhora do quadro clini-

co do recém nascido
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8
 Silva et al., 
2020/ Brasil, 

Bahia

Aprendizados 
e cuidados de 

mães no método 
canguru

19 mães

Desenvolver atividades 
educativas de cuidados com 
recém-nascido, vinculado ao 
método canguru, objetivan-
do dar autonomia às mães 

durante o cuidado, explican-
do sobre as posições ade-
quadas para administração 
de dietas, amamentação, 

troca de fraldas e posições 
para dormir.

9

Santos et 
al., 2020/ 

Brasil, Rio de 
Janeiro

Banho enrola-
do em bebês 

prematuros em 
unidade neona-
tal: a prática na 
perspectiva de 

enfermeiros

13 enfer-
meiros

Explicar e disseminar infor-
mações da prática do banho 
enrolado e os benefícios que 
esta técnica traz ao recém-
-nascido em relação a esta-
bilidade clínica e no desen-
volvimento do prematuro.

10

Refrande et 
al., 2019/ 

Brasil, Rio de 
Janeiro

Vivências do 
enfermeiro no 
cuidado ao re-

cém-nascido de 
alto risco: estudo 
fenomenológico

30 enfer-
meiros

Orientar e aplicar conhe-
cimentos teóricos e práti-
cos para a realização do 

cuidado ao paciente, com o 
intuito de fortalecer o víncu-
lo entre eles oferecendo um 
cuidado diferenciado e um 
atendimento humanizado. 

11
Sousa et al., 
2019/ Brasil, 

Piauí

Fortalecimento 
do vínculo entre 

a família e o neo-
nato prematuro

09 enfer-
meiros

Desenvolver estratégias que 
fortaleçam o vínculo dos pais 
com o recém-nascido, mos-
trando e ensinando técnicas 
para que sejam capazes de 
participar dos cuidados dos 
seus filhos, aplicando tam-

bém o método canguru.

12
Chaves et 
al., 2019/ 

Brasil, Piauí

Cuidado e 
manutenção da 
integridade da 

pele do neonato

11 enfer-
meiros

Realizar procedimentos 
para a manutenção e cui-

dados com a integridade da 
pele do recém-nascido pre-
maturo visando a prevenção 
de lesões, além de ofertar 
um trabalho humanizado.

13
Sena et al., 
2018/ Brasil, 
Pernambuco

Venopunção peri-
férica em prema-
turos: o cuidado 
de enfermagem 
para segurança 

do paciente

42 profis-
sionais da 
equipe de 
enferma-

gem

Atuar na aplicabilidade das 
medidas de segurança do 
paciente, antes, durante e 
após aos procedimentos 

invasivos utilizando de fun-
damentos técnico-científico 
e experiências empíricas do 

cotidiano.
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14
Sales et al., 
2018/Brasil, 

Piauí

Contribuições da 
equipe enferma-
gem na segunda 
etapa do Método 
Canguru: Impli-
cações para a 

alta hospitalar do 
recém-nascido

17 profis-
sionais de 
enferma-

gem

Elaborar estratégias edu-
cativas sobre o cuidado ao 

recém-nascido quanto a 
higiene e alimentação para 
que possam dar continuida-
de aos cuidados dentro e 

fora da unidade.

15

Araújo et 
al., 2018/

Brasil, Rio de 
Janeiro

Prática social 
da enfermagem 
na promoção do 
cuidado materno 
ao prematuro na 
unidade neonatal

15 profis-
sionais de 
enferma-

gem

Reconhecer as necessidade 
das mães em relação ao 
cuidar do recém-nascido 

prematuro e orientar sobre 
os cuidados necessários 
para que sejam capazes 

de cuidar de seus filhos na 
unidade neonatal.

Fonte: Autores, 2022.

Os artigos de 2 a 11, 14 e 15 possibilitaram a identificação 
no que concerne a importância da equipe de enfermagem orientar 
os pais, práticas educativas, aprendizagem dos pais acerca do RN, 
tal qual, a assistência fornecida aos mesmos (SOUSA et al., 2019). 
Isso elucidou que toda orientação e comunicação sobre os cuidados 
neonatais minimiza os receios dos pais, onde constitui-se uma forma 
de aprendizagem e preparação para atender as necessidades do RN 
(SILVA et al., 2021).

Nos artigos 4, 5, e 14, observa-se a importância da orientação 
a respeito dos cuidados básicos. Sabe-se que quando se trata de um 
bebê prematuro, o cuidado é redobrado, logo, os pais se sentem inse-
guros nesse momento. Diante disso, esses artigos descrevem como 
deve ser realizada a limpeza, sobre o banho, pois há uma técnica para 
que o bebê se sinta seguro ao banhar, limpeza do coto umbilical e tro-
ca de fralda, como agir no caso do bebê engasgar, entre outras orien-
tações repassadas pela equipe que tornam essa transição do hospital 
para casa da forma mais fácil (SILVA et al., 2021; SALES et al., 2018).

Ademais, os artigos 1, 3, 8, 11 elucidam outro resultado que 
precisa ser incentivado e supervisionado pelo profissional, que reflete 
o incentivo ao método canguru. Este método fortalece o binômio mãe 
e filho (CARVALHO et al., 2021; SILVEIRA et al., 2020), trazendo inú-
meros benefícios ao bebê, como, estabilidade da temperatura corpo-
ral, ganho de peso e redução do tempo de internação (SALES et al., 
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2018). Para as mães, o método canguru proporciona aprendizagem, 
vínculo e autonomia (SILVA et al., 2020).

De acordo com os artigos 1, 2, 10, 14 e 15, a vivência da enfer-
magem auxilia na comunicação de instruções e cuidados neonatais, 
visto que os profissionais da enfermagem sabem particularidades que 
os pais não sabem, como fragilidade óssea e possíveis desconfortos 
e riscos para o RN prematuro (REFRANDE et al., 2019).

Nesse contexto, os itens 7, 4, 2, 12 e 13 mencionam a relevân-
cia da equipe de enfermagem avaliar e observar as respostas dos 
neonatos em relação a incômodos, como dor, problemas alimentares 
ou qualquer fator estressante ao RN (CARVALHO et al., 2021).  Os 
tópicos 1, 3, 8 e 15 relatam que as intervenções não farmacológicas, 
como, aleitamento materno, posição canguru mostram-se eficazes 
nesses problemas do bebê (SILVA et al., 2021).

Os artigos 1 e 3 salientam a despeito do aleitamento materno 
e alguns fatores podem prejudicar essa prática, como por exemplo, 
tempo de internação hospitalar, imaturidade dos prematuros e fragi-
lidade (BALAMINUT et al., 2021). Referente a isso, os artigos 2, 4, 
5, 10, 12 e 14 explanam que os profissionais da enfermagem fazem 
parte de uma equipe interdisciplinar de apoio aos cuidados ao RN, 
objetivando proporcionar qualidade de vida, prevenir o desmame pre-
coce e buscando resolver as intercorrências (ANACLETO et al, 2021).

Diante da análise dos artigos 6, 9 e 13, é notório que o RN pre-
maturo precisa receber um atendimento humanizado e seguro pelos 
profissionais da saúde, e estes devem estar dispostos a atualizar-se 
constantemente, dispõem a aprender novas práticas, para prestar 
uma melhor assistência ao RN (SENA et al., 2018). Ademais, esses 
estudos (6 e 13) explanam dados que tratam de procedimentos de 
enfermagem que influenciam no planejamento da assistência, contri-
buindo para uma relação profissional-paciente-família mais humani-
zada e uma melhor evolução do RN (SANTOS et al., 2020). 

Nos artigos 7 e 12, ressalta-se a ideia que o ambiente hospita-
lar se torna estressante tanto ao RN quanto para mãe.  Dessa forma, 
observa-se que nesse momento a mãe precisa da rede de apoio fa-
miliar e profissional, uma vez que a enfermagem está presente e ha-
bilitada para orientar e dar assistência ao RN e sua família (ALMEIDA 
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et al., 2020). É pertinente reforçar que uma assistência mais humani-
zada, permite uma melhor vivência nesse período, fazendo com que 
a família se sinta acolhida e segura (CHAVES et al., 2019).

O estudo apresenta limitações, como a restrição de bases de 
dados brasileira, período de publicação dos artigos e o idioma, o que 
pode ter excluído outros resultados relevantes. Contudo, o artigo apre-
senta um compilado de cuidados fundamentais na assistência de en-
fermagem e que podem promover melhorias na assistência prestada. 

Espera que novos estudos acerca da temática sejam publica-
dos, para que se possa alcançar resultados cada vez mais promisso-
res sobre a temática e contribuir com a Prática Baseada em Evidên-
cias (PBE). 

Considerações finais

Por meio dessa pesquisa considera-se alcançado o objetivo do 
presente trabalho, através da análise dos resultados obtidos, na qual, 
foi possível identificar os cuidados ao RN. Sendo assim, é perceptível 
que o fortalecimento do vínculo familiar evidenciado na literatura auxi-
lia na melhora no quadro clínico, no ganho de peso, na afetividade, na 
temperatura corporal, nas respostas comportamentais e fisiológicas 
do neonato. 

Por meio dos resultados pautados, observa-se a importância 
do trabalho da equipe de enfermagem que estabelece a promoção do 
cuidado, orientando e ensinando métodos como: canguru, leite no co-
pinho, o banho, troca de fraldas, a higiene e a técnica para a amamen-
tação, visto que principalmente as mães apresentam dúvidas e medo 
nesse momento. Ademais, esses estudos evidenciam o conceito de 
assistência humanizada aos RN pela enfermagem.

Outrossim, esses estudos ressaltam a importância de observar 
as respostas dos neonatos, pois eles dão sinais comportamentais e 
fisiológicos sobre fatores que os estressam. Ademais, um atendimen-
to mais amplo e estratégico, uma visão holística e métodos eficazes 
na assistência, possibilitam a promoção da saúde e uma mudança na 
qualidade de vida dos neonatos e da família envolvida.
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RESUMO
Este artigo possui como objetivo analisar através das literaturas na-
cionais como os cuidados paliativos são prestados pela equipe de en-
fermagem a pacientes oncológicos internados em Unidade de Terapia 
Intensiva. Trata-se então de uma revisão integrativa da literatura, de 
característica descritiva e qualitativa de finalidade básica estratégica. 
Como resultados foram encontrados 16 artigos, subdividos em três 
categorias: Enfermagem e os pacientes oncológicos; Enfermagem e 
cuidados paliativos; Enfermagem e a UTI. Constatou-se que o pa-
pel da enfermagem frente aos cuidados paliativos se dá através do 
acolhimento ao enfermo e seus familiares, tendo como característica 
principal o saber ouvir e interpretar as necessidades relatas verbal-
mente e não verbalmente. Portanto, pode-se afirmar que o enfermeiro 
intensivista inserido no setor de cuidados paliativos oncológicos tem 
um papel fundamental, não somente no tratamento dos sinais e sin-
tomas físicos, mas também atua de forma holística e dinâmica em 
procedimentos terapêuticos.
Palavras-chave: Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva; Cuida-
dos Paliativos; Pacientes Oncológicos

ABSTRACT
This article aims to analyze through national literature how palliative 
care is provided by the nursing staff to cancer patients hospitalized in 
the Intensive Care Unit. It is, then, an integrative literature review, with 
a descriptive and qualitative characteristic, with a strategic basic pur-
pose. As a result, 16 articles were found, subdivided into three catego-
ries: Nursing and cancer patients; Nursing and palliative care; Nursing 
and the ICU. It was found that the role of nursing in palliative care is 
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through welcoming the sick and their families, with the main character-
istic of knowing how to listen and interpret the needs reported verbally 
and non-verbally. Therefore, it can be stated that the intensive care 
nurse inserted in the oncology palliative care sector has a fundamental 
role, not only in the treatment of physical signs and symptoms, but also 
acts in a holistic and dynamic way in therapeutic procedures.
Keywords: Nursing; Intensive care unit; Palliative care; Oncology Pa-
tients

Introdução

O cuidado paliativo é visto como uma nova variante na siste-
matização do cuidado, e é promovido por uma equipe multidisciplinar 
tendo como foco principal a melhoria da qualidade de vida, estando 
associados a diversas ações que antecedem o estado terminal da 
doença, como o alívio da dor e o conforto do paciente oferecendo 
acolhimento ao usuário até seus últimos momentos de vida, e devem 
estar em conjunto com as medidas curativas em que casos em que 
não haja solução, focando em uma atenção integral e priorizando as 
necessidades físicas, psicossociais e clínicas do paciente (ALCANTA-
RA et al., 2018). 

Ainda de acordo com Alcantara et al. (2018) os cuidados palia-
tivos são representados pela prestação de qualidade de vida ao pa-
ciente em estado terminal, tendo como objetivo principal a melhora da 
dor e o alcance de conforto. Constituindo em uma atenção total ativa, 
tanto do corpo, quanto da mente e do espírito do paciente, incluindo 
também o apoio ao familiar do enfermo.

O câncer é um dos problemas de saúde pública que mais au-
mentam na atualidade. Dada sua importância epidemiológica, social e 
econômica pode-se dizer que pelo menos um terço dos novos casos 
de câncer anual no mundo podem ser prevenidos (BRASIL, 2011). 
Em 2019, foram ofertados 1.424 leitos de UTI no Brasil, ampliando 
39% em relação aos anos anteriores, e acolhendo diferentes públicos 
em estado grave e com chance de sobrevivência, que precisam de 
avaliação, atendimento 24 horas, e cuidados especializados (BRASIL, 
2020).
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A principal forma de tratamento do câncer é a cirurgia oncoló-
gica, que trabalha em conjunto com sessões de radioterapia, quimio-
terapia ou transplante de medula óssea, de acordo com cada caso. 
Em casos de metástase, onde já não se haja cura, são oferecidos 
cuidados paliativos que visam aliviar a dor e outros sintomas, ofertan-
do conforto e suporte físico, emocional e espiritual ao paciente (BRA-
SIL,2020).

A Unidade de Terapia Intensiva é destinada a pacientes em 
estado grave, que necessitam de cuidados intensivos complexos, e é 
vista como o local onde mais se ocorrem incidentes, deixando o en-
fermo mais suscetível a erros na assistência (PADILHA et al., 2015). 
Pode-se afirmar que de todos os pacientes necessitados de cuidados 
paliativos no mundo, apenas 14% deles tem esse acesso (FIGUEIRE-
DO et al., 2018). 

As Unidades de Terapia Intensiva devem ser divididas em: 
adulto, pediátrico e neonatais, que devem ocupar espaços diferentes 
e exclusivos. Sendo a UTI adulto atribuída a pacientes com alguma 
condição severa como: cardiopatas, neurológicas, cirúrgicas, dentre 
outras (FIGUEIREDO et al., 2018).

Além disso, devem possuir um espaço físico amplo e diferen-
ciado, contando com uma equipe multiprofissional 24 horas, designa-
da a receber pacientes em estado grave e recuperáveis, prestando 
cuidados críticos, especializado e incessantes, utilizando um saber 
técnico-científico e humanizado (FIGUEIREDO et al., 2018).

Os profissionais da saúde devem ter como objetivo avaliar e 
aliviar o sofrimento destes pacientes tais como o sofrimento físico, 
psicológico e social, para que os cuidados prestados sejam eficazes, 
trabalhando com uma atenção multidisciplinar, tanto com o paciente, 
quanto com sua família (SILVA et al., 2018) 

O cuidar vai muito além de algo mecânico, envolve vários ou-
tros sentimentos e dessa forma o dever do profissional de saúde é 
fazer com que diminuam esses conflitos e dúvidas proporcionando 
uma melhor qualidade de vida para o cliente e sua família (SILVA et 
al., 2018).

Diante disto, o objeto de estudo desta pesquisa foi: Cuidado 
paliativo prestado pela equipe de enfermagem em Unidade de Terapia 
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Intensiva. Tendo como pergunta disparadora: “Como são ofertados os 
cuidados paliativos a pacientes oncológicos pela equipe de enferma-
gem na Unidade de Terapia Intensiva?”. 

Considerando como população “os pacientes em cuidados pa-
liativos internados em Unidade de Terapia Intensiva” e como interesse 
“o cuidado de enfermagem”, sendo assim, o presente estudo tem por 
objetivo principal analisar a forma que o cuidado paliativo é prestado 
pela equipe de enfermagem dentro da Unidade de Terapia Intensiva.

Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura (RIL), de ca-
racterística descritiva qualitativa de finalidade básica estratégica com 
relação a percepção da equipe de enfermagem sobre cuidados palia-
tivos prestados a pacientes oncológicos de uma Unidade de Terapia 
Intensiva, organizada em forma de artigo com seus conteúdos pes-
quisados no portal Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando como 
base de dados a Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 
Médica  (MEDLINE) 

Como critérios de inclusão utilizou-se artigos, revistas e cienti-
ficas, publicadas na língua portuguesa entre os anos de 2015 a 2020, 
que abordam temas como a enfermagem e cuidados paliativos; cui-
dados paliativos a pacientes oncológicos internados em uma unidade 
de terapia intensiva. Também foram inclusos trabalhos que abordem a 
relação dos familiares de pacientes em finitude de vida com a equipe 
de enfermagem, tendo com sujeito principal pacientes adultos. 

Foram exclusos casos clínicos, carta ao editor, trabalhos de 
conclusão de curso e artigos que não abordem o tema de UTI e cui-
dados paliativos e ter como objetivo de estudo o Brasil e que não 
estejam nas bases de dados LILACS e MEDLINE.

A coleta de dados se deu por meio da extração de artigos cien-
tíficos indexados nas bases de dados LILACS e MEDLINE, através 
dos descritores supracitados, utilizando como critério de inclusão a 
afinidade do tema com o objetivo geral do presente estudo, baseado 
em um instrumento de coleta de dados validado por Ursi 2006.
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Resultados e Discussões

Os artigos passaram por análise e vinte e um foram selecio-
nados para compor a versão final desse estudo, conforme expressa 
a figura 01. A partir disso, obtivemos 10 artigos da base de dados 
LILACS (90%) e 06 artigos da base de dados MEDLINE (10%). Quan-
to aos idiomas dos estudos selecionados, todos tinham versões em 
português.

Figura 01 – Fluxograma da seleção de artigos nas bases de dados e 
por critérios de inclusão. Belém/PA, 2020.

Fonte: Elaborada pelas autoras. Belém/PA, 2020.

Foram inclusos na tabela 16 artigos, com diferentes direciona-
mentos, todavia todos apresentam a temática principal em foco, com-
pondo os descritores propostos na metodologia cuidados paliativos; 
enfermagem e UTI. Sendo estes trabalhos organizados conforme ano 
de publicação e afinidade de tema como critério de desempate, de 
acordo com a tabela 1:
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Tabela1 - Resultados de Pesquisa/ Fonte: Elaborada pelos autores. 
Belém/PA, 2022

Nº ANO TÍTULO AUTOR

01 2020
Ocorrência do Diagnostico de Enfermagem Sín-
drome de Terminalidade em pacientes oncológi-
cos

ALMEIDA A.R; 
SANTANA F.R; 

AMARAL D.N et al.

02 2020
Cuidados Paliativos e sua relação com os diag-
nósticos de enfermagem das taxonomias NAN-
DA I e NIC

SILVA D.E.S; 
PACHECO P.Q.C; 

SOUZA S.R

03 2020 Conhecimento de Enfermeiros sobre Promoção 
da saúde na Unidade de Terapia Intensiva.

MAGALHÃES J.M 
MESQUITA L.F 

CARVALHO A.C.V 
et al

04 2020 Boas práticas de enfermagem na UTI: Desenvol-
vendo o histórico de enfermagem.

SANTOS M.G 
SILVA T.G SILVA 

M.A et al

05 2019 Avaliação da prática de enfermagem na segu-
rança do paciente oncológico

NEGRÃO S.M.C 
CONCEIÇÃO M.N 
MENDES J.F et al

06 2019 Satisfação dos pacientes oncológicos acerca 
dos cuidados de enfermagem.

ALENCAR L.C.R
SARDINHA A.H.L
NOGUEIRA A.G.F

07 2019
Diagnostico de enfermagem em cuidados palia-
tivos oncológicos segundo diagrama de aborda-
gem multidimensional.

XAVIER E.C.L 
JUNIOR A.J.S 
CARVALHO 
M.M.C et al

08 2018 Qualidade de vida de pacientes oncológicos em 
cuidados paliativos

FIGUEIREDO J.F
SOUZA V.N COE-

LHO H.V et al

09 2018 A atenção do enfermeiro a pacientes em cuidado 
paliativo. 

PICOLLO D.P
FACHINI M

10 2018
Percepção dos profissionais da equipe de enfer-
magem sobre o cuidar de pacientes em cuidados 
paliativos

ALCANTARA E.H
ALMEIDA V.L

NASCIMENTO 
M.G et al

11 2017
Papel de enfermagem na equipe de cuidados 
paliativos: humanização no processo da morte 
e morrer.

FRANCO H.C.P
STIGAR R SOUZA 

S.J.P et al

12 2017
Estratégias de enfrentamento utilizadas pelos 
enfermeiros em cuidados paliativos oncológicos: 
Revisão integrativa.

SANTOS N.A.R 
GOMES S.V RO-
DRIGUES C.M.A 

et al



291

13 2016
A Assistência dos enfermeiros aos pacientes 
com câncer em fase terminal: Revisão Integra-
tiva.

COROPES 
V.B.A.S VALENTE 
G.S.C OLIVEIRA 

A.C.F  et al 

14 2016
Atuação da equipe de enfermagem sob a ótica 
de familiares de pacientes em cuidados paliati-
vos.

SILVA R.S SAN-
TOS R.D EVAN-
GELISTA C.L.S 

et al

15 2016 Cuidado Paliativo e Enfermagem de Terapia In-
tensiva: Sentimentos que ficam

SILVEIRA N.R 
NASCIMENTO 

E.R.P ROSA L.M 
et al

16 2015
Segurança do paciente em Unidades de Tera-
pia Intensiva: desenvolvimento de um projeto de 
pesquisa.

PADILHA KG, 
BARBOSA RL, 

OLIVEIRA EM, AN-
DOLHE R, DUCCI 
AJ, SECOLLI SR

Diante disso, após a leitura dos artigos citados na tabela, ex-
traindo as principais informações de cada publicação, pertinentes ao 
tema proposto, resultou-se em 3 categorias de discussão descritas a 
seguir: 

3.1 Enfermagem e os pacientes oncológicos 

Os artigos 01 e 07 apontaram o perfil dos diagnósticos de en-
fermagem em pacientes sob cuidados paliativos oncológicos, confor-
me as dimensões da tabela 01. Foram observadas práticas adotadas 
por enfermeiros para segurança de pacientes oncológicos. Além de 
caracterização das estratégias de enfrentamento utilizados por enfer-
meiros que atuam na assistência a pacientes com câncer em cuida-
dos paliativos.

No cenário hospitalar de assistência a pacientes oncológicos, 
foram apontadas algumas variáveis em relação a esta prática, tais 
como, elevadas cargas de trabalho referentes a um dimensionamen-
to de pessoal inadequado, convivência diária com o sofrimento, dor, 
morte e angústia de pacientes e familiares. O que influencia direta-
mente para o estresse ocupacional, sobrecarga de trabalho e ausên-
cia profissional (SANTOS et al., 2016).
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Em relação a segurança dos pacientes oncológicos, foram ob-
servadas respostas positivas sobre a assistência dos profissionais de 
enfermagem aos pacientes. Em detrimento disto, houve omissões so-
bre os erros mais frequentes como a falta de notificação, gravidades 
e ações de prevenções de acidentes que englobam a seguridade do 
cliente (NEGRÃO et al., 2019).

Quanto a qualidade de vida (QV) dos pacientes oncológicos, 
observou-se que a maioria contabilizou escores máximos nos quesi-
tos: Bem-estar Físico, Social e Familiar, Emocional, Funcional, e Pre-
ocupações adicionais. Possibilitando observar uma melhor QV ofer-
tada pelos profissionais de enfermagem (FIGUEIREDO et al., 2018).

Os principais diagnósticos utilizados para pacientes oncológi-
cos com síndrome de terminalidade segundo Almeida et al., (2020) 
foram: 

Nutrição desequilibrada menor que a necessidade corporal, 
Padrão Respiratório Ineficaz, Ansiedade causada por mal-estar, se-
guida de sentimento de apreensão causada por antecipação do pe-
rigo. Pode-se perceber que o tema contribuiu para a promoção de 
assistência pelo enfermeiro, enfatizando uma atenção integral e hu-
manizada junto com a equipe multidisciplinar, promovendo conforto e 
qualidade de vida ao paciente (ALMEIDA et al., 2020).

Foram identificados, em especial, obras que abordaram o diag-
nóstico de enfermagem apontando síndrome de terminalidade nos 
pacientes em cuidados oncológicos. Ainda nos dados obtidos foi pos-
sível conhecer a satisfação dos pacientes com câncer acerca dos cui-
dados prestados pela enfermagem. Os estudos apontam a avaliação 
da qualidade de vida de pacientes oncológicos em cuidados paliativos 
por meio de instrumento validado (ALENCAR et al., 2019).

3.2 Enfermagem e Cuidados Paliativos

Observou-se que havia dificuldades no processo de trabalho 
dos enfermeiros oferecidos aos pacientes com câncer em fase termi-
nal e as propostas de soluções para as dificuldades no desempenho 
das condutas profissionais, além da análise das condutas que já eram 
empregadas na execução das atividades (PICOLLO; FACHINI, 2018).
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Como identificação do papel de enfermeiro frente aos cuida-
dos paliativos, elencando as principais competências do profissional 
para torna-se apto a atuação em cuidados paliativos e ainda aborda-
gem da importância da equipe multidisciplinar em cuidados paliativos 
(PICOLLO; FACHINI, 2018).

O papel da enfermagem frente aos cuidados paliativos se dá 
através do acolhimento ao enfermo e seus familiares, tendo como ca-
racterística principal o saber ouvir e interpretar as necessidades relatas 
verbalmente e não verbalmente. O enfermeiro cria laços de cuidado 
com este paciente, transmitindo assim, mais segurança e resultando 
em uma assistência humanizada (PICOLLO; FACHINI, 2018). Além 
disso, o enfermeiro atuante em cuidados paliativos emprega um perfil 
solucionador avaliando toda e qualquer carência não suprida desses 
pacientes, como por exemplo, apoio físico, espiritual e psicossocial, 
propondo soluções paras as mesmas (FRANCO et al., 2017).

Um dos estudos demonstrou que ainda há uma falta de prepa-
ro emocional dos profissionais enfermeiros, havendo uma sobrecarga 
com os cuidados paliativos. A pesquisa ainda apontou uma falha des-
de a formação acadêmica, onde os autores incentivaram a inclusão 
da disciplina de CP na grade de ensino (COROPES et al., 2016).

Sobre os diagnósticos de enfermagem mais frequentes utili-
zados em cuidados paliativos foram encontrados: “Dor crônica”, “Pa-
drão Respiratório Ineficaz”, “Fadiga”, “Ansiedade”, “Confusão Aguda” 
e “Comunicação Verbal Prejudicada” relacionando as taxonomias 
NANDA I e NIC aos conceitos de cuidados paliativos, contribuindo na 
efetivação no processo de enfermagem aos pacientes em CP (SILVA; 
PACHECO; SOUZA, 2020).

A respeito da percepção dos familiares frente a assistência de 
enfermagem com os cuidados paliativos foi possível constatar pontos 
positivos em relação a atuação da equipe tendo como marcos impor-
tantes descritos pelos familiares: o apoio físico, emocional e social, a 
atenção e preocupação que os profissionais demonstram tanto com o 
paciente quando com as famílias deles (SILVA et al., 2016).

Quando pesquisados sobre a percepção da equipe de enfer-
magem sobre o cuidar de pacientes em cuidados paliativos, Alcantara 
et al., (2018) cita três classes:
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 O ser profissional de enfermagem na assistência a pacientes em 
cuidados paliativos; ser profissional de enfermagem e o outro: relação 
interpessoal com o paciente e a família e o ser profissional de enferma-
gem: a formação e a equipe multiprofissional, o que evidenciou situações 
que causam expressões de sentimentos emoções, reconhecimento da 
humanização e a necessidade de capacitação do profissional de enfer-
magem atuante na assistência paliativa (ALCANTARA et al., 2018).

Diante disto, houve alguns resultados sobre as estratégias de 
enfrentamento utilizadas pelos enfermeiros em cuidados paliativos 
oncológicos, são eles: gestão participativa; aperfeiçoamento do co-
nhecimento; reuniões de equipe a fim de expor as dificuldades em 
grupo; aulas; realização de capacitação para sanar as dificuldades 
individuais, com vista ao preparo do profissional, fornecendo conheci-
mentos necessários para contribuir no desenvolvimento da profissão. 

Em relação a assistência a pacientes com câncer em cuida-
dos paliativos baseadas na emoção foi destacado o aspecto religioso, 
enfatizando o apego à orientação religiosa pessoal como uma forma 
de amenizar o estresse laboral; busca por distrações e o apoio de 
amigos e familiares (SANTOS et al., 2016).

Foram identificados a percepção de familiares acerca da atu-
ação da equipe de enfermagem no atendimento a pacientes em cui-
dados paliativos o levantamento da importância da comunicação na 
estratégia de enfretamento utilizadas por enfermeiros que atuam na 
assistência a pacientes com câncer. Identificação da qualidade dos 
atendimentos, esclarecimentos do papel do enfermeiro, humanização 
em processo de morte, diferença entre modelo comum de assistência 
e discutir a sua relação com a bioética (NEGRÃO et al., 2019).

3.3 Enfermagem e a Unidade de Terapia Intensiva

Os estudos apontam que na situação de finitude, os enfermei-
ros intensivistas ficam mais vulneráveis a sentimentos e que é preciso 
ampliar o olhar, preparo dessa equipe e compreender quais sentimen-
tos são evidenciados entre as pessoas que vivenciam a UTI. 

É notório o sentimento de negatividade relacionados a pacientes 
internados em situação de morte, o acarreta uma série de fatores que 
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poderão ser resolvidos com um preparo maior da equipe de enfermagem 
desde a sua vida acadêmica (PADILHA et al., 2015).

Na UTI se sobrepõe o cuidado direcionado as características 
físicas das doenças, assim como controle e manutenção das funções 
vitais. Todavia é primordial também que o perfil do enfermeiro de UTI 
ultrapasse a prática de procedimentos terapêuticos e do cuidado de 
sinais e sintomas físicos exibidos pelo paciente (MAGALHÃES et al., 
2020).

Em sua maioria os pacientes encontram-se sedados e por con-
seguinte com seu nível de consciência alterado, desse modo dificul-
ta-se o diálogo. A automatização dos sistemas técnicos, a falta de 
comunicação e a falta de empatia transcorrem, repetida vezes, devido 
ao estado de inconsciência do paciente (MAGALHÃES et al., 2020).

A prática do histórico de enfermagem (HE) encara e apoia a 
restauração da saúde do indivíduo e do coletivo em especial do avan-
ço da enfermagem como ciência do cuidado com o aprimoramento do 
atendimento e o fortalecimento da enfermagem. Sendo utilizado, des-
sa forma, como um instrumento de boa prática no serviço almejado 
(SANTOS et al., 2020)

Para tal, nota-se nos bons serviços de enfermagem, a utiliza-
ção de métodos especialmente no ambiente de UTI por meio de expe-
riência e/ou investigação. A fundação do HE é importante ferramenta 
à frente das vivências diárias da unidade.

A promoção da saúde é a peça-chave para um bom cuidado 
prestado, onde a comunicação se torna a responsável pela interação 
entre enfermeiro/paciente/família, gerando soluções de problemas 
corriqueiros que possam vir a acontecer com este paciente, melho-
rando assim o convívio e gerando um tratamento de qualidade, para 
proporcionar uma boa assistência antes do resultado esperado (SAN-
TOS et al., 2020).

O cuidar vai muito além da busca pela cura do indivíduo, envol-
ve o saber lidar com morte, dor, sofrimento, angústia, medos e triste-
za, desde o paciente internado até a família do mesmo para que então 
o cuidado humanizado possa surgir efeito, sendo realizado de forma 
competente e eficaz pelos enfermeiros responsáveis pelo paciente 
que se encontra em situação final da sua vida (SANTOS et al., 2020).
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Preconiza-se que haja redefinição de funções do enfermeiro 
para o cuidado, especialmente do cuidado colaborativo, onde o sujeito 
e seus familiares não são apenas ouvintes passivos, mas um cola-
borador para o cuidado, todavia é inexistente uma direção comum a 
respeito das divergentes formas de cuidar (CHAVES; SOUSA; SILVA, 
2017).

Entretanto, o que deveria ser questionado são os pontos po-
sitivos que os trabalhadores de enfermagem concedem ao seu agir, 
sendo que estes estabelecem e expõe os acordos e obrigações para 
com o outro. À vista disso o âmago humano, está ligando às escolhas 
e predileção que fazemos nas relações de cuidado.

Na UTI os cuidados de enfermagem são voltados às necessi-
dades físicas do paciente, o domínio e a estabilidade dos sinais vitais. 
Dessa forma é essencial que as funções do enfermeiro devam se 
expandir para os procedimentos terapêuticos, avaliação e cuidados 
dos sinais e sintomas apresentados pelo cliente (MAGALHÃES et al., 
2020).

Em concordância com Magalhães et al., (2020) afirma-se que 
é indispensável a avaliação total e profunda do paciente, escutar e 
orientar o mesmo em sua plenitude para prover as dificuldades de-
monstradas, avaliando o serviço prestado e garantindo a melhora e 
recuperação em totalidade do paciente.

Conclusão

Evidencia-se no presente trabalho, que os enfermeiros sabem 
lidar com os pacientes de forma integral e absoluta, porém ainda falta 
um maior preparo desses profissionais vindo desde a sua vida na 
graduação e se estendendo para sua área de atuação, dessa forma 
o serviço que é ofertado é prestado com excelência, o que gera uma 
maior autonomia nesses profissionais. 

Pode-se notar que existe um sentimento de empatia maior dos 
enfermeiros mediante ao paciente em cuidados paliativos, muitas ve-
zes criando uma relação afetiva de carinho e amor,  logo isso causa 
um certo despreparo emocional, medo, frustrações e angústia, mas 
também força, conforto e determinação para cumprir seu trabalho o 
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que pode servir de ensinamento para novas formas de cuidar e se 
conectar com o paciente que está em finitude, visto que sentir com-
paixão e se envolver emocionalmente está diretamente ligado ao que 
é o cuidado paliativo. 

O estudo também contribui para ampliar a visão de promoção 
à saúde, desde o paciente até sua família, gerando um trabalho multi-
profissional, integral e avaliativo à procura de entender novos métodos 
de cuidado, gerando um conforto maior a esses clientes, procurando 
respeitar os limites de sentimentos e gerando um cuidado humaniza-
do, de acordo com a real necessidade do paciente. 

Recomenda-se que seja utilizado mais estudos, a respeito da 
temática em questão, direcionadas ao cuidado paliativo prestado pela 
equipe de enfermagem, incluindo trabalhos que resultem em instru-
mentos de avaliação e formação de suas competências pois confor-
me os estudos realizados no presente artigo, o desenvolvimento de 
estudo precoce a respeito do cuidado paliativo, o conhecimento e a 
prática em unidade de terapia intensiva, são pontos essenciais que 
influenciam na vida diária do profissional.

Conclui-se que o enfermeiro intensivista inserido no setor de 
cuidados paliativos oncológicos tem um papel fundamental, não so-
mente no tratamento dos sinais e sintomas físicos, mas também atua 
de forma holística e dinâmica em procedimentos terapêuticos. É im-
prescindível que o enfermeiro também tenha um acompanhamento 
psicológico para lidar com suas emoções frente às situações viven-
ciadas.
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RESUMO
O tabagismo é uma doença crônica muito prevalente que acarreta inú-
meras complicações tanto na saúde do indivíduo quanto na dos seus 
contactantes que se tornam fumantes passivos, portanto ela constitui 
um problema de saúde coletiva que necessita de intervenções efeti-
vas. Assim, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar a efe-
tividade do grupo de cessação de tabagismo em uma Unidade Básica 
de Saúde de Patos de Minas-MG. Para isso foi realizado um estudo 
descritivo longitudinal em uma amostra de conveniência da referida 
unidade básica de saúde. A efetividade final do projeto de cessação 
do tabagismo foi de 20,0%, embora 60,0% reduziram a quantidade de 
cigarros fumados ao dia. Já o grau de dependência à nicotina, era de 
80,0% antes da abordagem terapêutica e passou para 20,0% ao final. 
Portanto, mesmo com efetividade baixa, a abordagem terapêutica foi 
bem-sucedida considerando a política de redução de danos à saúde.
Palavras-chave: Dependência de nicotina; efetividade; tabagismo.

ABSTRACT
Smoking is a very prevalent chronic disease that causes numerous 
complications both in the health of the individual and in that of their con-
tacts who become passive smokers, so it constitutes a collective health 
problem that requires effective interventions. Thus, the present study 
aimed to characterize the effectiveness of the smoking cessation group 
in a Basic Health Unit in Patos de Minas-MG. For this, a descriptive 
longitudinal study was carried out in a convenience sample of the refer-
red basic health unit. The final effectiveness of the smoking cessation 
project was 20.0%, although 60.0% reduced the number of cigarettes 
smoked per day. The degree of nicotine dependence, on the other hand, 
was 80.0% before the therapeutic approach and changed to 20.0% at 
the end. Therefore, even with low effectiveness, the therapeutic approa-
ch was successful considering the health harm reduction policy.
Keywords: Nicotine addiction; effectiveness; smoking.
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Introdução

O consumo do tabaco tem se disseminado na população des-
de a industrialização do cigarro e o surgimento do marketing excessi-
vo. Dessa forma, a sua utilização passou a ser mais presente, tornan-
do o tabaco um problema a ser enfrentado pelos serviços de saúde. 
O tabagismo pode ser definido como ativo ou passivo, uma vez que 
este não afeta apenas o usuário, consegue atingir as pessoas que 
estão próximas e também entram em contato com a fumaça (BRASIL, 
2015).

O tabagismo mante-se prevalente no mundo e seu uso cursa 
como a maior ameaça à saúde pública, uma vez que os compostos do 
tabaco são considerados altamente letais (BRASIL, 2017). Segundo o 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), os produtos que contem tabaco 
matam dois em cada três tabagistas, além de causar danos aos fu-
mantes passivos e, na esfera de produção, danos ao meio ambiente 
e sociais. No Brasil, em 2015, 10,4% da população acima de 18 anos 
era fumante e, em 2011, o tabagismo foi responsável por 147.072 óbi-
tos. Além dos casos de fumantes ativos, foi registrado nos dados da 
Pesquisa Nacional de Saúde em 2013 que 14,7% das pessoas acima 
de 18 anos são expostas a fumaça do tabaco em casa e 14,4% no 
ambiente de trabalho (BRASIL, 2017).

A redução do consumo de tabaco no Brasil é de extrema im-
portância e depende, principalmente, dos avanços das políticas pú-
blicas de saúde voltadas para o controle do tabagismo. A Política 
Nacional de Controle do Tabagismo, orientada para o cumprimento 
de medidas e diretrizes de controle do tabagismo pelo país, tem o ob-
jetivo de proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras 
consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas 
pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco. 

Além disso, oferece gratuitamente o tratamento ao tabagismo 
nos serviços de saúde capacitados; realiza ações de promoção à 
saúde e prevenção do Tabagismo, como campanhas educativas para 
conscientização do público sobre os riscos relacionado ao uso de ta-
baco; além de contribuir para medidas legislativas e econômicas (MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).
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Diante da alta prevalência e complicações que o tabaco oca-
siona ao fumante, ao seu ciclo social e a saúde pública, é fundamental 
a implantação de programas na atenção básica, de cuidado ao taba-
gista. Uma dessas ações é o tratamento para a cessação do uso do 
tabaco, a qual possui grande efetividade e aumenta as chances de 
alcançar a abstinência total, o que proporciona benefícios imediatos, 
como a melhora da respiração, paladar, olfato e pele, além dos mé-
dios e longo prazo, como a redução do risco de infarto do miocárdio, 
de câncer de boca, pulmão, esôfago e pâncreas. 

Ao caracterizar o perfil dos participantes do grupo e acompa-
nha-los, é possível identificar quais são as condições que interferem 
durante o tratamento, por exemplo, as que levam a desistência, a bai-
xa adesão, a abstinência, assim identificar os fatores, que são efica-
zes e aqueles que possam se aprimorar e tornarem mais resolutivos 
para a cessação tabágica (BRASIL, 2015).

Esse trabalho teve como objetivo caracterizar a efetividade do 
grupo de cessação de tabagismo em uma Unidade Básica de Saúde 
de Patos de Minas-MG.

Nesse estudo foi utilizada uma metodologia descritiva longitudi-
nal realizada em um grupo de cessação do tabagismo em uma Unidade 
Básica de Saúde de Patos de Minas. O grupo foi formado pela própria 
UBS conforme a rotina habitual de identificação e convite já estabelecida 
na unidade, cabendo ao grupo de pesquisa apenas a abordagem obser-
vacional, compondo, portanto, uma amostragem de conveniência. Cada 
participante do grupo de cessação do tabagismo foi informado sobre os 
objetivos da pesquisa e, havendo o aceite em participar da pesquisa, as-
sinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Foram considerados como critérios de inclusão para a pesqui-
sa todos os participantes cadastrados para iniciar as atividades do 
grupo de cessação de tabagismo e que apresentarem TCLE assinado 
manifestando a concordância em participar do estudo. Os critérios de 
exclusão foram: ter idade inferior a dezoito anos, recusar responder os 
questionários propostos, ter algum distúrbio cognitivo que incapacite 
a responder sem ajuda de terceiro os questionários. 

Os dados referentes a cada participante foram coletados em 
dois momentos, no início das atividades do grupo e ao final do grupo, 
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inclusive com busca ativa dos casos desistentes para compreender a 
motivação da não adesão ao grupo. Para coleta de dados, foram apli-
cados questionário sociodemográfico, assim como questionários que 
avaliarão a história e hábitos tabagistas, grau de motivação, uso de 
medicamentos, doenças associadas e grau de dependência à nicotina 
através do Teste de Fagerström (QUADRO 1). Posteriormente, foi rea-
lizada estatística descritiva dos dados coletados. A pesquisa foi apro-
vada pelo Comitê de Ética em Pesquisado UNIPAM sob protocolo 
n°3.494.415 (2019).

Quadro 1: Teste de Fagerström para mensuração do grau de depen-
dência à nicotina.
1. Quanto tempo após acordar você fuma seu primeiro cigarro?
(3) Nos primeiros 5 
minutos

(2) de 6 a 30 minu-
tos

(1) de 31 a 60 mi-
nutos

(0) mais de 60 mi-
nutos

2. Você acha difícil não fumar em lugares proibidos?
(1) Sim (0) Não
3. Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação?
(1) O primeiro da manhã (0) Os outros
4. Quantos cigarros você fuma por dia?
(0) Menos de 10 (1) 11-20 (2) 21-30 (3) Mais de 31
5. Você fuma mais frequentemente pela manhã?
(0) Não (1) Sim
6. Você fuma mesmo doente, quando precisa ficar acamado a maior parte do 
tempo?
(0) Não (1) Sim

Total: 0-2= Muito baixa; 3-4= baixa; 5= média; 6-7= elevada; 8-10= muito elevada.
Fonte: HALTY et al., 2002

Desenvolvimento

O grupo de cessação de tabagismo foi composto por cinco 
participantes, sendo 40,0% (2) do sexo masculino e 60,0% (3) do sexo 
feminino com média de idade de 50 anos. sendo, a maioria com renda 
familiar mensal entre um e três salários-mínimos (80,0%) e escolarida-
de até ensino fundamental (60,0%). Perfil semelhante ao encontrado 
no presente estudo também foi evidenciado em trabalho realizado no 
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sul do Brasil, no período de 2014 a 2016, com 106 participantes, sen-
do a maioria do sexo feminino com idade média de 51 anos (KOCK et 
al., 2017).

Todos os participantes apresentavam alguma comorbidade 
como hipertensão arterial sistêmica, reumatismo, hipotireoidismo ou 
lúpus eritematoso sistêmico, sendo a hipertensão arterial sistêmica a 
mais frequente (80,0%), semelhante ao estudo de Rodrigues (2014). 

Entre os participantes, 40,0% conviviam com fumantes dentro 
do domicílio e entre esses, o cônjuge também era fumante e 80,0% 
conviviam com fumantes nas relações extradomiciliares mais próxi-
mas como trabalho. Dos quais, 60,0% iniciaram esse hábito por in-
fluência de amigos e 40,0% por influência de familiares próximos, 
como o próprio pai. Nesse aspecto, em um estudo realizado em Belo 
Horizonte, encontraram forte associação entre o hábito de fumar da 
família, do grupo social (como melhor amigo), com o início do habito 
tabágico (ABREU, SOUZA, CAIAFFA, 2011).

Além disso, no presente estudo, o tempo de hábitos tabagistas 
variou de 19 a 51 anos com média de 37, sendo o número de cigarros 
fumados por dia variando de 20 a 50 cigarros, com média de 34 cigar-
ros diários. Esses achados vão ao encontro do estudo em uma UBS 
em Maringá-PR, no qual 41,6% dos participantes também apresenta-
ram hábitos tabágicos há mais de 30 anos, entretanto a maioria com 
média de cigarros/dia menor que 10 (PEREIRA et al, 2018).

Ademais, 80,0% declararam fumar habitualmente durante todo 
o dia tendo como fator de estímulo para o hábito tabagista o estresse 
ou ansiedade da rotina diária de vida. Nessa perspectiva, estudo 
realizado no norte do Paraná (MEIER, VANNUCHI, SECCO, 2011) 
também encontrou associação entre tabagismo e alívio do estresse, 
sendo que 60,9% justificaram o ato tabágico como forma de alívio das 
tensões. Isto correlaciona-se positivamente com a presença de subs-
tâncias químicas na composição dos cigarros, que causam a sensa-
ção de bem-estar e alívio do estresse devido à ativação de circuitos 
neuroquímicos do sistema de recompensa (BRASIL, 2015).

A efetividade do projeto de cessação do tabagismo foi de 
20,0%, ou seja, apenas um tabagista no grupo de cinco interrompeu 
o hábito tabagista. Essa taxa de adesão inferior à de outros estudos 
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pode ser explicado, em parte, pela quantidade de encontros disponi-
bilizados para os participantes, haja visto que no estudo de Rodrigues 
(2014), em uma unidade de saúde em Sarzedo – MG, foram realiza-
dos 10 encontros, com uma taxa de cessação tabágica de 71,4 %. Em 
outra pesquisa, realizada no Sul do Brasil verificou também uma taxa 
maior de sucesso de 51,9% (KOCK et al., 2017). Já o estudo randomi-
zado feito pela internet, com 1120 participantes, encontrou uma taxa 
de cessação de tabagismo de, aproximadamente 20%, semelhante 
ao nosso estudo (MAVROT et al, 2017). 

Contudo, 60,0% reduziram a quantidade de cigarros fumados 
ao dia, visto que a média do grupo de 34 cigarros diários passou para 
9 cigarros diário (GRÁFICO 1), evidenciando o impacto positivo do 
projeto. Resultados semelhantes foram encontrados na pesquisa rea-
lizada por Lopes et al. (2014), no qual dos 128 fumantes, 48% obtive-
ram taxa de redução no número de cigarros/dia, após o fim do grupo. 

Gráfico 1: Número de cigarros fumados pelo grupo de cessação do 
tabagismo antes e após a abordagem terapêutica.

Fonte: dados do estudo, 2019.

A maior efetividade ocorreu no sexo masculino, indo ao en-
contro de vários estudos da literatura, como o de Peña et al. (2016), 
Rodrigues et al. (2015) e o de Kock et al. (2017). Tal fato é explicado 
por que as mulheres tendem a utilizar o cigarro como apoio para en-
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frentar as dificuldades do dia a dia, seja o estresse no trabalho, ou em 
casa com a família, como é descrito no estudo de Jesus et al. (2016).

Em relação ao Teste de Fagerström que avalia grau de depen-
dência à nicotina, 80,0% foram categorizados como muito elevado e 
20,0% como elevado antes de iniciar o tratamento. Após o tratamen-
to, mesmo não interrompendo o hábito tabagista, 40,0% reduziram 
o grau de dependência à nicotina, passando de muito elevado para 
baixo ou muito baixo (TABELA 1). 

Tabela 1: Grau de dependência à nicotina pelo Teste de Fagerström 
no grupo de cessão tabágica.

Grau de dependência à nicotina
Tabagista 

1
Tabagista 

2
Tabagista 

3
Tabagista 

4
Tabagista 

5
Antes do 

tratamento
Muito 

Elevado
Muito 

Elevado
Muito 

Elevado
Muito 

Elevado Elevado

Após 
tratamento X Baixo Muito Baixo Muito 

Elevado Elevado

X: interrompeu hábito tabagista.
Fonte: dados do estudo, 2019.

No presente estudo, 80,0% receberam adesivos com concen-
trações decrescentes de nicotina e bupropiona, além de participarem 
de cinco reuniões e duas consultas médicas. Já um tabagista (20,0%) 
não fez uso de bupropiona e foi apenas em uma consulta médica e 
quatro reuniões, esse foi considerado o mais resistente e não reduziu 
o número de cigarros fumados. O tempo de seguimento do grupo va-
riou de dois meses a sete meses, sendo que 60,0% foi acompanhado 
por dois meses e pertence a esse grupo os dois casos extremos: o 
indivíduo que cessou os hábitos tabagistas e o que não alterou o re-
ferido hábito.

A adesão dos pacientes ao tratamento instituído é avaliada em 
momentos distintos: de 3 em 3 meses, e, por fim, em 1 ano. Assim, 
alguns aspectos como, as barreiras enfrentadas pelos participantes, a 
frequência no grupo terapêutico ou o uso adequado das medicações, 
devem ser levados em consideração, visto a sua influência no trata-
mento (NUNES, 2010).
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Em relação aos efeitos adversos considerados como decorren-
tes do tratamento pelos tabagistas, 60,0% relataram não ter apresen-
tado nenhum efeito. Entre os que apresentaram, foi relatado cefaleia, 
taquicardia, insônia e agitação. Provavelmente, decorrente do uso da 
bupropiona, como descrito por Rodrigues (2014). 

