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CAPÍTULO 1

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DE 
MULHERES COM INCONTINENCIA URINÁRIA: 

UMA REVISÃO INTEGRATIVA

PHYSIOTHERAPETIC APPROACH IN TREATMENT OF WOMEN 
WITH URINARY INCONTINENCE: AN INTEGRATIVE REVIEW

1Andreza Judith Magalhães do Amaral 
1Ana Paula da Silva Carvalho

1Sabrina Beatriz Mendes Nery
1Evaldo Sales Leal

1Gabriel Mauriz de Moura Rocha
1Flávia Samara Freitas de Andrade

1Guilherme Antônio Lopes de Oliveira

1Christus Faculdade do Piauí – Piripiri, PI, Brasil

RESUMO
Objetivo: analisar os tratamentos fisioterapêuticos mais utilizados na 
incontinência urinária em mulheres. Metodologia: uma revisão de lite-
ratura integrativa, realizada uma busca na Biblioteca Virtual. Os estudos 
foral selecionados através dos critérios de inclusão: artigos de ensaios 
clínicos randomizados, publicados nos últimos cinco anos, disponibili-
zados de forma integral e com livre acesso ao texto e que estivessem 
adequados ao tema proposto. Foram excluídos os artigos que: fosse 
em outra língua que não fossem em português e inglês; artigos pagos; 
artigos incompletos e artigos com duplicidade. Resultado e discussão: 
Os artigos selecionados foram dispostos e categorizados em um qua-
dro sinóptico, no qual é detalhada as informações quanto aos autores 
e ano de publicação, assim como os seus respectivos títulos e princi-
pais achados. Foram encontrados seis artigos, sendo cinco em língua 
portuguesa e um em língua inglesa, dois estudos de campo, um estudo 
clínico randomizado, duas revisões sistemáticas e um sobre estudos 
de casos. Conclusão: As técnicas fisioterapêuticas se demonstraram 
bastante eficazes, podendo até reverter alguns casos de mulheres por-
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tadoras de Incontinência Urinária, na qual as mulheres deixaram de ser 
incontinentes. Pode mostrar que exercícios individuais e grupais, inde-
pendentemente do tipo destes, podem ser benéficos.
Palavras-chaves: Incontinência Urinária. Mulheres. Tratamento. Fi-
sioterapia.

ABSTRACT
Objective: To analyze the most commonly used physical therapy treat-
ments for urinary incontinence in women. Methodology: A review of 
integrative literature, performed a search in the Virtual Library. The 
foral studies selected through the inclusion criteria: randomized clin-
ical trial articles published in the last five years, made available in full 
and with free access to the text and that were appropriate to the pro-
posed theme. Articles that were: in another language other than Por-
tuguese and English; paid articles; incomplete articles and duplicate 
articles. Results and discussion: The selected articles were arranged 
and categorized in a synoptic table, which details the authors and year 
of publication, as well as their titles and main findings. We found six 
articles, five in Portuguese and one in English, two field studies, one 
randomized clinical trial, two systematic reviews and one about case 
studies. Conclusion: Physical therapy techniques have been shown 
to be very effective and may even reverse some cases of women with 
urinary incontinence, in which women are no longer incontinent. It can 
show that individual and group exercises, regardless of their type, can 
be beneficial.
Keywords: Urinary Incontinence. Women. Treatment. Physiotherapy.

INTRODUÇÃO

Atualmente é cada vez mais frequente que mulheres sejam 
diagnosticadas com Incontinência Urinária (IU), na qual está sendo 
considerada uma das mais novas “epidemias”. Apesar de que a IU 
pode ocorrer em mulheres e homens de qualquer idade, é mais preva-
lente entre as mulheres, que tenham idade acima de 65 anos. Estima-
-se que 8% a 34% das mulheres acima da idade citada anteriormente 
deve possuir algum grau de IU. Assim, aproximadamente 10,7% das 
mulheres brasileiras, procuram o atendimento de ginecologia, quei-
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xando que perda de urina. Logo, o Brasil possui um terço da popula-
ção feminina que é acometida por IU (Silva, 2017).

Então, define-se como IU a perca de qualquer quantidade in-
voluntária de urina, na qual pode ser classificada em Incontinência 
Urinaria de Esforço (IUE), Incontinência Urinária de Urgência (IUU) e 
a Incontinência Urinaria Mista (IUM). A IUE é caracterizada por qual-
quer perca de urina involuntária após espirrar, tossir, realizar ativida-
de física, sentar, levantar, subir e descer escadas e diversas outras si-
tuações. Já a IUU é a perca da urina associada com uma ansiedade 
de urinar e a IUM é uma mistura dos dois tipos citados anteriormente. 
As IU podem ser causadas por inúmeros fatores, desde a idade, gra-
videz, pós-parto, por meio de exercícios de alto impacto, entre outras 
causas (Silva, 2017).