Os tabagistas relataram que fatores influenciaram positiva-
mente ou negativamente no tratamento. O indivíduo que interrompeu 
o hábito tabagista relatou que a dispneia contribui bastante para in-
terromper o tabagismo. Os demais relataram fatores emocionais con-
tribuíram para não obter a efetividade do tratamento. Além disso, o 
insucesso do tratamento para a cessação do tabagismo pode ter sido 
influenciada por fatores externos como incompatibilidade nos horários 
das reuniões, sendo evidenciado em 20% dos participantes do pre-
sente estudo, semelhante a outro estudo em um município do norte 
do Paraná, no qual, 23,5% dos participantes declararam horário das 
reuniões inadequadas. (MEIER; VANNUCHI; SECCO, 2011) Outro fa-
tor que pode ter contribuído para a não efetividade é a presença de 
fumantes no domicílio, 60,0% convivem com fumantes na própria re-
sidência, embora o indivíduo que interrompeu o hábito tabagista tem 
seu cônjuge tabagista.

Considerações finais

Portanto, foi percebida uma efetividade completa da cessação 
do tabagismo para menos da metade do grupo estudado. Porém, vi-
sando a política de redução de danos foi visto que mais da metade 
dos participantes obteve sucesso, com a diminuição do hábito tabági-
co após o tratamento, especialmente considerando a elevada depen-
dência à nicotina prévia desses participantes. Além disso, a maioria 
dos indivíduos do grupo relatou a presença de fatores externos que 
influenciaram na adesão ao tratamento, como incompatibilidade com 
os horários das reuniões e a presença de contactantes fumantes, o 
que interferiu no resultado final. Desse modo, visto que o tabagismo é 
um hábito de potencial risco à saúde individual e coletiva, é de gran-
de importância que as medidas de controle e tratamento do vício na 
atenção básica preconizadas pela Política Nacional de Controle do 



309

Tabagismo sejam cada vez mais difundidas à fim de reduzir os impac-
tos na morbimortalidade.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo avaliar o estado nutricional e prá-
ticas alimentares de estudantes de escola pública do interior do Rio 
Grande do Norte. Trata-se de um estudo do tipo transversal, desenvol-
vido no município de Santa Cruz/RN. Foram coletados altura e peso, 
além de informações como idade, sexo e práticas alimentares. Foi 
realizada avaliação através dos indicadores peso/idade, altura/idade e 
IMC/idade através do programa AnthroPlus e processados no software 
estatístico SPSS, versão 20.0. Realizou-se teste exato de Fisher e con-
siderou-se estatisticamente significativo as associações com p<0,05. 
Participaram do estudo 90 alunos do ensino fundamental. A maioria 
estava com peso/idade e altura/idade adequados. Encontrou-se 28,9% 
de inadequação nutricional de acordo com o índice IMC/idade e foram 
verificadas associações deste estado nutricional com a prática de rea-
lização de café da manhã (p=0,019) e com o uso de telas (p=0,039). 
Palavras-Chaves: Estado nutricional; Comportamento alimentar; Crian-
ça.

ABSTRACT
The present study aims to evaluate the nutritional status and eating 
practices of public school students in the interior of Rio Grande do 
Norte. This is a cross-sectional study, developed in the city of Santa 
Cruz/RN. Height and weight were collected, as well as information 
such as age, sex and eating habits. Assessment was performed using 
the indicators weight/age, height/age and BMI/age through the Anthro-
Plus program and processed in the SPSS statistical software, version 
20.0. Fisher’s exact test was performed and associations with p<0.05 
were considered statistically significant. Ninety elementary school stu-
dents participated in the study. Most were of adequate weight/age and 
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height/age. We found 28.9% of nutritional inadequacy according to 
the BMI/age index and associations of this nutritional status with the 
practice of having breakfast (p=0.019) and with the use of screens 
(p=0.039) were verified.
Keywords: Nutritional status; Eating behavior; Kid.

Introdução

A infância se caracteriza por uma etapa da vida na qual neces-
sita-se de maior cautela quanto à oferta nutricional, o que reforça a 
importância de manter a adequada alimentação para permitir um bom 
crescimento e melhor desenvolvimento, visto que práticas de alimen-
tação saudável podem ser levadas para toda a vida (SILVA, COSTA, 
GIUGLIANI, 2016). Porém, muitas das crianças do Brasil sofrem por 
problemas nutricionais, se tornando assim dilema para a saúde pública. 

A desnutrição ainda atinge grande parte desse público, sendo 
as regiões mais afetadas do país são o Norte e Nordeste, uma vez 
que se concentram famílias com remuneração mínima para todos os 
mantimentos (IBGE, 2020a). Esse cenário familiar de vulnerabilida-
de socioeconômica, pode interferir diretamente no desenvolvimento 
infantil, uma vez que não se têm condições de ofertar todo o aporte 
alimentar e nutricional necessários.

Em contrapartida, no cenário mundial vem tomando destaque 
o processo de globalização alimentar, que aumentou rapidamente e 
promove o maior consumo de ultraprocessados (IBGE, 2020b). No 
caso do Brasil, país do Sul global, em que ainda é forte algumas tra-
dições alimentares, é perceptível a popular troca de alimentos que 
fazem parte da cultura alimentar tradicional por fast foods e outros 
ultraprocessados (MONTEIRO; CANNON, 2012).   

Visto toda essa mudança, a obesidade está ultrapassando a 
desnutrição, em virtude de tais práticas alimentares, assim como o 
estilo de vida, as condições biológicas e ambientais. Com isso, ain-
da no período da infância podem ocorrer outras enfermidades asso-
ciadas com a obesidade, como diabetes mellitus, hipertensão, dentre 
tantas outras (Rossi e colaboradores, 2019; Bernardo, Menon e No-
vello, 2020).
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Toda essa inadequação pode acarretar grandes consequên-
cias para o desenvolvimento. Nesta perspectiva, foram criadas al-
gumas estratégias governamentais para a prevenção e redução de 
doenças associadas ao excesso de peso, como por exemplo o Guia 
Alimentar Para a População Brasileira. Com estas estratégias e polí-
ticas, o sistema reduz os gastos com os tratamentos, sendo positivos 
para ambos (SOUZA, 2017). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma 
das importantes estratégias implementadas para se assegurar tanto o 
direito à alimentação, quanto o direito à educação. O PNAE tem como 
um de seus objetivos contribuir para o crescimento, a aprendizagem 
e a formação de boas práticas alimentares dos alunos, favorecendo 
a permanência na escola e a melhoria do desempenho escolar (BRA-
SIL, 2017).

Sabe-se que a escola é uma grande contribuinte para auxiliar 
na mudança de todo esse cenário, uma vez que pode ser meio de 
ações para prevenção e incentivo à mudança de hábitos, tanto físico, 
quanto alimentar através de programas e estratégias de educação em 
saúde e educação alimentar e nutricional (BRASIL, 2017). 

Em virtude dos aspectos acima apontados e reconhecendo a 
importância da atenção e vigilância alimentar e nutricional, o presente 
estudo tem por objetivo avaliar o estado nutricional e as práticas ali-
mentares de estudantes de escola pública do interior do Rio Grande 
do Norte. 

Procedimentos Metodológicos

Estudo do tipo transversal, de natureza quantitativa, realizado 
na cidade de Santa Cruz, localizada na região Agreste do Rio Grande 
do Norte. A pesquisa ocorreu em 04 escolas municipais, previamente 
sorteadas, que se localizavam em bairros distintos. Foram coletados 
os dados de estudantes regularmente matriculados entre o 2º e 4º ano 
do ensino fundamental, no período de novembro a dezembro de 2019.  
A coleta foi realizada em duas etapas, sendo uma de avaliação antro-
pométrica (peso e altura) e outra de avaliação do consumo alimentar 
dos escolares.
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A aferição do peso se deu através de uma balança portátil e 
eletrônica, com capacidade de até 150kg. Já para a medição da altu-
ra, foi utilizada fita métrica fixada na superfície da parede, de modo 
que a criança foi alinhada paralelamente à fita para a aferição, com 
amplitude de até 200 cm, realizando assim duas vezes para a confir-
mação. Para tais aferições foram seguidos os protocolos do Sistema 
de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN (Brasil, 2011) e para a 
classificação do estado nutricional foram adotados os critérios pro-
postos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para avaliação 
e classificação do estado nutricional foram utilizados os indicadores 
estatura/idade, peso/idade (apenas para aqueles com idade até 10 
anos) e IMC/idade de acordo com o Escore-z, com análise através do 
programa Anthro Plus. 

Para coleta das informações sobre o consumo alimentar das 
crianças, aplicou-se o questionário do SISVAN (BRASIL, 2011). Além 
disso, as crianças foram questionadas sobre o hábito de realizar cada 
refeição e a prática de assistir televisão ou usar celular durante as 
refeições.

Todos os dados foram tabulados no programa Excel e proces-
sados no software estatístico SPSS, versão 20.0. Quanto à análise 
estatística, foram realizadas frequências simples e percentuais. O 
indicador IMC/idade foi recategorizado, agrupando-se as categorias 
obesidade e obesidade grave, para associação com o consumo ali-
mentar e realização de refeições. Foi realizado o teste qui-quadrado 
e, em virtude do pequeno número de dados esperados distribuídos 
nas caselas (n<5), foi realizado o teste exato de Fisher, considerando-
-se estatisticamente significantes os valores de p ≤ 0,05.

Conforme preza a Resolução 466/12 – CNS/MS, a pesquisa foi 
submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências 
da Saúde do Trairi (FACISA | UFRN) (CAAE: 20145219.2.0000.5568).

Resultados  

O presente estudo avaliou 90 escolares, em sua maioria com fai-
xa de idade de 7 a 8 anos (60%), média de idade de aproximadamente 
8 anos e 63,3% do sexo feminino (63,3%).



316

Ao avaliar o estado nutricional, observa-se no gráfico 1 que 
grande parte dos alunos avaliados estavam com peso adequado para 
a idade (83,1%). Quanto à estatura, 96,7% (n=87) estavam com ade-
quada para idade e 3,3% (n=3) estava com baixa estatura para ida-
de. Quanto ao indicador IMC para Idade, o gráfico 2 apresenta que 
a maioria estava eutrófica (71,1%), entretanto, destaca-se que 24,4% 
apresentaram sobrepeso, obesidade ou obesidade grave.  

Ao avaliar a frequência de consumo alimentar, destaca-se que 
os alimentos mais consumidos foram feijão (81,1%), biscoito/doces 
(64,4%) e frutas (62,2%) e o menos consumido foram os embutidos 
(57,8%) (Tabela 1).  Quanto às associações entre o consumo e estado 
nutricional, observa-se na Tabela 2 que não apresentaram resultados 
estatisticamente significantes.

Em relação ao índice antropométrico associado às práticas 
alimentares, na Tabela 3 pode-se observar que apresentaram asso-
ciação estatisticamente significantes a prática de realização do café 
da manhã (p=0,019) e o uso de TV/celular (p=0,039). Ao analisar a 
prática de café da manhã, observa-se que dentre as crianças que 
relataram realizar tal refeição, 74,4% estavam eutróficas e, dentre as 
que não realizavam, 64,5% estavam com alguma inadequação nutri-
cional, sendo 12,5% com sobrepeso e 25% com obesidade.

Quanto ao uso de telas (TV/Celulares) também mostraram 
maior frequência de sobrepeso e obesidade aqueles que costuma-
vam realizar refeições utilizando-as (18,2% e 9,1%, respectivamente) 
e uma maior prevalência de eutrofia nos que não utilizavam os equi-
pamentos (73,9%) (Tabela 3). 
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Gráfico 1: Estado nutricional dos escolares de 6 a 11 anos conforme 
o índice de peso para idade (P/I). Santa Cruz/RN, Brasil, 2019.

Fonte: Resultados da pesquisa

Gráfico 2: Estado nutricional dos escolares de 6 a 11 anos conforme 
o índice de IMC para idade (IMC/I). Santa Cruz/RN, Brasil, 2019.

Fonte: Resultados da pesquisa
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Tabela 1: Frequência de consumo alimentar de escolares do municí-
pio de Santa Cruz/RN, Brasil, 2019.

ALIMENTOS
CONSUMO

SIM NÃO
n % n %

FEIJÃO 73 81,1 17 18,9
FRUTAS 56 62,2 34 37,8
VERDURAS 49 54,4 41 45,6
EMBUTIDOS 38 42,2 52 57,8
BEBIDAS ADOÇADAS 46 51,1 44 48,9
MACARRÃO INSTANTÂNEO 47 52,2 43 47,8
BISCOITO/DOCES 58 64,4 32 35,6

Tabela 2: Associação entre o consumo alimentar e estado nutricional 
de acordo com o índice IMC/idade em escolares do município de San-
ta Cruz/RN, Brasil, 2019.

ALIMENTOS

IMC/IDADE

Magreza Eutrofia Sobre-
peso

Obesi-
dade TOTAL

p*
n % n % n % n % n %

FEIJÃO
Sim 4 5,5 51 69,9 7 9,6 11 15,1 73 100 1,00

Não 0 0,0 13 76,5 2 11,8 2 11,8 17 100
1

FRUTAS
Sim 2 3,6 43 76,8 4 7,1 7 12,5 56 100 0,44

Não 2 5,9 21 61,8 5 14,7 6 17,6 34 100
1

VERDURAS
Sim 3 6,1 33 67,3 5 10,2 8 16,3 49 100 0,81

Não 1 2,4 31 75,6 4 9,8 5 12,2 41 100
1

EMBUTIDOS
Sim 2 5,3 27 71,1 4 10,5 5 13,2 38 100 1,00

Não 2 3,8 37 71,2 5 9,6 8 15,4 52 100
1

BEBIDAS 
ADOÇADAS

Sim 1 2,2 33 71,7 4 8,7 8 17,4 46 100 0,66

Não 3 6,8 31 70,5 5 11,4 5 11,4 44 100
1

MACARRÃO 
INSTANTÂNEO 

Sim 3 6,4 31 66 5 10,6 8 17 47 100 0,70

Não 1 2,3 33 76,7 4 9,3 5 11,6 43 100
1
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BISCOITOS/
DOCES

Sim 3 5,2 41 70,7 5 8,6 9 15,5 58 100 0,95

Não 1 3,1 23 71,9 4 12,5 4 12,5 32 100

*Teste exato de Fisher

Tabela 3: Associação entre prática de refeições e estado nutricional 
de acordo com o índice IMC/idade em escolares do município de San-
ta Cruz/RN, Brasil, 2019.

REFEIÇÕES 

IMC/IDADE
Magreza Eutrofia Sobrepeso Obesidade

p*
n % n % N % n %

CAFÉ DA 
MANHÃ

Sim 2 2,4 61 74,4 8 9,8 11 13,4 0,019

Não 2 25 3 37,5 1 12,5 2 25
1

LANCHE DA 
MANHÃ

Sim 1 2,5 30 75 3 7,5 6 15 0,775

Não 3 6,0 34 68 6 12 7 14
1

ALMOÇO 
Sim 4 4,4 64 71,1 9 10 13 14,4 -

Não 0 0 0 0 0 0 0 0
1

LANCHE DA 
TARDE

Sim 3 3,4 62 71,3 9 10,3 13 14,9 0,268

Não 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0
1

JANTAR
Sim 4 4,4 64 71,1 9 10 13 14,4 -

Não 0 0 0 0 0 0 0 0
1

CEIA
Sim 2 3,7 38 70,4 8 14,8 6 11,1 0,205

Não 2 5,6 26 72,2 1 2,8 7 19,4
1

USO DE TV/
CELULAR

Sim 2 4,5 30 68,2 8 18,2 4 9,1 0,039

Não 2 4,3 34 73,9 1 2,2 9 19,6

*Teste exato de Fisher

Discussão

O presente estudo verificou, quanto estado nutricional das 
crianças, 3,3% de déficit estatural e 28,8% de inadequação nutricio-
nal de acordo com índice IMC/I, sendo 10% de sobrepeso e 14,4% de 
obesidade ou obesidade grave. Quando comparado este resultado 
com o estudo de Pedraza et al. (2017), em pesquisa realizada com 
1754 escolares do 1º ao 5º ano no município de Campina Grande/
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PB, visualiza-se uma frequência aproximada: 2,4% de inadequação 
na estatura, 12,3% de sobrepeso e 9,15% de obesidade de acordo 
com o índice de IMC/idade.

Ao comparar com a pesquisa de Lira et al. (2017), realizada no 
estado de Alagoas com crianças menores de 5 anos de idade, obser-
vou-se inadequação quanto a estatura, variando de 8,8 a 15% dos 
pesquisados, e quanto ao excesso de peso, obteve-se uma prevalên-
cia variável de 16 a 20% destas crianças. Tais inadequações refletem 
o fenômeno da transição nutricional que ocorre no Brasil e mundo, 
visto que a população tem mudado hábitos alimentares conforme as 
mudanças no sistema alimentar e também está relacionado a fatores 
como economia, condições sociais, questões culturais, nível educa-
cional, dentre outros (LIRA et al., 2017).

O excesso de peso em crianças pode acarretar Doenças Crô-
nicas Não Transmissíveis (DCNT) futuras ou até mesmo atuais, uma 
vez que a obesidade já se faz presente, assim como doenças como 
diabetes, hipertensão e tantas outras, adquiridas ao longo do tempo 
por meio do estilo de vida não saudável (LINHARES et al., 2016).

Destaca-se também a importância de discutir sobre a magre-
za, visto que durante a coleta de dados foi possível identificar crianças 
em vulnerabilidade extrema e com características de desnutrição, le-
vantando a reflexão de que existe uma grande diferença entre comer 
e nutrir e que esse resultado pode ser um indicador de insegurança 
alimentar e nutricional moderada ou grave nesta população.

No cenário nacional, ainda é bastante prevalente a vulnera-
bilidade extrema, tendo como consequência tal insegurança, com a 
realização de poucas refeições por dia, de forma apenas a minimizar 
a fome, e que não sendo adequadas nutricionalmente para o bom 
funcionamento do organismo. São alimentos muitas vezes não sau-
dáveis/industrializados pela falta de recursos econômicos para manu-
tenção regular da alimentação adequada e saudável.

Faz-se importante salientar a situação de pandemia, cenário 
em que há aumento da vulnerabilidade social e situação de fome, 
principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país (REDE PENS-
SAN, 2020; GALINDO et al., 2021). Sabe-se que a pandemia ressal-
tou as iniquidades sociais já presentes no cenário nacional de forma 
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histórica e estrutural, sendo a situação de insegurança alimentar em 
estágio de avanço principalmente desde 2017/2018, conforme indica 
os últimos resultados da POF (IBGE, 2020b).

Quando se analisa especificamente a economia, parte da po-
pulação tem a percepção de que os alimentos saudáveis são neces-
sariamente mais caros, uma vez que os alimentos perecíveis como 
verduras, frutas e legumes têm o preço relativamente um pouco maior, 
quando comparados a alguns produtos ultraprocessados. Porém, se-
gundo os dados do IBGE, quando comparado com a alimentação de 
modo geral, os in natura ou minimamente processados fazem parte 
de uma alimentação mais em conta, ao contrário da alimentação a 
base de ultraprocessados (IBGE, 2020b). 

O consumo de ultraprocessados é uma das características da 
transição nutricional, que aborda a mudança do perfil de desnutrição 
para sobrepeso/obesidade ao longo da história. Quando visto os re-
sultados do presente estudo pode-se supor essa mesma tendência 
com relação ao aumento de peso e sua modificação nutricional, cor-
roborando com o estudo de Pedraza et al. (2017) que apontou o con-
sumo de alimentos ricos em açúcar influenciando nessa mudança. 

A não realização de todas as refeições também pode estar 
associada a esta mudança de perfil, como podemos observar nos 
resultados desta pesquisa, uma vez que pular refeição pode acarretar 
problemas fisiológicos/nutricionais como sobrepeso e obesidade ou 
até magreza (COUTO et al., 2014).

Höfelmann e Momm (2014), ao realizar estudo com 523 crianças 
do 1º ao 5º ano no município de Itajaí/SC, observaram que um quarto dos 
alunos responderam não realizar a refeição do café da manhã, e dessas, 
um terço das crianças foram classificadas com excesso de peso. Tal prá-
tica esteve relacionada ao hábito familiar, visto que ao comparar com as 
respostas de seus responsáveis, estes também não tinham o costume 
de fazer esta refeição em família (HÖFELMANN; MOMM, 2014).

Além disso, o uso de telas (TVs/Celulares), também obteve re-
sultados significativos para a presente pesquisa, uma vez que dentre 
os alunos que relatavam realizar as refeições em frente a telas, boa 
parte foram classificados IMC inadequado para idade, sendo a maio-
ria sobrepeso e obesidade. 
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França et al. (2019) pesquisou tempo de tela e estado nutricio-
nal de estudantes de duas escolas públicas do município de Suzano/
SP (164 crianças de idade média de 6 a 7 anos), constatando que o 
tempo excessivo (considerado como >2 horas/dia) acarreta excesso 
de peso, uma vez que estas crianças optam por usarem as telas ao 
invés de brincar de forma mais ativa. Faz-se importante salientar que 
quanto mais tempo de tela, maior é a exposição para as publicidades 
e propagandas de alimentos, que na maioria dos casos são produtos 
ultraprocessados.

Já no estudo de Almeida et al. (2019), na qual foi realizada com 
64 estudantes adolescentes de escolas públicas da cidade de Vilhe-
na/RO com idade média de 14 anos, foram obtidos resultados maio-
res quanto ao percentual de gordura corporal associado ao tempo de 
uso de telas, que de acordo com os pesquisadores, estava associada 
a mudança de hábitos, tendo assim as meninas mais contado com 
as telas e menos com as práticas de exercício físico, desenvolvendo 
então excesso de gordura corporal.

Com o aumento no uso das tecnologias e com o poder de depen-
dência que ela pode causar, as pessoas estão pouco a pouco trocando 
seu “lazer ativo” por ocupações em frente as telas de celulares, tablets, 
computadores e televisões, ocasionando diversos problemas a saúde, 
não só de característica nutricional. Este é um problema que cresce ao 
longo dos anos e pode se tornar um problema de saúde pública.

Como limitações do presente estudo, pontua-se a ferramenta 
utilizada para a coleta dos dados de consumo alimentar, que foi adap-
tada a partir do questionário do SISVAN e não se identifica a quanti-
dade específica e o número de dias da refeição realizada ou alimento 
ingerido. Salienta-se a importância de realização de estudos que con-
siderem as comunidades escolares, analisando o ambiente alimentar, 
visto que são múltiplos os fatores que influenciam nas práticas alimen-
tares e, consequentemente, no estado nutricional dos indivíduos.

CONCLUSÃO   

Conclui-se que o estado nutricional das crianças reflete o fe-
nômeno de transição nutricional, tendo em vista que apresenta uma 
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baixa prevalência de magreza e um aumento de excesso de peso. 
Além disso, quanto às práticas alimentares referentes às refeições, 
observou-se a relação do estado nutricional com a realização do café 
da manhã e com o uso de telas (TVs/Celulares). Assim, este estudo 
contempla informações relevantes para o desenvolvimento científico e 
conhecimento da realidade local, desenvolvendo maior compreensão 
na importância da mudança de estilo de vida e hábitos de vida sau-
dáveis, acarretados pela má alimentação de crianças, uma vez que 
podem ocasionar múltiplas doenças. Com estes conhecimentos, equi-
pes multiprofissionais em saúde e educação podem utilizá-las como 
embasamento para estratégias preventivas no âmbito escolar. 
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar discussão da introdução 
alimentar durante a infância: uma abordagem sobre os métodos alimen-
tares e o papel do profissional nutricionista nesta fase, fazendo consi-
derações e mostrando as diferenças de cada método e sua importância 
com a presença de um profissional na área da nutrição. A pesquisa irá 
tratar de como serão desenvolvidas e executadas de forma educativa 
com a finalidade de ressocializar o público alvo, sendo feita uma análise 
social e de literatura em busca de incentivos positivos viáveis para eficá-
cia da abordagem, destacando o público alvo e seus pontos de vanta-
gens e desvantagens para a importância da aplicação de tais métodos.
Palavras-chave: Introdução alimentar. Métodos. Infância. 

ABSTRACT
The present article aims to bring a discussion around food introduction 
during childhood: an approach about eating methods e the nutritionist’s 
role in this period, making considerations and showing differences be-
tween each method and it’s importance combined with a nutrition area 
professional presence. The research discusses about how the eating 
methods could be developed and implemented in an educational way, in 
order to re-socialize the target audience, with a social and literature anal-
ysis, searching for viable positive incentives to guarantee the approach 
effectiveness, emphasizing the target group and the strengths and weak-
nesses of the methods, as well as it’s implementation importance.
Key words: food introduction; methods; childhood.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento infantil é um processo que inicia na con-
cepção, passando pelo crescimento físico, bem como pela maturação 

mailto:vinicius.orientacoes@gmail.com
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neurológica, comportamental, cognitiva, social e afetiva da criança. O 
objetivo final desse processo é o alcance de seu potencial genético, 
considerando o contexto de vida. A alimentação faz parte desse uni-
verso como fator essencial para o crescimento e o desenvolvimento 
adequados do ser humano, em especial nos primeiros anos de vida. 
De modo geral, a qualidade e o tipo de alimento oferecido nos pri-
meiros anos de vida são determinantes para a redução do risco de 
doenças crônicas no futuro, com forte impacto na qualidade de vida 
dos indivíduos (COMINNETI, 2013).

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 
(2018) desde o nascimento os recém-nascidos saudáveis possuem 
a capacidade de autorregular sua alimentação, determinando o início 
da mamada, a velocidade que sugam e quando querem parar de ma-
mar. Eles são aptos para regular sua fome e saciedade e interpretar 
esses sinais é fundamental para o sucesso na amamentação, na ali-
mentação complementar e na formação dos hábitos alimentares até 
a vida adulta. 

As práticas alimentares nos primeiros anos de vida constituem 
um marco importante na formação dos hábitos da criança. Esse perí-
odo pode ser classificado em duas fases: antes dos 6 meses e após 
os 6 meses. No primeiro semestre da vida objetiva-se que a criança 
mame por seis meses exclusivamente ou que, pelo menos, retarde 
pelo maior tempo possível a introdução de outros alimentos que não o 
leite materno (VITOLO, 2008).

Preconiza-se que, aos 6 meses de vida a criança passe a re-
ceber os alimentos complementares, antigamente conhecido como 
alimentos do desmame, sendo este termo não mais utilizado confor-
me recomendação dos órgãos que determinam as diretrizes sobre 
as práticas alimentares da criança, já que pode transmitir a ideia de 
que a introdução de outros alimentos implica na suspensão do leite 
materno (VITOLO, 2008).

O uso exclusivo de leite materno não supre todas as necessi-
dades nutricionais da criança após 6 meses, por isso acontece a intro-
dução de alimentos complementares, sendo que a partir dessa idade, 
a maioria das crianças atinge o estágio de desenvolvimento geral e 
neurológico (mastigação, deglutição, digestão e excreção), que as ha-
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bilitam a receber outros alimentos além do leite materno. A partir do 
sexto mês a criança desenvolve ainda mais o paladar e, consequente-
mente começa a estabelecer preferencias alimentares, processo que 
a acompanha até a vida adulta (VITOLO, 2008). 

Para a criança crescer saudável, ela deve receber alimentos 
complementares adequados no momento oportuno. Uma alimenta-
ção adequada deve ser rica em energia, proteínas e micronutrientes 
(particularmente o ferro, o zinco, o cálcio, a vitamina A, a vitamina C e 
os folatos) isenta de contaminação (sem germes patogênicos, toxinas 
ou produtos químicos prejudiciais), não muito salgada ou apimentada, 
fácil de ser consumida pela criança (apresentação adequada para a 
idade), em quantidade apropriada e que seja disponível e acessível. 
É de fundamental importância que a criança goste da dieta e que ela 
seja culturalmente aceita (GIUGLIANI; GOMES, 2000).

O manuseio e higienização dos alimentos são bastantes im-
portantes, pois se não forem bem higienizados e na cocção certa, 
podem levar algumas doenças para os bebês. Cabe à orientação de 
profissionais aos pais as formas de higienização dos alimentos (LEI-
TE, 2018).

De acordo com Araújo (2007) nesse cenário complexo insere-
-se o profissional nutricionista, que é formado para estabelecer cuida-
dos com a alimentação do homem nas diferentes fases da vida e lidar 
com os reflexos dessa prática na saúde em geral. Assim, o nutricionista 
representa um importante protagonista na promoção das recomenda-
ções oficiais sobre a amamentação e sobre a alimentação complemen-
tar adequada após o período de seis meses de idade da criança. 

2. DESENVOLVIMENTO

O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica utilizan-
do como fonte de pesquisa publicações voltadas para o tema abor-
dado, oriundos de: artigos científicos do ano de 2000 a 2019, livros 
técnicos da área de nutrição do ano de 2000 a 2003, um e-book do 
ano de 2018, revistas científicas do ano de 2002 a 2004 e sites acerca 
do tema. Os artigos, revistas, e-book e sites foram identificados par-
tindo de dados e informações do Google Acadêmico, Scielo e Goo-
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gle, empregando as seguintes palavras chave: introdução alimentar, 
alimentação complementar, atuação do nutricionista, métodos de in-
trodução alimentar. Os livros foram encontrados na biblioteca da uni-
versidade e no Google. As informações que não se relacionavam com 
o objeto de estudo foram dispensadas para a melhor elaboração do 
projeto. Durante a elaboração do trabalho observou-se que não existe 
nenhum método exclusivo para as crianças com faixa etárias após 
os seis meses de vida, porém, o método BLW criado pela médica 
britânica Gill Rapley vem se destacando cada vez mais com o seus 
beneficiamentos de desenvolvimento e crescimento para as crianças, 
destacando-se também a importância dos macronutrientes e micro-
nutrientes durante a alimentação.

2.1 Método tradicional da papinha

O guia do Ministério da Saúde e o manual da Sociedade Brasi-
leira de Pediatria convergem em suas orientações a respeito da IA e AC 
infantil. Para ambos, ao completar 6 meses, a introdução dos alimentos 
deve ser feita de forma lenta e gradual, através das papas com o uso 
de uma colher adequada para a criança. Aos poucos, a consistência 
pastosa deve ir aumentando até atingir à alimentação da família, mais 
ou menos aos 12 meses de idade. Complementando o leite materno, 
que deverá ser mantido até os dois anos de idade ou mais (BRASIL, 
2009; BRASIL, 2013; SBP, 2017).

A introdução alimentar tradicional, que é recomendada pelas 
diretrizes da Organização Mundial da Saúde, determina que a oferta 
deve ser variada, porém sempre em formas de purês e papas. E que, 
ao longo do crescimento e desenvolvimento da criança, os alimentos 
devem ser apresentados em pedaços e, após um ano, deve ser ofere-
cido os alimentos em sua a consistência normal (HENZ, 2018)

2.1.1 VANTAGENS:

•	 A evolução da consistência dos alimentos complementares é 
oferecida de forma gradual, de papas até a consistência da ali-
mentação da família;
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•	 A apresentação dos alimentos respeita os sinais de maturidade 
do lactente, em seu desenvolvimento oral e neuropsicomotor;

•	 Todos os grupos alimentares podem ser apresentados desde a 
primeira papa principal;

•	 Tende a ingerir mais alimentos ricos em zinco, ferro e vitamina 
B12 (UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP,2018).

2.1.2 DESVANTAGENS:  

•	 A criança não tem controle sobre qual alimento gostaria de le-
var a boca.

•	 Evita que a criança tenha contato manual com o alimento, na 
maioria das refeições.

•	 Tempo da refeição é determinada pelo cuidador (UNIVERSIDA-
DE PAULISTA - UNIP, 2018).

2.2 Método BLW (Baby Led Weaning)

É através da alimentação que a criança fará a ingestão dos 
nutrientes necessários para seu crescimento e desenvolvimento até 
a última fase de vida, o paladar da criança começa a ser formado 
nos seus primeiros meses. Se a técnica escolhida for o BLW essa 
introdução é apresentada através de pedaços, juntamente com o leite 
materno. Para a criança crescer saudável, ela deve receber alimentos 
complementares adequados no momento oportuno. “Uma alimenta-
ção adequada deve ser rica em energia, proteínas e micronutrientes 
(particularmente o ferro, o zinco, o cálcio, a vitamina A a vitamina C)” 
(GIUGLIANI; VICTORA, 2000). Dias et al (2010) orienta evitar exces-
so de sal e de temperos industrializados, optando por porções quanti-
tativamente adequadas e de fácil preparação.

O método BLW foi criado por Gill Rapley uma médica britâni-
ca que tem difundido suas pesquisas sobre o assunto defendendo a 
ideia de que o bebê pode conduzir o seu próprio alimento até a boca. 
Tem sido um método de grande aceitação, sendo comprovados vários 
benefícios para a vida da criança, como o desenvolvimento e cresci-
mento.
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“No início, devem-se oferecer pequenas quantidades dos ali-
mentos complementares, que devem ser aumentadas gradativamen-
te” (GIUGLIANI; VICTORA, 2000) a técnica utilizada vai interferir 
diretamente na forma de como essa alimentação vai ser realizada, 
entretanto a técnica BLW é o oposto da outra, uma vez que o bebê 
conduz essa introdução. Mas independente da técnica, existem reco-
mendações para o primeiro ano de vida. 

De acordo com Buenos (2013) no desmame que o bebê lidera 
a introdução alimentar sendo realizada através de sólidos, devem ser 
ofertados pedaços de alimentos para que a criança possa segurar e 
fazer a ingesta destes, tendo como outro diferencial dessa técnica a 
inexistência de horário específico ou a refeição do bebê, de modo que 
a criança senta-se a mesa com a família e compartilha da mesma re-
feição, dando autonomia para ela decidir o que quer comer e a quan-
tidade desejada, sendo que essa refeição é apresentada em forma de 
tiras, pedaços ou bastões.

Mello et al. (2017) expõe que essa técnica defende que o lac-
tente sente-se a mesa para se alimentar, que se suje e interaja duran-
te as refeições, que seja ofertado uma variedade de alimentos evitan-
do a monotonia no cardápio, que haja interação com a família durante 
as refeições e que seja ofertado o tempo necessário para a refeição 
sem pressionar o bebê. Com isso o lactente vai desenvolver diversas 
habilidades logo no início desse ciclo de vida, permitindo crescimento 
e desenvolvimento, dando a ele habilidades sensórias como desen-
volvimento do tato, visão e motora, permitindo uma melhor aceitação 
por conhecer o alimento em sua forma e textura, estimulando a auto-
nomia por conduzir o processo da alimentação e habilidades sociais 
por dividir a refeição com adultos.

A forma de apresentação dessa refeição é um ponto importan-
te a ser considerado, pois os alimentos devem se apresentar em ta-
manho ideal para que o bebê possa pegar. O ideal é que logo no início 
os alimentos de forma mais dura sejam cozidos no vapor ou assados, 
de modo que fiquem em uma consistência que ele possa mastigar.

Arantes (2017) aponta que os bebês submetidos a técnica do 
BLW estão menos propensos ao excesso de peso, e por consumirem 
os mesmos alimentos que a família se tornam menos exigentes com 
relação a alimentação. 
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Existem recomendações que devem ser observadas para a 
utilização do método BLW: Para os pais que desejam utilizar esse mé-
todo, é importante oferecer alimentos cortados em pedaços grandes, 
para que o lactente consiga pegar sozinho; garantir a oferta de um 
alimento rico em ferro em cada refeição; ofertar um alimento rico em 
calorias em cada refeição;  oferecer alimentos preparados de uma for-
ma que reduza o risco de engasgo e evitar os alimentos listados como 
alto risco de aspiração, experimentando sempre o alimento antes de 
oferecer ao lactente, para verificar se não forma um bolo dentro da 
cavidade oral; evitar alimentos redondos ou em formato de moedas; 
garantir sempre que o lactente esteja sentado, ereto e sob supervisão 
contínua de um adulto (MELLO, 2017). 

2.3 Método pê-efinho

Pê-efinho é um método criado por Rita Lobo resultado de um 
trabalho profundo com parceria do Panelinha com a NUPENS (Nú-
cleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde) da Uni-
versidade de São Paulo (USP). A consultoria nutricional foi feita por 
profissionais especializadíssimos, coordenados pelo professor Carlos 
Monteiro, que, além de titular da faculdade de Saúde Pública da USP, 
foi responsável pela elaboração técnica do revolucionário Guia Ali-
mentar para a População Brasileira, documento oficial publicado pelo 
Ministério da Saúde (LOBO, 2017).

Pê-efinho é uma combinação equilibrada nutritiva do padrão tra-
dicional de alimentação, construindo ao longo de séculos no Brasil, é 
utilizado uma estrutura de pê-efe, com direito a arroz, feijão, carne e 
legumes ou verduras para compor as refeições do bebê (LOBO, 2017).

Na hora de montar o pratinho da criança, foco no brasileirís-
simo pê-efe, o melhor é colocar um pouquinho de cada coisa, sem 
misturar, para que o bebe consiga identificar os sabores, as cores e 
as texturas. Isso também vai ajudar você a ver como ele reage a cada 
alimento e até a identificar mais facilmente caso apresente alguma 
alergia (LOBO, 2017).

Em termos nutricionais, essa composição não poderia ser 
melhor. Ela foi sendo testada e ajustada pela população no decorrer 
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de centenas de anos, até chegar o que hoje chamamos de padrão 
alimentar tradicional brasileiro. Como é toda baseada nos alimentos 
locais, ela garante o uso dos ingredientes mais frescos e acessíveis, 
e quanto mais variado for o prato, aproveitando ao máximo os produ-
tos da feira, melhor. Cada alimento tem uma composição nutricional 
única, por isso, ao ampliar o leque de ingredientes usados na semana, 
você oferece mais nutrientes para o bebê e para a família (LOBO, 
2017).

Outro ponto positivo dessa fórmula é que nela estão incluídos 
quatro dos cincos grupos alimentos necessários para compor a refei-
ção do bebê. Um cereal (ou tubérculo), um feijão (ou outra legumino-
sa), uma carne (ou ovo) e pelo menos um legume ou verdura. A fruta 
vai ser sobremesa e também os lanchinhos (LOBO, 2017).

2.4 Papel do profissional Nutricionista na introdução alimentar

Em torno de sessenta anos a profissão de nutricionista se 
emergia no Brasil, entre várias conquistas durante esses anos, pode 
se destacar a ampliação dos campos em que se atuam esses profis-
sionais, fato de um crescente processo gerador de especialização do 
trabalho e estudo do nutricionista, consequentemente de uma melho-
ria na qualificação das suas habilidades e competências técnico-cien-
tíficas (VASCONCELOS, 2002).

O suporte do profissional nutricionista deve acontecer durante 
todo o processo de pré-natal, durante o parto, depois do nascimento 
e nos primeiros anos de vida. Educar as mães sobre as vantagens 
da amamentação exclusiva é fundamental para que ela aprenda o 
que é melhor para o seu filho, assegurando que seu leite é adequado 
e perfeito. Informar as mães sobre a prática correta do aleitamento 
materno, incitar a amamentação exclusiva até os seis meses de ida-
de, indicar às mães a correta técnica de amamentação, orientar as 
mães a não oferecerem chupetas aos recém nascidos amamentados, 
recordar de que muitas substâncias que ela ingere passam para o 
leite, e posteriormente para o lactente, relatar sobre o desmane e as 
técnicas corretas da alimentação complementar. Sobretudo orientar 
sobre práticas de amamentação, mostra-se a complexidade desse 
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ato, uma vez que, envolvem vários fatores, principalmente os psicos-
sociais (ARAUJO, 2007; BARBOSA, 2005).

A alimentação complementar adequada da criança em ama-
mentação é essencial para o crescimento e desenvolvimento da mes-
ma, portanto, torna-se um componente essencial para a segurança 
alimentar e nutricional da população e para o desenvolvimento da na-
ção (MONTE; GIUGLIANI, 2004).

Aos profissionais de saúde, inclusive o nutricionista cabe re-
passar os conhecimentos existentes sobre alimentação infantil ade-
quada, visando promover o crescimento e o desenvolvimento essen-
cial da criança (MONTE; GIUGLIANI, 2004).

No documento da 55ª Assembleia Mundial de Saúde, é realça-
da a valorização dos profissionais de saúde, incluindo o nutricionista, 
onde aponta a necessidade das mães receberem apoio especializa-
do, de alguém capaz de ajudá-las a iniciar e manter as práticas apro-
priadas da alimentação da criança durante todo o tempo oportuno, 
bem como prevenir e ajudá-las a superar as dificuldades. O profis-
sional de saúde tem a responsabilidade de estar promovendo saúde 
(ANTUNES, 2008; ARAUJO, 2007). Portanto torna-se uma súplica 
ao nutricionista atuar numa visão holística, ou seja, visando toda a 
abrangente área que envolve a prática de nutrição (ARAUJO, 2007).

Além dessas recomendações, é importante ressaltar que nes-
se período os cuidados com a higienização dos alimentos deverão 
ser redobrados, uma vez que a alimentação é preparada em conjun-
to com a família e os bebês ainda estão adquirindo sua imunidade 
(ARAUJO, 2007).

O manuseio e higienização dos alimentos são bastante impor-
tantes, pois se não forem bem higienizados e na cocção certa, pode 
levar algumas doenças para as os bebês. Cabe à orientação de pro-
fissionais as formas corretas da higienização dos alimentos (ARAU-
JO, 2007).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base em uma vasta e recente revisão da literatura mos-
trou-se a importância do período de introdução alimentar, que se ini-
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cia após os seis meses de vida do bebê sendo complementar até os 
dois anos, após isso pode ser feito o desmame definitivo e utilizar 
os alimentos como a única fonte nutritiva das crianças. A iniciação 
precoce ou tardia dos alimentos complementares também implica no 
crescimento e desenvolvimento da criança, sendo assim, é de suma 
importância a abordagem e o incentivo de métodos adequados de 
introdução e alimentação rica em nutrientes, cabendo aos profissio-
nais de saúde, principalmente o nutricionista que é o responsável por 
promover uma alimentação saudável, a tarefa de orientar a melhor 
maneira de executa-las.
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RESUMO
Os Transtornos Alimentares (TA) são doenças que abrangem sinto-
mas físicos e psíquicos cuja etiologia é multifatorial, envolvendo vul-
nerabilidade biológica e psicológica. Sabendo da essencialidade do 
nutricionista na equipe multiprofissional de cuidados aos pacientes 
com TA e observar o manejo nutricional em suas especificidades, é 
importante reunir artigos que abarquem o tema. Estudo de caracterís-
tica documental e quantitativo. A amostra, contida finalmente por 24 
trabalhos, filtrou-se por um critério de inclusão e de exclusão. Critérios 
de Inclusão: Artigos relacionados ao tema, considerando os objetivos, 
métodos e recomendações dos autores. Critérios de Exclusão: Tra-
balhos que não estavam relacionados ao assunto, trabalhos antigos 
(anteriores ao período de 2010), que não citassem o tratamento e/ou 
manejo nutricional nos pacientes com Transtornos Alimentares dentro 
de sua discussão e artigos de revisão. O número de trabalhos que 
abarquem o tema da nutrição dentro dos Transtornos Alimentares, 
principalmente nos últimos dez anos, ainda é insuficiente.
Palavras-chave: Transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compul-
são alimentar, manejo nutricional.

ABSTRACT
Eating Disorders (ED) are mental illnesses that encompass multifacto-
rial psychological and psychological symptoms, whose predisposing ge-
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netic and sociocultural causes are vulnerable to psychological bonding 
patterns, in addition to specific sociocultural issues of dysfunctional psy-
chological bonding patterns. With the need to emphasize the essentiali-
ty of the nutritionist and the multiprofessional team of care for patients 
with AD and observe the nutritional management in its specificities, the 
objective of the study is to gather articles that cover the theme in recent 
years. This is a documentary and documentary study. All contained by 
finally 24 works, it was selected by an inclusion selection and an exclu-
sion sample. Inclusion criteria: Articles related to the topic, in the last 
ten years (2010-2020), taking into account the objectives, methods and 
recognized authors. Exclusion Criteria: Works that were not related to 
the subject, old works (prior to the period of 2010), that do not mention 
the treatment and/or nutritional management in patients with Eating Di-
sorders within their discussion and literature review articles. The num-
ber of works that cover the subject of nutrition within Eating Disorders, 
especially in the last ten years, is still insufficient..
Keywords: Eating disorders, anorexia, bulimia, binge eating, nutritio-
nal management.

Introdução

Os transtornos alimentares (TA) são doenças mentais que 
abrangem sintomas físicos e psíquicos cuja etiologia é multifatorial, 
envolvendo predisposição genética e sociocultural, vulnerabilidade 
biológica e psicológica, além de questões familiares de padrões de 
vínculo disfuncionais (SOUZA; PESSA, 2016). São caracterizados 
pelo consumo alimentar irregular, compulsão e obsessão pelo alimen-
to, dietas restritivas e comportamentos purgativos, compensatórios, 
etc. Entre os transtornos do comportamento alimentar mais comuns, 
estão a anorexia e a bulimia nervosas e o Transtorno de Compulsão 
Alimentar (TCA) (KESSLER; POLL, 2018). 

O Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Men-
tais (DSM-IV-TR) e a Classificação Estatística Internacional de Do-
enças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) são os sistemas 
classificatórios atuais que definem a bulimia nervosa (BN) e o trans-
torno da compulsão alimentar (TCA). 
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O TCA caracteriza-se pela ingestão de uma grande quantidade 
de alimento em um período delimitado de até duas horas e com a frequ-
ência de pelo um dia na semana nos últimos três meses. Esse episódio 
de compulsão geralmente continua até que o indivíduo sinta-se incomo-
dado ou até dolorosamente cheio, acompanhado de sensação de falta de 
controle e culpa. A bulimia nervosa caracteriza-se por episódios também 
contínuos de compulsão alimentar, semelhante ao TCA em quantidades 
de ingestão e frequência. Porém, além desses episódios, há, na BN, há o 
comportamento compensatório, que pode se dar através da autoindução 
de vômitos, uso de laxantes, diuréticos ou enemas, característicos da 
bulimia nervosa purgativa, ou a prática de jejuns ou exercícios físicos ex-
tenuantes, característicos da bulimia nervosa não purgativa.  A anorexia 
nervosa se dá pela falta do apetite e, dentre outros sintomas, o medo 
extremo do ganho de peso é o mais evidente. (Tramontt et al, 2014).

A Análise Comportamental tem contribuído com várias áre-
as por meio do desenvolvimento de estratégias e modelos de atua-
ção. As orientações profissionais disseminadas consideram que os 
comportamentos e sintomas apresentados pelo paciente são fruto de 
aspectos ambientais e biológicos, além de considerarem importante 
analisar as formas de interação e reação do indivíduo com o seu meio 
(SOARES; SANTOS, 2017).

O acompanhamento e conduta nutricional são fundamentais, 
pois os pacientes com transtornos alimentares possuem um quadro 
nutricional debilitado devido às inadequações de consumo, padrão e 
comportamento alimentar, além de possuírem, muitas vezes, crenças 
errôneas a respeito de vida saudável (BECHARA; KOHATSU, 2014).

Dessa forma, com a necessidade de salientar a essencialidade 
do nutricionista na equipe multiprofissional de cuidados aos pacientes 
com TA e observar o manejo nutricional em suas especificidades, é 
interessante reunir trabalhos que abarquem o tema a fim de salientar 
tal importância.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de característica documental e quantita-
tivo. Toda amostra, contida finalmente por 24 trabalhos, foi filtrada por 
um critério de inclusão e um critério de exclusão.
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A pesquisa foi feita nas bases de dados Lilacs (Latin American 
and Caribbean Centre on Health Sciences Information), Scielo (Scien-
tific Electronic Library Online).

Procedimentos 

Foram pesquisados artigos dos últimos dez anos, em ambas 
bases de dados, inserindo e posteriormente analisando, separada-
mente, os temos “Anorexia Nervosa”; “Bulimia Nervosa” e Transtorno 
de Compulsão Alimentar” no idioma Inglês. Foi levado em considera-
ção a menção dos termos no título e resumo das buscas. A amostra 
finalizou-se em 24 trabalhos (como exposto na Figura 1.).

Critérios de Inclusão

Artigos relacionados ao tema, nos últimos dez anos (2010-
2020), levando-se em consideração os objetivos, métodos e recomen-
dações dos autores.

Critérios de Exclusão

Foram excluídos da pesquisa temas que não estavam relacio-
nados ao assunto, trabalhos antigos (anteriores ao período de 2010), 
que não citassem o tratamento e/ou manejo nutricional nos pacientes 
com Transtornos Alimentares dentro de sua discussão e artigos de 
revisão literária.
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Figura 1: Fluxograma do processo de busca

RESULTADOS

Quadro 1 - Estudos analisados da base de dados Scielo.br para Ano-
rexia Nervosa, Bulimia nervosa e Transtorno de Compulsão Alimentar 
(TCA), respectivamente.

Autor 
e data Objetivos Metodologia Conclusões

Alva-
renga e 
colabo-
radores

2014

Avaliar como se 
relacionam os 
posicionamen-
tos alimentares 
e corporais de 
pacientes com 

anorexia ou buli-
mia nervosa.

Pacientes adultas de um 
ambulatório, com diagnóstico 

de anorexia (n = 48) ou bulimia 
nervosa (n =58), responderam 
à Disordered Eating Attitude 
Scale (DEAS) para avaliação 
alimentar e ao Body Attitude 

Questionnaire.  

Pacientes com bulimia apre-
sentam pior relação com o 
alimento e piores atitudes 

corporais. As atitudes corpo-
rais se correlacionaram com 
as atitudes alimentares, de 

maneira mais forte para 
pacientes com anorexia. A 
importância da avaliação 
nutricional feita pelo nutri-
cionista dentro da equipe 

multiprofissional é evidente.

Val e 
colabo-
radores

2014

 
Reiterar o relato 
de caráter dinâ-
mico e contínuo 
da metodologia 

de trabalho, com 
o nutricionista 

responsável por 
identificar, avaliar 
e conduzir o EN 

do paciente.

Foi utilizado o referencial teóri-
co e metodológico da psicanáli-
se lacaniana para a construção 

do caso clínico.

Pacientes com bulimia apre-
sentam pior relação com o 
alimento e piores atitudes 

corporais. As atitudes corpo-
rais se correlacionaram com 
as atitudes alimentares, de 

maneira mais forte para 
pacientes com anorexia. A 
importância da avaliação 
nutricional feita pelo nutri-
cionista dentro da equipe 

multiprofissional é evidente.
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Cestari 
e Ribei-

ro
2012

Entender como 
se constituem os 
papéis ocupacio-
nais de pessoas 

com anorexia 
nervosa.

Estudo quantitativo, feito com 
o grupo de assistência em 

transtornos alimentares (Grata) 
do HCFMRPUSP.

É importante a contribuição 
para o aprimoramento da 

assistência dos transtornos 
alimentares, na perspectiva 

de integralidade do 
cuidado.

Timer-
man e 
colabo-
radores

2010

Compreender 
sobre os distúr-
bios da imagem 

corporal em 
pacientes com 
bulimia nervosa 
e sua evolução 

com o tratamento 
multidisciplinar.

Onze mulheres responderam 
dois questionários de imagem 
corporal (Body Attitudes Ques-
tionnaire e Escala de Figuras 

de Stunkard) antes e depois do 
tratamento. 

O tratamento oferecido 
pela unidade (com consulta 

individual com o nutricio-
nista) provocou alterações 
positivas nos distúrbios de 

imagem corporal.

Nunes 
e Vas-
conce-

los
2010

Compreender a 
experiência vivida 
por adolescentes 
do sexo feminino 

com AN e BN, 
com foco nos as-
pectos relaciona-

dos à alimentação.

Trata-se de uma pesquisa de 
natureza qualitativa, com enfo-
que numa abordagem fenome-
nológica acerca da experiência 

vivida por adolescentes do 
sexo feminino com TA.

É de suma importância a 
informação e a divulgação 

sobre esses TA, bem 
como sobre os tratamentos 

adequados e os 
profissionais indicados para 

contribuir nesses casos.

Souza 
e cola-
borado-

res
2011

Detectar as preva-
lências indicativas 

de Anorexia e 
Bulimia em estu-
dantes universitá-
rias, considerando 
estado civil, curso, 
IMC, depressão e 

atividade física

Foi considerado estado civil, 
curso, IMC, depressão e ativi-
dade física. Aplicaram-se em 
352 alunas o Eating Attitudes 
Test (EAT-26) e o Body Shape 

Questionnaire (BSQ).

O curso de nutrição apre-
sentou maior prevalência 
indicativa de Anorexia; e 
pessoas com depressão 

tendem a resultados piores 
nos dois instrumentos. 

Souza 
e San-

tos
2013

Compreender de 
que modo o pedi-
do dos pacientes 
por maior proximi-
dade afetiva em 

relação ao profis-
sional de saúde 
pode participar 

da construção do 
bom relaciona-

mento com médi-
cos, psicólogos e 

nutricionistas.

A análise baseou-se na pro-
posta teóricometodológica das 
práticas discursivas e produção 

de sentidos sustentada pelo 
discurso construcionista social.

Ainda é um desafio para 
os profissionais de saúde  

compor uma relação com o 
paciente na qual este tem 

que se manter doente para 
poder receber cuidado.

San-
tos e 

Souza
2015

Descrever as his-
tórias de sucesso 
de profissionais 

de saúde no aten-
dimento de pesso-
as diagnosticadas 

com AN e BN. 

Participaram seis profissionais 
de um serviço de assistência 
ambulatorial em anorexia e 

bulimia de um hospital-escola.

É importante apostar no 
potencial das co-construções 
profissional-paciente como 

mais um elemento para 
sucesso no tratamento. 

Essa interação, inclusive do 
nutricionista, é primordial.
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Palma 
e cola-
borado-

res
2013

Descrever as 
características 

da hospitalização 
integral para o 
tratamento de 
transtornos ali-

mentares em um 
serviço especiali-
zado de Ribeirão 

Preto, SP.

Foram revisados todos os 
prontuários dos pacientes em 
seguimento pelo serviço, de 

1982 até 2011, especialmente 
aqueles que tiveram indicação 
de internação integral. Foram 

coletados dados sociode-
mográficos e referentes ao 

diagnóstico.

A indicação mais frequente 
de internação dos pacientes 
foi para realização de tera-

pia nutricional. A diminuição 
da frequência de internação 
pode ser resultado da ten-
dência de desospitalização 
para as doenças mentais 
como um todo a partir da 

reforma psiquiátrica

Costa e 
Pinto
2015

Avaliar a asso-
ciação entre a 
presença e o 

nível do transtor-
no da compulsão 
alimentar periódi-
ca e a qualidade 

de vida dos 
pacientes obesos 
candidatos à ci-
rurgia bariátrica.

Estudo ambulatorial do tipo trans-
versal onde se coletaram dados 
antropométricos (peso e altura) 

e socioeconômicos (idade, sexo, 
estado civil, escolaridade e 

renda). Realizou-se aplicação da 
Escala de Compulsão Alimen-
tar Periódica para diagnóstico 
do Transtorno de Compulsão 

Alimentar Periódica - TCAP e o 
Medical Outcomes Study 36-item 
Short-From Health Survey para 

avaliar a qualidade de vida.

Constatou-se elevada pre-
valência de pacientes com 
transtorno da compulsão 
alimentar, e eles apresen-
taram os piores escores 
em todos os domínios da 

qualidade de vida.

Teixeira 
e Bozi
2016

Demarcar a 
problemática do 

transtorno da 
compulsão ali-

mentar periódica 
sob uma lente 

fundamentada no 
pensar complexo.

Articulou-se o plano teórico e o 
empírico, revisitando, mediante 

um exercício reflexivo, o material 
discursivo obtido em uma ampla 

pesquisa levada a cabo pelas 
autoras, orientada pela vertente 
fenomenológico-hermenêutica.

Para permitir esse processo 
de cura, as pessoas ne-

cessitam de assistência de  
profissionais de saúde que 
podem realmente oferecer 

audição e uma diferenciação 
no desempenho, desenvol-

vendo linhas mais poderosas 
de cuidados, nos quais a 

educação nutricional, pode 
ocupar um lugar chave na 

reinvenção dos pacientes  e 
sua relação com a comida.

Santos 
e Soa-

res
2017

Auxiliar terapeu-
tas iniciantes no 
processo de ava-
liação inicial e de 
análise funcional.

Análise funcional molar e mo-
lecular no atendimento de uma 
moça com 22 anos diagnosti-

cada com Bulimia Nervosa e as 
estratégias utilizadas para se 

levantar informações relevantes

O trabalho multiprofissio-
nal poderia ter favorecido 
melhor condução do caso, 
principalmente nas inter-

venções Iniciais.
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Mauro 
e cola-
borado-

res
2017

Apresentar três 
casos clínicos de 

indivíduos que 
manifestaram 

diferentes desfe-
chos relacionados 
ao peso corporal 
no pós-operatório 

tardio da CB e 
discutir a possível 
influência do TCA 

no reganho de 
peso pós-opera-

tório.

Serão apresentados os seguin-
tes casos (1): uma mulher de 41 
anos, avaliada após 8 anos da 

cirurgia, apresentando um rega-
nho de 22,9kg e psicopatologia 
alimentar compatível com TCA; 

(2): um homem de 48 anos, 
avaliado no pós-operatório de 7 
anos, com um reganho de 30kg 
e exibindo queixas de belisca-
mento alimentar, porém sem 

sintomas compatíveis com TCA; 
(3): uma mulher de 44 anos, 

avaliada no pós-operatório de 
3 anos, mantendo peso estável 

sem reganho e que exibia à 
avaliação TCA.

O TCA pós-cirúrgico é um 
diagnóstico prevalente nos 
casos estudados. A avalia-

ção desse e de outros fenô-
menos do comportamento 
alimentar e o impacto no 
paciente submetido à CB 
auxiliam o clínico em sua 

prática cotidiana.

Quadro 2 - Estudos analisados da base de dados Lilacs para Ano-
rexia Nervosa, Bulimia nervosa e Transtorno de Compulsão Alimentar 
(TCA), respectivamente. 

Autor e 
data Objetivo Metodologia Conclusões

Men-
donza e 
colabo-
radores

2015

Comparar o risco de 
comer Transtornos 
Comportamentais 
(BED) e seu perfil 
antropométrico.

Foram inclusas 50 modelos 
mexicanas e 50 mulheres de 

controle, do mesmo grupo 
social, em todo 18 anos, de 
Guadalajara, México, pare-
ados por idade. Avaliou-se o 
risco de EDB com o Teste de 
Atitudes Alimentares (EAT-
26); as medidas antropo-

métricas foram tomadas de 
acordo com os critérios da 
Sociedade Internacional 

para o Avanço da Cinantro-
pometria (ISAK), recordação 
de 24 horas para estimar a 

ingestão de energia
e atividades físicas.

As medidas antropo-
métricas, ingestão de 
alimentos e histórico 

demonstram previsão de 
transtornos alimentares. 

O México parece ser 
uma população vulnerá-
vel a convulsões em a 

comida.

San-
tos e 

Araújo, 
2015

Apresentar um caso 
clinico de tratamento 

cognitivo-compor-
tamental sinérgico 
de dependência 

química (de álcool e 
maconha), transtorno 

de humor bipolar e 
bulimia nervosa.

Este estudo trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, do tipo 

estudo de caso

O tratamento sinérgico 
de Transtorno de Humor 
Bipolar e Bulimia nesta 
paciente dependente 

química foi um método 
útil para a prevenção a 

recaída do álcool e redu-
ção do consumo de ma-
conha, além de esbater 
os sintomas e prejuízos 

decorrentes do transtorno 
de humor e alimentar



346

Petry e 
colabo-
radores

2017

Investigar percepções 
e sentimentos de três 

mulheres em recu-
peração de Anorexia 

Nervosa (AN)

O estudo caracteriza-se 
como uma pesquisa quali-
tativa com fenomenologia 

abordagem

Compreender os senti-
mentos e percepções par-
ticulares de experiências 
individuais pode permitir 
profissionais de saúde 

para oferecer uma forma 
mais eficaz de tratamento.

Duches-
ne e 

colabo-
radores

2010

Avaliar as funções 
executivas de 

indivíduos obesos 
com transtorno da 

Compulsão Alimentar 
Periódica.

Trinta e oito indivíduos obe-
sos com transtorno da com-
pulsão alimentar periódica 
foram comparados com 38 

controles obesos sem trans-
torno da compulsão alimentar 
periódica em termos de suas 

funções executivas

Os indivíduos obesos com 
transtorno da compul-

são alimentar periódica 
apresentaram déficits 

executivos evidenciados 
por dificuldades na capa-
cidade para resolução de 

problemas, na flexibilidade 
cognitiva e na memória 

operacional.

Mosca 
e Cola-
borado-

res
2010

Verificar a frequência 
de Transtorno da 

Compulsão Alimentar 
Periódica (TCAP) 
em pacientes com 

sobrepeso/obesidade 
e avaliar a compo-
sição nutricional da 

dieta de pacientes sem 
Compulsão Alimentar 

Periódica (CAP) e com 
CAP moderado/grave.

A amostra foi composta por 
28 indivíduos com sobrepeso 
ou obesidade entre 20 a 65 
anos de idade, de ambos 
os gêneros, atendidos em 

um Laboratório de Avaliação 
Nutricional.

CAP em pacientes em 
tratamento para redução 

de peso é importante, 
sugerindo uma maior 
atenção dos profissio-
nais nutricionistas no 

tratamento de pacientes 
obesos para melhor 

prognóstico.

Coro-
nado e 
Brenes
2013

Determinar a preva-
lência de manifesta-
ções associada ao 
transtorno da CAP 

na população adulta 
com sobrepeso e 

obesidade.

Estudo transversal descritivo 
em 158 pacientes de 23 à 

64 anos (125 mulheres e 33 
homens) que comparece-

ram à consulta de doenças 
crônicas.

A prevalência de mani-
festações associadas ao 
transtorno da compulsão 
alimentar periódica foi de 

33,5%. e 48,2% apre-
sentando episódios de 

superalimentação e 
19,2% apresentaram to-
das as manifestações do 
Transtorno por Compul-

são Alimentar. 

Godoy
2014

Determinar a presen-
ça de sintomas de 

depressão, ansiedade 
e baixa auto-estima 
em mulheres com 
obesidade e trans-
torno de compulsão 

alimentar.

Trata-se de investigação 
descritiva exploratória de cor-
te transversal. A população 

escolhida eram as   benefici-
árias do Programa da Mulher 
do CESFAM Cristóbal Sáenz 

Cerda de Lautaro

O estudo mostra que a 
obesidade não é apenas 
um sintoma isolado, mas 
há fatores psicopatológi-
cos a serem considera-
dos, como depressão e 

ansiedade, que devem ser 
incorporados ao diagnós-
tico abrangente para um 
plano posterior de  inter-
venção multidisciplinar.
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Gralle
2015

Avaliar a reação entre 
o estresse psicos-
social no trabalho, 
segundo o modelo 
Demanda-Contro-
le, e a Compulsão 

Alimentar, bem como 
a influência modifica-
dora do IMC nessa 

associação. 

Análise Transversal com 
dados da linha de base (2008 

a 2010) do Estudo Longi-
tudinal de Saúde do Adulto 
(ELSA – Brasil), um estudo 
multicêntrico que acompa-
nha funcionários públicos 

brasileiros.

A prevalência de Compul-
são Alimentar foi de 6,9%. 
Entre esses trabalhado-

res predominavam as mu-
lheres, os mais jovens, os 
não casados, participan-
tes com baixos níveis de 
escolaridade e de renda 
per capita e aqueles que 
se declararam indígenas, 
pretos e pardos. Entre os 
obesos a prevalência foi 
5,3% mais alta que entre 
aqueles que tinham peso 

normal. 

Pivetta 
e Silva
2016

Estimar a prevalência 
e identificar os princi-
pais fatores associa-
dos aos episódios de 
compulsão alimentar 
em adolescentes de 

Cuiabá, Mato Grosso. 

Estudo analítico de corte 
transversal com adolescen-
tes de ambos os sexos, na 

faixa etária de 14 a 19 anos, 
regularmente matriculados 

no ano de 2008, na rede es-
tadual de Ensino Médio públi-
co e privado, da área urbana 

do Município de Cuiabá. 

Percebe-se a importância 
de se voltarem esforços 

para o rastreamento 
precoce dos episódios de 

compulsão alimentar e 
para identificação

de subgrupos de risco.

Praze-
res e 

colabo-
radores

2017

Avaliar a prevalência 
de Compulsão Ali-
mentar Periódica.

Estudo descritivo, transversal, 
não intervencionista, feito 

com pacientes no Ambulatório 
de Endocrinologia e Metabo-
logia, nos Serviços de Nutri-
ção e Psicologia do Hospital 
Universitário da Universidade 

Federal de Santa Catarina 
(UFSC) para realização de 

cirurgia Bariátrica.

A prevalência de compul-
são alimentar periódica 

na amostra de pacientes 
estudados é parecida à 
descrita na literatura e 

sugere estar relacionada 
ao desenvolvimento da 
obesidade grave em um 

intervalo de tempo menor.

Franco 
e cola-
borado-

res
2018

Avaliar a presença da 
Compulsão Alimentar 
Periódica em mulhe-

res com síndrome 
metabólica e a pos-

sível associação com 
parâmetros sociode-
mográficos, clínicos e 

comportamentaos.

Trabalho transversal com 124 
indivíduos com síndrome me-
tabólica, divididos de acordo 
com presença ou ausência 

da compulsão alimentar peri-
ódica, classificados pela Es-
cala de Compulsão Alimentar 

Periódica (ECAP).

A CAP foi um achado fre-
quente em mulheres com 

SM, sendo observada 
associação da CAP com 
faixa etária mais jovem e 
pior qualidade de vida.

DISCUSSÃO 

Durante a análise dos estudos, o primeiro e importante pon-
to a ser mencionado é a limitação das variedades metodológicas do 
manejo nutricional, especificamente, relacionado aos transtornos ali-
mentares. Do mesmo modo, o resultado da consulta aos achados 
nas bases de dados infere que não há possibilidade de análise es-



348

tatística que mensure em um número significativo da existência da 
associação ao tema nos últimos dez anos. Dos vinte e quatro artigos 
selecionados 45,83% relatavam a multidisciplinaridade dos serviços 
nas terapias para os pacientes diagnosticados com TA, incluindo o 
nutricionista como essencial nesse período; 33,33% avaliaram ca-
racterísticas apresentadas pelos pacientes, bem como sua situação 
psicológica e nutricional durante o diagnóstico e 20,33% estudaram a 
prevalência de algum tipo de transtorno alimentar associado ou não a 
uma situação em particular.  

O profissional da área de nutrição precisa ser sensível às ca-
racterísticas psicológicas do indivíduo, associadas ao próprio corpo, 
como baixa autoestima, inflexibilidade no comportamento, distorções 
cognitivas, falta de confiança e de controle em alguns aspectos im-
portantes da própria vida, etc. Além disso, vale a pena mencionar 
que o crescimento das mídias sociais e a exigência de um padrão 
corporal inacessível incentiva o avanço dos Transtornos Alimentares, 
sendo necessário a adoção de pesquisas que demonstrem a mudan-
ça e a associação de níveis de comportamento e alimentação.  Isso é 
justificado pelo fato de que os TA levantarem questões significativas, 
bem como um amplo campo de pesquisa, por exemplo: quanto à sua 
relevância diagnóstico e prevalência e ligar esses aspectos à imagem 
corporal e as influências de modelos corporais de beleza como já 
citado (ARÉVALO, 2015). 

Nesse sentido, uma vez que o objetivo do nutricionista em uma 
conduta dietética deve considerar tanto o estímulo psicológico quanto 
comprometimento fisiológico, fica claro sua importância no diagnós-
tico e tratamento dos diversos tipos de Transtornos Alimentares. O 
foco do manejo nutricional deve ser a diminuição da frequência dos 
episódios de alteração, reconhecendo a significação dos mesmos e 
diferenciando-os. 

Além de conhecer suas definições, é preciso atualizar-se no 
campo dos TA. A Anorexia Nervosa (AN) é um distúrbio que, pela 
sua influência histórica, foi o que mais sofreu remoções, e não é uma 
exceção no DMS-5, onde aparece transformações importantes. Ca-
racteriza-se com restrição do consumo de energia em relação a ne-
cessidades, que levam ao peso corporal significativamente baixo em 
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relação à idade, sexo, curso de desenvolvimento e saúde física. Há 
também uma alteração na percepção do próprio peso. Na Bulimia 
Nervosa (BN) ocorre ingestão, durante um período especificado (por 
exemplo, dentro de um período de duas horas), de uma quantidade de 
alimento superior ao que a maioria das pessoas ingeriria em um perío-
do parecido, sensação de descontrole sobre o que é ingerido durante 
o episódio, além de comportamentos compensatórios inapropriados 
para evitar ganho de peso, como vômito auto-induzido, diuréticos ou 
outros medicamentos, uso incorreto de laxantes, exercícios excessi-
vos e/ou jejum prolongado e, assim como na AN, há uma percepção 
errônea de peso corporal. Já dentre as características do Transtorno 
de Compulsão Alimentar (TCA), há o fato de comer mais rápido do 
que o normal e em grande volume até o indivíduo sentir-se desagra-
davelmente cheio e até envergonhado pela quantidade que comeu. 
Ocorre, em média, uma vez na semana nos últimos três meses

Não fazer uso da dieta restritiva é importantíssimo para evitar 
a compulsão alimentar. Já é bem estabelecido, atualmente, a inserção 
da restrição alimentar na ocorrência de pensamentos obsessivos so-
bre comida, que reforçam a necessidade inicial de controle e reitera 
concepções completamente errôneas a respeito da educação nutri-
cional (MIRANDA, 2013). 

CONCLUSÃO

O número de trabalhos que abarquem o tema da nutrição den-
tro dos Transtornos Alimentares, principalmente nos últimos dez anos, 
ainda é insuficiente. Portanto, dada a importância do suporte nutricio-
nal nos Transtornos Alimentares, a subjetividade da qualidade de vida 
e o respeito às individualidades é necessário empenho para o desen-
volvimento de mais pesquisas relacionadas ao tema, de forma que 
auxiliem os profissionais no diagnóstico e manejo clínico dos seus 
pacientes. 
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RESUMO
A nomofobia é uma condição que está em constante crescimento na 
sociedade moderna, tendo se intensificado, principalmente após as 
medidas de restrição impostas pela pandemia de COVID-19, no qual 
muitos indivíduos necessitaram estar mais conectados que o habitual. 
Em acadêmicos de medicina, devido à necessidade de aulas online, 
tal realidade não foi diferente. O objetivo do estudo foi avaliar os im-
pactos dessa desordem em acadêmicos de medicina no período pós 
pandemia. De acordo com essa revisão, a pandemia trouxe, indireta-
mente, um aumento em prevalência dessa condição, tendo um impac-
to importante na qualidade de vida desses estudantes. 
Palavras-chave: Nomofobia; COVID-19; Smartphone; Acadêmicos 
de medicina.

ABSTRACT
Nomophobia is a condition that is constantly growing in modern so-
ciety, having intensified, especially after the restriction measures im-
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posed by the COVID-19 pandemic, in which many needed to be more 
connected than usual. In medical students, due to the need for online 
classes, this reality was no different. The aim of the study was to as-
sess the impacts of this disorder on medical students in the post-pan-
demic period. According to this review, a pandemic indirectly brought 
an increase in the prevalence of this condition, having an important 
impact on the quality of life of these students.

Introdução

Nas últimas décadas, a sociedade presenciou diversas mu-
danças em sua estrutura, uma das principais protagonistas foi a tec-
nologia, principalmente no que tange à comunicação. Atualmente, no 
Brasil existem cerca de 264 milhões de aparelhos celulares e um total 
de 424 milhões de dispositivos eletrônicos1. Com o grande uso de 
smartphones pela população, foram surgindo as chamadas Doenças 
Digitais, sendo a mais conhecida delas, a Nomofobia.

Tal termo vem do inglês no mobile phone, em que indivíduos 
apresentam sintomas de ansiedade ao estarem impossibilitados de 
acessar seus aparelhos 2. Apesar da grande prevalência entre a po-
pulação e devido ao pouco tempo de estudo, essa condição ainda não 
se encontra no Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM).

O advento da pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 
trouxe diversas repercussões negativas no âmbito de saúde coletiva 
e mental da sociedade, além disso, o processo de ensino e aprendiza-
gem sofreu grandes mudanças devido ao distanciamento social, com 
uma ascensão de aulas e eventos on-line. Esses impactos levaram 
os profissionais e estudantes da área de saúde, em especial, a uma 
carga mental e emocional exacerbada.

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão bi-
bliográfica de Nomofobia em acadêmicos de medicina no período pós 
pandemia e seus impactos na qualidade de vida desses indivíduos. 
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Metodologia

Trata-se de uma revisão bibliográfica que avalia os resultados 
de estudos sobre a temática de Nomofobia em acadêmicos de medi-
cina e seus impactos. As etapas para elaboração do presente estudo 
foram: definição do tema de pesquisa, busca em bancos de dados 
dos estudos, avaliação dos artigos incluídos, interpretação dos resul-
tados e apresentação da revisão.

A busca dos estudos ocorreu entre 20 e 23 de outubro de 2021 
nas bases de dados: Google Scholar, National Library of Medicine 
(PUBMED), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os 
critérios de inclusão foram estudos elaborados com as palavras-cha-
ve “Nomophobia” e “Medical students”. Os critérios de exclusão dos 
estudos foram artigos realizados anteriormente ao ano de 2020 e es-
tudos de validação de questionário.

Nas 4 plataformas, foram selecionados 55 artigos que conti-
nham as palavras-chave “Nomophobia” e “Medical students”. Destes 
artigos, 36 foram excluídos devido ao ano de publicação anterior a 
2020, quando a pandemia de SARS-CoV-2 ainda não havia eclodido, 
cinco foram excluídos por duplicações e um foi excluído pois se trata-
va de um estudo para validação do questionário NMP-Q para a língua 
chinesa. Ao total, foram analisados 13 artigos científicos, e seus re-
sultados foram usados para interpretação desta revisão bibliográfica. 
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Fonte: próprio autor

Título Referência Tipo de Pes-
quisa

1
Effects of nomophobia on anxiety, stress 
and depression among Saudi medical stu-
dents in Jeddah, Saudi Arabia

BANO, et al. 
2021

Estudo Trans-
versal

2
A study on patterns of use of mobile phone 
and nomophobia in medical undergradu-
ate students during a COVID-19 pandemic 
lockdown

BHATNAGAR, 
et al. 2021

Estudo Trans-
versal

3

Prevalence of Nomophobia and its Associ-
ation with Loneliness, Self Happiness and 
Self Esteem among Undergraduate Medi-
cal Students of a Medical College in Coast-
al Karnataka

CHETHANA, 
et al. 2020

Estudo Trans-
versal

4
A descriptive study to assess the risk of de-
veloping nomophobia among students of 
selected medical colleges of Punjab.

BATH, et al. 
2020

Estudo Trans-
versal
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5
The Relationship Between Nomophobia 
Levels and Academic Success in Medical 
Faculty Students

GÜNES, et al. 
2020

Estudo Trans-
versal

6 Evaluation of nomophobia among medical 
students using smartphone in north India

BARTWAL, et 
al. 2020

Estudo Trans-
versal

7
The Relationship between Nomophobia, 
Mental Health, and Coping Style in Medical 
Students

VEDALAVENI, 
et al. 2021

Estudo Trans-
versal

8
An institutionbased study to assess the 
prevalence of Nomophobia and its related 
impact among medical students in South-
ern Haryana, India

MENGI, et al. 
2020

Estudo Trans-
versal

9
Nomofobia entre discentes de medicina e 
sua associação com depressão, ansieda-
de, estresse e rendimento acadêmico

KUBRUSLY, et 
al. 2021

Estudo Trans-
versal

10
A Study of Prevalence and Determinants 
of Nomophobia (No Mobile Phobia) among 
Medical Students of Ballari: A Southern Dis-
trict of India

MARTHAN-
DAPPA, et al. 

2020
Estudo Trans-

versal

11 Frequency of Nomophobia among Medical 
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Objetivos Resultados Conclusão

1

Analisar efeitos demo-
gráficos e Nomofobia 
em estudantes asso-
ciados a ansiedade e 

depressão

Prevalência de Nomo-
fobia, 17% leve, 49.1% 

moderado e 33.9% 
graves. Alta ansiedade 
e estresse foi observa-
do em estudantes com 

nomofobia grave.

Uma alta prevalência de 
Nomofobia, depressão, 
ansiedade e estresse 
foram associados aos 
níveis de Nomofobia

2

Avaliar os padrões do 
uso de smartphone e 
Nomofobia em estu-
dantes de medicina 

durante o lockdown de 
COVID-19

Anteriormente ao lo-
ckdown, 52.9% dos 

participantes usavam 
entre 2-4 horas por dia 

de smartphone. Durante 
o lockdown 89.3% au-

mentaram o uso. Cerca 
de 60.4% tinham mode-
rado nível de Nomofobia

Observou-se um 
aumento do uso de 
smartphone durante 
o lockdown com uma 
grande proporção de 
estudantes nos níveis 
moderados e grave de 

nomofobia.
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3

Avaliar a prevalência e 
severidade de Nomofo-
bia entre estudantes de 
medicina e sua associa-
ção com solidão, felici-

dade e autoestima.

100% dos participantes 
tinham Nomofobia cujas 
correlações eram posi-
tivamente com solidão 
e negativamente com 

felicidade e autoestima.

O estudo mostrou a alta 
prevalência de nomofo-
bia entre estudantes de 
medicina e seus efeitos 
no bem-estar dos indi-

víduos

4
Avaliar risco de desen-
volver Nomofobia entre 
estudantes de medicina.

Foi encontrado que 93% 
dos participantes tinham 
um alto risco de desen-
volver nomofobia e 2% 

já tinham esta condição.

Foi constatado o alto 
risco de estudantes 
desenvolverem esta 

condição. 

5

Determinar o nível de 
Nomofobia e ver sua 
correlação com o su-

cesso acadêmico entre 
estudantes de medicina. 

Entre os estudantes, 
100% apresentavam no-
mofobia, e foi visto que, 
à medida que o escore 
de Nomofobia aumen-

tou, a performance aca-
dêmica diminuiu.

Deve existir um limite 
em uso de tecnologias 
para facilitação da edu-

cação e estudantes, 
caso contrário, isto po-
derá levar a problemas 

de saúde pública no 
futuro. 

6
Avaliar Nomofobia entre 
estudantes de medicina 
que usam smartphones.

A amostra foi compos-
ta de 451 estudantes, 
onde 15.5% tinham 

Nomofobia leve, 67.2% 
tinham nível moderado 
e 17.3% apresentavam 

nível grave.

Nomofobia é um pro-
blema de comporta-
mento emergente e 

merece atenção. Mais 
estudos sobre os pe-
rigos da adicção são 

necessários.

7

Entender a correlação 
entre Nomofobia com 

saúde mental e as 
estratégias de coping 

adotadas para manejar 
o estresse dos alunos 

de medicina.

A prevalência encontra-
da foi de 100%. Indiví-
duos com Nomofobia 
apresentavam piores 
estratégias de coping 
quando expostas ao 

estresse em relação a 
outros estudantes.

Pessoas com nomofo-
bia tiveram estratégias 
ruins de coping, sendo 
importante ser discutido 
com estudantes durante 

os anos acadêmicos.

8

Estimar a prevalência 
de nomofobia entre 
estudantes de medi-
cina e seus impactos 

negativos na qualidade 
de sono e performance 

acadêmica

A prevalência de nomo-
fobia na amostra foi de 
40.1%, sendo correla-

cionada com diminuição 
dos hábitos de estudo, 
concentração e pontua-
lidade e pior qualidade 

de sono

Concluiu-se que existe 
um impacto significante 
de nomofobia entre os 
estudantes e a tendên-
cia de comprometer a 

saúde e bem-estar des-
ses indivíduos

9

Reconhecer o efeito 
da nomofobia nos es-
tudantes de medicina 
e sua associação com 
depressão, ansiedade, 
estresse e rendimento 

acadêmico

O aumento do escore 
de Nomofobia estava 
correlacionado a um 

aumento de depressão, 
ansiedade e estresse, 

que, por sua vez, tinham 
correlação com um pior 
rendimento acadêmico.

Uma provável correla-
ção entre depressão, 
ansiedade, estresse e 
nomofobia. Causando 
uma pior performance 

acadêmica.
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10
Estudar padrões, preva-
lência e determinantes 

de Nomofobia entre 
estudantes de medicina. 

Prevalência de nomofo-
bia foi de 62.8%. Aces-
so à internet, uso maior 
que 3 horas diárias de 
smartphone e ter mais 
de 30 aplicativos foram 
importantes determinan-

tes de nomofobia.

Observou-se importan-
tes determinantes no de 
Nomofobia entre estu-
dantes de medicina. 

11
Frequência de Nomofo-
bia entre estudantes de 
medicina do Rawalpindi 

Medical University

A prevalência de Nomo-
fobia entre os estuda-

dos foi de 100%. Níveis 
moderados ou severos 
de nomofobia corres-
pondeu a 81.7% dos 

estudantes.

Torna-se necessário 
mais estudos para 
buscar conter essa 
condição, visto que 

está se tornando muito 
prevalente em nossa 

sociedade.

12
Explorar a relação entre 

Nomofobia e atenção 
em estudantes de me-

dicina

Foi observada uma fra-
ca associação negativa 
entre a severidade de 
nomofobia e atenção.

Nomofobia não neces-
sariamente afeta a aten-
ção entre estudantes de 

medicina. 

13

Investigar os níveis de 
estresse dos estudantes 
de medicina durante a 

pandemia de COVID-19 
e a prevalência de no-

mofobia entre eles.

Foi vista uma correlação 
positiva entre os níveis 
de estresse e de Nomo-
fobia na amostra. Além 

disso, foi vista uma 
prevalência de 100% de 

nomofobia.

Foi vista um nível leve a 
moderado de nomofobia 

entre os estudantes. 

Fonte: próprio autor

Resultados e discussão

A prevalência de Nomofobia é algo de extrema importância 
na sociedade moderna, principalmente entre estudantes de medici-
na, que, por muitas vezes, têm uma elevada carga de obrigações e 
pendências. Nos estudos analisados, foi descrita uma importante pre-
valência dessa condição entre acadêmicos, sendo um fenômeno que 
acontece no Brasil e no exterior.

Em um estudo realizado na Arábia Saudita entre acadêmi-
cos de medicina, usando o instrumento (NMP-Q), foi mostrado uma 
prevalência de 100% entre os estudantes desse curso, variando em 
grau leve (17%), moderado (49.1%) e grave (33.9%)3. Ainda sob essa 
mesma óptica, corroborando com os achados do supracitado, Em um 
estudo, foi encontrado uma prevalência de 51% em uma população 
de acadêmicos de medicina na Malásia4. Ademais, em dois artigos, 
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foram encontrados uma prevalência de 100% de Nomofobia em suas 
amostras de acadêmicos de medicina indianos.5; 6

No Brasil, seguindo as tendências de países estrangeiros, em 
um estudo realizado em Fortaleza, foi encontrado, em uma amos-
tra de 292 acadêmicos de medicina e usando o mesmo instrumento 
do estudo árabe (NMP-Q), uma prevalência de 99.7% de Nomofobia, 
sendo leve ou moderado (64.5%) e grave (11.8%).7 Apesar da grande 
concordância na literatura, contrariando os achados supracitados, um 
autor, encontrou, em estudantes de faculdades médicas na Índia, uma 
prevalência de 2%, enquanto apontou o risco de desenvolvimento de 
nomofobia em sua amostra de 60 estudantes foi de 93%. 8

Tais achados encontrados levam a prováveis duas hipóteses, 
a real prevalência de nomofobia é extremamente alta em nosso pú-
blico-alvo ou o instrumento NMP-Q apresenta uma alta sensibilidade, 
levando a um superdiagnóstico da condição.

Observou-se na literatura, uma importante correlação entre No-
mofobia e Performance Acadêmica entre estudantes de medicina Em 
uma amostra de 332 participantes na Turquia, avaliou que a Nomofobia é 
inversamente proporcional ao sucesso acadêmico9. Corroborando com 
esses achados, no estudo brasileiro supracitado, usando o Índice de Ren-
dimento Acadêmico (IRA), foi constatado que um tempo prolongado de 
uso de smartphone (mais de quatro horas diárias) está associada a um 
pior rendimento entre estudantes de medicina7. O tempo de uso de celu-
lar, número de aplicativos usados e disponibilidade do acesso a internet 
foram fatores determinantes de Nomofobia10. Um impacto mais profundo 
dessa condição na performance acadêmica foi constatado por um artigo 
indiano em que estudantes com maior escore de Nomofobia apresenta-
ram uma diminuição nos hábitos de estudo, redução da concentração e 
pontualidade, causando um maior atraso nas obrigações acadêmicas11. 

Tal associação negativa entre Nomofobia e rendimento acadê-
mico não é bem explicada na literatura. Segundo Tanoto (2020)12, a 
atenção foi fracamente influenciada em estudantes de medicina com 
Nomofobia grave. Segundo estes achados, pode-se inferir que essa 
função psíquica não é afetada pela Nomofobia, devendo existir outros 
mecanismos cognitivos que levam a queda de rendimento acadêmico 
associado a essa condição.



361

Com o advento da pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, 
os profissionais e estudantes da área da saúde sofreram um grande im-
pacto na saúde mental, levando a um maior estresse dessa classe. Se-
gundo Kubrusly (2021)7, o nível de estresse dos estudantes de medicina 
em sua amostra foi diretamente proporcional ao de Nomofobia, causand 
a um importnte impacto na saúde mental do indíviduo. Tais achados tam-
bém foram encontrados internacionalmente. Em um estudo turco, foi en-
contrada uma correlação positiva entre o nível de estresse, sendo usada 
a escala Perceived Stress Scale (PSS) e Nomofobia durante a pandemia 
de COVID-1913. 

O coping é um termo em inglês que se refere as estratégias 
que o indivíduo usa para manejar seu estresse. Em um estudo india-
no realizado com acadêmicos de medicina, foi visto que estudantes 
com níveis mais severos de Nomofobia apresentavam piores estra-
tégias quando expostos ao estresse, como autoculpa, negação, uso 
de substâncias e autodistração, enquanto a tendência de coping en-
tre acadêmicos saudáveis são pensamento positivo, aceitabilidade e 
planejamentos14. Tais achados sugerem que a Nomofobia leva a uma 
dificuldade em lidar com o estresse, levando a diversos problemas na 
saúde mental dos indivíduos. 

Muitos países, em face da importância do isolamento social 
para conter a doença COVID-19 usaram a estratégia de lockdown, 
nesse período, os processos ensino-aprendizado sofreram uma in-
tensa mudança, adaptando-se para o ensino remoto. Em face disso, 
Bhatnagar (2021)15, avaliou o padrão de uso de smartphone e Nomo-
fobia entre estudantes de medicina. Foi constatado que 89.3% dos 
indivíduos reportaram um aumento intenso do uso de smartphone 
durante o lockdown, sendo encontrado uma prevalência de 81.8% de 
Nomofobia, com uma significante proporção de estudantes encaixa-
dos nas categorias moderada e grave. 

Ademais, acerca de outras correlações com a nomofobia. De 
acordo com Kubrusly, et al. (2021)7, a Nomofobia foi correlacionada 
com depressão e ansiedade na amostra estudada. Bano, et al. (2021)3 
encontrou uma correlação estatisticamente significativa entre nomo-
fobia, ansiedade, porém, contrariando os achados acima, não encon-
trou correspondência entre nomofobia e depressão. 
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A maior limitação desse estudo foi devido à escassez de tra-
balhos com essa temática nos últimos dois anos, inferimos que tal 
condição ainda está em crescimento de estudos e análises, e, nos 
próximos anos, irá ganhar mais visibilidade, visto que é algo bastante 
presente e muito corriqueiro no dia-dia da sociedade moderna. 

Considerações Finais

A pandemia de COVID-19, de certa forma, intensificou a de-
pendência dos aparelhos tecnológicos e, infelizmente, vai deixar um 
forte legado impregnado nos estudantes que tiveram de se submeter 
às aulas remotas durante os períodos de isolamento e de distancia-
mento social. O retorno gradual às atividades presenciais ainda gera 
certo desconforto e insegurança; parte disso pode estar atrelada à 
dependência forçada do uso do celular. Atividades de reintegração 
social precisam ser implementadas nas instituições a fim de ajudar a 
reestabelecer comportamentos socio-interativos entre os alunos.
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RESUMO
A utilização das plantas medicinais para a cura e o tratamento de 
doenças, está presente na humanidade desde os primórdios. Com 
essa grande utilização, dá-se a origem aos fitoterápicos, os quais são 
medicamentos produzidos através dos vegetais, ou de suas partes, 
com finalidade para o tratamento de doenças. O presente artigo obje-
tiva visar a contribuição de um acesso seguro e eficiente à fitoterapia, 
através de uma discussão sobre o uso dos fitoterápicos no Brasil, pro-
curando aprofundar-se os conhecimentos para orientar e conscientizar 
sobre o uso dos fitoterápicos. Foram utilizadas para a coleta de dados 
banco de trabalhos como Scielo e Google Acadêmico. Diante disso, os 
medicamentos fitoterápicos são uma importante alternativa para a uti-
lização na terapêutica, para que tenha eficácia, garantia e eficiência é 
imprescindível à aplicação de métodos sistematizados e seguros tanto 
durante a produção e na utilização a fim de evitar efeitos adversos. 
Palavras-chaves: Fitoterapia. Uso de fitoterápicos. Terapias comple-
mentares. 
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ABSTRACT
The use of medicinal plants for the cure and treatment of diseases 
has been present in humanity since the beginning. With this wide use, 
phytotherapics are created, which are medicines produced through 
plants, or their parts, with the purpose of treating diseases. This article 
aims to contribute to a safe and efficient access to herbal medicine, 
through a discussion on the use of herbal medicines in Brazil, seeking 
to deepen knowledge to guide and raise awareness about the use of 
herbal medicines. Works such as Scielo and Google Scholar were 
used for data collection. In view of this, herbal medicines are an impor-
tant alternative for use in therapy, so that they have efficacy, guarantee 
and efficiency, it is essential to apply systematic and safe methods 
both during production and in use in order to avoid adverse effects.
Keywords: Phytotherapy. Use of herbal medicines. Complementary 
therapies.

1 INTRODUÇÃO

A natureza oferece condições para que o ser humano busque 
a cura para diversas patologias, assim, aumentar suas chances de 
sobrevivência pela melhoria de sua saúde. E com o passar dos tem-
pos o homem foi aperfeiçoando através de pesquisas. Em todas as 
épocas e culturas, ele aprendeu a tirar proveito dos recursos naturais 
locais. A utilização das plantas medicinais para a cura e o tratamento 
de doenças, está presente na humanidade desde os primórdios, e por 
meio de ensinamentos passados de geração em geração, continua 
a ser usada até nos dias de hoje. Com essa grande utilização das 
plantas medicinais, dá-se a origem aos fitoterápicos, os quais são me-
dicamentos produzidos através dos vegetais, ou de suas partes, com 
finalidade para o tratamento de doenças (SILVA et al., 2017).

Devido aos pontos positivos oferecidos pelo uso dos fitoterápi-
cos como: fácil acesso, por se tratarem de matérias primas naturais, 
favorável por conta da grande diversidade vegetal e o baixo custo 
associado à terapêutica, o que vem despertando a atenção dos pro-
gramas de assistência à saúde e profissionais. Cerca de 80% da po-
pulação brasileira faz uso de produtos à base de plantas medicinais 
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nos seus cuidados com a saúde, seja pelo conhecimento tradicional 
na medicina tradicional de outros povos e comunidades tradicionais, 
seja pelo uso popular na medicina popular, de transmissão oral entre 
gerações, ou nos sistemas oficiais de saúde, como prática de cunho 
científico, orientada pelos princípios e diretrizes do SUS (GADELHA 
et al., 2013).

O Brasil é considerado um país privilegiado, por possuir a maior 
diversidade vegetal do planeta, aproximadamente 55 mil espécies de 
plantas superiores (MELO et al., 2007). Sua biodiversidade é conside-
rada uma das mais ricas do mundo, pois conta com diversas espécies 
vegetais com potencial medicinal. Esse grande ponto a favor, resultou 
no surgimento de comissões para o estudo e a aplicação de plantas 
medicinais.  O reconhecimento oficial por parte do governo de sua 
ação terapêutica, foi essencial para a implantação da fitoterapia na 
rede pública de saúde (BASTOS; LOPES, 2010).

Um dos acontecimentos históricos importantes sobre a utili-
zação de plantas medicinais no mundo foi a Declaração de Alma Ata 
em 1978, onde foi reconhecido a aplicação de plantas medicinais e de 
fitoterápicos com finalidade profilática, curativa, paliativa ou com fins 
de diagnóstico, e passou a ser oficialmente reconhecido pela OMS 
em 1978 (MACEDO, 2016).

O consumo de medicamentos fitoterápicos, tem sido incentiva-
do com base na invenção “se é natural, não faz mal”, por conta que 
a população, por vezes, desconhece a possível toxicidade ou efeitos 
adversos das plantas e suas formas adequadas de uso e indicações. 
Só que, ao contrário, eles podem causar diversas reações como into-
xicações, enjoos, irritações, inchaços e pode levar até a morte, como 
qualquer outro medicamento. Levando em consideração esses as-
pectos, surge a necessidade de discutir sobre o uso de fitoterápicos 
no Brasil.

Diante do exposto, justifica-se a necessidade da inclusão dos 
profissionais de saúde na fitoterapia, para isso é importante que co-
nheçam as atividades farmacológicas e toxicidade das plantas medici-
nais. A fitoterapia exige responsabilidade em seu uso e indicação, por 
mais que seja um método terapêutico natural, porém pode apresentar 
contra indicações, efeitos colaterais, dosagens ideais e formas de uso 
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específicas. Sendo assim, é de grande importância à realização de 
estudos que sirvam de embasamento para a realização de ações a 
fim de garantir o uso seguro e racional de fitoterápicos. 

Dutra (2009) propõe, que no meio da fitoterapia o farmacêutico 
deve apresentar experiência sobre plantas medicinais, principalmente 
no que se diz respeito à toxicidade, preparo, indicações, contraindica-
ções e dosagens, podendo fornecer um maior conhecimento científico 
a tal prática. Por isso a importância da orientação de um profissional 
da área, para informar a maneira correta de utilização do determinado 
medicamento, a fim de garantir a eficácia do tratamento.

Portanto, diante de todas as informações escritas e de acordo 
com as fontes científicas pesquisadas, o presente artigo objetiva visar 
a contribuição de um acesso seguro e eficiente à fitoterapia, através 
de uma discussão sobre o uso dos fitoterápicos no Brasil, procurando 
aprofundar-se os conhecimentos para orientar e conscientizar sobre 
o uso dos fitoterápicos.

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo, 
que buscou discutir sobre o uso da fitoterapia, a fim de aprofundar 
os conhecimentos para orientar e conscientizar sobre o uso e riscos 
desse tipo de medicamento, contribuindo para o acesso seguro e efi-
ciente. A pesquisa descritiva expõe as características de determinada 
população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e de-
fine sua natureza (VERGARA, 2000).

Foram utilizadas para a coleta de dados banco de trabalhos 
como Scielo e Google Acadêmico, que seguiu critérios de inclusão e 
exclusão. Para a inclusão, levou-se em consideração publicações que 
abordassem o uso de fitoterápicos, como também aqueles que des-
crevessem o seu processo de produção e desenvolvimento e aqueles 
que mostrassem os ricos de intoxicação. Foram excluídas as publica-
ções que não abordassem o tema desenvolvido nesta pesquisa. Para 
a realização das buscas foram usados como descritores: fitoterapia, 
uso de fitoterápicos e terapias complementares. 



370

3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 A fitoterapia no Brasil

A utilização de plantas para o tratamento de doenças é uma 
prática antiga realizada desde os primórdios da humanidade. Os me-
dicamentos à base de plantas medicinais têm tido papel importante na 
medicina desde a antiguidade, mas seu valor como alternativa clínica 
cresce progressivamente nos dias de hoje, em vários países ao redor 
do planeta (OLIVEIRA; LEHN, 2015).

Conforme a legislação brasileira são considerados medica-
mentos fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de matérias-
-primas ativas vegetais. Excluem-se desse conceito medicamentos 
que incluem na sua composição substâncias ativas isoladas, sintéti-
cas ou naturais, nem as associações dessas com extratos vegetais. 
Os medicamentos fitoterápicos, assim como todos os medicamentos, 
são caracterizados pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu 
uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualida-
de. A eficácia e a segurança devem ser validadas através de levan-
tamentos etnofarmacológicos, de utilização, documentações tecno-
científicas em bibliografia e/ou publicações indexadas e/ou estudos 
farmacológicos e toxicológicos pré-clínicos e clínicos (ANVISA, 2006).

A indústria de plantas medicinais e de fitoterápicos pode re-
presentar uma excelente opção para a saúde pública brasileira por 
dois motivos principalmente, visto que compõe uma fonte importante 
de inovação em saúde, o que pode ocasionar em consequências po-
sitivas na sociedade, como fortalecer a produção e a inovação locais 
com base na exploração da rica biodiversidade brasileira. O outro 
ponto e que possibilita a novas alternativas de tratamento, ampliando 
as opções terapêuticas ofertadas aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) na perspectiva de melhoria da atenção à saúde e de 
inclusão social (HASENCLEVER, et al., 2017).

A ampliação das opções terapêuticas ofertadas aos usuários 
do Sistema Único de Saúde, com garantia de acesso a plantas medi-
cinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia, com segu-
rança, eficácia e qualidade, na perspectiva da integralidade da aten-
ção à saúde, é uma importante estratégia com vistas à melhoria da 
atenção à saúde da população e à inclusão social (BRASIL, 2006).
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Para Bastos e Lopes (2010) a implantação e o fortalecimento 
da Fitoterapia na rede de saúde é uma importante ferramenta na me-
lhoria da a saúde pública. Levando em conta que favorece a partici-
pação da população no entendimento da intervenção médica no seu 
organismo como também no sentido de fazer com que ela saia do seu 
papel de passividade e seja um agente ativo no cuidado a saúde. 

O Brasil é o país que detém a maior parcela da biodiversidade, 
em torno de 15 a 20% do total mundial, com destaque para as plantas 
superiores, nas quais detém aproximadamente 24% da biodiversida-
de. Entre os elementos que compõem a biodiversidade, as plantas 
são a matéria-prima para a fabricação de fitoterápicos e outros me-
dicamentos. Além de seu uso como substrato para a fabricação de 
medicamentos, as plantas são também utilizadas em práticas popula-
res e tradicionais como remédios caseiros e comunitários, processo 
conhecido como medicina tradicional (BRASIL, 2006).

O Relatório da 10ª Conferência Nacional de Saúde, realizada 
em 1996, que aponta no item 286.12: “incorporar no SUS, em todo o 
País, as práticas de saúde como a fitoterapia, acupuntura e homeopa-
tia, contemplando as terapias alternativas e práticas populares”; e, no 
item 351.10: “o Ministério da Saúde deve incentivar a fitoterapia na as-
sistência farmacêutica pública e elaborar normas para sua utilização, 
amplamente discutidas com os trabalhadores em saúde e especialis-
tas, nas cidades onde existir maior participação popular, com gestores 
mais empenhados com a questão da cidadania e dos movimentos 
populares” (BRASIL, 2015).

Foi publicada em 2006 a Política Nacional de Plantas Medici-
nais e Fitoterápicos, que visa garantir à população brasileira o aces-
so seguro e o uso racional de plantas medicinal e fitoterápico, entre 
outros objetivos e ações previstas. A implementação dessa política e 
importante pois promove maior valorização e reconhecimento dessa 
alternativa terapêutica. As ações para implementação das diretrizes 
dessas políticas nacionais buscam ampliar a oferta de serviços e pro-
dutos relacionados à fitoterapia no SUS, de forma segura e racional, 
por profissionais de saúde qualificados, considerando o sujeito em 
sua singularidade e inserção sociocultural, promovendo a integralida-
de da atenção (BRASIL,2012).
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A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC) estabelece a fitoterapia no SUS e determina o acesso a plan-
tas medicinais e fitoterápicas em diferentes níveis de complexidade. A 
implementação dessa política envolve justificativas de natureza políti-
ca, técnica, econômica, social e cultural. Esta política atende, sobre-
tudo, à necessidade de se conhecer, apoiar, incorporar e implemen-
tar experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede pública de 
muitos municípios e estados, entre as quais se destacam aquelas no 
âmbito da medicina tradicional chinesa/acupuntura, da homeopatia, 
da fitoterapia, da medicina antroposófica e do termalismo/crenotera-
pia (BRASIL, 2015).

O Brasil possui grande potencial para o desenvolvimento des-
sa terapêutica, como as maiores diversidades vegetais do mundo e 
ampla diversidade sociocultural, usam de plantas medicinais vincula-
dos ao conhecimento tradicional e tecnologia para validar cientifica-
mente esse conhecimento (BRASIL, 2015).

De acordo com Carvalho et al. (2008), foram encontrados no 
Brasil 512 medicamentos fitoterápicos registrados, sendo 80 fitote-
rápicos associados e 432 simples, ou seja, obtidos de derivados de 
apenas uma espécie vegetal. Dentre os medicamentos fitoterápicos 
registrados, as principais formas farmacêuticas cadastradas foram as 
cápsulas com 47,1%, seguido de comprimidos com 20,62% das for-
mas farmacêuticas registradas. Percebe-se, com isso a predominân-
cia pelas formas farmacêuticas sólidas no registro de fitoterápicos.

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rena-
me 2018 estabelece doze medicamentos fitoterápicos. A Rename é 
elaborada atendendo aos princípios fundamentais do SUS, isto é, a 
universalidade, a equidade e a integralidade, configurando-se como 
a relação dos medicamentos disponibilizados por meio de políticas 
públicas e indicados para os tratamentos das doenças e agravos que 
acometem a população brasileira. Com isso, a concepção, a sistema-
tização e a harmonização da Rename devem sempre ser realizadas 
de forma democrática e articulada. (BRASIL, 2018).
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Quadro 1 - Lista de medicamentos fitoterápicos presente na Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais

Nome popular/ 
Nome cientifico Concentração/ Composição Forma farmacêutica

Alcachofra (Cyna-
ra scolymus L.)

24 mg a 48 mg de derivados de 
ácido cafeoilquínico expressos em 

ácido clorogênico (dose diária

Cápsula, comprimido, 
solução oral e tintura. 

Aroeira (Schinus 
terebinthifolia 

Raddi)

1,932 mg de ácido gálico (dose 
diária)

Gel vaginal, ovulo 
vaginal. 

Babosa [Aloe vera 
(L.) Burm. f.] 10-70% gel fresco Creme, gel. 

Cáscara-sagrada 
(Rhamnus pur-

shiana DC.)

20 mg a 30 mg de derivados 
hidroxiantracênicos expressos em 

cascarosídeo A (dose diária)
Cápsula, tintura. 

Espinheira-santa 
(Maytenus ilicifolia 
Mart. ex Reissek)

60 mg a 90 mg de taninos totais 
expressos em pirogalol (dose diária)

Cápsula, tintura, sus-
penção oral, emulsão 

oral. 

Garra-do-diabo 
(Harpagophytum 
procumbens DC. 

ex Meissn.)

30 mg a 100 mg de harpagosídeo 
ou 45 mg a 150 mg de iridoides 

totais expressos em harpagosídeos 
(dose diária)

Cápsula, comprimido, 
comprimido de libera-

ção retardada. 

Guaco (Mika-
nia glomerata 

Spreng.)

0,5 mg a 5 mg de cumarina (dose 
diária)

Tintura, xarope, solu-
ção oral. 

Hortelã (Mentha x 
piperita L.)

60 mg a 440 mg de mentol e 28 mg 
a 256 mg de mentona (dose diária) Cápsula.

Isoflavona-de-soja 
[Glycine max (L.) 

Merr.]

50 mg a 120 mg de isoflavonas 
(dose diária) Cápsula, comprimido.

Plantago (Planta-
go ovata Forssk.) 3 g a 30 g (dose diária) Pó para dispersão oral

Salgueiro (Salix 
alba L.)

60 mg a 240 mg de salicina (dose 
diária) Comprimido

Unha-de-gato 
[Uncaria tomen-
tosa (Willd. ex 

Roem. & Schult.)]

0,9 mg de alcaloides oxindólicos 
pentaclíclicos

Cápsula, comprimido, 
gel.

Fonte: BRASIL, 2018
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Os fitoterápicos são uma importante alternativa na terapêutica, 
todavia é relevante destacar que esse tipo de medicamento não irá 
substituir medicamentos já registrados e comercializados com eficá-
cia comprovada, e sim aumentar a opção terapêutica, ofertando para 
a população medicamentos equivalentes com o mesmo padrão de 
eficácia e segurança (COELHO; JUNIOR, 2015).

3.2 Produção de fitoterápicos

As atividades biológicas das plantas são desencadeadas pelos 
compostos do metabolismo secundário. O metabolismo é dividido em 
primário ou de macromoléculas e secundário ou de micromoléculas. 
Os produtos do metabolismo secundário são produzidos a partir do 
primário, através de rotas biossintéticas diversas. Normalmente esses 
produtos possuem estrutura complexa, baixo peso molecular e mar-
cantes atividades biológicas. Diferentes dos metabólitos primários, os 
metabólitos secundários são encontrados em concentrações relati-
vamente baixas e não estão presente em todos os tipos de plantas 
(BRANDÃO et al., 2010).

Os extratos obtidos de plantas medicinais devem preservar os 
diversos componentes ativos, se caracterizando em um fitocomple-
xo. Esta manutenção busca garantir a ação farmacológica específica 
da espécie vegetal, lembrando que o isolamento de princípios ativos 
não reproduz obrigatoriamente o efeito do fitocomplexo (KLEIN et al., 
2009).

A biodiversidade brasileira é um fator importante em relação a 
produção de fitoterápicos, uma vez que o Brasil é um país com grande 
diversidade na flora, aumentando as possiblidades de extrair substân-
cias fitoterápicas. Muitas substâncias importantes já foram extraídas 
da flora brasileira.  Um exemplo é a pilocarpina, extraída das folhas de 
árvores do gênero Pilocarpus, muito frequentes na Floresta Atlântica. 
Esta substância foi usada por décadas pela Merck para a preparação 
de medicamento indicado no tratamento de glaucoma. A pilocarpina 
é também empregada para aliviar a “boca seca” (xerostomia), efeito 
colateral da radioterapia contra o câncer, visto que estimula a secre-
ção de saliva. Também pode-se citar como exemplo a d-tubocurarina, 
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compõe o “curare”, preparação feita com a espécie Chondrodendron 
tomentosum (Menispermaceae), nativa da Amazônia e usada como 
veneno. Em 1940, a d-tubocurarina (Intocostrin®) foi introduzida na 
anestesiologia devido ao seu efeito relaxante da musculatura esque-
lética. (BRANDÃO et al., 2010).

A biodiversidade é utilizada diferentes formas: verificação da 
atividade da planta para determinada doença e sua toxicidade; a aná-
lise dos conhecimentos das pessoas sobre as plantas e as doenças 
relacionadas; prospecção de amilases e expressão de moléculas-al-
vo; levantamento e caracterização sobre plantas medicinais e remé-
dios artesanais; análise, física ou química e formas de uso de plantas, 
material vegetal, droga vegetal, e preparado em geral; detecção da 
atividade biológica de extratos de plantas e fungos; recuperação de 
informação tradicional das plantas (HASENCLEVER et al., 2017).

Para a produção de um medicamento fitoterápico são realiza-
das várias etapas, que vão desde a identificação, extração até a co-
mercialização. Eles podem ser tão eficazes quanto os medicamentos 
produzidos com ativos oriundos de síntese química, contudo deve-se 
assegurar alguns cuidados durante a sua produção para garantir que a 
transformação de uma planta num medicamento priorize a preservação 
da integridade química dos princípios ativos e por consequência, a ação 
farmacológica do vegetal, garantindo a constância da ação biológica 
desejado num processo interdisciplinar, multidisciplinar e interinstitucional. 
São realizadas diversas etapas, que tem início com um levantamento 
bibliográfico e se realiza a pesquisa etnobotanica, que observa o uso 
popular da planta em diversas culturas e a pesquisa quimiotaxonomica, 
que permite identificar a presença de determinados grupos químicos que 
possuam atividade farmacológica (ABRANCHES, 2015).

A principal fonte de matéria prima para a realização da pro-
dução e desenvolvimento de fitoterápicos é preponderantemente de 
origem nacional. De acordo com uma pesquisa realizada por Hasen-
clever e colaboradores, a droga vegetal nacional é utilizada por 45,5% 
dos entrevistados que participaram, enquanto que apenas 9,1% a 
importam. Já o derivado vegetal nacional é utilizado por 36,4% dos 
pesquisadores, enquanto nenhum utiliza o de origem estrangeira (HA-
SENCLEVER et al., 2017).
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Após a coleta da amostra, serão necessários uma série de 
estudos, a fim de garantir eficácia e qualidade, como; estudos bo-
tânicos, agronômicos, fotoquímicos, farmacológicos, toxicológicos, e 
de desenvolvimento de metodologias analíticas. Depois de preparar 
a exsicata faz-se o estudo botânico, que tem o objetivo de identificar 
uma espécie vegetal; o estudo agronômico objetiva-se a produção 
abundante e homogênea de matéria-prima, visando a otimização da 
produção de biomassa e constituintes ativos; os estudos fotoquímicos 
realizam as etapas de isolamento, elucidação estrutural e identifica-
ção dos componentes importantes e são necessários para analisar 
composto bioativos (ABRANCHES, 2015).

Ainda de acordo com a mesma autora, quando se refere ao es-
tudo farmacológico, é realizada uma avaliação da atividade biológica, 
onde inclui investigação farmacológica e toxicológica. Primeiro inves-
tia e seleciona as ações farmacológicas, mostrando a concentração 
e potência do farmacógeno, buscando a presença ou não de subs-
tancias toxicas. Importante salientar que o conhecimento da atividade 
biológica do vegetal é de suma importância, tornando-se um aspecto 
essencial para a transformação da planta em fitoterápico (ABRAN-
CHES, 2015).

Os diferentes métodos existentes para a padronização físico-
-química de fitoterápicos incluem, entre outros, técnicas cromatográ-
ficas como a cromatografias líquida e gasosa acopladas a espectrô-
metro de massas ou ressonância magnética nuclear, entre outras. A 
técnica acoplada CCD (cromatografia em camada delgada)-densito-
metria empregando placas de alta eficiência (HPTLC) tem sido utili-
zada em análise de ativos de drogas vegetais e seus extrativos. Vale 
ressaltar que é importante a utilização de método analítico para a 
quantificação dos marcadores químicos envolvidos na padronização 
do fitoterápico (KLEIN et al., 2009).

Os métodos analíticos são importantes nesse processo porque 
possibilitam a avaliação de qualidade e consequentemente garantem 
constância e segurança da ação terapêutica. A avaliação do grupo 
de substâncias ativas dos constituintes químicos podem acontecer 
através de métodos espectrofotométricos, cromatógrafos, físicos, fí-
sico-químico ou químicos, devendo possui especificidade, exatidão, 
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precisa e tempo de rotina analítica, sendo essenciais para a estabili-
dade química da substancia como também para a obtenção da homo-
geneidade dos lotes de produção (ABRANCHES, 2015).

Importante destacar fatores que influenciam na produção de 
metabólicos secundários pelas plantas, que consequentemente tam-
bém irão influenciar na produção do fitoterápico. Em seus estudos, 
Gobbo-Neto e Lopes (2007) destacaram os principais fatores que 
podem influenciar o acúmulo de metabólitos secundários em planta, 
dentre as quais serão relatadas neste trabalho a sazonalidade, radia-
ção ultravioleta e composição atmosférica. Em relação a sazonalida-
de, observa-se que o período que uma substância é coletada deve ser 
levado em consideração, visto que, às vezes, até mesmo a natureza 
dos constituintes ativos não é constante durante o ano. 

Figura 1 - Exemplo de metabólito secundário que pode ter sua con-
centração afetada por influência da sazonalidade

Fonte: Gobbo-Neto; Lopes, (2007)

Em relação a radiação ultravioleta, observa-se que as plan-
tas tem grande adaptação a variação de intensidade de incidência 
luminosa, no entanto existe uma correlação positiva bem estabelecida 
entre intensidade de radiação solar e produção de compostos fenóli-
cos101, tais como flavonoides. Isso pode ser explicado pela proteção 
contra a foto-destruição proporcionada por estes metabólitos ao ab-
sorver e/ou dissipar a energia solar, dificultando assim a danificação 
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dos tecidos mais internos pela radiação UV-B. As radiações UV-B e 
UV-C aumentam a síntese de betalaínas e flavonoides (GOBBO-NE-
TO; LOPES, 2007; KLEIN, 2009).

Pode-se citar como exemplo, as folhas de hortelã (Mentha 
piperita) mantidas em exposição a luz do sol por maior tempo con-
têm mentol, mentona, e somente traços de mentofurano, enquanto 
as plantas desenvolvidas sob condições de dia curto apresentam o 
mentofurano como constituinte majoritário do óleo essencial (VOIRIN; 
BRUN; BAYET, 1990, apud GOBBO-NETO; LOPES, 2007).

Figura 2 - Exemplo de metabólito secundário que pode ter sua con-
centração afetada por influência da intensidade e/ou quantidade de 
radiação ultravioleta

Fonte: Gobbo-Neto; Lopes, (2007)

É evidente que a composição química das substâncias usadas 
na terapêutica que e que estão presentes nos fitoterápicos apresen-
tam uma grande complexidade, que sofre influência de diversos fato-
res, e essa é uma das principais razões para a reprodução dos seus 
efeitos farmacológicos desejados, o que torna um grande desafio que 
os químicos precisam vencer (FERREIRA; PINTO, 2010).

3.3 Riscos e intoxicação dos fitoterápicos

Observa-se que nas últimas décadas, as terapias naturais 
ou complementares têm se expandido em todo mundo, podendo-se 
observar um novo interesse nesta área, relacionada a vários fatores 
como: o preço elevado da assistência médico-privada associado ao 
alto custo dos medicamentos industrializados, da precariedade da as-
sistência, além das características próprias como a riqueza de nossa 
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flora e a tradição no uso das plantas como complemento terapêutico 
(BASTOS; LOPES, 2010).

Muitas plantas apresentam, pelo menos em algumas partes, 
princípios ativos com ação tóxica. No entanto, a simples presença 
desses princípios em uma planta não a qualifica necessariamente 
como tóxica. Por tanto, a ideia de que plantas medicinais e fitoterá-
picos são inócuos, que não apresentam potencial de toxicidade por 
serem “naturais” é frequente, podendo levar a efeitos colaterais, in-
terações e intoxicações sem precedentes (TOYAMA; COSTA, 2008).

A utilização de plantas medicinais no Brasil tem por aspecto o 
uso empírico e a falta de comprovação cabível das ações farmacoló-
gicas por preparações feitas pelos curandeiros, comerciantes e usu-
ários. Além disso, outros aspectos como: intoxicação, reações alér-
gicas, ineficácia na terapia, podem ser associados ao uso indevido 
dessas plantas (COELHO; LOPES JUNIOR, 2015). 

Como forma de diminuir os efeitos da automedicação pela po-
pulação que, muitas vezes, não tem acesso ao sistema de saúde, as 
orientações passadas pelos profissionais farmacêuticos quanto uso 
adequado dos medicamentos são extremamente importantes. A atu-
ação do farmacêutico no âmbito da fitoterapia deve ocorrer de forma 
ativa, fazendo parte na concepção das Plantas Medicinais e dos Fitote-
rápicos, na promoção do seu uso racional e participando em todos os 
campos relacionados à medicamentos dentro do SUS (BRASIL, 2012). 

A Organização Mundial da Saúde impõe métodos de monitora-
mento e farmacovigilância de medicamentos fitoterápicos e aconselha 
a inclusão de plantas medicinais e fitoterápicos ao Sistema Interna-
cional de Farmacovigilância, priorizando à prevenção de eventos ad-
versos e interações com outros fármacos. Os métodos utilizados em 
farmacovigilância de fitoterápicos são semelhantes ao que se utiliza 
na farmacovigilância de medicamentos convencionais (WHO, 2003). 

A população deve evitar a automedicação de plantas conheci-
das como medicinais, tendo em vista a toxicidade de certos elementos 
ali presentes, podendo ocasionar efeitos adversos quando ingerido de 
forma inadequada e buscar sempre comprar um medicamento fitote-
rápico com registro na Anvisa e com padrões de qualidades exigidos 
pelo Ministério da Saúde (COELHO; LOPES JUNIOR, 2015).
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A partir da Farmacopeia Brasileira, estão as informações cien-
tíficas sobre segurança, eficácia e controle de qualidade das plan-
tas medicinais e fitoterápicos, no Brasil. Farmacopeia Brasileira é o 
código oficial, onde se estabelecem, os requisitos de qualidade dos 
medicamentos em uso, bem como manipulados quanto industrializa-
dos, acrescentada pelo Memento Fitoterápico, um conjunto de mono-
grafias com informações relacionadas ao uso terapêutico das plantas 
medicinais, e pelo Formulário de Fitoterápicos, no qual estão incluídas 
informações sobre a forma certa de preparo de formulações oficiais e 
as indicações e restrições de uso de cada espécie de planta medici-
nal. Esses documentos foram elaborados pela ANVISA e dão suporte 
às práticas de manipulação e dispensação de fitoterápicos nos pro-
gramas de Fitoterapia do SUS (DIAS et al., 2017).

4. CONCLUSÃO

Frente ao exposto, entende-se que os medicamentos fitoterá-
picos são uma importante alternativa para a utilização na terapêutica, 
como uma terapia complementar de fácil acesso, entretanto, para que 
tenha eficácia, garantia e eficiência é imprescindível à aplicação de 
métodos sistematizados e seguros tanto durante a produção como 
durante a utilização a fim de evitar efeitos adversos.  Sendo neces-
sário que tanto os profissionais de saúde como a população tenham 
conhecimento sobre os benefícios e os riscos, dentro das especifici-
dades de cada grupo social. Os profissionais de saúde exercem papel 
importante na orientação do uso desses medicamentos.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo analisar as evidências na literatura so-
bre qual percepção da qualidade de vida de gestantes vivendo com 
HIV. A metodologia utilizada foi a revisão integrativa de literatura, in-
dexadas nos bancos de dados BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e 
SCIELO (Scientific Electronic Library Online. A amostra final foi com-
posta por 7 estudos que atenderam aos critérios. No arcabouço analíti-
co da revisão, três temas tiveram destaques por estarem presentes na 
maioria dos artigos analisados: temores em relação ao futuro do bebê; 
preconceito x superação e transmissão vertical. Diante disso, foi possí-
vel concluir que a preocupação e o medo das gestantes em relação ao 
futuro do bebê ainda são constantes, e que grande parte do diagnós-
tico foi possível mediante a realização do pré-natal. Além disso, ainda 
é frequente o preconceito voltado para as gestantes, visto que muitas 
ocultam o seu diagnóstico por temerem a rejeição familiar e social.
Palavras-chave: Qualidade de Vida; Vírus da Imunodeficiência Adqui-
rida; Gestantes.

ABSTRACT
This study aimed to analyze the evidence in the literature on the percep-
tion of quality of life of pregnant women living with HIV. The methodolo-
gy used was an integrative literature review, indexed in the VHL (Virtual 
Health Library) and SCIELO (Scientific Electronic Library Online) data-
bases. The final sample consisted of 7 studies that met the criteria. In 
the analytical framework of the review, three themes were highlighted 
because they were present in most of the analyzed articles: fears about 
the baby’s future; prejudice x overcoming and vertical transmission, and 
that a large part of the diagnosis was possible through prenatal care.In 
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addition, prejudice towards pregnant women is still frequent, since many 
hide their diagnosis for fear of family and social rejection.
Keywords: Quality of life; Acquired Immunodeficiency Virus; Pregnant 
women

Introdução

O vírus da imunodeficiência humana (HIV), é um retrovírus 
de ácido ribonucleico (RNA), caracterizado pela presença da enzima 
transcriptase reversa, que permite a transcrição do RNA viral em áci-
do desoxirribonucleico (DNA) (RACHID; SCHECHTER, 2017). 

Esse vírus é pertencente à família Lentiviridae, originado da 
região subsaariana da África, sendo transmitido principalmente pela 
via sexual (responsável por cerca de 75% das infecções), e em menor 
proporção vertical e parenteral (SILVA, 2015).

A maioria das infecções pelo HIV-1 (tipo mais comum do HIV 
no Brasil) ocorre por meio da mucosa do trato genital ou retal durante 
o ato sexual. Nas primeiras horas da infecção pela via sexual, o HIV e 
células infectadas atravessam a barreira da mucosa, permitindo que 
o vírus se estabeleça no local de entrada e continue infectando os 
LT-CD4+, além de macrófagos e células dendríticas (encontra-se um 
grande número dessas células no prepúcio) (BRASIL, 2016).

Estima-se cerca 36,7 milhões de pessoas vivendo com HIV em 
todo o mundo (UNAIDS, 2015). Os números oficiais apresentam um 
panorama que permite identificar a magnitude da doença. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) aproximadamente 25 milhões 
de vidas, em todo o mundo, foram ceifadas em decorrência da síndro-
me. Desde o registro do primeiro caso, na década de 80, até junho de 
2015, o Brasil registrou 798.366 casos, sendo computados 290. 929 
mil óbitos relacionados à Aids até dezembro de 2014 (BRASIL, 2015).

Dados atuais, revelam que até o fim de 2018, aproximadamen-
te 37,9 milhões de pessoas em todo o mundo estarão em convivência 
com o HIV, existindo assim, 1,7 milhão de novas infecções (UNAIDS, 
2019). 

No ano de 1995, a Organização Mundial de Saúde (OMS), defi-
niu qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição 
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na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive 
e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupa-
ções”.

 Este conceito engloba múltiplos fatores, como o desempenho 
social, aspectos físicos e emocionais e o funcionamento no dia-a-dia, 
destacando o aspecto multidimensional e subjetivo. O subjetivo vem 
trazer a responsabilidade do indivíduo acerca do multidimensional, 
quando é chamado a responder sobre sua vida e tratamento (TASCA, 
2018).

Diante deste cenário, as políticas públicas de saúde para o 
enfrentamento da epidemia de aids no Brasil vêm sendo implantadas 
desde os anos 80 por meio de ações programáticas que objetivam 
controlar e prevenir a disseminação de novos casos de IST/HIV/AIDS, 
bem como promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
infectadas (AGUIAR, 2018).

 De acordo com um relatório lançado pela UNAIDS (Programa 
Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS) em junho de 2017, é 
afirmado que o Brasil é o país mais populoso da América Latina e 
também o que mais concentra casos de nova infecções por HIV na 
região. O país responde por 49% das novas infecções – segundo a 
estimativas mais recentes do UNAIDS (UNAIDS, 2017).

Assim, de acordo com os dados do Ministério da Saúde de 
2015, observa-se que um total de pessoas vivendo com HIV, 87% já 
foram diagnosticadas. Deste número, 64% estão em tratamento para 
o HIV. Das pessoas em tratamento, cerca de 90% apresentam carga 
viral indetectável (BRASIL, 2017).

O HIV infecta múltiplos grupos, independentemente da idade, 
sexo, gênero ou orientação sexual e, nos últimos anos, tem ampliado 
o número de novas infecções, principalmente em jovens de 15 a 24 
anos de idade (MAIA et. al, 2019).

 Analisando os dados existentes sobre a infecção do HIV em 
gestantes, observa-se que a taxa de detecção no Brasil vem aumen-
tando gradativamente nos últimos anos, entretanto, persistem as de-
sigualdades nas regiões brasileiras o que sugere a necessidade de 
criar estratégias locais que melhor atendam às especificidades des-
ses contextos.
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 Em 2004 o país apresentava uma taxa de 2 casos de HIV em 
gestantes por 1000 nascidos vivos, subindo para 2,7 por mil nascidos 
vivos em 2015, um aumento de 25% (BRASIL, 2016). No Brasil, a esti-
mativa é de que 0,4% do total das gestantes vive com HIV, traduzindo-
-se em, aproximadamente, 12.635 gestantes e parturientes com HIV, 
expondo, por meio da infecção vertical, o mesmo número de crianças 
anualmente (BRASIL, 2010). 

Na região norte do Brasil, a exemplo de um estudo realizado 
na Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, após realizar aná-
lise de 770 prontuários de gestantes, observou-se que a prevalência 
de gestantes com HIV foi de 1,87%, sendo que, desse total, 75,1% já 
sabiam do diagnóstico antes mesmo da gravidez, 3,8% souberam do 
diagnóstico apenas durante o pré-natal e 21,3% só souberam do diag-
nóstico no momento do parto ou por meio do teste rápido (MENEZES, 
2017). 

Diante deste cenário o objeto desta pesquisa trata- se de ana-
lisar sobre qual a percepção da qualidade de vida de gestantes com o 
vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Metodologia

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura (RIL) 
dos últimos 5 anos. A revisão integrativa da literatura tem como fina-
lidade reunir e sintetizar resultados de pesquisas, de uma maneira 
mais organizada e regularizada, facilitando o aprofundamento do co-
nhecimento do tema específico que está sendo investigado (MEN-
DES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Para a pesquisa e escolha dos artigos, foram utilizadas as bus-
cas na Scientific Electronic Library Online (SCIELO), e por meio da 
biblioteca virtual da saúde (BVS), as bases de dados da Literatura 
Latino Americana e do Caribe em Ciências de saúde (LILACS), Ban-
co de Dados em Enfermagem (BDENF) e Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online (MEDLINE). 

Foram selecionados apenas artigos na língua portuguesa. 
Onde se definiu os seguintes descritores para a busca dos artigos: 
“Qualidade de vida”, “Vírus da imunodeficiência humana” e “Gestan-
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tes” de forma isolada e combinada. Os artigos selecionados que res-
ponderam aos objetivos do estudo, foram listados em uma tabela (Ta-
bela 1) contendo as seguintes categorias: ano, título e autor.

. Após a coleta desses dados, foi possível obter informações 
que subsidiaram a criação dos resultados da pesquisa, a qual se re-
alizou através de debate por meio dos quadros fundamentados pelos 
resultados encontrados.

Foram incluídos artigos científicos completos, originais e em 
língua portuguesa, no qual estão disponíveis de forma gratuita e ele-
trônica em periódicos, revistas do setor da saúde que trataram das 
percepções sobre qualidade de vida de gestantes vivendo com HIV 
no período 2016 a 2021.

Foram excluídos do estudo: livros, dissertações e teses bem 
como artigos que não estiveram em língua portuguesa, e que apre-
sentaram duplicidade nas bases de dados. Além dos artigos científi-
cos que não mostraram resultados consideráveis e de relevância para 
o objeto de estudo da pesquisa.

A análise dos dados foi realizada por meio de leituras cuida-
dosas do material selecionado, extraindo conceitos abordados e de 
interesse, de acordo com o objetivo de estudo. E logo após, foi feita 
uma categorização dos principais achados. Para isso, a análise foi 
composta por três fases fundamentais descritas por Bardin (2011): 
pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados – a 
inferência e a interpretação.

Resultados 

Mediante a metodologia empregada, através da pesquisa pelo 
portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), quando em combinação 
aos descritores: “vírus da imunodeficiência humana; gestantes; quali-
dade de vida” e “vírus da imunodeficiência humana; gestantes” obtive-
ram-se 100 artigos, dos quais 6 foram selecionados pela pertinência 
aos critérios de inclusão e exclusão.

Em seguida foi realizada a busca no portal SciELO, o qual 
gerou 26 artigos, mas, devido aos critérios de inclusão e exclusão, 
apenas 1 artigo foi incorporado à revisão, de modo que, os estudos 
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previamente selecionados, por meio de aplicação dos critérios de in-
clusão/exclusão, constituem o corpus de análise que dá suporte à re-
visão.

Sete artigos foram selecionados para este estudo, os quais 
atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e se 
encontram sumarizados com base em suas características na tabela 1.

Tabela 1: Caracterização dos estudos incluídos (ano de publicação, 
título do artigo, autor).

N° ANO TÍTULO AUTOR

01 2019
Análise qualitativa dos sentimentos e conhecimentos 
acerca da gestação e do HIV em gestantes soropositi-
vas e soronegativas

HERNAN-
DES et al.,

02 2019 Fases psicológicas de gestantes com HIV: estudo qua-
litativo em hospital

BASTOS et 
al., 

03 2019 A invenção da vida na gestação: viver com HIV/aids e 
a produção do cuidado

MEDEIROS 
et al.,

04 2017 Gestantes Soropositivas ao HIV: Maternidade, Rela-
ções Conjugais e Ações da Psicologia

BERTAGNO-
LI et al.,

05 2017 Perfil de gestantes em tratamento para a infecção pelo 
vírus da imunodeficiência humana BECK et al.,

06 2017 Revelação diagnóstica para o HIV no pré-natal: dificul-
dades e estratégias de enfrentamento das mulheres

FERNAN-
DES et al., 

07 2016
Características socioeconômicas e fatores associados 
à positividade para o HIV em gestantes de uma cidade 
do sul do Brasil

AYLA et al.,

Fonte: Elaborada pelos autores (2022)

Observou-se que houve mais publicações no ano de 2017 e 
2019. Já no ano de 2016 constatou-se somente 1 publicação, e nos 
anos de 2018, 2020 e 2021 não houve publicações relacionadas a 
temática escolhida.

Discussão

É notório que a percepção da qualidade de vida das gestantes 
que vivem com o vírus possui várias dimensões, e independe de um 
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único fator para que aconteça. Com base ao objetivo desta revisão, ou 
seja, analisar as evidências na literatura sobre percepção da qualida-
de de vida de gestantes vivendo com HIV, emergiram três categorias 
em relação à temática: 1) Temores em relação ao futuro do bebê; 2) 
Preconceito x superação; 3) Transmissão vertical.

Temores em relação ao futuro do bebê

A heterossexualização da epidemia de HIV/AIDS repercutiu no 
aumento de casos da infecção entre mulheres e na preocupação com 
a transmissão materno-infantil do HIV, que, no Brasil, é responsável 
por aproximadamente 85% dos casos de aids em crianças, de acordo 
com o Ministério da Saúde (2007).

No entanto, ainda que tenham sido encontradas muitas res-
postas do ponto de vista biológico, existem algumas lacunas no que 
se refere aos aspectos subjetivos da transição para a maternidade 
e relações iniciais entre mãe e bebê no contexto do HIV/AID. E com 
isso, estudos analisados nesta revisão confirmam que ainda é exis-
tente a grande preocupação das gestantes em relação a transmissão 
para o bebê.

De acordo com os estudos de Bertagnoli et al., (2017), das dez 
mulheres entrevistadas, cinco delas foram diagnosticadas no pré-na-
tal, e em todas estas a gravidez não foi planejada. Das outras cinco, 
duas já sabiam do seu diagnóstico antes mesmo da gravidez, e tam-
bém relataram que não foi planejada por medo da possibilidade de 
contaminação do bebê.

Nos estudos de Hernandes et al., (2019), expõem que quando 
perguntadas sobre o futuro do bebê, as gestantes declararam que 
tinham expectativas de que nascessem com saúde, ou seja, livres do 
vírus. As gestantes não apresentaram o desejo de interromperem com 
a gestação ao serem diagnosticadas, porém, apresentaram medo de 
transmitirem a doença para os filhos.

Ainda neste estudo realizado pelos autores já citados, além 
do sentimento de medo e culpa de um diagnóstico positivo do bebê, 
foram presentes outros sentimentos como o medo da morte, e impe-
dimento da amamentação.
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De fato, Bastos et al., (2019) confirmam em seu estudo que as 
entrevistadas ao serem perguntadas sobre o futuro do recém-nascido 
relatam medo intenso de passar a doença para o bebê, mesmo saben-
do que, com a terapia antirretroviral, a chance de infectá-lo é mínima.

Preconceito x Superação

No arcabouço analítico dessa revisão, também se encontra o 
enfrentamento das gestantes viventes com o HIV entre o preconceito 
e a superação. A vivência com HIV expõe a mulher ao preconceito 
social e ao estigma de ser portadora de uma doença sem cura (BRIN-
GEL, 2015).

De maneira significativa, os estudos incorporados por Bertag-
noli et al., (2017) demonstraram que duas das dez entrevistadas da 
sua pesquisa declararam que sempre mantiveram o seu diagnóstico 
em sigilo por temerem ao preconceito e ao afastamento das pessoas 
que enfrentariam se revelassem que viviam com o vírus. 

Relato que também se constatou nos estudos de Fernandes et 
al., (2017), onde os sujeitos entrevistados expuseram que tiveram difi-
culdades em sua vivência com a doença pela falta de apoio familiar e 
preconceito oriundo da própria família. Além de também alegarem que 
após a notícia do diagnóstico, o julgamento e preconceito familiar são 
as maiores dificuldades enfrentadas para quem convive com o vírus.

Von Zuben (2013), citado por Medeiros (2018) revelam que as 
condições sorológicas reagentes para o HIV nas mulheres grávidas 
incluem diversas formas de estereótipos que as limitam socialmente. 
A associação do HIV/aids às práticas sexuais alimenta uma série de 
preconceitos reproduzidos cotidianamente, tais como a promiscuida-
de, o pecado, o desprezível. 

O medo de infectar seu parceiro ou parceira atrapalha os re-
lacionamentos afetivos e, consequentemente, o desejo de vivenciar a 
maternidade, tornando complexo o ambiente psicossocial que envolve 
a fertilidade, o planejamento familiar e a reprodução.

 O preconceito é citado por todas as gestantes participantes 
do estudo de Hernandes et al., (2019) que em algum momento sofrem 
situações de discriminação dificultando o enfrentamento da doença. 
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Situação também confirmada por Bastos et al., (2019) onde foi regis-
trado que as entrevistadas se encontram obrigadas a esconderem o 
seu diagnóstico por medo do preconceito e rejeição social e familiar.

Contudo, ainda que o medo do preconceito seja uma etapa ne-
gativa na qualidade de vida dessas gestantes, a vontade de ser mãe 
surge como um ato de superação. Fato este afirmado nos estudos de 
Hernandes et al., (2019), pois o fato de estar gerando um filho cria um 
sentimento de estarem valorizando a si próprias, uma vez que, mes-
mo que, na presença do HIV, o filho simboliza a vida e desvincula a 
infecção pelo HIV com o diagnóstico de fim da vida.

Transmissão Vertical

Nesta revisão integrativa de literatura, quando estudadas as 
publicações, 83,33% dos artigos analisados relacionados a temática 
retratavam sobre a transmissão vertical, se tornando assim então um 
ponto indispensável nesta discussão.

A transmissão vertical é responsável pelo contágio por HIV na 
maioria das crianças infectadas até 13 anos. Sabe-se que, no Brasil, 
é a via de transmissão responsável por quase a totalidade dos casos 
(93,1%), sendo esta, feita por disseminação placentária, exposição do 
feto ao sangue ou secreções maternas na passagem pelo canal de 
parto e, também, por meio do aleitamento materno (LIMA, 2017).

Jordão (2016) ao realizar um estudo sobre o conhecimento das 
gestantes acerca da transmissão vertical, constatou que das 120 ges-
tantes entrevistadas apenas 76% concordavam que os bebês pode-
riam ser infectados pelo vírus durante a gestação, 58,3% relataram 
que achavam que o vírus poderia ser transmitido durante o parto e 
amamentação, e as restantes não obtinham conhecimento algum. 

Relatos esses também são semelhantes aos do estudo de 
Hernandes et al., (2019), onde ao serem questionadas sobre o sa-
ber da transmissão vertical, as gestantes diagnosticadas com HIV se 
mantiveram confusas e inseguras ao responder, demonstrando pouco 
conhecimento acerca do assunto.

Ayla et al., (2016) expõem a importância da realização do pré-na-
tal, pois possibilita o melhor tratamento para a gestante e reduz o risco de 
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transmissão vertical do HIV ao bebê, e que a falha dos serviços de saúde 
que são responsáveis por monitorar as ações de prevenção de transmis-
são vertical do HIV, e ainda, a falha no manejo do recém-nascido exposto 
ao HIV impedem a diminuição da transmissão vertical.

Uma alternativa para o aumento do conhecimento sobre a 
transmissão vertical segundo Bertagnoli et al., (2017) são as ações 
profiláticas da transmissão vertical; além disso, a redução na tendên-
cia à infecção por HIV entre mulheres pode ser compreendida como 
efeito de uma maior conscientização sobre a vivência da própria se-
xualidade entre elas. 

Sendo o planejamento reprodutivo um direito de todo indivíduo, 
durante o pré-natal, parto e puerpério. Sendo assim, devem ser trans-
mitidas informações sobre estratégias para redução da transmissão 
vertical do HIV (BECK et al., 2018).

Ademais, é de fundamental importância a atuação do profissio-
nal de saúde no acolhimento a essas mulheres e suas famílias para o 
favorecimento da aderência ao tratamento e minimização da possibili-
dade de transmissão vertical do HIV (BASTOS et al., 2019).

Conclusão

Mediante as pesquisas, foi possível identificar que três assun-
tos que interferem na qualidade de vida, e mantiveram constantes 
nos estudos que compuseram a amostra do presente trabalho foram: 
Temores em relação ao futuro do bebê, Preconceito x Superação e 
Transmissão vertical. 

Ainda é constante a preocupação das gestantes em relação 
ao futuro do bebê. Os dados analisados demonstraram que a maioria 
das formas de descobertas do diagnóstico positivo foi no pré-natal, 
não sendo a gravidez planejada. As que obtinham conhecimento do 
seu diagnóstico planejaram a gravidez pela intensa vontade da ma-
ternidade. No entanto, por mais que soubessem que com a terapia 
antirretroviral, as chances de infecções eram mínimas, ainda tinham 
temor por uma possível transmissão. 

 O preconceito é uma barreira difícil de ser enfrentada pelas 
gestantes diagnosticadas com o vírus, já que a maioria delas rela-
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taram que mantiveram em sigilo o resultado do seu diagnóstico por 
medo de abandono familiar e rejeição social, o que prejudica no tra-
tamento da doença.

 Porém, além do medo da rejeição, muitas delas encontraram 
na maternidade forças para superar a doença. Um outro ponto rele-
vante no estudo está relacionado ao pouco conhecimento das ges-
tantes sobre a transmissão vertical. Constatando assim, que devem 
ser criadas ações voltadas ao conhecimento da transmissão vertical, 
contribuindo também para a conscientização da sexualidade das ges-
tantes.

Sugere-se também que mais estudos sejam realizados para 
aumentar as evidências científicas, e assim subsidiar novas práticas 
educativas voltadas para as gestantes conviventes com o vírus, visto 
ainda existem poucas publicações relacionadas ao viver de gestantes 
com HIV.

Referências Bibliográficas

AGUIAR, R.B. Conhecimento e atitudes sobre sexualidade de 
idosos infectados pelo HIV assistidos em serviços de referência. 
2018. Dissertação (Mestrado em saúde coletiva) - Centro de Ciências 
da Saúde, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018.

AYLA, A. L. M.; MOREIRA, A.; FRANCELINO, G. Características 
socioeconômicas e fatores associados à positividade para o hiv 
em Gestantes de uma cidade do sul do Brasil. Santa Catarina, 
2016.

BARDIN, L. Ánálise de conteúdo. SP: Edições 70, 2011.

BASTOS, R. A.; BELLINI, N. R.; VIEIRA, C. M.; CAMPOS, C. J. G.; 
TURATO, E. R. Fases psicológicas de gestantes com HIV: estudo 
qualitativo em hospital. Revista bioética. v.27 n.2, Brasília, 2019.

BECK, S. T.; CAUZZO, L.D. C.; VIELMO, L.; ANDRADE, C. S. Perfil 
de gestantes em tratamento para a infecção pelo vírus da imunodefi-
ciência humana. Revista epidemiologia e controle de infecção. v. 
8, n. 3, jul. 2018. ISSN 2238-3360. 2018.



397

BERTAGNOLI, M. S. F. F.; FIGUEIREDO, M. A. C. Gestantes Soro-
positivas ao HIV: Maternidade, Relações Conjugais e Ações da Psi-
cologia. Revista Psicologia: Ciência e Profissão. v.37 n°4, 981-994, 
São Paulo, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. (2007). Boletim Epidemiológico 
AIDS/DST. Brasília: Ministério da Saúde. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual técnico: gestação de alto ris-
co. Brasília: MS, 2010. p. 147- 148. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Cuidado integral às 
pessoas que vivem com HIV pela atenção básica: manual para a 
equipe multiprofissional. Brasília, DF, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. De-
partamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Manual técnico para o 
diagnóstico da infecção pelo HIV. Brasília,DF. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. De-
partamento de DST Aids e Hepatites Virais. Boletim Epidemiológico 
HIV/Aids 2016. Brasília - DF; 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual técnico de elaboração da 
cascata de cuidado contínuo do HIV. Brasília, DF, 2017. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes tera-
pêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos. Brasília, 
DF, 2017.
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância. Prevenção e Controle das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. 
2017. Disponível em: http://www.aids.gov.br/ptbr/pub/2017/boletim-e-
pidemiologico-hivaids-2017 . Acesso em: 25/01/2022.
BRINGEL, A.P.V.; PEREIRA, M. L. D.; VIDAL, E. C. F.; DANTAS, G. B. 
Vivência de mulheres diagnosticadas com HIV/AIDS durante a gesta-
ção. Revista Ciência, cuidado e saúde. v.12, n.2, p.1043-1050. Ma-
ringá, Paraná, 2015.
FERNANDES, P. K. R. S.; MIRANDA, K. C. L.; RODRIGUES, D. F.; 
VASCONCELOS, L. D. P. G. Revelação diagnóstica para o HIV no 
pré-natal: dificuldades e estratégias de enfrentamento das mulheres. 
Revista de Enfermagem UERJ. Rio de Janeiro, 2017.

http://www.aids.gov.br/ptbr/pub/2017/boletim-epidemiologico-hivaids-2017
http://www.aids.gov.br/ptbr/pub/2017/boletim-epidemiologico-hivaids-2017


398

HERNANDES, C.P.; ROCHA, R.K.; HAUSMANN, A.; APPELT, J. B.; 
MARQUES, C. M. Análise qualitativa dos sentimentos e conheci-
mentos acerca da gestação e do HIV em gestantes soropositivas 
e soronegativas. Journal of Health & Biological Science, 2019.

JORDÃO, B. A.; ESPOLADOR, G. M.; SABINO, A. M. N. F.; TAVA-
RES, B. B. Conhecimento da gestante sobre o HIV e a transmissão 
vertical em São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. Rev. Bras. 
Pesq. Saúde. abr-Jun; 18(2): 26-34, 2016.

LIMA, S. S.; SILVA, L. C. S.; SANTOS, M. V.; MARTINS, J. P.; OLIVEI-
RA, M. C.; BRASILEIRO, M. E. HIV in pregnancy: prenatal, labor and 
puerperium. Ciência&Saúde. 10(1): 56-61, 2017.

MAIA, David de Alencar Correia et al. Notificação de casos de HIV/
AIDS em adolescentes portadores de HIV/Aids no Nordeste: série his-
tórica entre os anos de 2004 a 2014. Revista Diálogos Acadêmicos, 
v.7, n.1, 2019.

MEDEIROS, D. S.; JORGE, M. S. B. A invenção da vida na gestação: 
viver com HIV/aids e a produção do cuidado. Sexualidad, Salud y So-
ciedad revista latino-americana.2018. 

MENDES, K. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão inte-
grativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências 
na saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 
v.17, n.4, p.758-764, out. 2008.

MENEZES, L.S. H. et al. Perfil epidemiológico de grávidas HIV po-
sitivas atendidas em maternidade pública de referência. Rev. Para. 
Med., v.27, n.2, p.10-48, abr./jun. 2013. [Citado 2017 set] v.10, n.3, 
p.100-109.

RACHID, M.; SCHECHTER, M. Manual de HIV/AIDS. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2017.

SILVA, D. A.R. Fatores associados à infecção pelo HIV entre os 
usuários da testagem rápida anti-HIV em Porto Alegre-RS [disser-
tation]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2015.

TASCA, S. Avaliação da qualidade de vida em mulheres com cân-
cer de mama: um estudo de caso-controle aninhado em uma 
coorte. 2018.Dissertação(Mestrado em Ciência da saúde) - Universi-
dade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, 2018.



399

UNAIDS. Estatísticas globais sobre o HIV. Resumo informativo, 
2015. Disponível em: http://unaids.org.br/estatisticas/. Acesso em 
15/01/2022.

UNAIDS, Brasil: 90-90-90: Uma meta ambiciosa de tratamento para 
contribuir para o fim da epidemia de AIDS. 2017. Disponível em: <ht-
tps://unaids.org.br/wpcontent/uploads/2015/11/2015_11_20_UNAIDS_
TRATAMENT O_META_PT_v4_GB.pdf>. Acessos em 22 de janeiro de 
2022.

UNAIDS. Estatísticas globais sobre HIV, UNAIDS, 2019. Disponí-
vel em: https://unaids.org.br/estatisticas/. Acesso em 20 de janeiro de 
2022.

https://unaids.org.br/wpcontent/uploads/2015/11/2015_11_20_UNAIDS_TRATAMENT O_META_PT_v4_GB.pdf
https://unaids.org.br/wpcontent/uploads/2015/11/2015_11_20_UNAIDS_TRATAMENT O_META_PT_v4_GB.pdf
https://unaids.org.br/wpcontent/uploads/2015/11/2015_11_20_UNAIDS_TRATAMENT O_META_PT_v4_GB.pdf
https://unaids.org.br/estatisticas/


C
IÊ

N
C

IA
S 

DA
 S

AÚ
D

E
400

CAPÍTULO 26

PERCEPÇÃO DE GESTANTES SOBRE A TOXOPLASMOSE 

PERCEPTION OF PREGNANT WOMEN ABOUT TOXOPLASMOSIS

Rívia Karoline Nascimento
Graduanda em Medicina Veterinária

Universidade Federal de Sergipe 
Nossa Senhora da Glória - Sergipe 

riviakarolinen@gmail.com

Anita de Souza Silva
Graduanda em Medicina Veterinária 

Universidade Federal de Sergipe 
Nossa Senhora da Glória - Sergipe 

anitasouza581@gmail.com

Daniele Silva dos Reis
Graduanda em Medicina Veterinária 

Universidade Federal de Sergipe 
Nossa Senhora da Glória - Sergipe

danielereis2011@outlook.com

Erica da Conceição Silva
Graduanda em Medicina Veterinária 

Universidade Federal de Sergipe
Nossa Senhora da Glória - Sergipe 

ericacavaleiros@hotmail.com 

Jéssica Layane Oliveira Fontes
Graduanda em Medicina Veterinária

Universidade Federal de Sergipe 
Nossa Senhora da Glória - Sergipe 
jessicalayanemedvet@gmail.com

Tamires Resende Argolo
Graduanda em Medicina Veterinária

Universidade Federal de Sergipe
Nossa Senhora da Glória – Sergipe

argolo.tamires@gmail.com 

mailto:riviakarolinen@gmail.com
mailto:anitasouza581@gmail.com
mailto:danielereis2011@outlook.com
mailto:ericacavaleiros%40hotmail.com?subject=
mailto:jessicalayanemedvet@gmail.com
mailto:argolo.tamires@gmail.com


401

Victória Rafaela Nunes dos Santos
Graduanda em Medicina

Universidade Federal de Sergipe
Lagarto – Sergipe

victoriarafabela25@gmail.com

Renata Rocha da Silva
Mestranda do Programa de Pós-Graduação

em Ciências da Saúde
Universidade Federal de Sergipe

Aracaju – Sergipe
renatas8@gmail.com

Rita de Cássia Carvalho Castro Teles
Médica Veterinária

Secretária de Saúde do Estado de Sergipe
Aracaju – Sergipe

ritaccastro@hotmail.com 

Roseane Nunes de Santana Campos
Docente do Núcleo de Medicina Veterinária do Sertão

Universidade Federal de Sergipe
Nossa Senhora da Glória - Sergipe

roseanensc@gmail.com

RESUMO
A toxoplasmose é uma infecção parasitária comum causada por um pro-
tozoário intracelular obrigatório, Toxoplasma gondii. Para as gestantes a 
toxoplasmose assume grande importância, pois existe alto risco de in-
fecções congênitas. O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção de 
gestantes sobre a toxoplasmose, com foco nas fontes de infecção, trans-
missão e medidas preventivas e dessa forma auxiliar no planejamento 
de medidas educativas. Um estudo epidemiológico foi conduzido para 
avaliar o conhecimento de gestantes sobre os fatores de risco associa-
dos a doença. Foram coletados dados sobre fatores sociodemográficos 
e predisponentes, conhecimento de formas de prevenção e orientações 
recebidas por profissionais da saúde durante a realização do acompa-
nhamento pré-natal. A avaliação de dados mostrou que existe uma ne-
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cessidade de direcionar medidas educativas para gestantes atendidas 
em Unidades Básicas de saúde e orientar profissionais da saúde quanto 
a importância de ações educativas sobre toxoplasmose.
Palavras chave: Ações Educativas; Gestantes; Toxoplasmose

ABSTRACT
Toxoplasmosis is a common parasitic infection caused by an obligate 
intracellular protozoan, Toxoplasma gondii. For pregnant women, toxo-
plasmosis is of great importance, as there is a high risk of congenital 
infections. The objective of this study was to evaluate the perception of 
pregnant women about toxoplasmosis, focusing on the sources of infec-
tion, transmission and preventive measures, thus helping to plan edu-
cational measures. An epidemiological study was conducted to assess 
the knowledge of pregnant women about the risk factors associated 
with the disease. Data were collected on sociodemographic and predis-
posing factors, knowledge of prevention forms and guidance received 
by health professionals during prenatal care. Data evaluation showed 
that there is a need to direct educational measures for pregnant women 
treated at Basic Health Units and the guidence for health professionals 
about the importance of educational actions on toxoplasmosis.
Keywords: Educational actions; Pregnant women; Toxoplasmosis

Introdução 

A toxoplasmose é uma zoonose de importância mundial e de 
alta prevalência, com relevância para a saúde pública, causada pelo 
protozoário Toxoplasma gondii, tem potencial de infectar animais do-
mésticos e selvagens, como também os seres humanos (RAIMUN-
DO, et al., 2015). 

A infecção pode ocorrer pela ingestão de oocistos infectantes eli-
minados pelas fezes dos felídeos domésticos ou selvagens, ingestão aci-
dental do parasita em solos contaminados e água ou por cistos presentes 
em carnes mal cozidas ou cruas.Para gestantes a toxoplasmose assume 
grande importância, pois existe alto risco de infecções congênitas, de-
correntes da infecção aguda materna por Toxoplasma gondii e posterior 
transmissão transplacentária para o feto (SARTORI, et al., 2011).
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ZEMENE et al., (2012) relata que a transmissão congênita é 
mais provável se a infecção for adquirida durante o último terço ges-
tacional, e é menor quando a infecção ocorre durante o primeiro tri-
mestre gestacional. 

A infecção congênita que ocorre durante o primeiro trimestre 
pode resultar em um risco maior de aborto, hidrocefalia, retardo men-
tal e calcificações cerebrais, enquanto que na infecção materna tar-
dia, ou seja, adquirida no terceiro trimestre, os danos tendem a serem 
menores (PAPAS et al., 2009). Estudos apontam que grande parte 
das mulheres grávidas são cronicamente infectadas com T. gondii, 
demonstrando que poucas adquirem a infecção durante a gestação 
(NOWAKOWSKA et al., 2006). 

Nos seres humanos a taxa de prevalência de toxoplasmose 
varia entre 20 a 90% da população mundial adulta, sendo mais eleva-
da em regiões quentes e úmidas, e associadas ás baixas condições 
de saneamento e hábitos alimentares (VAZ et al., 2011). A taxa de 
infecção varia de acordo com o país e o nível socioeconômico da 
população. Em populações que vivem em situações precárias, princi-
palmente de higiene, a taxa de prevalência da toxoplasmose alcança 
seu nível máximo, ainda na infância (ROBERT-G et al., 2012)

Em 2009, Sergipe registrou 69,3% de soro prevalência em 
gestantes e na capital Aracaju a prevalência foi maior que nos demais 
municípios sergipanos (YNAGAKI et al., 2009).

No Brasil, o programa de pré-natal, implementado pelo Minis-
tério da Saúde, inclui o diagnóstico clínico-laboratorial de gestantes e 
crianças expostas ao risco de T. gondii, disponível para todas as usu-
árias que procuram atendimento médico. Porém, existem dificuldades 
associadas as partes técnicas e operacionais, bem como problemas 
de interpretação dos diagnósticos laboratoriais (NETO et al., 2010).

O pré-natal é um o momento favorável para a educação em 
saúde, é imprescindível que os profissionais da saúde conheçam os 
fatores de risco associados a infecção pelo T. gondii para que possam 
oferecer informações adequadas as gestantes sobre as formas de 
prevenção desta zoonose (INAGAKI et al., 2009).

Orientações de prevenção primária, como a enfatização da im-
portância de medidas profiláticas ao manusear alimentos, manipular 
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carnes cruas e a utilização de luvas para manipular fezes de animais 
e solo durante a jardinagem ou lida com hortas são de extrema de 
importância (SARTORI et al.,2011). 

A educação em saúde, é a estratégia mais eficaz para redu-
zir os riscos de exposição e prevenir a toxoplasmose na gestação. A 
eficiência de um programa que aborda mudanças de hábitos de vida 
está ligada a ampla e repetida divulgação dos fatores de risco, bem 
como a participação de todos os profissionais de saúde e dos pacien-
tes. conhecer a prevalência de gestantes suscetíveis á toxoplasmose, 
considerando os fatores de risco de cada região é essencial para im-
plementar estratégias de controle eficazes (ROCHA et al., 2020).

Conhecer a percepção das gestantes sobre a toxoplasmose, 
seus riscos, formas de transmissão e de prevenção, auxilia no pla-
nejamento de ações de saúde e permite que politicas públicas sejam 
direcionadas para as populações com maior risco para aquisição da 
toxoplasmose durante a gestação e consequente infeção congênita. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a percepção de gestantes 
sobre a toxoplasmose, com foco nas fontes de infecção, transmis-
são e medidas preventivas, além de, identificar o conhecimento desse 
público alvo e auxiliar no planejamento de ações educativas sobre 
toxoplasmose.

 Metodologia
Aspectos éticos

O presente estudo foi submetido a Plataforma Brasil e ao Co-
mitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (nú-
mero do CAAE: 46113121.4.0000.5546).

 As gestantes que participaram da pesquisa, assinaram um 
Termo de Consentimento e de Livre Esclarecimento, permitindo vo-
luntariamente que as entrevistas fossem realizadas através de ques-
tionários sobre a toxoplasmose.

Foram respeitadas as boas práticas de pesquisa, estando à 
equipe à disposição para solucionar quaisquer dúvidas antes e depois 
do consentimento, assumindo total responsabilidade da pesquisa.
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Desenho do estudo

Foi realizado um estudo epidemiológico do tipo observacional 
e transversal sendo utilizado a amostragem não–probabilística por 
conveniência de acordo com Thrusfield (2004). O estudo observacio-
nal descreve a distribuição dos eventos conforme fatores de risco, 
mede a frequência e características de fatores de risco conhecidos, 
identifica novos fatores de risco e com isso auxilia no planejamento 
de serviços e programas de saúde (THRUSFIELD, 2004). O estudo 
foi realizado através da aplicação de um questionário semiestruturado 
para as gestantes, atendidas em Unidades Básicas de Saúde de mu-
nicípios sergipanos, onde faziam o acompanhamento pré-natal.   

Aplicação de questionário

O estudo foi caracterizado por uma pesquisa quantitativa, des-
critiva e exploratória, de uma população amostral composta por ges-
tantes que frequentavam as Unidades Básicas de Saúde para acom-
panhamento pré-natal. 

Um questionário individual foi usado para avaliar dados epidemio-
lógicos como: idade, renda familiar, área da residente, informações cli-
nicas acerca idade gestacional e realização de testes sorológicos, além 
de fatores de riscos para infecção de T. gondii, como  espécies animais 
de estimação em casa, tipo de alimento consumido, contato com solo ou 
jardinagem, informações de saneamento básico e hábitos alimentares e 
algumas questões sobre conhecimento da toxoplasmose e se recebeu 
orientações de profissionais durante a realização da consulta pré-natal.

A concessão das respostas foi de maneira voluntária com a 
assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, após o aceite, 
a coleta de dados foi realizada com a entrevista a gestantes.

Análise dos dados

Após o levantamento das informações, os dados foram tabula-
dos em planilhas do Microsoft Excel 2013 e expressos em porcenta-
gem para estatística descritiva.
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Resultados e discussões

Foram avaliados 31 questionários epidemiológicos específicos, 
contendo informações sobre o conhecimento das gestantes atendidas 
em Unidades Básicas de Saúde de munícipios sergipanos, sobre to-
xoplasmose e fatores de risco associados a doença. Para avaliação 
foi necessário associar algumas variáveis como idade gestacional, 
métodos higiênicos sanitários, números de animais sob guarda res-
ponsável em suas residências e orientações dadas pelos profissio-
nais de saúde quanto as medidas de prevenção e riscos da doença. 
Todas as gestantes entrevistadas possuíam idade entre 18 e 45 anos, 
sendo observado uma maior porcentagem de gestantes com idade 
entre 18 e 25 anos (FIGURA 1): 

Fonte: Elaborado pelo autor do texto.

Estudos relatam que o incremento da prevalência de anticor-
pos contra a toxoplasmose está relacionado a idade. A probabilidade 
de infecção por T. gondii aumenta com a idade e existe maior proba-
bilidade de exposição prévia para maiores de 25 anos (OLIVEIRA et 
al., 2001). A soroprevalência de T. gondii é maior em pessoas mais 
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velhas, devido ao maior tempo de exposição, dessa forma, estão mais 
suscetíveis a contaminação pelas diferentes formas infecciosas de T. 
gondii  (VARELLA et al., 2003).

Quanto a idade gestacional, 5 mulheres (16,12%) estavam no 
primeiro trimestre, 13 destas (41,93%) no segundo trimestre e outras 
13 (41,93%) no terceiro trimestre de gestação. A idade gestacional 
está intimamente ligada a soropositividade para T. gondii. A relação 
entre a infecção materna e a toxoplasmose congênita é relativamente 
baixa durante o primeiro trimestre e aumenta no final da gestação 
(JONES et al., 2003).

Com relação a renda, a maioria (54,83%) afirmara ter renda 
inferior a um salário mínimo, 32,25% destas recebem até um salário 
mínimo e 4 gestantes (12,90%) disseram receber acima de um salário 
mínimo. Quanto à moradia, a maior parte das gestantes residiam em 
área urbana (80,64%), enquanto 19,35% dessas mulheres residiam 
em zona rural. Durante a coleta de dados 31 entrevistadas (100%) 
relataram receber água tratada em suas residências.

Estudos anteriores demonstraram que residir em regiões ru-
rais, o contato com solos contaminados, durante a jardinagem ou cul-
tivo de hortas são fatores de risco para a toxoplasmose em mulheres 
grávidas. Condições de saneamento básico e acesso a água potável 
também estão associados a soropositividade para a toxoplasmose 
(VUEBA et al., 2020).

Em relação aos animais de estimação, observou-se que 
70,96% das participantes possuíam animais em casa: 7 eram tutoras 
de cães (22,58%), 13 de gatos (41,93%) e outras 2 (6,45%) possuíam 
cães e gatos domiciliados (FIGURA 2). A posse atual de cães e ga-
tos nem sempre está relacionada a contaminação por T. gondii. Po-
rém gatos podem disseminar oocistos no ambiente, enquanto os cães 
podem atuar como vetores mecânicos, auxiliando na transmissão de 
oocistos de T. gondii (FIGUEIRÓ FILHO et al., 2005).
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A maioria dos animais (54,83%) eram alimentados com carnes 
cruas. Estudos demonstram relação entre os hábitos alimentares dos 
animais, bem como o consumo de carnes cruas e  exames sororea-
gentes para toxoplasmose (DUBEY 2010), animais que não caçam e 
são alimentados com carne cozida ou comida própria para animais, 
correm menor risco de ser infecctados (JONES et al., 2014).

O tipo de alimento consumido, bem como as boas práticas de 
higiene durante a manipulação dos alimentos foram de interesse para 
o presente estudo: 74,19% das gestantes afirmaram lavar bem os ve-
getais, com solução de hipoclorito, antes de ingeri-los.70,96% rela-
taram não consumir vegetais crus fora de casa e 90,32% disseram 
durante a entrevista não se alimentar de carnes cruas ou mal cozidas. 
A infecção da toxoplasmose durante a gestação esta altamente asso-
ciada á ingestão de carne crua ou pouco cozida (SILVA et al., 2015) 
e também com a ingestão de legumes e verduras não higienizados. 
Muitos dos estudos publicados relataram relação entre o consumo de 
alimentos crus e a infecção por toxoplasma. Embora a grande maioria 
das entrevistadas afirmarem que evitam o comportamento, nenhuma 
destas demonstrou conhecimento dessa relação.

A maioria das entrevistadas (83,87%) relataram que já ouviram 
falar sobre a doença. Porém quando avaliadas posteriormente sobre 
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cada domínio do conhecimento investigado acerca da toxoplasmose, 
houve uma baixa proporção de gestantes com importante conheci-
mento. A figura 3 mostra que das gestantes entrevistadas, 54,83%, 
revelaram não conhecer nenhum risco que a toxoplasmose pode ofe-
recer ao feto, 64,51% afirmaram não conhecer as formas de transmis-
são da doença.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Estudos semelhantes demonstram um baixo nível de conhe-
cimento sobre a parasitose, os quais mulheres grávidas, geralmente 
não sabiam sobre medidas preventivas e riscos da toxoplasmose con-
gênita (CONTIERO et al., 2014). Conhecimentos adequados sobre os 
fatores de risco para a toxoplasmose melhora a adoção de comporta-
mentos preventivos e somente esses conhecimentos podem reduzir 
os riscos de infecção por T. gondii (AMIN et al., 2013).

Sobre as medidas preventivas, com a possibilidade de assina-
lar mais de uma alternativa, 54,87% afirmaram que os animais devem 
ser vacinados, 48,38% disseram que medidas de higiene pessoal e 
do ambiente são importantes, 19,35% acreditam que abandonar os 
animais é a medida mais cabível e 16,12% disseram não conhecer 
medidas preventivas. Embora o pouco conhecimento sobre a toxo-
plasmose em vários itens investigados, as gestantes pesquisadas 
indicaram que conhecem comportamentos que poderiam prevenir a 
toxoplasmose, a exemplo dos hábitos de higiene pessoal e ambiental.

Quanto as orientações que receberam durante o acompanha-
mento pré-natal sobre medidas preventivas da toxoplasmose: 54,87% 
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foram instruídas a não coletar as fezes dos animais sem luvas, 29,03% 
não receberam nenhum tipo de orientação e 6,45% das pacientes 
foram orientadas a doar seus animais. Observa-se que um número 
significativo de mulheres que não recebeu nenhum tipo de orienta-
ção sobre as formas de contaminação e prevenção da toxoplasmose 
por parte dos profissionais de saúde responsáveis pelo pré-natal. As 
orientações profiláticas não causam nenhum ónus ao sistema de saú-
de, entretanto trazem muitos benefícios, principalmente a saúde das 
gestantes e seus filhos. O conhecimento dos fatores de risco para to-
xoplasmose é importante para o planejamento e desenho de medidas 
de controle na atenção primária. Tais medidas devem ser adotadas 
para minimizar as falhas no diagnóstico das doenças de transmissão 
congênita, bem como na detecção precoce de crianças infectadas.

Considerações finais

O presente trabalho permitiu analisar o nível geral de conheci-
mento de gestantes sobre toxoplasmose, principalmente com relação 
as formas de transmissão e prevenção. A análise dos dados obtidos 
ressaltou a necessidade de direcionar medidas educativas sobre o 
tema para o público em geral, principalmente para as gestantes aten-
didas nas Unidades Básica de Saúde. 

Entende-se que a educação continuada sobre doenças infec-
ciosas, incluindo a toxoplasmose, é útil para prevenção de doenças 
com potencial de transmissão congênita. É importante enfatizar a ne-
cessidade de orientações a gestantes, enquanto rotinas das unidades 
de saúde., sendo necessário a implementação de medidas preventi-
vas mais integrais, por meio de políticas públicas de saúde e educa-
ção que levem em consideração aspectos econômicos, sociais, am-
bientais e culturais onde esse público alvo está inserido.
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RESUMO
As infecções bacterianas são um sério problema de saúde pública, ad-
quiridas principalmente na UTI. Os antimicrobianos assumem um papel 
importante quanto ao uso racional, visto o aumento na resistência bac-
teriana. Logo, surgiu a CCIH, responsável por desenvolver ações de 
prevenção e controle. O estudo foi aprovado em CEP de nº 4.625.817. 
Determinou-se o perfil das IH em pacientes da UTI de um hospital pú-
blico. Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo transversal, retros-
pectiva e qualiquantitativa do banco de dados da CCIH e de prontuários 
dos pacientes. O sítio de infecção mais acometido foi o abdominal. Evi-
denciou-se uma prevalência de gram-negativas, tendo a P. aeruginosa 
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em destaque. Acerca da resistência bacteriana, a P. aeruginosa mos-
trou-se na maioria multisensível. Como multirresistente destacou-se a 
K. pneumoniae e a A. baumannii. Dessa forma, ressalta-se que o perfil 
das infecções na unidade investigada apresenta uma variabilidade em 
relação a outros estudos, mostrando-se bastante preocupante. 
Palavras-chaves: Infecção Hospitalar. Farmacorresistência Bacteria-
na. Antibacterianos.

ABSTRACT
Bacterial infections are a serious public health problem, mainly acquired 
in the ICU. Antimicrobials play an important role in terms of use, given 
the increase in rational bacterial resistance. Soon, the CCIH emerged, 
responsible for developing prevention and control actions. The study 
was approved in the CEP nº 4,625,817. Determination of the HI profile in 
ICU patients of a public hospital. This is a cross-sectional, retrospecti-
ve and qualitative-quantitative field research of the CCIH database and 
patient charts. The most affected site of infection was the abdomen. 
A prevalence of gram-negative was evidenced, with P. aeruginosa in 
prominence. Regarding bacterial resistance, P. aeruginosa was mostly 
multisensitive. As multidrug resistant, K. pneumoniae and A. baumannii 
stood out. Thus, it is noteworthy that the profile of infections in the inves-
tigated unit presents a very varied relationship with other studies.
Keywords: Hospital Infection. Bacterial Pharmacoresistance. Anti-
bacterials.

1. Introdução

A Infecção Hospitalar (IH) ou Infecção Relacionada à Assistên-
cia em Saúde (IRAS) representa um grave problema na saúde pública, 
atingindo cerca de 1,5 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. 
Tal infecção é estabelecida quando os sintomas se manifestam após 
a admissão do paciente ao ambiente hospitalar ou quando adquirida 
por algum procedimento realizado, seja durante a internação ou aten-
dimento ambulatorial (GIROTI et al., 2018). 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) compreende-se como 
uma estrutura hospitalar dotada de um sistema de monitoração, que 
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tem como objetivo tratar enfermos em estado grave, necessitados de 
cuidados intensivos. Pacientes que se encontram no referido setor 
estão com a imunidade ainda mais debilitada e, assim, oportuniza a 
manifestação de microrganismos invasores, responsáveis por provo-
car tais infecções. Agravo este muitas vezes consequente da prática 
elevada de procedimentos invasivos (GÓMEZ-GONZÁLEZ; SÁN-
CHEZ-DUQUE, 2018). 

Os antimicrobianos são uma classe terapêutica comumente 
utilizada em hospitais e pela comunidade, caracterizada por ser uma 
terapia essencial no tratamento de infecções provocadas por bacté-
rias, vírus ou protozoários. Embora seja um grupo amplamente pres-
crito e importante, seu uso descontrolado causa danos para com a 
sociedade, como o surgimento de cepas resistentes. Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) é uma das maiores adversidades 
para a saúde mundial (RONDÓN et al., 2017). 

O tratamento medicamentoso com antimicrobianos é frequen-
temente necessário em pacientes que se encontram hospitalizados 
na UTI. Todavia, o uso inadequado dessa classe gera consequências. 
O histórico de prescrições antimicrobianas de amplo espectro devido 
indicações e diretrizes errôneas, bem como as internações prolon-
gadas, contribuem claramente para o progresso dos microrganismos 
resistentes, aumentando, assim, a incidência dos casos de infecção 
hospitalar (HAMISHEHKAR et al., 2016). 

Devido à essa crescente evolução, a produção e comerciali-
zação de novos antibióticos ativos contra esses microrganismos mul-
tirresistentes vem se tornado uma luta cada vez mais árdua. E como 
resultado, o aumento da morbimortalidade, além do acréscimo nos 
custos para com a saúde. Estudos demonstram uma presença maior 
de cepas gram-negativas resistentes, principalmente a Klebsiella 
pneumoniae às cefalosporinas de terceira geração, fluoroquinolonas, 
carbapenêmicos e aminoglicosídeos e a Pseudomonas aeruginosa 
para ceftazidima, piperacilina, tazobactam e fluoroquinolonas (ZAHA 
et al., 2019).

Levando em consideração todos os riscos causados aos pa-
cientes, profissionais da saúde e a população em geral, criou-se a Co-
missão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Órgão normativo, 
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com a finalidade de estabelecer regras e monitorar programas, a fim 
de minimizar os casos de infecções dentro dos hospitais. A incidência 
de pacientes que adquirem infecção hospitalar e a importância do 
controle através da CCIH está diretamente ligada à evolução da resis-
tência dos microrganismos aos antibióticos (FERREIRA; BEZERRA, 
2010). 

O alto índice de infecções hospitalares no ambiente da terapia 
intensiva e a alta incidência de prescrições inadequadas vem oca-
sionando um aumento da resistência bacteriana aos antimicrobianos. 
Dessa forma, qual o perfil das infecções em pacientes de uma UTI do 
município de Piripiri – PI?

Assim, foi possível realizar de forma primária o perfil das infec-
ções hospitalares nos pacientes de uma UTI de um Hospital Público 
do Município de Piripiri/Piauí. E de maneira secundária, avaliar a pre-
valência das cepas bacterianas isoladas nos antibiogramas. 

O interesse pela temática deste trabalho justifica-se pelo fato 
de que cada vez mais as pessoas estão morrendo em decorrência de 
bactérias multirresistentes em ambientes hospitalares. De acordo com 
a OMS, as mortes por infecção chegam até 25% em todo o mundo, 
sendo a maior parte delas adquiridas em hospitais durante o período 
de internação na UTI. Isso se deve à condição clínica e sensível em 
que se encontram os pacientes, com sua imunidade comprometida. 
Além disso, estão expostos obrigatoriamente a procedimentos inva-
sivos, que mesmo realizados de maneira adequada, ainda há altos 
riscos.

Ademais, o aumento acelerado da resistência bacteriana aos 
antibióticos vem diminuindo a eficácia terapêutica, acarretando um 
maior tempo de internação e custos demasiadamente elevados no tra-
tamento. Logo, nota-se a importância da identificação correta dos mi-
crorganismos e conhecimento prévio da sua relação com determinados 
medicamentos. Outrossim, diagnósticos precedentes, muitas vezes 
equivocados, e a necessidade do início imediato do tratamento, aca-
bam resultando no uso ineficaz e desnecessário de antimicrobianos.

Posto isso, é necessário um estudo mais aprofundado das prin-
cipais cepas bacterianas encontradas em uma UTI e sua relação com 
medicamentos disponíveis no mercado. Com isso, torna-se possível 
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analisar e encontrar de forma mais precisa antimicrobianos eficazes e 
seguros, diminuindo as mortes por infecção, o período de internação 
e consequentemente, os dispêndios hospitalares.

2. Metodologia

O presente estudo foi aprovado em CEP com o nº 4.625.817 
e refere-se a uma pesquisa de campo do tipo transversal, retrospec-
tiva e analítica com abordagem qualiquantitativa. A coleta de dados 
foi obtida por meio da verificação de documentos referentes aos in-
dicadores de infecção hospitalar, constante no banco de dados da 
CCIH e revisão dos prontuários de pacientes internados na UTI. As 
informações coletadas foram registradas em um formulário específico 
elaborado para esse fim.

A pesquisa ocorreu no município de Piripiri, Estado do Piauí. 
A cidade está localizada no norte do estado, à 166 km de distância 
da capital Teresina, situada no território dos Cocais. Possui uma po-
pulação estimada de 62.733 habitantes, taxa de mortalidade de 21,97 
óbitos por mil nascidos e dispõe de 33 estabelecimentos de saúde 
com atendimento pelo SUS (IBGE, 2017).

Como definição de critérios de inclusão foram selecionados to-
dos os pacientes que desenvolveram infecção hospitalar na UTI, de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC), no período de 01 de janeiro a 31 de agosto 
de 2020. Foi adotado o conceito de infecção hospitalar preconizado na 
Portaria 2.616/98 como toda a infecção adquirida após a admissão do 
paciente e que se manifesta durante a internação ou alta, quando puder 
ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares

Como critérios de exclusão foram descartados do estudo pa-
cientes com infecções hospitalares provenientes de outras unidades 
de internação ou outra instituição, bem como os que não realizaram o 
antibiograma ou tinham seus prontuários incompletos.

Foram coletados tanto dados documentados pela CCIH, quanto 
presentes no prontuário dos pacientes, no qual estes foram registrados 
em um formulário específico estruturado com informações como sítio 
de infecção, microrganismos envolvidos, antibiograma, antimicrobiano 
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e esquema terapêutico prescrito (dose, frequência de administração, 
duração do tratamento e via de administração).

Quantificou-se a prevalência de cada cepa bacteriana isolada 
nos exames microbiológicos mediante a fórmula: P = Número de ca-
sos existentes, pela mesma cepa bacteriana, em determinado período 
/ número de pessoas na população, presentes na UTI, no mesmo pe-
ríodo analisado que desenvolveram I.H x 100.

A pesquisa em questão seguiu os preceitos éticos estabeleci-
dos nas resoluções nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e n° 510, de 7 
de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), preservando 
a identidade dos pacientes, garantindo assim o anonimato. Os dados 
foram organizados e tabulados em planilhas do programa Microsoft 
Office Excel® 2016 para a análise descritiva das variáveis estudadas. 
Todas as análises foram apresentadas através de frequências absolu-
tas (N), relativas (%) e médias aritméticas e, após a análise, expostos 
através de tabelas, quadros e figuras para discussão.

3. Desenvolvimento

Em um primeiro momento, obteve-se 25 prontuários de pacien-
tes com diagnóstico de infecção hospitalar de acordo com o conceito 
predeterminado e dentro do recorte temporal planejado. Destes, fo-
ram selecionados 23 prontuários por meio da leitura dos arquivos, no 
qual 2 encontravam-se incompletos.  

Na etapa seguinte foi realizada a análise nos arquivos da 
CCIH, para verificar as informações que dizem respeito a etiologia 
da infecção. Dessa forma, dos 23 pacientes selecionados, somente 
8 estavam em concordância com os critérios de exclusão propostos. 
De posse dos 8 questionários, foi feita a leitura e análise minuciosa 
das informações e os resultados encontrados foram apresentados em 
tabelas e figuras para discussão.

3.1 Perfil das infecções hospitalares

As infecções hospitalares no ambiente da UTI, muitas vezes 
estão associadas a aspectos inerentes à própria estrutura hospitalar, 



420

ao estado de saúde do paciente e principalmente ao uso de disposi-
tivos invasivos, que acabam por levar microrganismos do ambiente a 
regiões mais sensibilizadas (BARROS et al., 2016). A tabela 1 aponta 
a distribuição dos sítios de infecção acometidos pelos microrganis-
mos isolados no presente estudo.

Tabela 1 – Sítio de infecções acometidos pelos patógenos isolados 
dos pacientes internados na UTI.

SÍTIO DE INFECÇÃO N %
Abdominal 12 52,2%
Respiratório 5 21,7%
Pele 3 13,05%
Trato Urinário 2 8,7%
Corrente Sanguínea 1 4,35%
TOTAL 23 100%

Fonte: Pesquisador responsável (2021).

De acordo com a tabela 1, a topografia que mais se destacou 
foi a abdominal (52,2%), seguida do trato respiratório (21,7%), pele 
(13,05%), trato urinário (8,7%) e corrente sanguínea (4,35%). Mostran-
do-se assim parcialmente divergente de estudos como o de Barros et 
al. (2016) que apresentou como principal foco de infecções o pulmonar 
(43%) seguido do abdominal (30%), bem como estudos de Carvalho 
e Trotta (2003), que de forma semelhante também apresentou o foco 
pulmonar (42%) como mais frequente, seguido do abdominal (35%). 

No estudo de Silva et al. (2012), o pulmão (71,2%) também 
apareceu como o mais recorrente, do trato urinário em segundo lugar 
(16,6%), já o foco abdominal (13,4%) apareceu com uma taxa bem 
abaixo dos demais estudos e as infecções na corrente sanguínea 
(10,1%). Dessa maneira, os índices de infecção nestas topografias po-
dem estar associados, principalmente, a microbiota natural do orga-
nismo, que é elevada no trato digestivo e respiratório, e uma vez que 
os pacientes em sua maioria são imunocomprometidos, acaba por 
facilitar a ocorrência de infecções oportunista. 

Analisando-se o perfil das culturas dos pacientes internados 
na UTI do HRCR, foi possível evidenciar os microrganismos mais fre-
quentes, como pode ser visto na tabela 2.
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Tabela 2 – Agentes etiológicos isolados dos pacientes internados na 
UTI e sua prevalência.

PATÓGENOS N PREVALÊNCIA (%)

BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS 20 86,96%

Pseudomonas aeruginosa 10 43,5%

Klebsiella pneumoniae 3 13,04%

Acinetobacter baumannii 2 8,7%

Proteus mirabilis 2 8,7%

Escherichia coli 1 4,34%

Enterobacter cloacae 1 4,34%

Serratia marcescens 1 4,34%

BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS 3 13,04%

Enterococcus faecalis 3 13,04%

TOTAL 23 100%
Fonte: Pesquisador responsável (2021).

A tabela 2 expressa que a maioria das bactérias isoladas são 
Gram-Negativas (86,96%), demonstrando uma enorme disparidade 
em relação ao percentual de Gram-Positivas, com apenas 13,04%. De 
acordo com Breijyeh (2020) a membrana externa estruturalmente mais 
complexa das bactérias gram-negativas é a maior responsável pela 
resistência aos antibióticos, tornando-as assim, um grande desafio a 
saúde pública e principalmente no que diz respeito aos pacientes de 
UTI, que em sua maioria são imunocomprometidos.

Tais resultados corroboram estudos brasileiros ao longo da 
escala temporal, como o de Sales Júnior et al. (2006) e Silva et al. 
(2012), no qual as gram-negativas prevalecem como mais frequentes. 
Ademais, demonstram também tendências de crescimento maiores 
que as anteriormente relatadas (40,1% - 2006; 72% - 2012; 86,96 % 
- 2020). Os mesmos estudos também validam os resultados obtidos, 
no que diz respeito a alta prevalência de Pseudomonas aeruginosa 
(43,5%), patógeno mais frequentemente isolado dentre os microrga-
nismos negativos encontrados.

Ademais, também se destacaram a Klebsiella pneumoniae 
(13,04%), Acinetobacter baumannii (8,7%), Proteus mirabilis (8,7%) e 
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de forma moderada a Escherichia coli (4,34%), Enterobacter cloacae 
(4,34%), Serratia marcescens (4,34%). Corroborando, de forma par-
cial, os estudos de Mota, Oliveira e Solto et al. (2018) e Sales Júnior et 
al. (2006), no qual dentre os microrganismos gram-negativos isolados 
mais prevalentes a K. pneumoniae (35,5% - 2018; 25% - 2006) e A. 
baumannii (14,3% - 2018; 24% - 2006) assumiram posições de desta-
que. Em contrapartida a E. coli (24,1% - 2018; 46% - 2006) apareceu 
entre as mais prevalentes em ambos os estudos.

No que concerne às bactérias gram-positivas o Enterococcus 
faecalis (13,04%) foi o único isolado. Diferindo-se de grandes estudos 
como os de El Mekes et al. (2019) e Hamishehkar et al. (2016), que de 
maneira semelhante investigaram microrganismo na UTI de um hos-
pital e constataram a presença preponderante de Staphylococcus au-
reus. Por outro lado, nos estudos de Weiner et al. (2016) o E. faecalis 
(7,4 %) apresentou-se de forma relevante ao ocupar a terceira posição 
quanto a frequência, no que tange os gram-positivos.

No tocante a resistência bacteriana, sabe-se que a infecção 
por bactérias resistentes está diretamente associada a elevadas taxas 
de mortalidade no âmbito hospitalar, principalmente no que diz res-
peito às Unidades de terapia intensiva.  Dessa forma, delineando-se 
como maior epicentro para surgimento progressivo de novas cepas 
multirresistentes (GISKE et al., 2011).  A figura 1 apresenta um gráfico 
que representa o perfil de resistência das cepas isoladas.
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Figura 6 – Perfil de resistência dos patógenos isolados dos pacientes 
internados na UTI.

Fonte: Pesquisador responsável (2021).

Logo, com base na figura 1, visualiza-se de forma relevante a 
grande proporção de bactérias com algum tipo de resistência a antimi-
crobianos (13/23). Segundo a OMS (2017), microrganismos como A. 
baumannii, P. aeruginosa, K. pneumoniae e E. coli estão apontadas 
como prioridade crítica de resistência. 

Dentre os mecanismos de resistência, o mais comum em bac-
térias gram-negativas ocorre pela produção de ß-lactamases, enzima 
a qual é capaz de romper o anel ß-lactâmico das drogas, tornando-
-as assim inativas. Em meio às ß-lactamases, sobressaem-se as que 
apresentam um espectro de ação estendido, as quais são chamadas 
de Extended-Spectrum BetaLactamase (ESBL), que conferem resis-
tência tanto aos antimicrobianos, quanto aos inibidores de ß-lactama-
ses (ANVISA, 2007).

De modo evidente no gráfico, a P. aeruginosa chamou atenção 
pela considerável proporção entre a quantidade de cepas com espec-
tro de ação multisensível encontradas (8/10), em comparação com 
parcela da mesma cepa que apresentou algum tipo de resistência 
(2). Uma vez que tal bacilo é um patógeno que, de modo geral, pos-
sui resistência natural a muitos dos antimicrobianos da rotina clínica, 
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compreendendo grande parte das penicilinas e cefalosporinas de se-
gunda geração (RONDÓN et al. 2017). 

Em geral, os microrganismos que apresentam resistência a 
três ou mais classes de antimicrobianos testados são classificados 
como multirresistentes, logo, parte significativa das bactérias isola-
das no estudo apresentou esse perfil (P. aeruginosa, A. baumannii, K. 
pneumoniae, E. coli). Entre as demais, destacou-se a A. baumannii e 
a K. pneumoniae, ambas com empatadas com a maior quantidade de 
cepas multirresistentes. Corroborando os estudos de Mota, Oliveira 
e Souto (2018) no qual a K. pneumoniae, E. coli, A. baumannii e P. 
aeruginosa se destacaram com altas taxas de multirresistência. 

No presente estudo, refletiu-se positivamente os dados refe-
rentes ao perfil de resistência do Proteus mirabilis (1), Enterobacter 
cloacae (1), Serratia marcescens (1) e Enterococcus faecalis (2) que 
também apresentou isolados multisensíveis (1), apresentados na figu-
ra 1. No qual, demonstrou um espectro de ação elevado, se compara-
do aos demais resultados. 

De acordo com Magiorakos et al. (2012), a porcentagem de 
infecções bacterianas acometidas nas redes assistenciais de saúde, 
demonstrou-se duas a três vezes maior nos países em desenvolvi-
mento, tornando assim a resistência aos antimicrobianos uma crise 
crescente. Com efeito, a resistência bacteriana pode acontecer tanto 
de forma intrínseca, isto é, naturalmente como uma etapa do proces-
so de evolução do patógeno, quanto de forma adquirida, a qual dá-se 
principalmente em virtude do uso indiscriminado de antimicrobianos 
(ANVISA, 2007). 

4. Considerações finais

O presente estudo demonstrou que o perfil das infecções hos-
pitalares da UTI investigada apresentou uma variabilidade em relação 
a outros estudos semelhantes. Apresentando em sua maioria, bacté-
rias Gram-Negativas, ressaltando sobretudo a Pseudomonas aerugi-
nosa, que apesar de ter sido a mais prevalente no período estudado, 
apresentou uma taxa geral de resistência bacteriana menor, se com-
parada às demais.
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Evidenciou-se também que parte relevante das cepas isoladas 
no estudo apresentaram resistência a um ou mais antimicrobianos, 
principalmente a Klebsiella pneumoniae e a Acinetobacter baumannii, 
as quais apresentaram-se de forma mais preocupante, resistente a 
maioria das classes testadas, inclusive aos carbapenêmicos. 

Logo, vê-se necessária valorização e enriquecimento de pro-
tocolos da CCIH do referido hospital, para que assim possam imple-
mentar novas regras e consequentemente obter resultados satisfató-
rios na corrida contra a resistência bacteriana na UTI.
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RESUMO 
Objetivo: descrever a mortalidade neonatal em um berçário de alto ris-
co no município de Caruaru-PE, em 2009. Método: estudo transversal, 
descritivo, realizado a partir de 110 prontuários dos recém-nascidos que 
foram a óbito no ano de 2009 em Caruaru - Pernambuco. As variáveis 
pesquisadas foram: sexo, cor da pele, peso ao nascer, Apgar, causa do 
óbito, dados sobre a gestação, e parto, faixa etária materna, escolarida-
de e saúde materna. Os dados foram tabulados e analisados nos Pro-
gramas Microsoft Excel® 2007 e Epi-Info. O estudo teve aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade ASCES, protocolo 091/09. 
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Resultados: das gestantes 60,9% possuíam entre 20-34 anos, 40,9% 
não concluíram o ensino fundamental. 69% das gestações não atingi-
ram o termo, 22,7% de RN morreram devido a prematuridade e 73% 
nasceram com baixo peso. Conclusão: A prevalência de mortalidade 
neonatal foi elevada, especialmente devido às causas preveníveis.  
Descritores: mortalidade neonatal; epidemiologia; enfermagem

ABSTRACT
Objective: to describe the neonatal mortality in a high risk nursery 
in the city of Caruaru-PE. Method:  a descriptive, transversal study, 
performed starting from medical records of newborns who died in  2009 
in the neonatal unity in Caruaru - Pernambuco, making 110 medical 
records. The variables studied were: sex, skin color, birth weight, Apgar 
score, cause of death, data on pregnancy and childbirth, maternal age, 
education and maternal health.  Data were tabulated and analyzed in 
Microsoft Excel® 2007. The study was approved by the Research Eth-
ics Committee from ASCES college, protocol 091/09. Results: among 
the pregnants, 60,9% was between 20-34 years and 40,9% have not 
completed elementary school. 69% of pregnancies did not reach the 
term, 73% were born with low birth weight, 22,7% of infants died due to 
prematury. Conclusion: The neonatal mortality prevalence were high, 
especially due to preventable causes. 
Descriptors: neonatal mortality; epidemiology; nursing

INTRODUÇÃO

A mortalidade neonatal é um indicador de saúde que avalia 
diretamente a assistência oferecida durante o pré-natal, parto e pe-
ríodo neonatal, refletindo as desigualdades sociais do país e as pos-
síveis dificuldades de acesso da população, em tempo oportuno, aos 
serviços de saúde resolutivos e qualificados. Uma vez que pode ser 
minimizada através da utilização das tecnologias de saúde disponí-
veis, tem sido considerada como causa evitável de morte (VIDAL, et 
al, 2003).

Entendida como a morte de criança ocorrida até o 28º dia de 
vida, a mortalidade neonatal resulta de uma cadeia complexa de fa-
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tores biológicos, socioeconômicos e relacionados à atenção à saúde 
(MARTINS, VELASQUEZ-MELENDEZ, 2004). Os fatores biológicos, 
como peso ao nascer e idade gestacional, são os principais fatores 
para a ocorrência do óbito neonatal (LIMA, CARVALHO, VASCON-
CELOS, 2008). 

As taxas de mortalidade infantil variam entre os diversos paí-
ses, apresentando-se a mortalidade neonatal, especialmente a preco-
ce (aquela ocorrida nos primeiros 7 dias de vida), como o constituinte 
de óbitos infantis de mais difícil redução (AQUINO, et al, 2003).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a cada 
ano em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimen-
to, quatro milhões de crianças morrem nos primeiros 28 dias de vida, 
e quase dois terços deles na primeira semana, quando o maior risco 
encontra-se nas primeiras 24 horas após o nascimento (BARROS, et 
al, 2008). 

Esta situação varia de acordo com características sociodemo-
gráficas. No Brasil, na última década, observou-se uma redução em 
todas as regiões do país, particularmente das mortes ocorridas no pe-
ríodo pós-neonatal. Desse modo, os óbitos neonatais passaram a ser 
o principal componente da mortalidade infantil, atualmente responsá-
vel por mais da metade dos óbitos no primeiro ano de vida (SOARES, 
MENEZES, 2010).

O Brasil é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM), um compromisso proposto, no ano 2000, às Nações 
pela Organização Mundial de Saúde, para reduzir em dois terços, até 
2015, a taxa de mortalidade infantil. Para isso é essencial a redução 
do componente neonatal, especialmente o precoce (DRUMOND, MA-
CHADO, FRANÇA, 2007).

Em 2000, o Brasil apresentou uma taxa de mortalidade ne-
onatal precoce de 13,8 óbitos por mil nascidos vivos e uma taxa de 
mortalidade neonatal tardia no mesmo ano de 3,7/1.000 nascidos vi-
vos. Já em 2006, o coeficiente de mortalidade neonatal precoce foi de 
10,8/1.000 nascidos vivos e o de mortalidade neonatal tardia de 3,1 
óbitos por mil nascidos vivos (BRASIL, 2007). 

Em uma busca na base de dados Medline, utilizando-se o 
descritor em saúde (Decs) mortalidade neonatal, foram encontrados 
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inúmeros artigos sobre esta temática, mas poucos estudos foram re-
alizados no município de Caruaru, importante pólo econômico e de 
saúde do interior pernambucano. 

Desta forma, o presente estudo objetiva descrever o perfil epide-
miológico da mortalidade neonatal em um hospital público do município 
de Caruaru, Pernambuco, no período de janeiro a dezembro de 2009.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo epidemiológico, do tipo transversal, 
descritivo, com dados secundários de 2009, obtidos a partir da obser-
vação 110 prontuários e complementados pelas Declarações de Nas-
cidos Vivos (DNs) e pelas Declarações de Óbitos (DOs) da unidade 
neonatal (Uneo) interna da Maternidade do Hospital Jesus Nazareno 
(HJN), antiga Fundação de Saúde Amauri de Medeiros - FUSAM, lo-
calizado no município de Caruaru, Pernambuco.

O HJN constitui uma instituição pública de saúde, de referência 
para gestantes de baixo e alto risco dos 32 municípios do interior de 
Pernambuco, que fazem parte da IV regional de saúde, além de aten-
der usuários de outros municípios integrantes do SUS. 

Nesse estudo a variável dependente foi a mortalidade neona-
tal, a qual foi dividida em precoce (menores de sete dias de vida) e 
tardia (do sétimo ao 28º dia). O coeficiente de mortalidade neonatal 
foi obtido através da razão entre o número de óbitos de crianças me-
nores de 28 dias num determinado período, sobre o número total de 
nascidos vivos no mesmo período, multiplicado por 1.000.

Foram adotadas como variáveis independentes, as caracterís-
ticas socioeconômicas (faixa etária, estado civil e grau de instrução) e 
de saúde (presença de hipertensão arterial, pré-eclâmpsia, diabetes 
gestacional e infecção urinária) maternas, características referentes à 
gestação (tipo de gravidez) e ao parto (tipo de parto: vaginal, cesárea, 
outro/fórceps), além daquelas relativas à criança (sexo, cor da pele, 
peso ao nascer, apgar no 1º e 5º minuto, presença de anomalia, tipo 
de anomalia congênita e causa do óbito).

Os dados foram processados e analisados utilizando-se o 
programa Microsoft Excel® 2007 e o software Epi-info versão 6.04 
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(Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, Estados Unidos), 
sendo descritas suas frequências absolutas e relativas. O projeto de 
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Faculdade ASCES, sob o parecer consubstanciado nº 091/09, em 
consonância com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saú-
de, que regulamenta as pesquisas que envolvem seres humanos.

RESULTADOS

Do total de 110 óbitos infantis observados nesse estudo, 106 
(96,3%) ocorreram no período neonatal – antes de completarem 28 
dias de vida – e 4 (3,7%), no período pós neonatal – de 28 dias a 
menos de um ano de idade. Dos óbitos neonatais, 80,2% (85/106) 
ocorreram no período precoce – até 6 dias de vida, e 19,8% (21/106) 
referiram-se a mortalidade neonatal tardia – de 7 até 28 dias de vida. 

O percentual de óbito nas primeiras 24 horas foi de 42,5% 
(45/106). A probabilidade de morrer antes de completar o primeiro ano 
de vida, utilizando-se como numerador o número de óbitos relaciona-
dos (110/4.949), foi de 22,2 para cada mil nascidos vivos, sendo 21,4 
por mil no período neonatal, e 0,8 por mil no período pós neonatal. 

Houve predomínio de óbitos entre recém-nascidos do sexo 
masculino (56%) e de raça parda (67,9%). O peso médio dos que evo-
luíram a óbito foi de 928 ± 731,3 g. A incidência de óbitos em neonatos 
com baixo peso (P< 2.500g) e muito baixo peso ao nascer (P< 1.500g) 
foi de 17,3% e 55,5%, respectivamente. O índice de apgar apresentou 
valores inferiores a sete em 66,4% dos nascidos vivos, no primeiro 
minuto de vida e em 55,5%, no quinto minuto de vida (Tabela 1). 

Tabela 1 - Número e percentual de óbitos dos nascidos vivos segundo 
algumas características dos recém-nascidos do Hospital Jesus Naza-
reno, Caruaru-PE, 2009.

Características do RN n %

Sexo
Masculino 61 56,0
Feminino 49 44,0
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Etnia
Branco 31 28,4
Indigena 1 0,90
Pardo 74 67,9
Preta 1 0,9
Ignorado 2 1,8

Peso ao nascer
< 1500 61 55,5
1500 a 2499 19 17,3
2500 e mais 30 27,3

Apgar 1 minuto
≤ 7 73 66,4
> 7 11 10,0
Ignorado 26 23,6

Apgar 5 minuto
≤ 7 61 55,5
> 7 23 20,9

Ignorado 26 23,6
Fonte: Produzida pelos autores, 2009

Na tabela 2 observa-se que houve predominância das ges-
tações pré-termas (69,1%), as gestações a termo (37–41 semanas) 
corresponderam a 30% do total dos óbitos enquanto os nascimen-
tos pós-termo alcançaram 0,9% do total das declarações analisadas.  
Quanto ao tipo de gravidez apenas 13% dos óbitos corresponderam a 
gestação dupla, enquanto 87% dos óbitos aconteceram em gestação 
de feto único.

Em relação ao tipo de parto, o parto vaginal predominou, al-
cançando 80,9% do total de óbitos e a proporção de cesáreas foi da 
ordem de 18,2%. Dentre todos os partos operatórios, 9 (42,9%) ocor-
reram em mães primíparas e 12 (57,1%) foram realizados em multípa-
ras. O percentual de parto vaginal entre multíparas foi de 52 (58,4%) e 
entre as primíparas, de 37 (41,6%).
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Tabela 2- Número e percentual de óbitos dos nascidos vivos segundo 
algumas características da gestação e do parto dos recém-nascidos 
do Hospital Jesus Nazareno, Caruaru-PE, 2009.

Características da gestação e parto n %
1

Duração da gestação
< 37 semanas 76 69,1
37 a 41 semanas 33 30,0
≥ 42 semanas 1 0,9

Tipo de gravidez
Única 94 87,0
Dupla 14 13,0

Tipo de parto
Vaginal 89 80,9
Cesárea 21 19,1

Fonte: Produzida pelos autores, 2009

A média da idade materna foi de 39±6 anos, com valor mínimo 
de 13 anos e máximo de 49 anos de idade. Observou-se que 29,1% 
dos óbitos eram de mães adolescentes (com idade inferior a 20 anos) 
e 8,2% possuíam idade de 35 anos ou mais. Referente ao número de 
filhos tidos anteriormente, 41,8% foram referentes a óbitos de mães 
que não tiveram outros filhos e 58,2% eram de multíparas (de um ou 
mais filhos tidos anteriormente).

A distribuição dos óbitos em relação ao grau de instrução da 
mãe indicou que 57,3% dos óbitos aconteceram nas mães que não 
concluíram o ensino fundamental, seguido por aquelas que não con-
cluíram o ensino médio (34,5%). 

Quanto às condições de saúde materna, se verificou que a 
maioria se encontrava saudável 80% (n=88) e 9,1% (n=10) delas apre-
sentavam gravidez gemelar. Todavia, a patologia mais presente foi a 
infecção urinária (1,8% dos casos). 
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Tabela 3- Número e percentual de óbitos dos nascidos vivos segundo 
características maternas dos recém-nascidos do Hospital Jesus Na-
zareno, Caruaru-PE, 2009.

Características Maternas n %
1

Faixa etária
10 – 19 32 29,1
20 – 34 67 60,9
35 ou mais 9 8,2

Escolaridade (anos)
Nenhuma 5 4,5
1 a 3 18 16,4
4 a 7 45 40,9
8 a 11 38 34,5
12 e mais 4 3,6

Paridade (filhos anteriores)
Nulípara 46 41,8
1 a 3 47 42,7
4 e mais 17 15,5

Condições de Saúde Materna
Hipertensão Arterial 1 0,9
Diabetes Gestacional 1 0,9
Infecção Urinária 2 1,8
Gemelaridade 10 9,1
Saudável 88 80,0
Outra 8 7,3

Fonte: Produzida pelos autores, 2009

Verifica-se que as principais causas de óbitos dos recém-nas-
cidos na maternidade estudada foram a prematuridade (n=25; 22,7%) 
e a Síndrome Desconforto Respiratório (n=25; 22,7%), seguida de 
sepse (n=18; 16,4%), conforme demonstra a tabela 4.
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Tabela 4- Número e percentual de óbitos dos nascidos vivos segundo 
as principais causas da morte dos recém-nascidos do Hospital Jesus 
Nazareno, Caruaru-PE, 2009.

Causa do óbito N %

Anencefalia 2 1,8

Aspiração Meconial 5 4,5

Síndrome Desconforto Respiratório 25 22,7

Sepse 18 16,4

Prematuridade 25 22,7

Malformações múltiplas 6 5,5

Pneumonia 5 4,5

Hipóxia Neonatal 5 4,5

Infecção Perinatal 6 5,5

Cardiopatia Congênita 6 5,5

Outras 14 12,7

Total 110 100

DISCUSSÃO

Os determinantes da mortalidade infantil são amplamente es-
tudados, no entanto, seu conhecimento tem produzido pouco impacto 
na sua redução em diferentes regiões do país (SOARES E MENE-
ZES, 2010).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 20% de to-
das as mortes ocorridas no mundo são de crianças menores de 5 
anos, sendo o componente neonatal responsável por uma grande pro-
porção destes óbitos, em especial nos países em desenvolvimento. 

Globalmente, no ano de 2008, o coeficiente de mortalidade neonatal 
foi estimado em 26 por mil nascidos vivos (NV) e no Brasil, para o 
mesmo ano, em 11 por mil NV, número aproximadamente duas vezes 
menor que o encontrado no presente estudo (21,4/1000 NV) (WHO, 
2010). 

Dentre os recém-nascidos que evoluíram para óbito, 80,2% 
destes aconteceram no período neonatal precoce, dado este compa-
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tível com os 74% encontrados no estudo no município de Pelotas-RS, 
em coorte de nascimentos realizada em 2004 (BARROS, et al, 2008).  
A mortalidade ocorrida nesta fase é de difícil redução, pois resulta 
de complexa cadeia causal em que condições adversas da mãe e do 
recém-nascido contribuem para o aumento do risco de morte e para 
a necessidade de maior complexidade da atenção hospitalar (SILVA, 
et al, 2010).  

Neste estudo, dos óbitos neonatais, 42,5% ocorreram nas pri-
meiras 24 horas de vida, sugerindo-se uma estreita relação entre a 
assistência ofertada à gestante e ao neonato no ambiente hospitalar, 
mais um indicador da importância desta atenção ser oportuna e ade-
quada ao binômio mãe-filho. Os óbitos acontecidos nas horas iniciais 
da vida retratam, normalmente, a magnitude das patologias, as precá-
rias condições de nascimento e a presença de malformações incom-
patíveis com a vida (DRUMOND, MACHADO e FRANÇA, 2007).

Neste contexto, o baixo peso ao nascer (P < 2.500g) tem sido 
fortemente associado como fator de risco para a mortalidade neona-
tal (RIBEIRO, et al, 2009). Estudos apontam que óbitos nesse grupo 
contribuem significativamente com a mortalidade infantil e neonatal, 
sendo assim é fundamental se investir na assistência desse conjunto 
de recém-nascidos para que haja uma redução da mortalidade neo-
natal (DUARTE e MENDONÇA, 2005).

Como observado na tabela 1, aproximadamente 73% dos óbi-
tos aconteceram em crianças com baixo peso ao nascer (P < 2.500g) 
e destes, pouco mais de 55% em recém-nascidos de muito baixo peso 
ao nascer (RNMBP; P < 1.500g). 

O baixo peso ao nascer frequentemente é causado pela pre-
maturidade e juntos, são os fatores mais importantes na determina-
ção da mortalidade neonatal, uma vez que crianças com essas ca-
racterísticas apresentam risco de morte significativamente superior 
ao de crianças nascidas com peso maior ou igual a 2.500g e duração 
da gestação maior ou igual a 37 semanas (KILSZTAJN, et al, 2000).

Como visto no presente estudo, 22,7% dos óbitos acontece-
ram em crianças pré-termos (Tabela 2), mostrando uma alta frequên-
cia de óbitos em neonatos prematuros, afirmação esta, corroborada 
por estudo de coorte realizado em Pelotas-RS, no ano de 2004, o 
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qual verificou prevalência de mortalidade neonatal em prematuros na 
ordem de 65% (BARROS, et al, 2008).

A prematuridade expõe o recém-nascido a uma série de com-
plicações, decorrentes da imaturidade dos sistemas orgânicos e 
agravadas pelo maior tempo de internação hospitalar, normalmente 
necessário aos neonatos pré-termos, as quais imputam em riscos a 
sobrevida da criança. Na anteriormente referida coorte de Pelotas-
-RS. Observaram que 65% dos óbitos neonatais ocorridos naquele 
ano, foram decorrentes de complicações da prematuridade (BAR-
ROS, et al, 2008).  

Além da prematuridade, a síndrome do desconforto respirató-
rio (22,7%) e a sepse (16,4%) (Tabela 4), foram as principais causas 
de óbitos no estudo. A Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) 
encontra-se diretamente relacionada à prematuridade21 e os óbitos a 
ela agregados indicam falhas em vários níveis do cuidado a gestante, 
estando a baixa frequência de uso de corticosteróide antenatal asso-
ciado à maior incidência de SDR e mortalidade neonatal, apontando 
a necessidade de melhorar o cuidado ao recém-nascido criticamen-
te doente. Já os óbitos por sepse em neonatos estão relacionados 
principalmente a colonização materna pelo Streptococco do grupo B, 
prematuridade e baixo peso ao nascer (GOULART, et al, 2006).

Pode-se observar que mais de 60% dos óbitos aconteceram 
naqueles RN que tiveram apgar inferior a 7 no primeiro minuto, e 
55,5% dos óbitos em RN com apgar inferior a 7 no quinto minuto. O 
índice de apgar verifica as condições de vitalidade do recém-nascido 
no primeiro e no quinto minuto após o nascimento, a partir dos seguin-
tes parâmetros: cor da pele, esforço respiratório, frequência cardíaca, 
tônus muscular e irritabilidade reflexa. O apgar menor que 7 é útil para 
identificar os recém-nascidos que necessitam de cuidados adicionais 
(TORRES, et al, 2010).

No estudo, os óbitos neonatais quando relacionados à idade 
materna não mostraram maior proporção entre as mães adolescen-
tes. Oliveira, Gama e Silva (2010) indicam que os filhos das referidas 
jovens apresentam maior probabilidade de morte durante o primeiro 
ano de vida, comparados aos de mães com 20 anos e mais de idade.  
A gestação na adolescência é um fenômeno complexo e não expres-
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sa somente o risco biológico da idade materna, mas pode expressar 
também dimensões como o estresse gerado por gestações não pla-
nejadas e nem sempre desejadas e a dificuldade de aceitação pela 
família (SCHOEPS, et al, 2007).  Desta forma, a idade materna não é 
considerada uma variável puramente biológica, pois ela se torna ne-
gativa quando influenciada por outras variáveis, como escolaridade, e 
no estudo viu-se que 34,5% das mães tinham o ensino fundamental 
completo e  57,3% não concluíram o ensino fundamental (Tabela 3) 
(RIBEIRO, et al, 2009).

A maioria dos recém-nascidos que foi a óbito nasceu por via 
vaginal. O maior número de partos por via vaginal está em conso-
nância com a indicação da OMS, que considera como taxa máxima 
de cesárea, 15% dos partos. Faz-se necessário uma interpretação 
cuidadosa deste dado, visto que se por um lado, hospitais públicos 
realizariam maior número de partos normais, a sua execução sem 
considerar particularidades maternas e o oportuno acompanhamento 
do trabalho de parto, podem trazer complicações que ponham em 
risco a vida do neonato (GIGLIO, LAMONIER e MORAIS, 2005). 

Devido ao desenho do presente estudo, não foi possível fazer 
inferências de causa e efeito, assim como verificação de fatores de 
risco para o desfecho, sendo estas limitações da pesquisa. Todavia, 
esta descrição permitiu delinear algumas características dos óbitos 
neonatais ocorridos na instituição e levantar hipóteses, as quais po-
derão ser esclarecidas em trabalhos futuros sobre o tema, realizados 
na maternidade pública estudada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As taxas de mortalidade neonatal são os indicadores mais uti-
lizados para avaliação de qualidade no atendimento neonatal. Conhe-
cer as condições relacionadas com a morbimortalidade neonatal e 
comparar os resultados dessas taxas entre os serviços de neonato-
logia podem auxiliar no planejamento de ações que visem à melhoria 
do atendimento aos recém-nascidos.

Com esse estudo foi possível observar que a prevalência da 
mortalidade em neonatos foi elevada, especialmente devido a causas 
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preveníveis, já que foi elevado o número de óbitos entre os recém-
-nascidos com peso menor que 2.500g e prematuros, condições que 
podem ser minimizadas com uma adequada assistência pré-natal, na 
sala de parto e cuidados após o parto. Além do mais, foi possível 
também levantar hipóteses sobre os óbitos neonatais ocorridos na 
instituição, e estas poderão ser esclarecidas com futuros trabalhos 
realizados na maternidade estudada.
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PREVENÇÃO DO HPV NAS MULHERES: CONDUTA ADOTADA 
POR ENFERMEIROS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

HPV PREVENTION IN WOMEN: CONDUCT ADOPTED BY 
NURSES IN THE FAMILY HEALTH STRATEGY

 
Thaina Jacome Andrade de Lima

Enfermeira Hospitalar do Município de Paraná/RN, 
Responsável técnica de enfermagem da Unidade Mista 

de Saúde Mãe Joaquina. Bacharel e Licenciada em 
enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte-UERN, Pós-graduanda em Enfermagem 
do Trabalho pela Faculdade IBRA, 

Paraná-RN
https://orcid.org/0000-0003-1289-8842

thainajacome@hotmail.com

Maria Valéria Chaves de Lima
Enfermeira da Atenção Básica do São Miguel/RN, Bacharel e 

Licenciada em enfermagem pela Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte-UERN, Pós-graduanda em

 Enfermagem do Trabalho pela Faculdade IBRA
São Miguel-RN

https://orcid.org/0000-0002-9278-5612
valerialima13@hotmail.com

Yara Kays Bessa de Almeida
Enfermeira da Atenção Básica do município de Pau dos 
Ferros/RN, graduada em enfermagem pela faculdade 

de enfermagem nova esperança- FACENE, 
pós-graduada em saúde da família-FAVENI

Pau dos Ferros-RN
https://orcid.org/0000-0001-7219-6362

enfa.yarabessa@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-1289-8842
mailto:thainajacome%40hotmail.com?subject=
https://orcid.org/0000-0002-9278-5612
mailto:valerialima13%40hotmail.com?subject=
https://orcid.org/0000-0001-7219-6362
mailto:enfa.yarabessa%40gmail.com?subject=


447

RESUMO 
Objetivo desse estudo é proporcionar a síntese de conhecimento para 
população, seja ela acadêmica ou até mesmo para leigos que bus-
quem conhecimento sobre o tema. Trata de um estudo de revisão inte-
grativa de abordagem qualitativa, realizado nas bases de dados Goo-
gle Acadêmico, Scielo Electronic Library Online e Science Research. 
O estudo mostra a prevenção do câncer do colo do útero, durante o 
processo em todas as consultas com a mulher, evidencia importância 
fundamental da atuação do profissional enfermeiro nas equipes da 
ESF. Contudo, mostra a importância das atividades educativas junto 
às equipes de saúde, incluindo todos os profissionais da unidade de 
saúde e a evidenciando a importância da comunidade.Concluiu-se 
que a produção científica recente relacionada à prevenção do câncer 
do colo do útero pelo profissional enfermeiro ainda é limitada, mas 
que pode melhorar com o avanço que a profissão se encontra. 
Palavras-chave:  Neoplasias; Colo do útero; Enfermagem.  

ABSTRACT
The objective of this study is to provide the synthesis of knowledge for 
the population, whether academic or even for lay people seeking know-
ledge on the subject. It is an integrative review study with a qualitative 
approach, carried out in the Google Scholar, Scielo Electronic Library 
Online and Science Research databases. The study shows the preven-
tion of cervical cancer, during the process in all consultations with the 
woman, evidences the fundamental importance of the role of the pro-
fessional nurse in the FHS teams. However, it shows the importance of 
educational activities with the health teams, including all professionals in 
the health unit and highlighting the importance of the community. It was 
concluded that the recent scientific production related to the prevention 
of cervical cancer by the professional nurse is still limited, but that it can 
improve with the advancement that the profession is.
Keywords: Neoplasms; Cervix Uteri; Nursing.

Introdução 

No Brasil, o câncer relacionado ao colo do útero é a terceira 
neoplasia maligna que acomete as mulheres em diferentes idades, 
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devido a diversas circunstâncias, apenas superado pelos cânceres 
de pele não melanoma e da mama, que são superiores. Foram es-
timados cerca de vinte mil novos casos de câncer de colo de útero 
para os anos de 2019 e 2020. Sua constância é variável conforme a 
região em que se vive e implica em que ocupe as seguintes posições 
no país: Norte – primeira; Centro Oeste e Nordeste-segunda; Sudes-
te- terceira e no Sul a quarta. Considerando-se somente a população 
feminina que está dentre os primeiros lugares, como se aparece em 
segundo lugar e representa cerca de 15 % de todos os tipos de câncer 
(RIBEIRO, 2018). 

Esse tema em tal de tipo de câncer se insere no âmbito da saú-
de da mulher, área considerada e subestimada na estratégica para 
ações prioritárias no Sistema Único de Saúde (SUS) no nível da Aten-
ção Primária. A concentração que se é imposta aos esforços gover-
namentais aliada à produção acadêmica e à atuação dos profissionais 
também trouxe melhorias no acesso à prevenção do câncer do colo 
do útero em todo o país, com qualidade. Contudo, ainda se mostra 
insuficiente e com algumas deficiências como sinalizado nas estima-
tivas de incidência, a tendência de mortalidade e em muitas regiões e 
situações cresce e o diagnóstico ainda é feito em estágios avançados 
da patologia (GOMES et al, 2018).

Nesse cenário em que se encontra e se depara sobre a magni-
tude há que se destacar a lenta evolução das lesões cervicais iniciais 
que são mostradas a cerca de vinte anos até a fase invasora, fato 
que, por si só, fala a também de forma objetiva a favor dos benefícios 
das ações preventivas para alterar o curso da doença neste cenário. 
Quando não adequadamente tratada de forma eficaz, a infecção pelo 
Papilomavírus humano (HPV) tem sido apontada como um forte fa-
tor de risco para o desenvolvimento de tal patologia que é também 
associada a outros cofatores que sã ode agravos a população, como 
exposição ao agente infeccioso da Chlamydia trachomatis e da imu-
nodeficiência adquirida, fatores que estão diretamente relacionados, 
como também o tabagismo, uso de contraceptivos orais por longo 
tempo e a multiparidade. O rastreamento ainda é feito pelo teste de 
Papanicolaou, exame citopatológico do colo do útero para se haver a 
detecção das lesões precursoras (INCA, 2020). 
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Para que sejam obtidos os benefícios desse exame se faz nes-
se cenário da prevenção do câncer do colo do útero, um procedi-
mento indispensável em todos os passos dos procedimentos a ele 
relacionados, com grande importância desde a coleta até os resul-
tados e encaminhamentos, são considerados de extrema relevância 
(BRASIL, 2015).

Dentro disso a gestão da qualidade não pode faltar e eficiência 
desse método deve obedecer a rígido controle laboratorial com uma 
equipe altamente capacitada para tais procedimentos, treinamento 
permanente dos profissionais e sistema de comunicação do resulta-
do é relevante sempre, com vistas ao impacto positivo esperado e 
desejado. Isso porque o diagnóstico precoce é fundamental e traz 
ótimos prognósticos, entretanto, tem como entraves a baixa capacita-
ção dos profissionais, que diante de tais procedimentos devem estar 
sempre em busca de conhecimentos para se prestar uma assistência 
de qualidade. Dificuldades de absorção da demanda e das gestões na 
definição do fluxo assistencial hierarquizado em diferentes níveis de 
atenção e sistemas de referência (GOMES et al, 2018).

A doença e as reações com à cirurgia, a quimioterapia e ra-
dioterapia também podem comprometer física e psicologicamente a 
mulher em diversos momentos durante o tratamento, agredir, fragilizar 
e levar a distorções da sua identidade e imagem femininas, por isso 
se deve ter um profissional enfermeiro capacitado para prestar assis-
tência a paciente de forma individualizada, não se vendo a doença 
em si, mas um ser humano que precisa de atenção e cuidados.  Além 
do sofrimento de seus familiares pela insegurança e temor, que a do-
ença em si traz para todos, decorrentes da condição vivida. Quanto 
mais tardia é a sua detecção, menores são as possibilidades de re-
duzir seus danos, por isso se dá a importância da detecção precoce, 
condição que dimensiona a importância de ações preventivas (INCA, 
2020).

As Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) são consi-
deradas uma grande e eficaz porta de entrada do usuário no sistema 
de saúde, para se obter um acompanhamento de qualidade no espa-
ço em que o enfermeiro é importante integrante da equipe multipro-
fissional da Estratégia Saúde da Família (ESF). Logo que o tamanho 
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da área de abrangência, se alastram equipes que têm como desafio 
o trabalho integrado da equipe e a responsabilidade pelas pessoas ali 
residentes (CARVALHO, 2016).

Diante disso, os enfermeiros desempenham atividades técni-
cas específicas de sua competência, com conhecimentos práticos e 
científicos, administrativas e educativas e através do vínculo com as 
usuárias, que traz um cuidado mais individualizado e concentra esfor-
ços para reduzir os tabus, mitos e preconceitos e buscar o convenci-
mento da clientela feminina acerca de seus benefícios da prevenção 
(MELO et al, 2014).

Para o planejamento dar certo as atividades e estratégias, 
devem ser consideradas e respeitadas as peculiaridades regionais, 
envolvimento das lideranças comunitárias, profissionais da saúde, 
principalmente do profissional enfermeiro que está diretamente com 
paciente, movimentos de mulheres e meios de comunicação são 
de extrema importância frente ao cuidado e atendimento a mesma 
(INCA, 2011).

A principal estratégia adotada pelo enfermeiro e unidade de 
saúde para o controle do câncer de colo do útero na Atenção Primária 
de Saúde é a realização do exame preventivo (Papanicolau), realiza-
do em mulheres de 25 a 59 anos de idade, podendo ser interrompi-
dos quando, após essa idade, as mulheres tiverem apresentado pelo 
menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos 
(INCA, 2020).

Dentre os fatores de riscos para o câncer uterino são conside-
rados e importantíssimos a existência de múltiplos parceiros sexuais, 
tabagismo, como também o uso prolongado de pílulas anticoncepcio-
nais, sendo bastante relevância para o desenvolvimento, início preco-
ce da atividade sexual, baixa condição socioeconômica, imunossu-
pressão e higiene íntima inadequada durante os períodos primordiais 
do dia e infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) (MOURA, 2015).

O vírus do HPV é eliminado pelo organismo de forma espontane-
amente, o que significa que boa parte das pessoas que foram infectadas 
pelo vírus não apresenta sintomas de forma evidencial. Os tipos de HPV 
16 e 18 são responsáveis por cerca de 70 % da maioria dos casos de 
câncer de colo do útero em todo o mundo (WHO, 2014). Contudo, o Mi-
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nistério da Saúde (MS), a partir de março de 2014, começou a campanha 
de vacinação contra o HPV, cuja eficácia é comprovada para mulheres 
que ainda não iniciaram a vida sexual ativa (OLIVEIRA, 2017).

O tema que se está em estudo justifica-se pela grande impor-
tância no âmbito da saúde e incidência do câncer de colo do útero no 
Brasil, o grande número de mortes ocasionadas por esta enfermidade 
aliado ao receio e temor das mulheres em expor o próprio corpo na 
realização do exame preventivo. Diante desta problemática, questio-
na-se a assistência dos enfermeiros prestada durante as consultas 
ginecológicas, despertando a inquietação e o interesse pela temática.

Os cuidados prestados pelo enfermeiro da Atenção Básica em 
Saúde contribuem e são de extrema importância e indispensáveis 
para detecção precoce do câncer de colo do útero na mulher e redu-
ção dos elevados índices de morbimortalidade.

Trata de um estudo de revisão integrativa de abordagem qua-
litativa. A metodologia em questão trata-se de um estudo que será 
realizado através da coleta de dados realizada a partir de fontes se-
cundárias, que será feito por meio de levantamento bibliográfico den-
tre estudos acadêmicos e diretrizes do sistema nacional e mistério da 
saúde, como outras plataformas de conhecimento acerca do tema.

A revisão integrativa, desta forma, é a mais ampla abordagem 
metodológica que se é referente às revisões para estudos acadêmicos 
e são de grande utilidade para os estudantes desfrutarem e aprende-
rem cada vez mais, proporcionando a inclusão de estudos experimen-
tais e não-experimentais para uma compreensão mais completa do 
fenômeno que se é analisado em questão. Combina também dados 
da literatura teórica e empírica para se ter as duas visões que são im-
postas para termos conhecimento acerca do que se trata e vivenciar 
de todas as possibilidades para podermos prestar um estudo mais 
completo, além de incorporar um vasto leque de propósitos: definição 
de conceitos, mostrando as teorias da revisão de teorias e evidências, 
e análise de problemas metodológicos de um tópico particular que es-
teja em pauta. A ampla amostra, em conjunto com a multiplicidade de 
propostas é diversa, deve gerar um panorama consistente e compre-
ensível de conceitos complexos e importantes, teorias ou problemas 
de saúde relevantes (WHITTEMORE R, KNAFL, 2014).
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As fontes de pesquisa que foram utilizadas e onde os artigo 
foram encontrados se deram por meio de algumas plataformas digi-
tais de buscas em selecionadas bases de dados que proporcionaram 
melhor resolução para encontro do tema referido, e podemos descar-
tar dentre eles Google Acadêmico, Scielo Electronic Library Online e 
Science Research, onde os mesmos foram utilizados de forma cons-
ciente e seguindo os termos necessários para se obter uma pesquisa 
precisa e atualizada para se ter um estudo atual e que possa agregar 
ainda mais o meio acadêmico por meio de diversas funções, como de 
filtragem de artigos mais recentes e da área em questão.

Para coleta eficaz do presente estudo foi empregado os se-
guintes descritores: Enfermagem, HPV (Papilomavírus Humano), as-
sistência de enfermagem, câncer de colo de útero, por meio de coleta 
dos artigos utilizou- se como critério de inclusão os estudos que foram 
produzidos nos últimos 10 anos e que estivessem com os descritores 
citados anteriormente em pauta, e como critérios de exclusão todos 
os estudos que não tivessem fugissem do tema proposto e que ultra-
passe os anos. 
 
DESENVOLVIMENTO 
Conduta adotada por enfermeiros na Estratégia Saúde Da Família

Dentre as ações de educação em saúde, nas unidades bási-
cas de saúde, presentes na ESF, compõem uma das estratégias utili-
zadas pelo Ministério da Saúde, para o controle e prevenção do cân-
cer do colo do útero. Contudo, torna-se fundamental e indispensável 
que os enfermeiros sejam capacitados e tenham os conhecimentos 
científicos e práticos para atuarem de acordo com essa perspectiva 
(BRASIL, 2013).

Uma das estratégias que foram criadas pelo MS é a adoção 
do Protocolo de Atendimento às Mulheres na prevenção do câncer 
de colo uterino, para servir como orientação aos enfermeiros da ESF 
na realização do exame preventivo, para se obter realizarem um aten-
dimento mais direcionado e buscarem cada vez mais o atendimento 
ideal para todos com qualidade e eficácia. Portanto, esse protocolo 
tem como objetivo primordial melhorar as habilidades do enfermeiro 
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no atendimento à mulher frente a tal situação. É notório que os enfer-
meiros possuem conhecimento desse protocolo, todavia não fazem 
uso do mesmo em sua prática diária da maneira que deveria ser rea-
lizada (BRASIL, 2014).

Os profissionais enfermeiros apontam sobre a importância da 
organização de suprimentos e da manutenção de materiais dentro da 
ESF. Muitas vezes a falta destes materiais interrompem ou não pro-
cedem um procedimento que seja realizado e pode decorrer de um 
descompasso da relação entre a previsão de uso, e o mal uso como 
são utilizados de forma errada, a licitação pública pela secretaria e 
o repasse para as Unidades de Saúde. Portanto, há necessidade de 
modificar o enfoque que está sendo dado para distribuição de espaço, 
material e qualificação de pessoal (INCA, 2016).

Para uma assistência e melhor resultado das ações do enfer-
meiro dentro da unidade de saúde frente a essa situação da mulher 
câncer de colo de útero, destaca-se a importância de um sistema 
de controle das mulheres da sua área de abrangência por meio de 
um rastreamento, para se obter um rastreamento precoce. O sucesso 
desta ação está diretamente ligado a um número eficaz e suficiente 
de profissionais capacitados para realizar os exames, bem como o 
diagnóstico correto e o tratamento das mulheres (BRASIL, 2020). 

É de suma importância o enfermeiro estabelecer um vínculo 
com paciente de modo que esse possa reduzir seus medos, sanar 
suas dúvidas e ansiedades acerca da realização do exame preventivo, 
mostrar a importância da detecção precoce e isso se torna possível à 
medida que a mulher interage com o profissional e desloca o foco do 
procedimento às necessidades de se expressar mediante a situação 
e vai ficando mais confortável, o enfermeiro tem esse papel indispen-
sável frente a isso (MELO, 2012).

Os profissionais de saúde, principalmente e inclusive os enfer-
meiros, devem e tem que enfatizar junto à população a importância 
de adotar estratégias de prevenção primária em relação ao câncer 
cervical, como o uso de preservativos masculinos e femininos para 
realizarem as relações sexuais seguras (MENDONÇA et al, 2017). 
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Importância do enfermeiro e sua relação com paciente 

O enfermeiro tem um papel muito importante e de grande re-
levância nas unidades básicas de saúde de todo pais, pois ele está 
mais próximo da população, diariamente com as mesmas prestando 
assistência e construindo um vínculo, através da criação do vínculo 
com a comunidade, com a educação em saúde desenvolvidas nas co-
munidades e escolas, torna-se mais eficaz as consultas e resultados 
esperados, com a realização do exame histopatológico, dando ênfase 
na prevenção esclarecendo todas duvidas das usuárias, buscas ativam 
das mulheres faltosas através das visitas domiciliares (ARRUDA, 2013).

Também podemos perceber e é notório que com a atuação do 
enfermeiro na educação em saúde, no incentivo à realizações anu-
ais do exame Papanicolau, prestados nas unidades, e nas conversas 
onde são esclarecidos mitos e medos que estão relacionados ao exa-
me preventivo, na busca ativa direta desta população e na realização 
do próprio exame em si, os índices de mulheres que se previnem 
podem aumentar logo assim, contudo, os índices de novos casos irão 
diminuir consequentemente a diminuição de óbitos por câncer de colo 
uterino (BRASIL, 2013).

O enfermeiro precisa e se faz necessário trabalhar com os fa-
tores negativos do exame preventivo, que trava algumas das mulheres 
a realizar o mesmo, sendo de suma importância para mesma. Já para 
outras, o exame é visto como um fator positivo focado para o autocui-
dado das mulheres com seu corpo e faz com que elas reconheçam a 
importância da prevenção e detecção precoce do câncer de colo de 
útero e assim ajudando em ter uma vida saudável (ROSA et al, 2015).

Desta forma, a enfermagem e toda equipe de enfermagem e 
multiprofissional vem se destacando nesta atividade do cuidado pre-
ventivo, procurando desenvolver estratégias de incentivo aos profis-
sionais envolvidos, para trazer a população feminina e que estejam 
na idade correta e com vida sexual ativa para as unidades de saúde,  
para melhor qualidade da assistência às mulheres, o papel do enfer-
meiro da ESF é orientar e informar quanto à importância do exame 
preventivo, de uma forma interativa, ampliando o autoconhecimento e 
o autocuidado do público feminino (BRUNNER, 2011). 
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Importância do Equipamento de proteção individual 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) é definido pela Nor-
ma Regulamentadora nº 06 (NR-06) do Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE). Contudo, além de serem os responsáveis pela proteção 
dos profissionais de saúde e integridade do indivíduo, os EPIs tam-
bém têm papel importante no intuito de minimizar os riscos ambientais 
do ambiente de trabalho e promover a saúde e o bem-estar, evitando 
acidentes e doenças ocupacionais que estão no dia dos profissionais 
de saúde.

A utilização de EPIs é importantíssima, pois previne e reduz 
os riscos de contaminação através de materiais biológicos. Eles são 
regulamentados pelo Ministério do Trabalho e possuem papel funda-
mental e indispensável durante todo e qualquer procedimento invasivo 
ou não, para proteção aos técnicos de coleta e outros membros que 
atuam na área da saúde, garantindo a proteção contra doenças como 
AIDS e Hepatite, além de fungos, bactérias e outros inúmeros tipos 
de patógenos diferentes e incontáveis que estão na flora normal da 
microbiota humana.

O EPI que todos pensam que serve necessariamente para evi-
tar acidentes com materiais biológicos ou não, mas  não é respon-
sável por evita os acidentes em si, na sua essência, mas pois quem 
os evita é principalmente e exclusivamente o próprio usuário desses 
equipamentos em que esteja utilizando de maneira errônea, compro-
metendo sua saúde e a saúde do paciente que está sendo atendido 
naquele momento e colocando em risco a saúde de todas da equi-
pe que trabalham com o mesmo, contudo, o enfermeiro do trabalho 
oferece assistência e conhecimento e cuidados de enfermagem junto 
ações educativas que estão ligadas mediante a importância seu uso 
com ciência sobre o mesmo. Eles existem e são feitos para evitar 
alguma lesão ou para diminuir sua gravidade caso ocorram. Também 
possuem a função de proteger o corpo contra efeitos de substâncias 
que possam causar doenças ocupacionais (OLIVEIRA, 2013).

O uso correto do equipamento de Proteção Individual (EPI) 
previne possíveis riscos que possa ameaçar a saúde e a segurança 
do profissional enfermeiro e de toda sua equipe, mas é claro que es-
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tes equipamentos só não serão eficazes se os trabalhadores  se os  
usuários não tiverem conhecimento de como usar e não estiverem 
conscientes da importância do seu uso e se receberem treinamento 
para utilizá-los de forma adequada e correta da melhor maneira pos-
sível, onde o enfermeiro tem papel fundamental e indispensável na 
educação em saúde e orientações de como usar e maneira correta 
dos mesmos e duração de cada um, relacionada a proteção de doen-
ças ocupacionais (OLIVEIRA, 2013).

Segundo Oliveira (2013) a utilização dos equipamentos, os, 
EPI e EPC serve para minimizar, reduzir ou eliminar os riscos ineren-
tes às atividades que os trabalhadores exercem que são realizadas 
pelos colaboradores das unidades de saúde ou quaisquer empresas 
que necessitem do uso dela, garantindo assim a segurança da equipe 
e pacientes que ali estão necessitando de atendimento de qualidade 
com equipamentos de qualidade.

É importante salientar e ter em mente sobre a utilização dos 
mesmos e que a preocupação dos profissionais estão diretamente li-
gadas  e relacionadas com ambas as formas de proteção que se deve 
existir de forma integral e continua para um melhor atendimento, pois 
cada uma possui papel importante e um propósito específico que lhe 
és de uma não elimina a outra, tornando-se cada vez mais importante 
e indispensável e sempre será e se deve se estar buscando mostrar 
para os profissionais de saúde, em ênfase o enfermeiro em questão 
ao atendimento ao procedimento de Papanicolau e nunca esquece-
rem da importância utilizar os equipamentos que são tão importantes 
para todos. A importância de se utilizar os equipamentos de segu-
rança que serão usados em conjunto é grande pois somente serão 
eficazes se assim será ou é possível preservar a saúde e a segurança 
de forma ampla e com sabedoria e responsabilidade.
 
Orientações para realização do exame Papanicolau 

Os materiais que são utilizados no procedimento que se é 
realizado para a coleta do exame histopatológico, são dentre eles os lis-
trados a seguir: Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), especulo 
vaginal, escovinha endocervical e espátula de Ayres (PINHEIRO, 2018).
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Para a realização do exame e que seja realizado o procedi-
mento de forma eficaz, é necessário que a mulher receba orientações 
de preparo como, por exemplo, antes do procedimento acontecer, 
não realizar duchas vaginais, utilizar medicações vaginais ou, prati-
car relações sexuais, no período correspondente a, 48 horas, antes 
do período em que se procede ao exame, além de, não se encontrar 
menstruada. Porém, sangramentos considerados atípicos, devem ser 
investigados (INCA, 2016).

O profissional enfermeiro em questão, possui papel de extre-
mo valor frente à prevenção, não somente ao que se refere ao câncer 
cervical, como também prevenção de outras doenças relacionadas e 
também agravos, sendo de fundamental valor a conduta adotada por 
este profissional ao longo de um atendimento, que seja um atendimen-
to com qualidade e com todos os conhecimentos possíveis acerca do 
problema em que se encontra durante a consulta de enfermagem, 
a destacar que esta, pode ser um fator determinante na assistência 
prestada ao cliente (PAULA, 2012).

Contudo, é de grande importância que o enfermeiro assuma 
o seu papel enquanto e durante todo período em que presta atendi-
mento, profissional com tal arcabouço de responsabilidades e busque 
meios e estratégias que alcancem as mulheres, de forma que lhes 
tragam segurança, principalmente para paciente e que as que pos-
suem fatores de risco para o desenvolvimento desta doença, para 
encorajá-las e auxiliá-las a formular suas próprias metas de saúde, 
acolhendo de forma segura, acompanhando, orientando, esclarecen-
do duvidas da paciente e  também dos familiares que se encontra-
rem durante o momento da consulta e atendimento de enfermagem e 
fornecendo novos conhecimentos sobre a doença, esquematizando 
atividades comunitárias e individuais para que haja eficácia na pro-
moção de saúde, e quando necessário auxiliar no enfrentamento da 
doença (INCA, 2016).

É importante que tanto a população quando os profissionais de 
saúde, principalmente o enfermeiro que eles tenham em mente, que o 
diagnóstico precoce da doença pode aumentar a perspectiva de cura. 
Esse entendimento deve ser realizado com o maior conhecimento 
científico e técnico e que pode resultar em ampliação da aderência ao 
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tratamento e possivelmente, redução de maiores danos à saúde da 
paciente, além, do fato, de que os gastos com prevenção são signifi-
cativamente inferiores a gastos com o tratamento da doença (JESUS 
et al, 2013).
 
Considerações Finais 

A presente revisão integrativa da literatura sobre o cuidado que 
o enfermeiro deve tomar na prevenção do câncer do colo do útero, 
durante o processo em todas as consultas com a mulher, evidenciou 
que é de fundamental importância a atuação desse profissional nas 
equipes da ESF em todos os níveis de atendimento que forem de 
sua competência. Suas atividades são desenvolvidas em múltiplas di-
mensões, entre elas: realização das consultas de enfermagem e do 
exame de Papanicolau, também são realizadas ações educativas di-
versas junto à equipe de saúde e comunidade, gerenciamento e con-
tatos para o provimento de recursos materiais e técnicos, controle da 
qualidade dos exames, verificação, comunicação dos resultados e en-
caminhamentos para os devidos procedimentos quando necessário.

A pesquisa aponta  e mostra que os enfermeiros possuem e 
tem pleno conhecimento das atividades de sua competência, mas não 
realizam de forma satisfatória devido a diversos fatores que as dificul-
tam, entre elas, a falta de tempo, com tantas atividades e poucos pro-
fissionais que são impostos nos estabelecimentos de saúde, dificulta 
um atendimento de maior qualidade e escassez de material para a 
realização do exame, demora no resultado, deficiência na infraestru-
tura das unidades de saúde e sentimentos das mulheres de medo e 
vergonha em realizar a coleta.

A relação profissional/paciente rotineiramente não cumpre com 
o papel educativo que deveria ter mediante a tal situação como essa, 
isso acontece principalmente, pela tradição de ensino dos profissio-
nais de saúde, que deixam os aspectos técnicos predominar, onde de-
veriam usar mais a educação em saúde que é de extrema importância 
pra o autocuidado da mesma, excluindo os aspectos psicossociais e 
de comunicação, que é considerado um princípio ético do cuidado de 
enfermagem, comprometendo a assistência prestada.
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Contudo, se mostra a importância das atividades educativas 
junto às equipes de saúde, todos os profissionais da unidade de saú-
de e a importância da comunidade. Um gerenciamento para o provi-
mento de recursos materiais e técnicos são indispensáveis mediante 
a necessidade do atendimento, o número suficiente de profissionais 
capacitados para a realização do exame, bem como o diagnóstico 
correto e o tratamento das mulheres torna-se indispensável, além de 
um sistema de referência e contrarreferência efetivo nos diferentes 
níveis de atenção.

Concluiu-se que a produção científica recente relacionada à 
prevenção do câncer do colo do útero pelo profissional enfermeiro 
ainda é limitada, mas que pode melhorar com o avanço que a pro-
fissão se encontra, apontando a necessidade de maior interesse por 
parte dos pesquisadores  durante todas as fases do atendimento do 
enfermeiro, devendo ter uma atenção maior e em investigar a assis-
tência de enfermagem prestada nesse cenário e incentivar a realiza-
ção de medidas preventivas mais eficazes para o controle do câncer 
do colo uterino. 

Referências 

Arruda, FS et al. Conhecimento e Prática na Realização do Exame de 
Papanicolaou e Infecção Por HPV Em Adolescentes de Escola Públi-
ca. Rev. Parae. de Med. Brasil, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alen-
car Gomes da Silva (INCA). Outubro Rosa 2016b. Vamos Falar sobre 
Câncer? Brasil, 2016. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Depar-
tamento de Atenção Básica. Controle dos cânceres do colo do útero 
e da mama. Brasília, 2013. 

Brunner; Suddarth. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 12. Ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Carvalho MCMP, Queiroz ABA. Lesões precursoras docâncer cervi-
couterino: evolução histórica e subsídios paraconsulta de enferma-
gem ginecológica. Esc Anna NeryRev Enferm. 2016;14(3):617-24. 



460

Gomes CHR, Silva JA, Ribeiro JA, Penna RMM. Câncer Cervicoute-
rino: correlação entre diagnóstico e realizaçãoprévia de exame pre-
ventivo em serviço de referência no norte de minas gerais. Rev bras 
cancerol. 2012;58(1):41-5.  

Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Diretrizes brasileiras para o rastrea-
mento do câncer do colo doútero. Rio de Janeiro: INCA; 2011. 104 p. 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Diretrizes brasileiras 
para o rastreamento do câncer do colo do útero. Rio de Janeiro, 2011a. 

INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DAS DOEN-
ÇAS DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO (INCTHPV). Guia do HPV: En-
tenda de vez os papilomavírus humanos, as doenças que causam e o 
que já é possível fazer para evitá-los. 2013. 42p. 

Jesus, AF; Ribeiro, ER. Educação na Área da Saúde: Importância 
da Atuação do Enfermeiro. Caderno Saúde e Desenvolvimento. Rev. 
Saú. Brasil, 2013. 

Melo MCSC. Mulheres em risco familiar para o câncerde mama: uma 
hermenêutica da prevenção secundária[tese]. Rio de Janeiro: Universi-
dade Federal do RioJaneiro, Escola de Enfermagem Anna Nery; 2014. 

Moura ADA, Silva SMG, Farias LM, Feitoza AR.Conhecimento e mo-
tivações das mulheres acerca doexame de Papanicolaou: subsídios 
para a prática deenfermagem. Rev RENE. 2015;11(1):94-104.  

Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Diretrizes brasileiras para o rastrea-
mento do câncer do colo doútero. Rio de Janeiro: INCA; 2020. 104 p. 

MELO, M.C.S.C. et al. O Enfermeiro na Prevenção do Câncer do Colo 
do Útero: o Cotidiano da Atenção Primária. Revista Brasileira de Can-
cerologia, Rio de Janeiro, v. 58, n. 3, p. 389-398, 2012. 

MENDONÇA, F.A.C. et al. Prevenção do câncer de colo uterino: ade-
são de enfermeiros e usuárias da atenção primária. Rev Rene, Forta-
leza, v. 12, n. 2, p. 261-270, 2017. 

Ministério da Saúde. Vacinação contra HPV começa nesta segunda 
feira (10). Portal Brasil, 2014. Oliveira ISB, Panobianco MS, Pimentel 
AV, NascimentoLC, Gozzo TO. Ações das equipes de saúde da fa-
mília naprevenção e controle do câncer de colo de útero. Ciênccuid 
saúde. 2017;9(2):220-7. 



461

Paula, CG et al., Atuação do Enfermeiro da Atenção Básica Frente ao 
Controle do Câncer Uterino: Revisão de Literatura. Rev. Cen. Univers. 
New. Pai. Brasil, 2012. 

Ribeiro MGM, Santos SMR, Teixeira MTB. Itinerário terapêutico de 
mulheres com câncer do colo do útero: uma abordagem focada na 
prevenção. Rev bras cancerol. 2018. 

Rosa, WAG; Labate, RC. Programa Saúde da Família: A Construção 
de um Novo Modelo de Assistência. Rev. Latinoam Enfer. São Paulo, 
2015). 

Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento.Brasília: Mi-
nistério da Saúde; 2015. 95 p. (Série A.Normas e manuais técnicos. 
Cadernos de AtençãoPrimária; n. 29). 

Silveira BL, Maia RCB, Carvalho MFA. Câncer do colo do útero: papel 
do enfermeiro na estratégia e saúde da família. Rev Cient Fac Educ e 
Meio Ambiente [Internet]. 2018;9(1):348-372. 

Whittemore R, Knafl K. The integrative review: update methodolo-
gy. J Adv Nurs. 2013 ;52(5):546-53. 



C
IÊ

N
C

IA
S 

DA
 S

AÚ
D

E
462

CAPÍTULO 30
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RESUMO
O gerente de enfermagem realiza suas funções num ambiente cujas 
condições de trabalho podem ser demasiadamente estressantes. A 
pandemia de Covid-19 aumentou ainda mais os estressores aos quais 
a equipe de enfermagem e consequente o gerente estão expostos. O 
presente capítulo, cujo objetivo foi discutir a síndrome de esgotamen-
to profissional (burnout) em gerentes de enfermagem, foi elaborado 
através da leitura, análise e interpretação de estudos encontrados na 
Biblioteca Virtual em Saúde e no Google Acadêmico. Estudos apon-
tam que gerentes de enfermagem apresentam altos níveis de exa-
ustão emocional e de despersonalização. Idade, sexo, estado civil, ter 
filhos, e ocorrência de mobbing estão relacionados com a síndrome 
de esgotamento profissional. O adoecimento do gerente de enferma-
gem prejudica toda a equipe e consequentemente interfere negativa-
mente na assistência. Apoio da equipe de enfermagem e da direção 
da instituição de saúde irá contribuir para a prevenção da síndrome de 
esgotamento profissional em gerentes de enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem; Enfermeiras Administradoras; Enfer-
meiras e Enfermeiros; Esgotamento Profissional; Riscos Ocupacionais.
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ABSTRACT
The nurse manager performs duties in an environment whose working 
conditions can be too stressful. The Covid-19 pandemic further increa-
sed the stressors to which the nursing team and consequently the ma-
nager are exposed. This chapter, whose objective was to discuss the 
burnout syndrome in nurse managers, was elaborated through the rea-
ding, analysis and interpretation of studies found in the Virtual Health 
Library and in Google Academic. Studies determined that nurse mana-
gers have high levels of emotional exhaustion and depersonalization. 
Age, sex, marital status, having children, and the occurrence of mob-
bing are related to the burnout syndrome. The nurse manager’s illness 
affects the entire team and consequently interferes negatively with care. 
Support from the nursing team and the health institution’s administration 
will contribute to the prevention of burnout syndrome in nurse managers.
Keywords: Nursing; Nurse Administrators; Nurses; Burnout, Profes-
sional; Occupational Risks. 

1 INTRODUÇÃO

O enfermeiro, dentre outras funções, é responsável pela gerên-
cia de enfermagem. A administração é de suma importância para to-
das as áreas do saber, e muitos problemas da humanidade poderiam 
ser evitados através de uma gestão responsável (AYDOGDU, 2020). 
Ao realizar sua função de gerente, o enfermeiro planeja, organiza, 
coordena, executa e avalia a assistência de enfermagem (BRASIL, 
1986), precisando para tanto de competência técnica, conceitual e 
interpessoal (BOSE, 2007). Gerentes de enfermagem desempenham 
papéis fundamentais nos serviços de saúde, onde interagem com 
outros membros da equipe de enfermagem, médicos, administrado-
res, equipe de apoio, pacientes e seus familiares, sendo muitas vezes 
um elo entre os indivíduos que fazem parte do universo hospitalar 
(ADRIAENSSENS; HAMELINK; BOGAERT, 2017).

A enfermagem é reconhecidamente uma das mais desgas-
tantes profissões existentes, sendo uma das atividades que mais ex-
põem o trabalhador a riscos de variadas origens (SAMPAIO et al., 
2021). Lidar com a doença e a morte nunca foi tarefa fácil. O ambiente 
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hospitalar mesmo nos dias mais calmos favorece ao aparecimento 
de situações estressantes, pois o trabalhador está constantemente 
exposto a diversas situações de risco. Faz-se necessário lembrar que 
condições de trabalho que já eram ruins, se tornaram ainda mais es-
tressantes para os profissionais da área da saúde devido ao adven-
to da pandemia de Covid-19 (SAMPAIO et al., 2021). A doença traz 
sofrimento para todos os membros da equipe de enfermagem, que 
enfrentam o medo de se contaminarem, infectarem entes queridos e 
testemunham a morte de pacientes e colegas de trabalho (LANCET, 
2020; NASCIMENTO; HATTORI; TERÇAS-TRETTEL, 2020). 

Num ambiente, que muitas vezes é caótico, o gerente de en-
fermagem deve propiciar um meio saudável para si próprio e para 
os outros membros da equipe de enfermagem, garantindo assim a 
qualidade da assistência prestada ao paciente. Essa tarefa não é fácil, 
e muitas vezes o profissional pode enfrentar situações estressantes 
que põem em risco sua saúde física e mental. Uma das doenças mais 
comuns entre os profissionais da área da saúde é a síndrome de es-
gotamento profissional (burnout) (HEEB; HABEREY-KNUESSI, 2014).

A síndrome de esgotamento profissional é a exaustão física 
e emocional que os trabalhadores podem sentir ao exercerem suas 
funções, sendo mais comum naqueles que têm contato direto e fre-
quente com o público (FREUDENBERGER, 1974).  A síndrome surge 
quando os indivíduos estão continuamente em contato com fatores 
estressantes que não podem ser controlados (MEMBRIVE-JIMÉNEZ 
et al., 2020). Apesar de o assunto ser amplamente discutido na área 
de enfermagem, a síndrome de burnout em gerentes de enfermagem 
é pouco abordada (HEEB; HABEREY-KNUESSI, 2014). O objetivo 
desse capítulo é discutir a síndrome de esgotamento profissional em 
gerentes de enfermagem.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Funções dos Gerentes de Enfermagem

O gerente de enfermagem supervisiona e dirige serviços e uni-
dades de enfermagem de instituições públicas ou privadas (ADRIA-
ENSSENS; HAMELINK; BOGAERT, 2017); é responsável pela 
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funções administrativas dos setores onde realiza suas funções, efetu-
ando o planejamento, organização, coordenação, execução e contro-
le dos serviços de enfermagem (BRASIL, 1986). O profissional atua 
ainda em consultorias, auditorias e emite pareceres no que se refere 
à enfermagem, realiza cuidados de enfermagem que exigem maior 
complexidade técnica e conhecimentos científicos (BRASIL, 1986). 
O gerente de enfermagem através de seu pensamento crítico toma 
decisões, que são cruciais para a qualidade da assistência de en-
fermagem e segurança tanto de pacientes como dos membros que 
compõem a equipe de saúde (BRASIL, 1986). 

Planejamento, elaboração e avaliação dos planos assistenciais 
de saúde também fazem parte das funções do enfermeiro gerente. 
Ele participa de projetos e organiza reformas necessárias aos servi-
ços de enfermagem. O gerente de enfermagem é responsável pela 
prevenção e controle de danos que possam surgir durante a assistên-
cia de enfermagem (BRASIL, 1986).

 Muitas vezes o gerente de enfermagem, que durante suas 
atividades devem garantir a qualidade da assistência, gerencia sua 
equipe de forma limitada devido a questões financeiras, falta de ma-
teriais médicos e escassez de profissionais de enfermagem (ADRIA-
ENSSENS; HAMELINK; BOGAERT, 2017). O enfermeiro deve então 
gerenciar de forma criativa e tomar decisões rápidas para garantir o 
sucesso da assistência. 

Devido às suas funções tão variadas e complexas o enfermei-
ro gerente pode sentir uma grande pressão ao realizar suas rotinas 
diárias. O próprio ambiente de trabalho, propicia o surgimento de es-
tressores que ameaçam tanto a saúde física como mental de todos 
os profissionais de enfermagem, incluindo o gerente de enfermagem. 

2.2 Riscos da Profissão de Enfermagem

Dentre os perigos oriundos da profissão de enfermagem desta-
cam-se fatores físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos 
e psicossociais, como contaminação através de agentes químicos, 
materiais perfuro-cortantes, doenças infecto-contagiosas, radiação 
entre outros (AKARSU; GUZEL, 2016). Trabalhar com equipamentos 



466

não ergonômicos; num ambiente de trabalho estressante, úmido, ba-
rulhento, com pouca ventilação e correr riscos de sofrer agressões 
físicas e/ou verbais, entre outras são ameaças às quais esses pro-
fissionais estão frequentemente expostos (AKARSU; GUZEL, 2016).

Profissionais de enfermagem não se sentem seguros ao re-
alizarem suas funções, devido ao ambiente de trabalho; pessoal e 
segurança insuficientes, exposição à violência física e verbal; riscos 
de adquirir infecções; grande fluxo de pacientes e carga horária ex-
cessiva (YAZICI; ELBAS, 2017). Profissionais de enfermagem ao re-
dor do mundo sofrem com a violência física e verbal, que podem vir 
de colegas, pacientes ou familiares de pacientes (KAHRIMAN, 2014; 
VASCONCELOS; ABREU; MAIA, 2012). Eles vivenciam acidentes de 
trabalho, com materiais perfuro-cortantes, respingos de sangue, aci-
dentes de ambulância, entre outros (ISIKLI; ASLAN, 2018), sofrem 
devido a dores musculares, dores de cabeça, cansaço e estresse 
(DALRI; ROBAZZI; SILVA, 2010).

Trabalhar em um local onde se corre o risco iminente de sofrer 
violência por parte de pacientes, familiares de pacientes ou até mesmo 
colegas de profissão ameaça a segurança não somente do cuidador 
mas, também de quem é cuidado por ele. Num ambiente tão estres-
sante a possibilidade de cometer erros é muito grande. Condições ade-
quadas no ambiente de trabalho como a presença de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) e material médico suficientes podem aumen-
tar a satisfação do profissional de enfermagem, assim como condições 
desfavoráveis como falta de tais equipamentos aumentam as chances 
dele sentir-se desmotivado diminuindo a qualidade do atendimento 
prestado. O aumento da qualidade de vida do profissional de enferma-
gem aumentará também a qualidade da assistência prestada por ele 
(YAZICI; ELBAS, 2017; KOÇASLI, AKTAS; AVCI, 2017). 

Enquanto membro e também líder da equipe de enfermagem 
o gerente deve enfrentar todos os riscos do ambiente de trabalho e 
ainda procurar manter seguros os membros de sua equipe, pacientes 
e a si mesmo, sendo também responsável pela motivação dos demais 
profissionais de enfermagem. Não é de se surpreender, portanto, que 
gerentes de enfermagem enfrentem os mais variados problemas du-
rante o cumprimento de suas funções.
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2.3 Problemas Enfrentados pelos Gerentes de Enfermagem

Enfermeiros gerentes enfrentam muitos desafios durante o de-
sempenho de suas funções. Os problemas enfrentados podem ser 
relacionados à liderança, ao relacionamento interpessoal, à comuni-
cação ineficaz, ao surgimento de conflitos com médicos, profissionais 
de enfermagem e outros membros da equipe de saúde, com pacien-
tes e seus familiares (FERREIRA et al., 2019; GOKTEPE et al., 2020). 

Enfermeiros gerentes podem sofrer devido à escassez de 
mão-de-obra, o que faz com que eles tenham que desempenhar ao 
mesmo tempo funções administrativas e assistenciais, que poderiam 
ser realizadas por outros membros da equipe; além disso a necessi-
dade de supervisionar o pessoal de apoio aumenta a carga de tra-
balho desses profissionais (GOKTEPE et al., 2020). A alta rotativi-
dade de profissionais de enfermagem (ARAKELIAN; RUDOLFSSON, 
2021; GOKTEPE et al., 2020), principalmente em hospitais privados, 
faz com o gerente tenha que constantemente proceder o treinamento 
em serviço de novos funcionários, que muitas vezes logo pedirão de-
missão; e devido à escassez de profissionais de enfermagem, a equi-
pe fica exausta, dificultando assim a liderança por parte do gerente 
(GOKTEPE et al., 2020). Alguns enfermeiros gerentes apontam ainda 
a impossibilidade de participar de simpósios e congressos devido a 
problemas financeiros e falta de suporte da instituição em que traba-
lham (GOKTEPE et al., 2020). 

Enfermeiros gerentes vivenciam conflitos devido à carga de 
trabalho excessiva das instituições de saúde, falta de programas de 
recompensa e falta de autoridade para realizar funções administrati-
vas (YILMAZ; OZTURK, 2011), que pode ser originada de lacunas da 
graduação ou devido aos aspectos atitudinais do profissional (FER-
REIRA et al., 2019). Gerentes de enfermagem enfrentam desafios 
devido à quantidade de tarefas que devem cumprir tendo que tomar 
decisões num curto período de tempo; sentem-se pressionados quan-
do procuram tratar todos os membros da equipe de forma igualitária, e 
sentem-se sufocados ao serem contactados pela instituição de saúde 
em períodos de folga; ter que convencer membros da equipe na toma-
da de decisões também é apontado como um desafio pelos gerentes 
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de enfermagem (ARAKELIAN; RUDOLFSSON, 2021). É fundamental 
que decisões justas sejam tomadas nas instituições de saúde, recur-
sos e oportunidades devem ser oferecidos de forma igualitária entre 
os gerentes de enfermagem para que eles se sintam valorizados. Ati-
tudes como essas são importantes para que a saúde psicossocial 
desses profissionais seja protegida.

Todas essas dificuldades ganharam proporções ainda maiores 
desde o advento da pandemia de Covid-19. Problemas que já não 
eram poucos se tornaram ainda mais diversos e um ambiente que já 
era de risco para a saúde física e mental de gerentes de enfermagem 
se tornou ainda mais caótico.

2.4 Gerentes de Enfermagem e a Pandemia de Covid-19

Com o surgimento da pandemia de Covid-19, sofrimento psico-
lógico, problemas financeiros, estresse, ansiedade, cansaço, e des-
valorização social se tornaram ainda mais comuns aos profissionais 
de enfermagem (SAMPAIO et al., 2021). O ambiente que já era pre-
judicial à saúde dos funcionários se tornou ainda mais perigoso, fa-
zendo com que os profissionais ficassem frente a frente com diversos 
problemas de diferentes origens, como o receio de adquirir o vírus e 
transmití-lo para outros, incertezas ao lidar com uma doença até en-
tão desconhecida, falta de EPIs, morte de colegas e entes queridos, 
medo da morte, impotência frente à perda de pacientes (LANCET, 
2020; NASCIMENTO; HATTORI; TERÇAS-TRETTEL, 2020); assim a 
saúde física e psicosocial dos profissionais de enfermagem foi signifi-
cativamente abalada devido à pandemia.

Gerentes de enfermagem foram responsáveis então pelo trei-
namento de pessoal de saúde, pelo planejamento da assistência de 
enfermagem a suspeitos e casos confirmados de Covid-19, pelo re-
manejamento de profissionais de enfermagem, pelo planejamento e 
controle da distribuição de EPIs, e pela reformulação das escalas de 
trabalho, num ambiente estressante, onde os protocolos de tratamen-
to eram constantemente alterados (LANCET, 2020; RODRIGUES; 
SILVA, 2020). Estudos realizados durante a pandemia de Covid-19 
apontam para a importância do trabalho do enfermeiro gerente, de-
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terminando que suas atitudes foram de fundamental importância para 
minimizar o impacto negativo da pandemia, através do planejamento 
de horários de trabalho flexíveis, intervalos adequados, fornecimento 
de EPIs e informações precisas sobre a doença e formas de preven-
ção, protegendo assim a saúde física e mental, além de garantir a mo-
tivação da equipe num período de caos (HOEDL; EGLSEER; BAUER, 
2021; LABRAGUE; DE LOS SANTOS, 2020).

Em períodos de crise as pressões sobre os gerentes de en-
fermagem ficam ainda maiores e mais frequentes, pois eles devem 
tomar decisões rápidas e eficientes para proteger e instruir tanto pro-
fissionais de saúde como a população em geral. Principalmente nos 
primeiros dias da pandemia de Covid-19, onde pouco se conhecia 
sobre a doença, os gerentes de enfermagem foram muito exigidos, o 
que tornou suas atividades ainda mais estressantes.

2.5 Síndrome de Esgotamento Profissional em Gerentes de En-
fermagem

Devido ao relatado até agora; pode-se supor que a incidência 
da síndrome de esgotamento profissional em gerentes de enferma-
gem seja alta. Com inúmeras funções, riscos decorrentes da profis-
são, pandemia de Covid-19 e todos os problemas enfrentados rotinei-
ramente pelos gerentes de enfermagem no local de trabalho esses 
profissionais estão expostos a vários estressores que podem levar 
ao surgimento de tal síndrome. Como consequências da síndrome de 
esgotamento profissional o indivíduo pode enfrentar problemas em 
vários aspectos da vida, podendo vivenciar alterações no convívio so-
cial com familiares e colegas de trabalho (SAMPAIO et al., 2021), e 
desenvolver doenças mentais (DILSHANI, 2015).

Exaustão emocional, despersonalização e ausência de reali-
zação pessoal são identificados em gerentes de enfermagem na pre-
sença da síndrome de esgotamento profissional (COELHO, 2017). De-
vido à exaustão emocional, a saúde mental do profissional é atingida 
podendo levar ao aparecimento de doenças graves como ansiedade e 
depressão (DILSHANI, 2015). Despersonalização é caracterizada por 
uma indiferença por parte do profissional, que passa a enxergar clien-
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tes e colegas de trabalho como meros objetos, distanciando-se assim 
emocionalmente das pessoas (COELHO, 2017). Na ausência de reali-
zação pessoal o profissional pode se sentir incompetente, improdutivo 
e desmotivado ao realizar suas funções (COELHO, 2017). Problemas 
organizacionais e condições de trabalho ruins prejudicam a equipe de 
enfermagem e a satisfação profissional do gerente de enfermagem é 
inversamente proporcional à incidência da síndrome de esgotamento 
profissional nesses profissionais (GARCIA; MARZIALE, 2021). 

Fatores pessoais e situações específicas, como o fato de não 
serem recompensados por seus esforços no trabalho (SPENCE LAS-
CHINGER; FINEGAN, 2008), sobrecarga de trabalho, conflitos inter-
pessoais, falta de tempo e ausência de apoio de superiores (MEM-
BRIVE-JIMÉNEZ et al., 2020) podem contribuir para o surgimento da 
síndrome de esgotamento profissional em gerentes de enfermagem. 
Condições de trabalho têm grande impacto na rotina do gerente de 
enfermagem e representam importantes fatores no surgimento da sín-
drome. 

Em um estudo realizado em São Paulo com enfermeiros as-
sistenciais e gerentes, os dados dos participantes gestores apresen-
taram uma correlação significativa entre desumanização e satisfação 
com as relações hierárquicas e a satisfação intrínseca no trabalho, 
enquanto no item decepção no trabalho os dados foram significan-
tes apenas com relação ao estresse e à satisfação intrínseca no tra-
balho; ao contrário dos enfermeiros assistenciais, cujos resultados 
apresentaram correlações significativas entre decepção no trabalho, 
e estresse e satisfação intrínseca no trabalho, não acontecendo o 
mesmo com o item desumanização (GARCIA; MARZIALE, 2021). Re-
sultados de um estudo realizado com enfermeiros gerentes japoneses 
demonstrou a existência de uma correlação inversa significativa entre 
assertividade e esgotamento profissional (SUZUKI et al., 2009). Uma 
pesquisa feita na Turquia indicou que enfermeiros gerentes tinham 
baixos níveis de exaustão emocional e despersonalização, porém al-
tos níveis de falta de realização pessoal; nesse mesmo estudo, fato-
res como experiência em administração e tipo de instituição de saúde 
(hospital público, universitário ou privado) influenciaram na exaustão 
emocional; enquanto experiência em administração, local de trabalho 
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e idade tiveram impacto na despersonalização; e experiência admi-
nistrativa teve influência sobre a falta de realização pessoal (ALTUN-
TAS; SEREN; BAYKAL, 2009). Nessa mesma pesquisa, enfermeiros 
gerentes funcionários de hospitais públicos e universitários apresen-
taram níveis de esgotamento profissional superiores quando compa-
rados aos profissionais de hospitais privados  (ALTUNTAS; SEREN; 
BAYKAL, 2009). Estudos realizados em diferentes países apontam 
que gerentes de enfermagem apresentam altos níveis de exaustão 
emocional e de despersonalização; além disso variáveis como idade, 
sexo, estado civil, ter filhos, e ocorrência de mobbing estão relaciona-
dos com a síndrome (MEMBRIVE-JIMÉNEZ et al., 2020). De acordo 
com esses estudos, a síndrome de esgotamento profissional é mais 
comum em gerentes de enfermagem do sexo feminino, com idade 
entre 40 e 50 anos, entre os casados e com filhos (MEMBRIVE-JIMÉ-
NEZ et al., 2020). 

Pode-se dizer que relações interpessoais são afetadas pela 
síndrome de esgotamento profissional, por outro lado, relações inter-
pessoais também podem ser responsáveis pelo desencadeamento da 
síndrome. O gerente de enfermagem relaciona-se diretamente com o 
paciente, seus familiares, os outros membros da equipe de enferma-
gem, demais profissionais de saúde e pessoal administrativo, quan-
to mais variada e direta é a relação com terceiros mais aumentam 
as chances do surgimento da síndrome de esgotamento profissional. 
Trabalho em equipe é essencial para a qualidade da assistência, se 
o gerente de enfermagem sofre da síndrome de esgotamento profis-
sional suas relações interpessoais serão afetadas, o que acarretará 
consequências negativas para o cuidado de enfermagem. Suportes 
recebidos da equipe de enfermagem e da diretoria da instituição onde 
trabalham são importantes para evitar a síndrome de esgotamento 
profissional em gerentes de enfermagem (ADRIAENSSENS; HAME-
LINK; BOGAERT, 2017). 

Gerentes de enfermagem têm um trabalho altamente exigen-
te devido à sua posição intermediária dentro da hierarquia hospitalar 
(HEEB; HABEREY-KNUESSI, 2014). Gerentes de enfermagem de-
vem se beneficiar de recursos como estratégias de enfrentamento 
e empoderamento para contrabalançar o esgotamento no trabalho 
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(HEEB; HABEREY-KNUESSI, 2014). Aumento da assertividade e sa-
tisfação com o trabalho também podem contribuir para prevenir o es-
gotamento entre gerentes de enfermagem (SUZUKI et al., 2009). Ge-
rentes de enfermagem devem servir como modelos para os membros 
de suas equipes, se eles se tornam pessoas estressadas e esgotadas 
isso pode afetar os outros profissionais de enfermagem e consequen-
temente a qualidade da assistência (SPENCE LASCHINGER; FINE-
GAN 2008).

Gerentes de enfermagem são responsáveis pelo desempenho 
dos demais membros da equipe de enfermagem e consequentemente 
pelo sucesso das organizações em que trabalham. Atitudes e rea-
ções do gerente de enfermagem refletem diretamente em sua equi-
pe, somente um gestor saudável é capaz de liderar uma equipe de 
forma eficiente e eficaz. Portanto, o estado de exaustão profissional 
do gerente de enfermagem deve ser avaliado periodicamente, tanto 
para proteger a saúde do mesmo como também para garantir o bom 
desempenho da instituição de saúde. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de o gerente de enfermagem estar exposto a vários 
estressores que podem desencadear a síndrome de esgotamento 
profissional, não se encontra na literatura muitos estudos realizados 
especificamente com esse grupo profissional. Gerentes de enferma-
gem estão principalmente expostos à exaustão emocional, e o fato de 
ocuparem uma posição intermediária na hierarquia das instituições de 
saúde aumenta o risco de tal esgotamento emocional. 

Diversos são os fatores que contribuem para o surgimento da 
síndrome de esgotamento profissional em gerentes de enfermagem. 
Medidas devem ser tomadas para proteger a saúde psicossocial des-
ses profissionais cujas funções são de fundamental importância para 
a motivação da equipe de enfermagem e para a qualidade da assis-
tência prestada nas instituições de saúde. É importante lembrar que 
os demais membros da equipe se espelham em seu líder, assim um 
gerente de enfermagem stressado e exausto irá afetar negativamente 
a assistência prestada por todos os profissionais da equipe de enfer-
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magem. Apoio dos outros membros da equipe de enfermagem e da 
direção da instituição de saúde onde trabalham irá contribuir para a 
prevenção da síndrome de esgotamento profissional em gerentes de 
enfermagem. 
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RESUMO 
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do Processo de Enfermagem. Os dados do paciente foram coletados 

https://orcid.org/0000-0002-5601-0086
mailto:janielfelicio1@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9160-8465
mailto:sararaquel110885@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6767-7943
mailto:vitorias.f@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6994-243X
mailto:gutembergchave@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8718-4783
mailto:monalizamariano@unilab.edu.br


479

através de consulta ao protuário, anamnese e exame físico, e as taxono-
mias NANDA-I, NIC e NOC foram utilizadas para a construção do plano 
de cuidados. Para o paciente em internamento hospitalar devido proces-
so infeccioso em lesões resultantes de mordedura de porco, elencou-se 
os diagnósticos de enfermagem prioritários: dor aguda, integridade tissu-
lar prejudicada e padrão de sono prejudicado. As intervenções incluíram: 
administração de medicamentos e medidas não farmacológicas para 
alívio da dor; troca diária do curativo; controle do ambiente. A experiên-
cia aprimorou o raciocínio clínico dos acadêmicos e suas habilidades de 
implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Palavras-chave: Sistematização da Assistência de Enfermagem; 
Mordeduras e Picadas; Infecção dos Ferimentos; Hospitalização; Cui-
dados de Enfermagem.

ABSTRACT
Experience report, developed in 2021, by undergraduate nursing stu-
dents, in a hospital in the interior of the State of Ceará, on the applica-
tion of the Systematization of Nursing Care to a victim of animal bite, 
elaborated according to the stages of the Nursing Process. Nursing. 
Patient data were collected through medical records, anamnesis and 
physical examination, and the NANDA-I, NIC and NOC taxonomies 
were used to construct the care plan. For the patient in hospital due 
to an infectious process in lesions resulting from a pig bite, the priori-
ty nursing diagnoses were listed: acute pain, impaired tissue integrity 
and impaired sleep pattern. Interventions included: administration of 
medication and non-pharmacological measures for pain relief; daily 
dressing change; environment control. The experience improved the 
academics’ clinical reasoning and their skills in implementing the Sys-
tematization of Nursing Care.
Keywords: Systematization of Nursing Care; Bites and Stings; Wound 
Infection; Hospitalization; Nursing care.

Introdução

Mordedura de animal é um dos traumas que mais acometem o 
homem, caracterizando-se como um importante problema de saúde 
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pública que acarreta consequências físicas, emocionais e financeiras. 
Os ataques costumam resultar em lesões lacerativas, alongadas, com 
sinais de avulsão, marcas dentárias, contusão e esmagamento, atin-
gindo várias camadas teciduais. Tais eventos são constantemente ob-
servados em serviços de urgência e emergência e, em alguns casos, 
necessitam de internação hospitalar, visto que as lesões decorrentes 
de ataque animal apresentam alto risco de infecção local e sistêmica 
(PORTO et al., 2013; PORTO et al, 2016).

A população com maior taxa de incidência do agravo é a pe-
diátrica, entretanto, idosos também estão sujeitos a serem atacados 
devido ao processo natural de envelhecimento, que envolve modifica-
ções na função neuromusculoesquelética, diminuição da visão, audi-
ção,  quilibrio e reflexos, o que contribuem com retardo na resposta ao 
ataque. Por esse motivo, a ocorrência de agressões nessa população 
merece atenção especial, considerando que o ataque de animais em 
idosos pode ser fatal (CARDOSO et al., 2018).   

O risco da infecção e o agravamento do quadro infeccioso são 
determinados pelos fatores inerentes da vítima; o local, tipo e gravida-
de da lesão; o animal agressor e as condutas tomadas. Com relação 
a conduta terapêutica, ainda não há um consenso para o tratamento 
medicamentoso e das lesões, de forma que a sutura primária, a anti-
bioticoterapia e a imunização apresentam-se como as principais inter-
venções. Ademais, os curativos fundamentam-se como uma aborda-
gem imediata e incluem a limpeza e irrigação das lesões. Nos casos 
que evoluem com infecção local, utiliza-se coberturas antimicrobianas 
e desbridantes, com oclusão das feridas (PORTO et al., 2013; PORTO 
et al., 2016; CÉDRES et al., 2018). 

Acerca da imunização da vítima, estudos destacam a impor-
tância de conhecer o histórico vacinal contra o tétano, visto que as 
características de contaminação das lesões podem evoluir com in-
fecção tetânica. Além disso, quando possível, é necessário realizar 
a observação do animal quanto aos sinais de raiva, desaparecimento 
ou morte ((PORTO et al., 2013; PORTO et al., 2016). O profissional da 
saúde pode julgar o caso e determinar a necessidade de administra-
ção do soro ou da vacina antirrábica,  e considerando à letalidade da 
raiva, a vacinação antirrábica pós-exposição como medida profiática 
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é definida como uma importante forma de prevenção (CÉDRES et al., 
2018; MATOS et al., 2017).  

Nesse contexto, para a determinação de um plano terapêuti-
co adequado é necessário a realização de uma boa anamnese para 
a fundamentação do raciocício clínico para o tratamento específico 
diante das especificidades do agravo (FERRIOLLI et al., 2021). A en-
fermagem é a profissão que atua diretamente no controle da infecção 
e no cuidado as lesões de pele (MITTAG et al., 2017), através da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) o profissional 
consegue identificar as necessidades do indivíduo, traçar metas, im-
plementar intervenções e avaliar a efetividade das ações (COFEN, 
2009). 

Nos termos da Resolução n.º 358 de 2009 disposta pelo Con-
selho Federal de Enfermagem, a SAE  é uma importante ferramenta 
de organização do trabalho da equipe de Enfermagem. A aplicação 
da SAE proporciona melhor aproveitamento de dimensionamento da 
equipe, o método e os instrumentos utilizados, por possibilitar a ope-
racionalização e a atuação da equipe de enfermagem em diferentes 
demandas e contextos (COFEN, 2009).  

Desse modo, a equipe de enfermagem possui papel fundamen-
tal na assistência a um paciente vitima de mordedura animal. Assim, 
o presente estudo tem como objetivo relatar a experiência vivenciada 
com a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem a 
uma vítima de mordedura animal. 

Procedimentos metodológicos

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, 
do tipo relato de experiência, a partir da elaboração da SAE para um 
paciente vítima de mordedura animal. Foi realizado em um Hospital 
Municipal do interior do Estado do Ceará, em julho de 2021, por aca-
dêmicos do curso de graduação em enfermagem da Universidade da 
Integração   Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira durante o Inter-
nato de Enfermagem em Unidade Hospitalar. 

A coleta e análise dos dados fundamentou-se nas etapas do 
Processo de Enfermagem, sendo estas: 1) Histórico de enfermagem, 
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que corresponde a coleta de dados; 2) Diagnóstico de enfermagem, 
etapa de eleição de diagnósticos conforme a interpretação dos dados 
coletados; 3) Planejamento de enfermagem, que consiste na deter-
minação das intervenções que serão realizadas pela equipe e quais 
os resultados esperados; 4) Implementação de enfermagem, etapa 
referente a execução das intervenções elencadas; e 5) Avaliação de 
enfermagem, baseada na análise da evolução do paciente após a im-
plementação das intervenções (COFEN, 2009).

Para a elaboração do Histórico de enfermagem, foi utilizado ins-
trumento de levantamento de informações para a obtenção de dados re-
ferentes ao histórico de doença e comorbidades, alergias, medicamentos 
em uso, hábitos de vida e queixas do cliente. Foi realizado exame físico 
céfalo caudal para detecção de possíveis alterações e consulta do pron-
tuário multiprofissional para a visualização integral do cuidado prestado 
pela equipe de saúde a partir do estudo sobre as condutas terapêuticas.

A partir da análise das informações obtidas com o Histórico, 
percorreu-se as etapas 2 e 3, em que foi construido o plano de cui-
dados utilizando a taxonomia NANDA-I (2018-2020) para definição 
dos diagnósticos de enfermagem, a Classificação das Intervenções 
de Enfermagem (NIC) (BULECHECK et  al., 2016) para eleição das in-
tervenções, e a Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) 
(MOORHEAD et al., 2016) para determinação dos resultados espera-
dos. Realizou-se também a consulta a artigos científicos e literaturas 
pertinentes relacionadas à tematica.

Posteriormente, a SAE foi anexada ao prontuário do paciente 
para a implementação dos cuidados pela equipe de enfermagem, de 
acordo com a rotina da instituição e conforme as necessidades do 
paciente. A avaliação da assistência foi realizada através da observa-
ção da evolução do paciente, afim de identificar a melhora do quadro 
ou a necessidade de alteração no plano de cuidados. As percepções 
dos acadêmicos com a experiência vivenciada com o manejo do caso 
foram registradas em caderno de campo de discutidas com os pre-
ceptores ao final dos plantões.

A coleta dos dados foi realizada mediante autorização do pa-
ciente, do acompanhante e da Coordenação de Enfermagem do re-
ferido hospital, por meio da assinatura do Termo de Consentimen-
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to Livre e Esclarecido para obtenção e utilização de informações e 
imagens. Ressalta-se que os princípios éticos da pesquisa científica 
foram respeitados, principalmente os que se referem a confidenciali-
dade e a ausência de prejuízo, físico, financeiro ou emocional para o 
pesquisado, conforme expresso na resolução nº 466/2012, do Conse-
lho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), além das condutas dispostas 
no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

Resultados e discussão

Durante a etapa histórico de enfermagem houve a realização 
de anamnese, exame físico e consulta ao prontuário multiprofissional 
do paciente, que permitiu identificar os seguintes aspectos acerca do 
perfil do participante do estudo: paciente com 65 anos, sexo mas-
culino, solteiro, pardo, agricultor, ensino fundamental incompleto, em 
internação hospitalar para tratamento clínico de múltiplos ferimentos 
infectatos decorrentes de mordedura de porco. 

No que se refere a história atual da doença, o cliente relatou 
que foi atacado pelo animal enquanto trabalhava, dirigiu-se a a emer-
gência do hospital, onde foi realizado a limpeza das lesões e suturas, 
e que não recebeu informações claras acerca dos cuidados com as 
lesões ou sobre quais medicações deveriam ser utilizadas, entenden-
do apenas a necessidade de receber a vacina antitetânica. Com isso, 
o paciente afirmou que retornou para casa e realizou a automedica-
ção com Amoxicilina Clavulanato por via oral. 

Encaminhou-se até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para 
receber a vacina recomendada, entretanto não foi imunizado devido a 
obrigatoriedade em respeitar o intervalo mínimo entre a vacina contra 
o coronavírus e as demais vacinas, assim a vacina foi reagendada. 
Após o tempo determinado, o paciente recebeu a visita da enfermeira 
da Equipe de Saúde da Família (ESF) para a troca do curativo e a ad-
ministração da vacina. O paciente relatou que a enfermeira identificou 
abscessos e informou que as lesões estavam infectadas (Figura 1), de 
forma que este foi instruído pela profissisonal para que retornasse ao 
hospital, assim o fez e foi internado para antibioticoterapia endoveno-
sa e drenagem dos abscessos nas lesões. 
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Durante o internamento hospitalar os cuidados médicos desti-
nados ao paciente foram a retirada de alguns pontos de sutura para 
a drenagem dos abscessos e prescrição de antibioticoterapia por 15 
dias, com Ceftriaxona e Clindamicina, e Dipirona e Bromoprida, caso 
necessário. O cuidado de enfermagem prescrito era a troca diária de 
curativos, com cobertura antimicrobiana e desbridante enzimático. 

Figura 1 - Lesões decorrentes do ataque do animal. Aracoiaba – CE, 
2021.

Fonte: Autores, 2021.

Ao exame físico, o paciente apresentou bom estado geral, com 
queixas relacionadas a difi culdades em conciliar sono e repouso e 
dor intensa em MMII. As lesões apresentavam-se edemaciadas, hi-
peremiadas, com abscessos, muito exsudativas e com necrose úmida 
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aderida. De acordo com os exames laboratoriais, os parâmetros do 
leucograma, encontravam-se dentro dos padões de normalidade, in-
dicando efeitos positivos da antibioticoterapia.

A partir da interpretação das informações coletadas, realizou-
-se um plano de cuidados utilizando as taxonomias NANDA-I, NIC e 
NOC, conforme descrito no quadro 1 (NANDA, 2018; BULECHECK et 
al., 2016; MOORHEAD et al., 2016). 

Quadro 1 - Plano de cuidados. Aracoiaba – CE, 2021.
Diagnóstico de 

enfermagem 
(NANDA-I)

Resultados de 
Enfermagem 

(NOC)
Intervenções de enfermagem (NIC)

Dor aguda rela-
cionada a lesões 
evidenciado por 
autorrelato da 
intensidade da 

dor e expressão 
facial de dor;

- Controle da 
dor;

- Administrar medicação para alívio da dor conforme 
prescrição médica;
- Orientar e oferecer auxílio em medidas não farma-
cológicas para alívio da dor, como repouso, banho 
relaxante e posicionamento adequado no leito.

Integridade tis-
sular prejudicada 

relacionada a 
destruição de 
camadas da 

pele e músculos 
evidenciado por 
tecido lesado;

- Cuidado com 
as lesões;

- Controle da infecção com utilização de técnica limpa 
e orientações sobre cuidados com a higiene pessoal;
- Administração de antibioticoterapia conforme pres-
crição médica;
- Troca diária do curativo com cobertura debridante 
(Colagenase) ou antimicrobiana (Sulfadiazina de pra-
ta), se ausente o desbridante;
- Orientações sobre a necessidade de cuidado com 
o curativo, evitar molhar ou retirar e deixar as lesões 
expostas;
- Orientações quanto a importância de troca de decú-
bito a cada duas horas a fim de evitar o surgimento 
de lesões por pressão;
- Orientações sobre a importância de manter uma ali-
mentação saudável.

Padrão de sono 
prejudicado 

relacionado a 
padrão de sono 
não restaurador 
evidenciado por 
dificuldade para 
iniciar o sono por 

relato de dor;

- Melhora do 
sono;

- Controle da dor e do desconforto;
- Controle do ambiente com  diminuição de ruídos e 
luz;
- Orientações acerca do correto posicionamento no 
leito;
- Oferta de coxins para a elevação dos membros in-
feriores;
- Orientações sobre a importância de conciliar sono e 
vigília de acordo com o ciclo circadiano.
- Orientações sobre medidas de relaxamento como 
banho e  musicoterapia.

Fonte: Autores, 2021.



486

As intervenções relacionadas ao diagnóstico integridade tissu-
lar prejudicada foram as que receberam maior atenção da equipe de 
enfermagem. Tal decisão foi considerada devido o processo infecção 
ativo e as posssíveis complicações que essas lesões podem apre-
sentar. As feridas decorrentes de acidentes por mordedura animal 
são consideradas extremamente contaminadas, de modo que o tra-
tamento precoce é considerado essencial na prevenção de infecções 
secundárias (RISSO, 2019). 

Além disso, outros fatores podem contribuir para o agrava-
mento do quadro infeccioso a nível local e sistêmico, incluindo o alto 
risco de infecção por outros patógenos, como, vírus, parasitas e pro-
tozoários, associada a injúria de estruturas profundas, ou mesmo à 
contaminação bacteriana própria. Geralmente os casos de infecção 
são de origem mista, ou seja, causadas por bactérias aeróbicas e 
anaeróbicas, derivadas da flora oral do animal, do ambiente ou, em 
casos mais raros, da pele do próprio paciente (PORTO; CAVALCAN-
TE, 2016; RISSO, 2019).

Referente aos cuidados com as lesões, as intervenções inclu-
íram a administração da antibioticoterapia para controle da infecção, 
a troca diária do curativo, bem como a remoção mecânica do biofil-
me e necrose, associada às orientações acerca dos cuidados com o 
curativo. 

Quanto a escolha da cobertura das lesões, foram encontradas 
dificuldades decorrentes da ausência de padronização da utilização 
dos produtos devido a carência de materiais no hospital, o que culmi-
nava para a utilização da cobertura que estava disponível no dia. O 
mesmo problema foi identificado por um estudo realizado com enfer-
meiros da região Sul do Brasil, em que os profissionais relataram que 
a indisponibilidade de produtos adequados se configura como a prin-
cipal barreira para a prestação desse cuidado (MITTAG et al., 2017).

No que se refere a assistência de enfermagem em casos de 
lesões na pele, ressalta-se que o gerenciamento do cuidado com le-
sões de pele revela a importância da proatividade e de um olhar aten-
to do enfermeiro para as  especificidades relacionadas à assistência, 
que demandam, para sua efetividade, participação e engajamento 
de todos os envolvidos. Diante do contexto apresentado, a atuação 
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do enfermeiro deve está relacionada a visualização do paciente para 
além de sua condição clínica, compreendendo a sua integralidade e 
promovendo a formação de vínculos que influenciam diretamente na 
qualidade do cuidado prestado (FERREIRA et al., 2018).  

Nesse sentido, destaca-se também sobre a importância do 
manejo da dor nos pacientes vítimias de mordedura, de modo a asso-
ciar a terapia medicamentosa prescrita com a utilização dos métodos 
não farmacológicos para o alívio da dor, que incluem orientações para 
repouso, banho relaxante e posicionamento adequado no leito. Sob 
essa ótica, conidera-se que os cuidados prevalentes relacionados ao 
diagnóstico de dor agudar incluem a observação frequente do relato 
de dor; através de expressões do paciente, movimentos, ou mesmo 
posicionamentos e contam com o auxílio de escalas qualitativas utili-
zadas de modo a melhor localizar, caracterizar e avaliar a intensidade 
da dor (STEYER, et al., 2016).  

O zelo dos acadêmicos em manejar corretamente a dor do 
paciente partiu da observação de que a queixa estava sendo negli-
cenciada pela equipe de enfermagem do hospital. Um achado simi-
lar foi encontrado em um estudo sobre manejo da dor em unidades 
de urgência e emergência, onde detectou-se que a dor foi ignorada 
muitas vezes por despreparo diante da avaliação do sintoma, o que 
potencialmente afeta o tratamento do paciente (SILVA et al., 2021). 

De acordo com Salgado et al. (2017), a dor é  uma  das  repostas 
humanas mais comuns, porém, considerada complexa de ser avaliada  
na  prática de enfermagem devido à sua subjetividade. Esta é ainda con-
siderada uma experiência emocional e sensitiva desagradável, relaciona-
da  a  um  dano  real,  sendo  de  importância fundamental seu cuidado, 
com intuito depromover melhora na qualidade de vida do indivíduo. 

Embora este diagnóstico de enfermagem exista há mais de 
20 anos, estudos apontam que independentemente do local onde se 
oferta a assistência de enfermagem, identifica-se uma não adesão 
da avaliação e manejo da dor por parte dos profissionais como quinto 
sinal vital. Desse modo, a ausência de anotações, associada a fal-
ta de avaliação e implementação de intervenções de enfermagem 
é considerado um problema frequente na assistência e manejo dos 
pacientes (SALGADO et al., 2017). 
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Este achado estava ainda intimamente relacionado ao diag-
nóstico padrão do sono prejudicado, visto que o paciente relatou di-
ficuldade em iniciar o sono devido à dor. Além disso, relatou que seu 
sono muitas vezes foi interrompido por ruídos e luz acessa, resultando 
em um sono não reparador e em prejuízo no padrão sono e vigília. 
Relativo a isso, foi orientado a equipe de enfermagem e aos demais 
pacientes do quarto que reduzissem os ruídos e que deixassem as 
luzes das enfermarias apagadas a noite quando possível. 

Tal ocorrência é comum durante a hospitalização. O despertar 
não intencional causa fragmentação do sono e interfere na qualida-
de do sono do paciente. Este achado merece atenção da equipe de 
enfermagem, dado que a manutenção da qualidade do sono é funda-
mental para a recuperação da saúde. Desse modo, é imprescindível 
que as ações do enfermeiro alcancem a avaliação da qualidade do 
sono e identificação de possíveis distúrbios relacionados  a  esse  fe-
nômeno,  com intuito de promover medidas que auxiliem a melhora do 
sono (MANZOLI et al., 2020; OLIVEIRA; FERNANDES, 2020).

Nesse contexto, é possível perceber que o enfermeiro assume 
o protagonismo nas ações de cuidado, à medida que as intervenções 
de enfermagem, mostram-se como estratégias essenciais para pre-
venção e acompanhamento dos pacientes vítimas de mordeduras de 
animais (FERREIRA et al., 2018). Tais intervenções visam não so-
mente a promoção de um tratamento adequado, como também de-
vem objetivar adesão a terapêutica por parte do paciente, de forma 
que esse assuma um papel ativo no cuidado. 

O gerenciamento do cuidado demanda a adoção de recursos 
estratégicos capazes de atender às particularidades do caso. Assim, 
o planejamento da assistência de enfermagem como uma ação de  
gestão do cuidado compreende a avaliação  das  condições de saú-
de dos pacientes, o direcionamento das ações terapêuticas a serem 
realizadas e a provisão dos materiais e recursos necessários (FER-
REIRA et al., 2018). 

A elaboração da SAE para o caso apresentado possibilitou aos 
acadêmicos a obtenção de conhecimento e experiência no que diz 
respeito a assistência de enfermagem a pacientes com condições não 
comumente encontradas nos serviços de saúde. Assim, a elaboração 
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da SAE contribuiu para o aprimoramento do raciocínio crítico para a 
resolução de problemas e propiciou o desenvolvimento de habilidades 
essenciais para a prática profisisonal.  

Considerações Finais

A elaboração da SAE a um paciente vítima de mordedura ani-
mal proporcionou a identificação da necessidade de cuidados do pa-
ciente e direcionou a equipe para quais intervenções implementar e 
quais resultados esperar para que a melhora do quadro cliníco seja 
alcançada. A experiência quando vivenciada por acadêmicos de en-
fermagem, amplia a visão do futuro profissional no que corresponde 
a variedade de condutas que podem ser tomadas, principalmente em 
casos em que não há consenso para o tratamento.

A experiência possibilitou ainda o treino de procedimentos téc-
nicos como troca de curativos e administração de medicação, bem 
como orientações para a educação em saúde do paciente. Além 
disso, os acadêmicos puderam perceber a relevância da atuação da 
equipe de enfermagem em todo o atendimento a vítima de mordedura 
animal, visto que o paciente foi assistido pela equipe de Urgência e 
Emergência, Saúde da Familia e Comunidade e Clinica Médica. 
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar a abordagem da Diabe-
tes na telemedicina na Pandemia do Covid-19. Trata-se de uma revi-
são bibliográfica, na qual foram elegíveis dezoito artigos para o estudo 
em questão. A prática da telemedicina está em constante crescimento 
para o manejo de morbidades e definições de condutas. Com isso 
o uso da telemedicina tem mostrado efetivo no controle da HbA1C, 
glicemia média e diminuição dos episódios de hipoglicemia em pa-
cientes adultos e pediátricos com Diabetes mellitus. A telemedicina foi 
uma boa estratégia para o cuidado com pacientes com DM que adqui-
riram covid-19. A experiência com a telemedicina teve boa percepção, 
embora indivíduos com alta escolaridade estavam mais propensos a 
continuar fazendo o uso, enquanto idosos estavam menos favoráveis 
a continuarem o acompanhamento via telemedicina.  
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; COVID-19; Telemedicina.

ABSTRACT
The present study aimed to evaluate the approach of Diabetes in tele-
medicine in the Covid-19 Pandemic. This is a literature review, in which 
eighteen articles were eligible for the study in question. The practice of 
telemedicine is constantly growing for the management of morbidities 
and definitions of conduct. With this, the use of telemedicine has been 
shown to be effective in controlling HbA1C, mean blood glucose and 
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decreasing hypoglycemia episodes in patients, adults and pediatri-
cians, with diabetes mellitus. Telemedicine was a good strategy for the 
care of patients with DM who acquired covid-19. The experience with 
telemedicine had a good perception, although individuals with high 
education were more likely to continue using it, while the elderly were 
less favorable to continue monitoring via telemedicine.
Keywords: Diabetes Mellitus; COVID-19; Telemedicine.

Introdução

A Pandemia da Covid-19 nos fez repensar sobre o uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), impulsionando as-
sim a uma nova realidade na área da saúde no Brasil: a Telemedicina. 
A Organização Mundial da Saúde define Telemedicina como: “a oferta 
de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a 
distância é um fator crítico”. 

O uso da telemedicina como ferramenta para atendimento re-
moto já era adotado em outros países, mas, no Brasil, foi durante a 
Pandemia que a telemedicina foi reconhecida como uma alternativa 
para os atendimentos, tornando-se relevante principalmente para o 
acompanhamento de casos com doenças crônicas, como a Diabetes, 
já que essas estão dentro da população de risco de morbimortalidade 
quando infectados com Covid-19.

A Diabetes é definida como uma síndrome de etiologia múl-
tipla, decorrente da falha de insulina e/ou da incapacidade da insu-
lina de exercer adequadamente seus efeitos, com isso necessitam 
de acompanhamento e ajustes frequentes da terapia, necessitando 
de consultas com o médico especialista ou clínico geral pelo menos 
a cada três meses, principalmente aqueles com o controle glicêmico 
insatisfatório e/ou com comorbidades, 

Com a consulta por vídeo, além do acompanhamento do con-
trole glicêmico e ajustes de medicamentos, também pode ser utilizada 
para identificar possíveis complicações da diabetes, como: síndrome 
do pé diabético, presença de úlceras, retinopatia diabética e reações 
cutâneas locais devido a aplicação incorreta de insulina, assim como 
os problemas com a bomba de infusão.
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Vale destacar que existe uma barreira para o uso da teleme-
dicina, já que trata-se de usuários, em sua maioria, com idade avan-
çada, dificuldades cognitivas, dificuldades visuais e táteis (alguns já 
apresentam a retinopatia e neuropatia diabética, respectivamente), 
além da falta do conhecimento técnico e falta de acesso ao teleaten-
dimento devido ao baixo nível socioeconômico, principalmente em pa-
íses menos desenvolvidos e regiões mais remotas. O presente estudo 
teve como objetivo avaliar a abordagem da Diabetes na telemedicina 
na Pandemia do Covid-19.

Metodologia

Trata-se de uma revisão bibliográfica que avalia os resultados 
de estudos sobre os impactos da telemedicina no tratamento da dia-
betes durante a pandemia de COVID-19. As etapas para elaboração 
desse estudo foram: definição do tema de pesquisa, busca em ban-
cos de dados, avaliação dos artigos incluídos, interpretação dos resul-
tados e apresentação da revisão.

A busca dos estudos ocorreu entre 23 e 26 de outubro de 2021 
na base de dados Google Scholar. Os critérios de inclusão foram es-
tudos elaborados com as palavras chaves “Telemedicine”, “Diabetes” 
e “COVID-19” publicados no ano de 2021. Os critérios de exclusão 
foram: estudos publicados antes de 2021 e artigos de revisão. Alguns 
estudos não foram disponibilizados pelas plataformas, sendo assim, 
excluídos da análise.

Na plataforma, foram selecionados 40 artigos científicos na 
língua inglesa e 4 na língua espanhola. Não foram encontrados na lín-
gua portuguesa. Dos 44 artigos encontrados, 18 foram elegíveis para 
o estudo em questão devido aos critérios de inclusão e exclusão. Ao 
total, foram analisados 18 artigos científicos, em que seus resultados 
foram usados para elaboração desta revisão bibliográfica.
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Fonte: próprio autor
 
Tabela I

 Título Referência Tipo de 
Pesquisa

1
Cost-effectiveness of telemedicine care for pa-
tients with uncontrolled type 2 diabetes mellitus 
during the COVID-19 pandemic in Saudi Arabia

ALMUTAIRI, 
MF, et al. 

2021
Estudo 

Transversal

2
The impact of telemedicine on patients with un-
controlled type 2 diabetes mellitus during the 
COVID-19 pandemic in Saudi Arabia: Findings 
and implications

TOURKMA-
NI, et al. 

2021
Estudo 

Transversal

3
Impact of Telemedicine Consultations during 
the COVID-19 Pandemic on Glycemic Control 
of Diabetes Patients

DISSA-
NAYAKE, et 

al. 2021
Estudo 

Transversal

4
The impact of a prolonged lockdown and use of 
telemedicine on glycemic control in people with 
type 1 diabetes during the COVID-19 outbreak 
in Saudi Arabia

ALHARTHI, 
et al. 2021

Estudo 
Transversal

5

COVID-19 pandemic lockdown in young peo-
ple with type 1 diabetes: Positive results of an 
unprecedented challenge for patients through 
telemedicine and change in use of continuous 
glucose monitoring

SALABEL-
LE, et al. 

2021
Estudo 

Transversal
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6
The Rapid Transition to Telemedicine and Its 
Effect on Access to Care for Patients With Type 
1 Diabetes During the COVID-19 Pandemic

TILDEN, et 
al. 2021

Estudo 
Transversal

7
Outcomes and experience of telemedicine in 
the management of diabetes mellitus during 
COVID-19 pandemic

SELIM, et al. 
2021

Estudo 
Transversal

8
Disparities in Telemedicine Use for Subspecial-
ty Diabetes Care During COVID-19 Shelter-In-
-Place Orders

HAYNES, et 
al. 2021

Estudo 
Transversal

9

The experience of patients with diabetes with 
the use of telemedicine and teleassistance ser-
vices during the COVID-19 pandemic in Italy: 
Factors associated with perceived quality and 
willingness to continue

MAIETTI, et 
al. 2021

Estudo 
Transversal

10
Use of telemedicine to evaluate the adherence 
of treatment of patients with type 1 diabetes in 
context in the context of COVID-19 Lima - Peru

BARRAN-
CA, et al. 

2021
Estudo 

Transversal

11 Telemedicine in the COVID-19 era: Taking care 
of children with obesity and diabetes mellitus

UMANO, et 
al. 2021

Revisão Bi-
bliográfica

12
Telemedicine in the Time of the COVID-19 Pan-
demic: Results from the First Survey among 
Italian Pediatric Diabetes Centers

TORNESE, 
et al. 2021

Estudo 
Transversal

13 Adoption of Telemedicine for Type 1 Diabetes 
Care During the COVID-19 Pandemic

LEE, et al. 
2021

Estudo 
Transversal

14
La imperiosa necesidad de telemedicina en la 
atención de diabetes durante la pandemia de 
COVID-19. Un estudio de abordaje integral

SILVA-TI-
NOCO, et al. 

2021
Estudo 

Transversal

15
Managing gestational diabetes mellitus with 
telemedicine during COVID-19: was there an 
impact on pregnancy outcomes?

HUSSAIN, 
et al. 2021

Coorte Re-
trospectiva

16
Use of Telemedicine for the Management of 
Type 1 Diabetes in Children and Adolescents 
in Bangladesh During the COVID-19 Pandemic

ZABEEN, et 
al. 2021

Estudo 
Transversal

17
Effectiveness of diabetes education including 
insulin injection technique and dose adjust-
ment through telemedicine in hospitalized pa-
tients with COVID-19

MISHRA, et 
al. 2021

Estudo 
Prospectivo

18
Telemedicine and urban diabetes during CO-
VID-19 pandemic in Milano, Italy during lock-
-down: epidemiological and sociodemographic 
picture

LUZI, et al. 
2021

Estudo 
Transversal

Fonte: próprio autor
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 TABELA II
Objetivos Resultados Conclusão

1

Avaliar o custo-benefí-
cio da telemedicina em 
pacientes com DM2 não 
controlada (HbA1c > 9) 
durante a pandemia de 

COVID-19

A telemedicina reduziu a 
HbA1c em 1.82 (p<0.001) 

enquanto o modo tradi-
cional reduziu em 1.54. A 
diferença entre o custo do 
cuidado da telemedicina e 
cuidado tradicional foi de 

US$ 669.07.

O cuidado via telemedici-
na apresentou um melhor 
resultado e maior custo 

comparando-se ao cuida-
do tradicional.

2

Avaliar o impacto do aten-
dimento virtual no controle 
da glicemia entre pacien-
tes com DM2 de alto risco 

durante a pandemia de 
COVID-19.

Em um período de 4 
meses a HbA1c diminuiu 
de 9.98 para 8.32 após a 

intervenção

O estudo mostrou um im-
pacto positivo da telemedi-
cina no controle glicêmico 

em pacientes durante  
pandemia de COVID-19

3

Determinar o impacto das 
consultas por telemedicina 
no contexto de pandemia 
por COVID-19 no controle 
glicêmico dos pacientes.

Não foi observada dife-
rença significativa entre 

HbA1c nos períodos pré e 
pós COVID.

Não foi observada dife-
rença significativa entre 

HbA1c nos períodos pré e 
pós COVID.

4

Examinar o impacto do 
lockdown no controle gli-
cêmico e avaliar se existe 
diferença entre o paciente 
atendido por telemedicina 
em relação ao atendido 
por via convencional.

Média de glicose foi de 
180 para 159 mg/dl (p < 

0.01).

Os pacientes que tiveram 
atendimento via teleme-

dicina obtiveram uma 
melhora significativa na 

glicemia. Tendo uma boa 
efetividade no controle de 

diabetes.

5
Medir o controle glicêmico 
durante o lockdown fran-
cês, focando no papel da 

telemedicina

O controle glicêmico e o 
auto-monitoramento me-

lhorou nos pacientes. Com 
melhores resultados asso-

ciados a telemedicina

O controle glicêmico e o 
auto-monitoramento me-

lhorou nos pacientes. Com 
melhores resultados asso-

ciados a telemedicina

6

Comparar a telemedicina 
no cuidado da DM com 
múltiplos grupos demo-

gráficos e ver o acesso a 
esse cuidado.

As consultas via telemedi-
cina foram menores entre 
pacientes não fluentes em 

inglês. Não houve dife-
rença nos outros fatores 

demográficos.

O uso da telemedicina não 
impactou significativamen-

te o acesso na maioria 
dos grupos demográficos.

7

Avaliar as experiências e 
resultados do manejo de 

diabetes nas teleconsultas 
durante a pandemia de 

COVID-19

Aproximadamente 40.02% 
dos participantes precisa-
ram de assistência para 
comunicação. 91.43% 

estavam satisfeitos com o 
uso dessa tecnologia.

A telemedicina pode ser 
muito importante principal-
mente para pacientes com 

barreiras geográficas.

8

Identificar fatores as-
sociados à adoção da 

telemedicina para manejo 
do diabetes durante a 

pandemia

Pacientes como mais de 
65 anos e sem plano de 
saúde privado tiveram 

mais barreiras ao uso de 
telemedicina

Houve disparidades no 
uso da telemedicina pela 
idade e seguro-saúde.
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9

Investigar os fatores de-
terminantes na qualidade 
percebida (QP) da teleme-
dicina entre os pacientes 
diabéticos que usaram 

o serviço durante a pan-
demia

Idade avançada era ne-
gativamente relacionado 
com QP, alto nível educa-
cional e estar desempre-
gado foram fatores que 

fomentavam um maior uso 
dos usuários.

Existiram fatores sociode-
mográficos relacionados 
na adesão da telemedi-
cina, sendo importante 
serem considerados na 
implementação dessa 

tecnologia.

10

Avaliar a utilidade da 
telemedicina na adesão 
ao tratamento de pacien-
tes com DM1 durante a 

pandemia.

Foi alcançado umsa 
média de 6 verificações 

de glicose/dia em 90% da 
amostra.

Uma melhor adesão ao 
tratamento foi avaliada 

com a telemedicina, sendo 
uma importante interven-

ção para o controle de 
pacientes diabéticos.

11

Revisar a literatura sobre 
o sucesso da telemedicina 
para o suporte de pacien-
tes pediátricos obesos e 

diabéticos.

Telemedicina mitigou os 
efeitos negativos das 

restrições devido a pande-
mia. Paciente obtiveram 
melhor controle metabó-
lico e melhor controle de 

peso.

Telemedicina mitigou os 
efeitos negativos das 

restrições devido a pande-
mia. Paciente obtiveram 
melhor controle metabó-
lico e melhor controle de 

peso.

12

Avaliar os centros pediátri-
cos de diabetes durante a 
pandemia COVID-19 e as 
ferramentas usadas nos 
serviços de telemedicina

74% dos centros não 
tinham nenhuma siste-

matização no sistema de 
telemedicina, com uma 

grande diferença enter as 
regiões.

Quase todos os centros 
italianos usam a teleme-

dicina como uma maneira 
semi-voluntária, sendo 

deficitário em alguns as-
pectos de sistematização 

da prática.

13
Descrever e entender a 
telemedicina no sistema 

de saúde norte-americano 
durante a pandemia

Aumento de 94% no uso 
da prática, 62%  usaram 

a consulta por vídeo e por 
telefone. Zoom ® foi o 
aplicativo mais usado.

Aconteceu uma rápida 
adoção da telemedicina 
durante a pandemia de 

COVID-19.

14

Avaliar o serviço de aten-
ção primária no cuidado 

da diabetes por telemedi-
cina durante pandemia de 

COVID-19

Foram realizadas 1118 
consultas por chamadas 
telefônica para continuar 

o seguimento de 192 
pacientes. Diversos pro-
fissionais participaram da 

abordagem.

A atenção multiprofissio-
nal teve um grande exito 
na atenção do serviço de 

telemedicina.

15

Comparar o entendimento 
e as complicações peri-
natais em mulheres com 

DMG que participaram da 
telemedicina versus pes-

soalmente.

213 mulheres partici-
param do estudo. Não 

constatou-se diferenças 
significativas em complica-
ções perinatais, porém foi 
observado um aumento no 
entendimento da doença.

Não constatou-se dife-
renças significativas em 
complicações perinatais, 
porém foi observado um 

aumento no entendimento 
da doença.

16
Avaliar o manejo de DM1 
em pacientes durante a 
pandemia de COVID-19 

em Bangladesh

Durante o lockdown, mais 
de 645 ligações foram 

recebidas, inclusive men-
sagens de texto e aplicati-
vos, no total 235 pacientes 

foram manejados.

Telemedicina foi avaliada 
como sendo uma útil fer-
ramenta para o cuidado 
de crianças com DM1 

durante a pandemia de 
COVID-19
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17

Avaliar a importância da 
educação em saúde pela 

telemedicina em pacientes 
com DM hospitalizados 

por COVID-19

A telemedicina como um 
modelo de educação em 
saúde foi aceito por 96% 
dos pacientes durante a 
hospitalização. Após 2 
semanas, 77% dos pa-

cientes estavam seguindo 
corretamente as instru-

ções passadas.

Educação em diabetes 
usando telemedicina foi 
aceitável e efetivo no 

manejo da DM.

18

Avaliar fatores epidemioló-
gicos e retrato sociodemo-
gráfico em pacientes DM 
durante a pandemia de 

COVID-19

Aumento de obesidade e 
diabetes na área metropo-
litana de Milano pode ter 

influenciado a alta virulên-
cia de COVID-19 nesse 

local.

Estudo Transversal

Fonte: próprio autor

Resultados e discussão

Em todo o mundo, está em voga a discussão sobre o custo-
-benefício da Telemedicina para o manejo de doenças. Em um estu-
do realizado na Arábia Saudita, Al Mutairi 1MF, et al. (2021), durante 
a pandemia de COVID-19, encontrou uma redução na Hemoglobina 
Glicada (HbA1c) em 1.82% com o uso do modelo de acompanhamen-
to do Diabetes Mellitus (DM) com telemedicina, porém, tal acompa-
nhamento resultou em um custo maior. Ademais, Tourkmani 2 (2021) 
observou que, em um período de 4 meses em uso de telemedicina, a 
HbA1c da amostra diminuiu dignificativamente em 1.66%. Contrarian-
do os achados do estudo supracitado, Dissanayake 3A et al. (2021) 
não encontrou diferença significativa na HbA1c na amostra na época 
pré e pós COVID-19, sugerindo que a abordagem pela telemedicina 
não trouxe diferença no índice glicêmico dos pacientes.

Ainda sobre a efetividade da abordagem do diabetes com a 
telemedicina, Alharthi 4SK, et al. (2021) observou que pacientes dia-
béticos tipo 1 (DM1) que participaram de consulta com telemedicina 
durante o lockdown implementado na Arábia Saudita, apresentaram 
uma melhora na monitorização da glicose após esse período, com 
queda da glicemia média de 180 para 159 mg/dL (p < 0.01) e com 
diminuição dos episódios de hipoglicemia. Corroborando com esses 
achados, Salabelle 5C, et al. (2021) sugeriu que, a telemedicina, du-
rante o período de lockdown na França, teve um papel importante na 
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melhora dos níveis glicêmicos e auto-monitorização da glicemia de 
adolescentes com DM1. Ademais, Luzi 6L, et al. (2021) constatou que 
a estratégia de telemedicina para manejo de DM é uma importante 
ferramenta, principalmente durante períodos de lockdown.

Subentende-se que, com a telemedicina, é possível alcançar 
uma maior quantidade de pacientes devido a maior comodidade e 
ao fácil acesso da tecnologia nos dias atuais. Porém, segundo Til-
den 7DR, et al. (2021), durante a pandemia de COVID-19, não hou-
ve um impacto significante de acesso para o tratamento de diabetes 
na maioria dos grupos demográficos estudados. Tal dificuldade de 
acesso pode ser explicado pelas barreiras impostas pela assistência 
na comunicação, Selim 8S, et al. (2021) encontrou, em sua amostra, 
que 40% dos pacientes diabéticos que usaram a telemedicina neces-
sitaram de assistência. Disparidades também foram encontradas no 
acesso da telemedicina em pacientes com DM, em um estudo norte-
-americano, Haynes 9SC, et al. (2021) constatou que pacientes acima 
de 60 anos tiveram mais resistência ao uso da telemedicina, assim 
como pacientes sem plano de saúde privado.

Buscando explorar a experiência pessoal do paciente acerca 
da telemedicina para o controle da  DM, Maietti 10E, et al. (2021), em 
sua amostra, evidenciou uma boa percepção de qualidade segundo 
os pacientes com DM na telemedicina, onde indivíduos com alta esco-
laridade estavam mais propensos a continuar fazendo o uso, enquanto 
idosos estavam menos favoráveis a continuarem o acompanhamento 
via telemedicina. Corroborando com estes achados, em sua amostra, 
Selim 8S, et al. (2021) observou que 91.43% dos pacientes com DM 
estavam satisfeito com o serviço de telemedicina. Tais achados faci-
litam a adesão dos pacientes as terapias. Barranca 11A et al. (2021) 
observou, em uma população de diabéticos, que a teleconsulta trouxe 
um importante controle glicêmico em 90% dos casos, provando ser 
uma intervenção útil para o controle dessa morbidade.

Na faixa pediátrica, apesar dos desafios impostos pelo trata-
mento à distância, a telemedicina também tem alcançado resultados 
formidáveis. Em um estudo italiano realizado com crianças com DM e 
obesidade, Umano 12GR, et al. (2021), observou que foi alcançado um 
bom controle metabólico e de peso em pacientes que usaram teleme-
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dicina durante o período de pandemia. Apesar da importância desse 
seguimento, muitos centros pediátricos não possuem uma adequada 
estrutura para desempenhar esse papel adequadamente. Segundo 
Tornese 13G, et al (2021), em outro estudo italiano, encontrou que 74% 
dos centros pediátricos não possuíam sistematização adequada para 
o uso de telemedicina em DM. Tal resultado pode ser facilmente es-
tendido para países em desenvolvimento.

No tocante à sistematização e logística, alguns meios de co-
municação e aplicativos foram usados para alcançar o paciente na 
telemedicina. Lee 14MPH, et al. (2021), em sua amostra, observou que 
62% das clínicas estudadas usaram consultas via vídeo e telefone. 
Em relação à consulta de vídeo, o aplicativo Zoom® para consulta 
e CareLink™ como software para ter acesso aos dados do paciente 
diabético, como os níveis de glicemia. 

Para o alcance de um bom controle na diabetes, torna-se 
imprescindível uma abordagem multiprofissional, principalmente na 
atenção primária, visto que pacientes com DM podem desenvolver 
uma extensa gama de complicações. Silva-Tinoco 15R, et al. (2021) 
demonstrou que, uma abordagem multidisciplinar via telemedicina 
com médico, nutricionista, psicólogos e podólogos teve êxito no con-
trole da morbidade. Ainda no âmbito da atenção primária, Hussain 
16FN, et al. (2021) observou que a  telemedicina para o manejo de 
gestantes com Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) foi um método 
efetivo, melhorando o entendimento da mulher sobre a doença, po-
rém, não afetou significativamente desfechos perinatais quando com-
parado com o controle.

É sabido que pacientes com DM que adquiriram COVID-19 
estavam mais propensos a complicações dessa doença. Alguns 
estudos buscaram manejar estes pacientes via telemedicina. Um 
estudo em Bangladesh, Zabeen 17B, et al. (2021), observou que a 
telemedicina foi uma boa estratégia para o cuidado com pacientes 
pediátricos com DM1 durante a infecção por SARS-CoV-2, podendo 
ser um interessante meio de cuidado para pacientes não-complicados 
que têm um difícil acesso a um hospital. Ainda sobre esse assunto, 
Mishra 18M, et al. (2021) demonstrou que, em pacientes infectados por 
coronavírus, diabéticos e hospitalizados, a telemedicina pareceu ser 
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um meio efetivo para substituir uma visita médica presencial de rotina, 
podendo ser um importante meio para o manejo de diabéticos durante 
essas situações especiais.

 Considerações Finais

O acompanhamento da Diabetes pela abordagem da teleme-
dicina facilitou o acesso de muitos indivíduos, principalmente durante 
o período pandêmico. Tal estratégia trouxe benefícios para esses pa-
cientes crônicos, tendo um importante papel no manejo da doença. A 
telemedicina está em amplo crescimento no mundo, aumentando o 
acesso dos indivíduos ao sistema de saúde e promovendo um maior 
bem-estar a população. 
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RESUMO
Com o tempo, os avanços nos cuidados de saúde, como nutrição, hi-
giene básica e diversos tratamentos tendem a estender a expectativa 
de vida. Nesse sentido, várias teorias foram propostas, de modo que 
explique as causas e fatores que levam ao envelhecimento, desde as 
causas focadas em encurtamento de telômero, dano de radical livre, 
epigenética e até mesmo relacionados aos danos do meio ambiente. 

mailto:willyan.douglas@soufits.com.br
mailto:guilherme.gondim@soufits.com.br
mailto:galba.martins@soufits.com.br
mailto:danyelle.cynthia@soufits.com.br
mailto:deborahctp@gmail.com


508

Este artigo revisa as teorias biológicas do envelhecimento e discute 
os mecanismos relevantes que explicam esse processo. Assim, sa-
be-se que o conhecimento sobre o envelhecimento está se desenvol-
vendo em direção a uma abordagem integrada. Nesse sentido, vê-se 
que a complexidade da etiologia desse fenômeno é um desafio para 
os pesquisadores.
Palavras-chave: Teorias do Envelhecimento; Morte Celular; Idoso; 
Envelhecimento Celular.

ABSTRACT
Over time, advances in health care such as nutrition, basic hygiene 
and various treatments tend to extend life expectancy. In this sense, 
several theories have been proposed, in order to explain the causes 
and factors that lead to aging, from the causes focused on telomere 
shortening, free radical damage, epigenetics and even related to en-
vironmental damage. This article reviews biological theories of aging 
and discusses the relevant mechanisms that explain this process. 
Thus, it is known that knowledge about aging is developing towards an 
integrated approach. In this sense, it is seen that the complexity of the 
etiology of this phenomenon is a challenge for researchers.
Keywords: Theories of Aging; Cell death; Old man; Cell Aging..

INTRODUÇÃO

Segundo a OMS, o envelhecimento ativo conceitua-se como “o 
processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e 
segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 
que as pessoas ficam mais velhas” (OMS,2005). Trata-se de um pro-
cesso irreversível, progressivo e inevitável a todos os seres humanos, 
mas que sofre influências multifatoriais que vão desde aspectos eco-
nômicos, sociais, hábitos de vida, predisposição genética, sistemas 
de saúde, doenças preexistentes entre outras, o que pode resultar 
em variações de indivíduos para indivíduos. (CAMPOS; FERREIRA; 
VARGAS, 2015).

Atualmente, esse processo ainda é encarado pela sociedade 
como algo negativo, sendo interpretado por muitos como perda de ca-
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pacidades, diminuição de autonomia e independência e principalmen-
te como o fim da vida. Diante disso, muitos estudos foram realizados 
para tentar de alguma forma, descobrir o segredo da longevidade, 
mas para isso faz-se necessário entender como acontece o processo 
de envelhecimento e quais as causas que levam a ele. (FECHINE, 
2012) (DÁITO et al., 2015).

Quando se aborda o tema “mecanismo do envelhecimento” 
deve-se entender que se trata de um tema bastante discutido e ainda 
cercado de incertezas, visto que os diferentes tecidos, células e ór-
gãos apresentam comportamentos diferentes durante o processo de 
envelhecimento. (GAVA; ZANONI, 2005). Durante muitos anos, várias 
teorias foram propostas, cada uma apresentando um mecanismo di-
ferente para o processo de senescência. Para entender essas teorias, 
primeiramente deve-se compreender as suas classificações e subca-
tegorias. (TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010).

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo de revisão bibliográfica, de modo que 
tais publicações estudadas remontam o período de 2019 a 2022, por 
meio de buscas sistemáticas utilizando os bancos de dados eletrônicos: 
Lilacs(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Onli-
ne (SciELO) e NCBI (National Center for Biotechnology Information). 
Foram encontrados um total de 17 artigos, dentre estes selecionou-se 
apenas aqueles cujo resumo estava disponível, aqueles publicados em 
língua portuguesa, inglesa ou espanhola. Foram obliterados os estudos 
em que a abordagem de forma integrada para com a temática do Me-
canismo do Envelhecimento não se mostrou efetivo.

DESENVOLVIMENTO
Classificação das teorias

Quanto às classificações, pode-se dividi-las em 2 categorias: 
teorias programadas ou genética, que se baseia na ideia da existência 
de um “relógio biológico”, que controlaria todo processo de envelheci-
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mento, desde o nascimento, maturação, e morte celular; e as teorias 
estocásticas, que defendem a ideia que principalmente fatores intrín-
secos e extrínsecos influenciam de forma direta esse processo de 
envelhecimento. (TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010) (REVISTA SAÚDE 
E DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2020).

As subdivisões são baseadas de acordo com o mecanismo de 
envelhecimento, sendo eles: mecanismo de evolução, pertencente ao 
grupo do envelhecimento programado, o mecanismo molecular-celu-
lar e mecanismo sistêmico, pertencentes ao grupo do envelhecimen-
to estocástico. Cada mecanismo é baseado em teorias que tentam 
determinar como ocorre esse processo de senescência. (TEIXEIRA; 
GUARIENTO, 2010).

1. Mecanismo de evolução 

O mecanismo de evolução é baseado na seleção natural das 
espécies, sendo composto por três teorias: teoria do acúmulo de mu-
tações, teoria do pleiotropia antagonista e a teoria da soma descartá-
vel. (TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010) (FREITAS; PY, 2018).

1.1 A teoria do acúmulo de mutações

A teoria do acúmulo baseia-se na existência de uma de uma 
mutação genética que deveria ser eliminada durante a juventude atra-
vés de uma seleção natural para evitar que esse gene fosse repassa-
do para os descendentes, mas devido a uma maior resistência do or-
ganismo jovem principalmente no período reprodutivo, isso ocorreria 
apenas na idade avançada, onde a resistência à seleção natural não 
seria eficaz e resultaria no envelhecimento. Caso as manifestações 
ocorressem durante a juventude, haveria prejuízos no sistema repro-
dutor. (TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010), (FREITAS; PY, 2018).

1.2 Teoria da pleiotropia antagonista

A pleiotropia antagonista consiste na ideia que haveriam ge-
nes que causariam efeitos benéficos durante a juventude, mas que 
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na velhice se tornariam prejudiciais ao organismo. Isso aconteceria 
porque durante a juventude, mais especificamente durante o período 
da reprodução, ele contribuiria para aumentar o vigor, enquanto que 
na velhice, esse vigor não seria mais necessário, então esses ge-
nes sofreriam modificações e levariam aos efeitos do envelhecimento. 
(PEREIRA, 2015),(TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010).

1.3 Teoria da soma descartável 

A teoria da soma descartável caracteriza-se pela necessidade 
da manutenção do organismo até o período reprodutivo, ou seja, após 
a reprodução seria inviável concentrar o gasto de energia no indiví-
duo que não mais passaria pelo processo de reprodução, com isso, 
haveria um acúmulo de defeitos não mais reparados pelo organis-
mo, chegando à impossibilidade de sobrevivência. (HARDING, 2016) 
(TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010).

2. Mecanismo molecular-celular

O mecanismo molecular-celular é caracterizado pela ideia de 
que o envelhecimento é um processo multifatorial e os mecanismos 
moleculares, celulares e sistêmicos estão relacionados. Esse grupo 
é representados por 6 (seis) teorias, sendo elas: teoria do erro catas-
trófico, mutações somáticas e reparos no DNA, senescência celular/
encurtamento dos telômeros, radicais livres/DNA mitocondrial, Glico-
silação (AGEs)/ligações cruzada e a teoria da morte celular. 

2.1 Teoria do erro catastrófico

É caracterizada pelo acúmulo de erros em proteínas que são 
responsáveis pela síntese de DNA e outras moléculas. Tudo teria 
início devido a um desequilíbrio entre a síntese de proteínas e a de-
gradação daquelas defeituosas, com isso, teria início um feedback 
positivo, ou seja, o acúmulo de proteínas defeituosas altera o equilí-
brio síntese-degradação, que por sua vez, faz com que mais proteínas 
defeituosas fiquem acumuladas. Por fim, esses acúmulos levariam a 
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um cenário catastrófico e incompatibilidade com a vida. (LYRA, 2014) 
(TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010).

2.2 Teoria das mutações somáticas e reparos do DNA  

Na teoria das mutações somáticas e reparos do DNA o enve-
lhecimento seria justificado pelas mutações sofridas pelo DNA causa-
das pela exposição à radiação natural e outros agentes ambientais no 
decorrer dos anos juntamente com a diminuição da capacidade de re-
paro desses erros, com isso, esse acúmulo de mutações resultaria no 
envelhecimento celular e consequentemente na diminuição do tempo 
de vida. (FREITAS; PY, 2018). (LYRA, 2014).

2.3 Teoria da senescência celular e encurtamento dos telômeros

A teoria da senescência celular e encurtamento dos telômeros 
tem como princípio o envelhecimento celular decorrente das mudan-
ças fisiológicas que diminuem a sua capacidade e velocidade de re-
plicação. Essas mudanças podem ocorrer por dois motivos, primeiro 
pelo estresse molecular a que uma célula é exposta, resultando em 
danos a ela, ou pelo encurtamento dos telômeros. Os telômeros são 
sequências de nucleotídeos localizados nas extremidades do cro-
mossomo e que possuem a função de impedir que os cromossomos 
grudem um nos outros além de garantir a integridade dos genomas 
durante as diversas replicações para renovação celular. Na medida 
em que esses cromossomos sofrem replicações esse telômero é 
reduzido, pois essa sequência de nucleotídeos não é devidamente 
copiada. Com a diminuição dos telômeros, as células ficam despro-
tegidas contra as instabilidades, esse processo resulta no envelheci-
mento e posteriormente para a morte celular. (GAVA; ZANONI, 2005).
  
2.4  Teoria dos radicais livres/DNA mitocondrial

A ideia da teoria dos Radicais livres/DNA mitocondrial consis-
te no acúmulo de radicais livres resultantes de reações fisiológicas 
de oxidação no interior das células. Esses acúmulos acontecem pela 
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diminuição da capacidade celular em regular a produção desses pro-
dutos que em excesso causam danos às organelas, em especial às 
mitocôndrias. Por fim, as atividades mitocondriais ficam prejudicadas, 
lesões teciduais são provocadas e a morte celular acontece. (TEIXEI-
RA; GUARIENTO, 2010).

2.5 Teoria da glicosilação (AGEs)/ligações cruzadas

Ainda pertencente ao grupo molecular-celular encontra-se a 
teoria da glicosilação (AGEs)/ligações cruzadas. Para compreender 
esta teoria é preciso saber que com o passar dos anos as proteínas 
vão sofrendo modificações, seja oxidações ou pelos processos de 
glicosilação, que consiste em uma ligação feita entre as proteínas e 
moléculas de glicose e que resultam em formação de produtos rever-
síveis, também chamados de bases Schiff e produtos de Amadori. 
Em contato com proteínas jovens, esses substratos permanecem em 
equilíbrio com a glicose, porém, em contato com proteínas alteradas 
em decorrência do tempo, esses substratos sofrem reações e dão 
origem a produtos finais, chamados de Advanced Glycosylation En-
d-products, ou simplesmente AGE’s (produtos finais de glicosilação 
avançada). Os AGE’s formam ligações cruzadas irreversíveis com 
outras moléculas e as modificam. Como resultado dessas ligações 
temos a inativação da enzima protease que age como degradador de 
proteínas defeituosas, impedindo o seu acúmulo no meio extracelu-
lar. Essas proteínas alteradas e os AGE’S acumulados irão provocar 
alterações em diversos sistemas, dependendo do local onde eles re-
alizam outras ligações cruzadas. Por exemplo, em caso de ligações 
cruzadas com fibras de colágeno o resultado será a perda da elas-
ticidade dos tecidos que é uma das características da senescência. 
(TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010).

2.6 Teoria da morte celular

Os processos de apoptose e necrose são tipos de morte ce-
lular, funcionam como mecanismos utilizados pelo organismo para 
eliminação de células defeituosas, seja através da morte fisiológica 



514

programada ou por algum dano sofrido pela célula num processo pa-
tológico. (FREITAS; PY, 2018). Porém, no período de senescência o 
processo de apoptose seria iniciado devido às alterações nas mito-
côndrias dependentes da idade, visto que, estas são mediadores des-
ses processos de apoptose através da ativação de 3 mecanismos: a 
liberação de caspases, produção de espécies reativas de oxigênio 
e ruptura da cadeia transportadora de elétrons. Com as alterações 
mitocondriais, esses mecanismos seriam ativados de maneira desor-
denada e resultaria num processo exagerado de apoptoses, levando 
por fim, à morte. (TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010). Outra ideia defen-
dida pela teoria da morte celular, é que as células senescentes seriam 
resistentes a esse processo de apoptose, ficando acumuladas e cau-
sando alterações teciduais. (LYRA, 2014).

3. Mecanismo sistêmico

Quanto aos mecanismos sistêmicos que apontam os sistemas 
nervoso, endócrino e imune e a integração entre eles como peças cha-
ves no envelhecimento, destacam-se três teorias, são elas: teoria neu-
roendócrina, teoria neuroendócrina-imunológica e a teoria ritmo-veloci-
dade da vida. 

3.1 Teoria neuroendócrina

A teoria neuroendócrina caracteriza-se no desequilíbrio das 
funções neurais e endócrinas, ou seja, uma alteração no eixo hipo-
talâmico-hipófise-adrenal, visto que este eixo trabalha no controle de 
várias funções corporais a fim de manter a homeostase do organismo. 
(FREITAS; PY, 2018). Esse desequilíbrio é causado pelas alterações 
causadas pela influência da idade nos genes específicos que contro-
lam a liberação de hormônios, como consequência há uma diminuição 
na liberação desses hormônios que atuam em determinados siste-
mas, gerando uma diminuição na capacidade de resposta do organis-
mo aos estímulos ambientais, como o estresse, e ao desenvolvimento 
de doenças, ou seja, a capacidade de manutenção das capacidades 
de reprodução, sobrevivência e crescimento são diminuídas. Como 
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exemplo cita-se a diminuição de estrogênio, que além de causar alte-
rações na capacidade reprodutiva também influencia no processo de 
metabolismo ósseo, aumentando a reabsorção óssea e consequente 
desenvolvimento da osteoporose, condição predominante na popula-
ção idosa. (LYRA, 2014).

3.2 Teoria neuroendócrina-imunológica

Essa teoria aborda as alterações imunológicas referentes 
à idade. Destaca-se primeiramente a integração entre os sistemas 
imunológico e neuroendócrino na regulação das funções orgânicas 
durante toda a vida. Essa relação se dá principalmente através de 
neuropeptídeos e citocinas, que farão essa mediação tanto na co-
municação intraimune quanto neuroendócrina-imunológica, e através 
da liberação de hormônios secretados pela hipófise (vasopressina, 
prolactina, GH, TSH) e que interferem diretamente nas respostas imu-
nológicas. (TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010)

Entende-se que, alterações sofridas no sistema neuroendócri-
no devido ao processo de senescência, influenciam diretamente o sis-
tema imunológico do indivíduo, diminuindo a sua reposta contra agen-
tes etiológicos ou aumentando-a de forma exagerada com a formação 
de anticorpos séricos que aumentam a resposta imunológicas, como 
consequência, haveria um aumento nas chances de desenvolvimento 
de doenças autoimunes. (FREITAS; PY, 2018) 

Além da função de integração com o sistema neuroendócrino, 
o sistema imunológico possui outras funções essenciais na proteção 
do organismo contra agentes agressores que resultam em desequilí-
brio sistêmico, seja por ações de vírus, bactérias, protozoários ou até 
mesmos agentes tóxicos. Porém, com as alterações causadas pela 
idade, como a involução do timo que é responsável pela maturação 
de células T, essa resposta imune é deprimida, fazendo com que 
as infecções sejam instaladas, assim como o desenvolvimento 
de cânceres e outras patologias que influenciam diretamente na 
aceleração do processo de envelhecimento através do acúmulo de 
danos celulares. (PEREIRA, 2015), (TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010).
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3.4 Teoria do ritmo/velocidade da vida

Essa teoria considera que o tempo de vida está diretamente 
relacionado ao metabolismo, ou seja, quanto mais acelerado acon-
teçam os processos metabólicos no organismo, maior será o gas-
to de energia e a produção de espécies reativas de oxigênio. Essas 
espécies atuariam diretamente no processo de senescência celular, 
diminuindo seu tempo de vida e pôr fim a morte. (MARTINHO, 2017).

Conclusão

Diante das inúmeras teorias apresentadas e muitos questiona-
mentos feitos baseados nas descobertas, percebe-se que o tema en-
velhecimento ainda está num processo de elucidação. Muitas desco-
bertas já foram feitas, porém muitas incógnitas ainda estão presentes. 
Com isso conclui-se que, movidos pelo grande desejo de descobrir o 
segredo da longevidade ou até mesmo da imortalidade, muitas teorias 
ainda surgirão, até que um dia apenas uma seja dita como correta ou 
a mistura delas seja a resposta exata a qual a humanidade sempre 
buscou. 
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RESUMO
A fitoterapia é o ramo da ciência que utiliza-se dos estudos acerca de 
plantas extraídas do meio natural com a finalidade de curar doenças 
e acometimentos maléficos à saúde do homem, datando de registros 
centenários nas mais variadas partes do globo, seja a partir da língua 
falada, arte e escrita. Essas propriedades, muitas vezes únicas, advém 
da necessidade do homem procurar se adaptar e conhecer o ambien-
te ao seu redor, tendo nessas plantas uma solução de menor custo 
nas diversas comunidades, obtendo também elevado valor cultural de-
pendente da construção social ali estabelecida. O Brasil apresenta um 
grande histórico de eventos que acarretou com uma elevada proporção 
de saberes populares cujo aspecto geográfico contribui ainda mais na 
sua fragmentação, sendo os mais conhecidos os indígenas, europeus e 
africanos que detinham elevada sabedoria e particularidades vindas de 
suas regiões e que pela miscigenação vinda do processo de coloniza-
ção forçada resultou em rica base popular sobre as plantas. Ainda hoje 
essa mistura é presente, seja nas histórias que apresenta elementos 
diversificados, na forma de falar, características étnicas e no conheci-
mento etnobotânico que compartilham como herança.
Palavras chaves: Bantos, etnobotânica, fitoterapia.
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ABSTRACT
Phytotherapy is the branch of science that uses studies on plants ex-
tracted from the natural environment with the purpose of curing diseases 
and harmful ailments to human health, dating from centenary records in 
the most varied parts of the globe, whether from the spoken language. 
, art and writing. These properties, often unique, come from the need 
of man to try to adapt and get to know the environment around him, 
having in these plants a lower cost solution in the different communities, 
also obtaining high cultural value dependent on the social construction 
established there. Brazil has a great history of events that resulted in a 
high proportion of popular knowledge whose geographic aspect contri-
butes even more to its fragmentation, the best known being indigenous 
peoples, Europeans and Africans who had high knowledge and parti-
cularities coming from their regions and that by miscegenation from the 
forced colonization process resulted in a rich popular base on plants. 
This mixture is still present today, whether in folklore stories that present 
diverse elements, in the way of speaking, ethnic characteristics and in 
the ethnobotanical knowledge they share as a heritage.
Keywords: Bantos, ethnobotany, herbal medicine.

Introdução

O conhecimento é a base para a formação do saber, e sob 
essa perspectiva as formas de pesquisa entram como o alicerce for-
mador das ciências e na sua ênfase na descoberta dos mistérios que 
envolvem a racionalidade e o desenvolvimento dos grupos sociais 
(SOUZA, 2012; SOUZA et al., 2021). Sob esse constante questiona-
mento sobre “o que seria ser pensador?” que existe a motivação aos 
cientistas ao redor do mundo em descobrir os mistérios da consciên-
cia humana e do mundo físico sendo uma das áreas que mais apre-
senta utilidade e aplicabilidade é no uso das plantas medicinais no 
tratamento de distúrbios e acometimentos humanos pelas mais va-
riadas culturas ao redor do mundo (BARRERA, 1979). A descoberta 
de seu uso não se encontra de forma tênue, visto que apresenta di-
versas particularidades na forma que é encarada de acordo com sua 
construção em determinado grupo (FERREIRA et al., 2019). Vejamos 
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da seguinte maneira, uma planta unica pode por fim apresentar diver-
sas aplicações e significados de acordo com sua localização tendo um 
exemplo conciso o uso e significado da jurema pelos povos indigenas 
do Brasil, do continente africano e judeu ambos com representações 
distintas para descrever seu grau de valor social (SILVA et al., 2010; 
LIMA, 1946; PAZ et al.,2015; ROCHA et al., 2015).

Quando se é encarado a descrição de um determinado acon-
tecimento pela historiografia, é preciso encarar as formas e condições 
com que o indivíduo vê a sua realidade na missão de compreender o 
surgimento das ideias que levaram à mudanças significativas na for-
ma de pensar sobre sua realidade sendo condizente com as informa-
ções que deverão ser transmitidas às novas gerações e futuramente 
interpretados de acordo com os acontecimentos e demandas com 
novas linhas de pensamento (LOPES, 2015; HEITICH, 2015). Na his-
tória Brasileira de fato, grandes foram as modificações e perdas que 
as ações dos seus principais grupos formadores acarretaram, sendo 
os mais conhecidos o Europeu, indigena e africanos (NASCIMEN-
TO et al., 2020). Ambos os grupos que eram localizados em porções 
distintas do mundo se encararam e tiveram de estabelecer relações 
de comportamento e inclusão apesar do contraste de pensamentos 
advindos no etnocentrismo europeu aos demais (COSTA et al., 2013). 
Essa imposição por si trouxe uma dispare e absoluta ideia de supe-
rioridade com relação às formas de conhecimento principalmente na 
prática médica onde o cientificismo deveria prevalecer, pondo estão 
os demais como uma prática esotérica (PAZ et al., 2015).

Apesar dessa forma de pensamento, uma mudança concomi-
tantemente acontecia no seio da população brasileira, entre as mis-
turas de sangue e casamentos uma relação de hábitos individuais 
era formado, atingindo essa expressão pela arte, literatura, história e 
costumes que eram empregados no cotidiano de pequenas e grandes 
cidades (BORGES; SALES 2018). O uso das plantas medicinais co-
meçou nesse período a dissipar-se imutavelmente apresentando sig-
nificado popular na cura de condições patológicas que eram comuns, 
sendo elas a diarreia, dores musculares, dor de dente e principalmen-
te lesões que se contaminaram por agentes externos e ocasionaram 
amputações como nos casos de castigos por desobediência e guer-
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ras territoriais (HOFFMAN; ANJOS, 2018). As plantas se apresenta-
vam como uma solução eficiente no que diz respeito à cura num curto 
período de tempo e apesar dos avanços que ocorriam na área médica 
a sua confiabilidade não era abalada (PAZ et al., 2015).

Esse conceito de uso dos bens naturais na prática de cura no 
território nacional apresenta nos dias de hoje diversas origens, visto 
que com a mistura uma identidade particular pode por fim se esta-
belecida sendo mais evidente em povos da região interiorana onde 
que a prática do cultivo de plantas e os ensinamentos de curandeiros 
apresenta um elevado valor tendo-se uma riqueza baseada na experi-
ência e observações vividas por eles (CASTRO; FIGUEIREDO, 2019). 
Diante disso se torna necessário destacar o que seriam as práticas 
da medicina tradicional e popular brasileira e como essa terminologia 
se encarrega de englobar o conceito chave de uso pelos mais idosos 
e de seus antepassados conceituando-se tradicional como também 
pela oralidade de seus costumes e preparos que dependem da condi-
ção do espírito e de como a natureza pode interferir sendo a maioria 
trazida por contos aos mais jovens (ARRUDA et al., 2019; HOFFMAN; 
ANJOS, 2018).

Desenvolvimento

O uso das plantas para finalidades medicinais remonta desde 
antes do surgimento da escrita, onde que, a partir das observações 
dos primeiros homens no comportamento animal e sua relação com 
o ambiente principalmente com as plantas, puderam enfim aplicá-las 
a problemas rotineiros como ferimentos e doenças que assolavam 
constantemente, tendo elevada importância no decorrer do surgimen-
to dos primeiros grupos sociais na humanidade e acarretando por fim 
um elevado valor espiritual em determinadas regiões do globo sendo 
um fator determinante a cultura (FERREIRA et al., 2019). Diversos 
estudos surgiram para explicar o uso desses insumos naturais, se ba-
seando na maioria das vezes de uma preparação específica depen-
dendo da estação, solo e coloração em questão por definir a eficácia 
e o sucesso terapêutico da planta e isso pode ser visto desde o surgi-
mento da escrita pelos sumérios e relatos Egípcios, gregos, chineses 
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e astecas no decorrer da história (ROCHA et al., 2015; HOFMANN; 
ANJOS 2018).

A cultura termina por ser um fator decisivo no uso das plantas 
medicinais, a partir de seu conceito base como pilar na construção 
de determinados grupos e etnias, este termina com foco muitas ve-
zes de idolatria a partir de propriedades que garantem um bem estar 
físico e espiritual tendo como exemplo claro as religiões de matriz 
africana em que o uso de plantas é de elevado valor (PAZ et al., 2015; 
BRITO; MALANDRINO 2007). Quando discutimos sobre o processo 
de miscigenação e multiculturalidade, o Brasil termina por ser um dos 
países que mais se adequa ao sentido literal de mistura de raças e 
isso se deve ao seu viés histórico que é marcado pelo encontro de 
diversos povos, mesmo que de forma não pacífica, e que reflete uma 
realidade definida por agressiva até os dias de hoje aos grupos de 
menos poder, dando margem a prática do preconceito a grupos que 
são marginalizados e que terminam por elevar o grau de importância 
para realização de movimentos sociais com o intuito de preservar sua 
história vitima do etnocentrismo ocidental (CASTRO; FIGUEIREDO 
2019; MARTELLI; CARVALHO 2019).

É válido destacar que para entender a formação do conceito 
de medicina tradicional popular Brasileira é necessário entrar em 3 
de suas matrizes principais. Dentre eles vemos os Europeus com 
heranças que vão além do povo portugues, tendo-se o encontro de 
costumes latinos que envolve os Espanhóis, italianos e sicilianos, a 
influência de francos na região que hoje é a frança, Germânicos na 
região que hoje é o reino Unido principalmente na Inglaterra e país de 
Gales e de territórios menores que aos poucos principalmente com o 
advento das revoluções industriais foram formando nações (ROSA et 
al., 2014). Outro grupo bastante importante foram os Africanos vindos 
escravizados para essa região principalmente em meados do século 
XV até a lei Áurea do século XIX no ano de 1898 apesar da proibição 
estabelecida pela Inglaterra do seu comércio por meio de barreiras 
alfandegárias. Por último é um dos principais foram os indígenas que 
já habitavam a região cujo credo e práticas religiosas viam as plantas 
medicinais como verdadeiras “bênçãos” (ROCHA et al., 2015; PRAN-
DI, 2001).
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Devido aos estudos que eram realizados no continente Europeu 
e asiático, muito já se sabia a respeito do uso das plantas a partir de 
acervos que datam de anterior à era cristã, tendo-se formado assim um 
dos vieses principais que se baseia na pesquisa científica para com-
provação de uma resposta a partir de um meio natural, e de experiên-
cias pessoais (use-value) que hoje é compreendido na fitoterapia sen-
do uma ciência com um dos encargos principais na base da farmácia 
clínica que é conhecida nos dias de hoje para poder haver um suporte 
na saúde das pessoas além do lado espiritual e sim no plano físico 
(GOMES et al., 2012; ARAÚJO et al., 2015). Essas escrituras junto aos 
relatos médicos que eram desenvolvidos pelos físicos e curandeiros 
tribais conseguiram elevar a qualidade de vida de diversos grupos visto 
que trazia a eficiência a diversos males que eram bastantes corriquei-
ros como a dor do parto e lesões expostas de diversas batalhas, mas 
que sua preparação ainda era feita de forma simplificada onde com a 
mistura de seivas, água, partes de plantas conhecidas que eram moí-
das formando uma pasta conhecida como cataplasma que era bastante 
elaborada por camponeses na região do mediterraneo e mais longín-
quas como as nórdicas (BUENO et al., 2016).

Dentre as principais mentes como Sócrates, Diógenes e Ga-
leno na Grécia antiga contribuíram ainda mais para alavancar esse 
conhecimento obtendo-se então escrituras ricas com descrições de 
uso e formas de coleta, mas que no decorrer da crise e separação 
do império Romano e seu estopim junto a estabilidade do império 
Bizantino que a idade média chegou na Europa, demarcando a forma 
de serventia que ficaria encravada durante anos juntamente sob o 
comando da Igreja Católica que via a partilha do conhecimento com 
maus olhos e as práticas que não pudessem ser controladas por eles 
como o emprego de plantas medicinais como algo sujo e digno da fei-
tiçaria algo encarado como ruim na época (RIBEIRO; CASTRO 2019).

Com a influência de Lutero e de outros pensadores e líderes 
como Henrique VIII foi possível a criação de uma vertente protestante 
na europa com dogmas e ações que iam de combate em conflito dire-
to com o catolicismo, o que fez com que sua influência diminui-se em 
muitas regiões no Norte e fazendo com que viessem a procurar outros 
locais de influência (ALMEIDA, 2017). Dentre as novas terras des-
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cobertas pelos Portugueses, houve a evangelização de seus nativos 
brasilíndios, vistos como objetos e animais que precisavam de uma 
redenção ao olhar de Cristo. O batismo parecia ser vantajoso para 
seu domínio além do mar, sendo então mais tarde os espanhóis gran-
des precursores desde a sua unificação nacional pelo casamento da 
princesa de Castela e o rei de Leão, dois reinos poderosos e que con-
seguiram a titulação de reis Católicos. Seus descendentes e outros 
monarcas viam em suas crenças a divindade que era trazida para si 
e a partir do discurso da igreja se viam obrigados a concordarem com 
as práticas juntamente a elaboração de seus objetivos que era deixar 
a sua nação mais poderosa e influente (RIBEIRO; CASTRO 2019).

No decorrer deste período voltou-se a discussão e o emprego 
das plantas medicinais com uso terapêutico de acordo com os boti-
cários, o que fez com que certo incentivo financeiro pelas cortes eu-
ropeias no descobrimento de insumos naturais fosse bem projetado 
(ZENI et al., 2014; SILVA, 2017). Diversos jesuítas e pesquisadores 
então liberados para pesquisa agora não necessitando de viver mar-
ginalizados sem acusação de bruxaria caso seguissem uma série de 
critérios como ser da nobreza e homens, puderam enfim estudar sem 
tamanha marginalização a sua região e outras do mapa tendo ênfase 
muito a troca de conhecimento com os chineses que possuem em 
seu domínio um enorme acervo de suas plantas medicinais. Ao che-
garem nas terras descobertas na América era visto que os indígenas 
possuíam uma série de relatos das plantas ao qual foram amplamente 
catalogadas, mas que muito de sua preparação era exclusiva a che-
fes denominados caciques e só poderia ser transmitida a seus confi-
dentes e herdeiros espirituais diretos. Até os dias atuais muito desse 
conhecimento sofreu por grandes abalos por conta da igreja, onde a 
certeza europeia diante das práticas indígenas era algo inferior e que 
deveria ser eliminada (ARAÚJO et al., 2015; LIMA 1946).

Quando se é discutido sobre o continente africano, muitos re-
metem a região subsaariana onde o desenvolvimento da escrita e for-
mação tribal seguindo ordem hereditária em pequenos reinos com 
característica física negróide é mais evidente. Nesta região rica é 
possível notar que já havia relatos a respeito da fitoterapia antes mes-
mo dos gregos, mas que é menos relatada em comparação a região 
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Norte (PRANDI, 2001). É de conhecimento global que a época do 
auge egipcio, foi um dos mais marcantes na história da formação dos 
primeiros grupos organizados onde que com a centralização do poder 
das mãos do faraó visto como divindade assegurou a manutenção da 
sociedade evitando estopins que poderiam agravar os seus súditos e 
abrir portas a invasões por bárbaros e gigantes que tinham um poder 
mais forte (PAZ et al., 2015). Apesar do que muito se contrapõe a 
localização do Egito é na África e foi nela que muito se desenvolveu 
o estudo dos sacerdotes de deuses tendo muito desse conhecimento 
se perdido ao redor dos anos tendo um exemplo claro a formação de 
faixas no processo de mumificação onde era preparado com o uso de 
algumas plantas para uma melhor preservação de corpos.

Com o advento do Europeu no processo de navegações, mais 
se foi descoberto deste enorme continente e com o pensamento ab-
surdo de imposição da escravidão aos povos destas regiões muitos 
foram trazidos para o Brasil. A maioria era derivada dos bantos e su-
daneses trazidos entre 1525 e 1851, povos de larga escala em diver-
sos idiomas, histórias e costumes que foram brutalmente massacra-
dos e cuja herança cultural era desestimulada em todos os aspectos, 
não podendo nem ao menos possuir um nome próprio e sim o que 
lhe era dito (PRANDI, 2000). Ao chegarem nesta terra muito se era 
desconhecido, mas sua cultura era preservada a medida do possível 
e o mais marcante seria o emprego de suas plantas medicinais onde a 
partir de drásticos castigos eram aplicados como único “remédio” que 
lhes era dado pelo senhores de Engenho principalmente na produção 
açucareira do Nordeste (PAZ et al., 2015; COSTA, 2013; OLIVEIRA; 
OLIVEIRA 2012).

As plantas para o povo negro apresentava um grau de impor-
tancia semelhante as praticas indigenas, visto que o conceito de cor-
po e espirito são virtudes derivadas de suas crencas que devem ser 
respeitadas, vistas ou incorporadas com o auxilio de materiais natu-
rais, dentre eles as plantas com grande simbologia tendo exemplo 
mais evidente a jurema, onde que a prática de juremação onde se é 
adicionado a semente sob a pele é um momento de preparação ao 
filho de santo e o terreiro (ARRUDA et al. 2019). O surgimento dessas 
tradições não apresenta um levantamento histórico como o cristia-
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nismo e hinduísmo, mas acredita-se que sejam tão antigas ou mais 
que elas e muitos de seus conceitos e práticas foram bruscamente 
modificados com a vinda ao Brasil para conseguir se preservar (PAZ 
et al., 2015).

Foi no Brasil que o encontro de diversos povos de matriz afri-
cana e cultos semelhantes desenvolveram religiões próprias e dentre 
elas o candomblé e o Xangô são as que mais apresentam destaque 
juntamente ao surgimento de líderes religiosos denominados pais e 
mães de santo que guiam seus discípulos (filhos de santo) na jornada 
do conhecimento em locais conhecidos como terreiros, valendo des-
tacar que linhas e vertentes do pensamento religioso pode se modifi-
car de terreiro para terreiro, ou seja não se segue uma regra explícita 
de meio cerimonial (OLIVEIRA et al., 2014).

Já no século XVII era possível notar que diversos elementos 
na fala, escrita e de comportamento já eram próprios do povo Brasi-
leiro pela miscigenação (MARTELLI; CARVALHO, 2019) . A criação 
de lendas como Cuca que tinha na descrição mais popular o aspecto 
de uma bruxa velha descrita nas traduções tupi com forma jacaré ou 
dragão que vinha direto das cerimonias de culto ao Cuco europeu 
apareciam mais evidentemente juntamente a contos como Saci, mula 
sem cabeça e a Iara vinda do Ipupiara indigena e sereias europeias 
de pele negra e cabelos encaracolados do povo negro ou seja todos 
com traços que trazia mais similaridade e apego a esses persnagens 
a nova relaidade e era bastante recorrente sendo um reflexo da mis-
tura de ideias e hábitos cotidianos, apesar da crescente contestação 
da elite branca vinda da europa como seres superiores aos demais. 
Esse aspecto fidedigno que foi incorporado pode por fim trazer uma 
cultura rica onde que em diversas partes do Brasil a criação de comi-
das típicas, danças e festividades foram desenvolvidas (ORTIZ, 2006; 
NEIA, 2017).

As plantas medicinais não poderiam se apresentar de maneira 
diferente, quando se faz uma pesquisa afinco principalmente no inte-
rior em cidades de pouca densidade demográfica não é difícil encon-
trar os famosos curandeiros que são aqueles detentores de imensa 
sabedoria que foi passada por seus mestres que preparam diversos 
insumos de plantas para o tratamento de diversas doenças (BARREI-
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RA et al., 1979; OLIVEIRA, 2010). Além deles a transmissão oral foi 
responsável por conseguir espalhar este conhecimento, onde chás de 
boldo, casca de romã e de maracujá são alguns dos mais famosos. 
Com o advento da medicina como uma profissão regulamentada no 
Brasil, o incentivo às práticas da medicina popular passaram por gran-
de mudança no século XIX o que fez com que a cascata de formação 
da medicina tradicional com o uso de plantas fosse desacreditada se 
não fosse feita por um formado na faculdade e com um estudo ran-
domizado, esse pensamento se baseia bastante ao europeu (BRITO; 
MALANDRINO 2007).

Ao longo dos anos o descrédito as práticas de cunho natural 
são vítimas do etnocentrismo, onde a razão da ideia do que seria uma 
eficácia comprovada e a segurança no uso de produtos naturais que 
são menos manipulados que os de caráter sintético são amplamente 
debatidas e vistas como inferiores por grande parte dos profissionais 
e a industrialização na farmácia, no entanto vale destacar que muito 
do preparo e significado das plantas medicinais trás melhora caso se 
obedeça os requisitos milenares de anos de experiência e não seja 
feito de maneira abrupta (BORGES; SALES 2018). O Brasil apresen-
ta uma imensa flora, o que lhe confere uma grande diversidade de 
espécies para elaboração de produtos e cuja diversidade de grupos 
históricos reunidos faz com que possuam grande potencial no trata-
mento de afecções (MEDEIROS et al., 2014). A medicina tradicional 
e popular brasileira não é algo separado da medicina tradicional, mas 
sim uma complementação onde que sabendo-se do valor, histórias e 
condições do paciente pode-se avaliar alternativas que lhes forneça 
saúde (BARRERA, 1979).

Existe então uma necessidade na preservação destas ideias 
pela história, onde que a partir de movimentos sociais é possível des-
tacar a importância desse saber popular trazendo para o meio aca-
dêmico e reverberar sobre seu significado (CASTRO; FIGUEIREDO 
2019). No entanto, pouco ainda se é explorado essas ideias, devendo 
na maioria das vezes o próprio profissional procurar de forma externa 
além de sua instituição de ensino, para se instruir (ZENI et al., 2014). 
De fato é comum ver a discussão sobre o emprego de metodologias e 
práticas tradicionais em universidades de forma obrigatória visto que 
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com a soma dessa base se torna possível ampliar estratégias de saúde 
com mais confiança, principalmente nas populações de difícil acesso 
(NASCIMENTO et al., 2020). Isso também abre espaço para que novas 
pesquisas sejam empregadas e incentivadas (GOMES et al., 2012).

Metodologia

Foi realizada uma revisão da literatura, com caráter descri-
tivo e exploratório. Um levantamento bibliográfico foi realizado nos 
principais sítios de busca como Scielo, Google acadêmico, Bireme e 
Springerlink de Abril a Dezembro de 2021. As palavras-chaves e/ou 
descritores no português e inglês utilizado foram: Candomblé, plantas 
medicinais (medicinal plants), escravidão (slavery) e história do Brasil 
(history of Brazil).

Conclusão

É visto que o uso das plantas ao longo da história foi um dos 
principais mecanismos de sobrevivência do homem. Desde a forma-
ção dos primeiros grupos sociais elas foram utilizadas para diversas 
finalidades como forragem para gado, criação de casas, insumos bur-
gueses e principalmente como antídoto para diversas doenças. No 
Brasil não poderia ser diferente, visto que já existia seu emprego pela 
comunidades indígenas em larga escala além de seu meio espiritual. 
Quando discutimos sobre uma base na medicina popular e tradicional 
no brasil falamos então sobre as vertentes que levaram a mistura de 
termos e empregos das plantas medicinais pelas diversas comuni-
dades formadas no território nacional ao longo dos séculos, visto um 
exemplo claro que é muitas vezes a descrição de uso de um chá pelos 
mais idosos e quando questionados é feito um levantamento literário 
é extremamente difícil distinguir de onde foi originado porque vem de 
histórias dessa mistura de raças e ambas aparecem com similarida-
des que foram incorporadas pelos ancestrais. Diante disso é válido 
empregar o termo para algo próprio dessa população e destacar sua 
riqueza cultural e da flora local que são muitas vezes exclusivas e de 
importância mundial.
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