As IU, podem estar correlacionadas com os fatores fisiológi-
cos, como o envelhecimento, na qual ocorre o processo de envelheci-
mento fisiológico das fibras musculares, causando a redução da fun-
ção dos ovários decorrentes da menopausa, obesidade, gravidez e 
múltiplos partos também são considerados fatores para o aparecimen-
to da IU. As mulheres criam diversos motivos para demorar a procurar 
um médico especialista e seu tratamento. Assim, associando a IU com 
o processo de envelhecimento, vergonha, falta de conhecimento, he-
sitação e medo da consulta médica e dos profissionais da equipe, en-
tre outros fatores (Amaral & Santos, 2017).

Na contemporaneidade existem inúmeras modalidades de tera-
pias fisioterapêuticas que podem ser utilizadas como tratamento, me-
lhorando assim a função da musculatura do assoalho pélvico, dentre 
elas, existe a eletroestimulação, utilização dos cones vaginais, cinesio-
terapia, biofeedback e reeducação comportamental (Schimith, 2017).

A fisioterapia tem sido considerada uma ferramenta-chave uti-
lizada no tratamento para o fortalecimento do assoalho pélvico. Basi-
camente, ela trabalha os músculos pelo movimento e trata da enfermi-
dade, podendo ser utilizada de duas formas: ativa e passiva. Na forma 
ativa, o paciente executa por si mesmo os movimentos de forma vo-
luntária. Já na forma passiva, os movimentos são executados pelo fi-
sioterapeuta através do uso de recursos que simulam os movimentos 
físicos, executados em diferentes segmentos com o auxílio de diver-
sas metodologias especiais (Silva, 2017).
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Deste modo, levantou-se a seguinte questão: Quais as principais 
técnicas e seus efeitos no tratamento de mulheres com incontinência uri-
nária? Baseado nisso, faz-se importante o conhecimento e a descoberta 
de novas formas de tratamentos fisioterapêuticos eficazes para a IU que 
permitam um programa eficiente e evolutivo acerca do problema.

Esta pesquisa tem como objetivo geral realizar uma revisão in-
tegrativa acerca dos tratamentos fisioterapêuticos utilizados na incon-
tinência urinária em mulheres. Esse estudo justifica-se devido a ca-
rência de estudos relacionados a esse tema, a realização dessa re-
visão poderá cooperar para identificar as condutas fisioterapêuticas 
mais eficazes no tratamento de mulheres com incontinência urinária, e 
ainda, auxiliar no direcionamento na tomada de decisões e identifica-
ção dos benefícios que estas podem causar.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa, que tem como fundamen-
tal questão: Qual as abordagens da fisioterapia no tratamento de mu-
lheres com incontinência urinária? Os critérios de inclusão utilizados 
foram: artigos de ensaios clínicos randomizados, publicados nos úl-
timos cinco anos (2015 - 2019), disponibilizados de forma integral e 
com livre acesso ao texto e que estivessem adequados ao tema pro-
posto. Para a exclusão dos artigos os critérios aplicados foram: artigos 
em outra língua que não fossem em português e inglês; artigos pagos; 
artigos incompletos e artigos com duplicidade.

Com isso, foi feito uma busca por documentos na Biblioteca Vir-
tutal de Saúde (BVS) por meio dos sites indexados: Scientific Eletronic 
Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS).

Os dados foram organizados em um quadro síntese para pos-
terior discussão, sendo que as informações contidas dividiram da se-
guinte forma: título, autores, ano e principais achados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram utilizadas as palavras-chaves para a busca dos arti-
gos nas bases de dados, foram encontrados 31 artigos ao todo, após 
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aplicação dos critérios de inclusão e exclusão sobraram 6 estudos ao 
todo, sendo eles: 3 da Scielo, 1 PubMed e 2 BVS.

Os artigos selecionados para a revisão integrativa foram dis-
postos e categorizados em um quadro sinóptico, que detalha informa-
ções quanto aos autores e ano de publicação, assim como os seus 
respectivos títulos e principais achados.

AUTOR/
ANO TÍTULO PRINCIPAIS ACHADOS

Diamant e, et 
al. (2015).

Impacto da incontinência 
urinária na qualidade de vida 

de mulheres submetidas a tra-
tamento fisioterapêutico com 
biofeedback manométrico.

A fisioterapia uroginecológica, através da 
técnica de biofeedback, minimiza os déficits 
físicos e contribui para melhora da qualida-

de de vida em mulheres incontinentes.

Thomaz, et al. 
(2017) 

Efeito do treinamento dos 
músculos do assoalho pélvico 
em grupo na qualidade de vida 
de mulheres com incontinên-

cia urinária.

A correlação significativa entre o TFMAP 
em grupo, sob supervisão fisioterapêu-
tica, e a melhora na qualidade de vida. 

Portanto, o tratamento fisioterapêutico em 
grupo mostra- se como uma modalidade 
de intervenção terapêutica viável de ser 

realizada no atendimento de mulheres com 
diagnóstico de IU, sendo eficaz não só para 
a melhora da perda urinária, como também 

para a melhora da qualidade de vida.

Inhoti,
et al.

(2018) 

Cinesioterapia uroginecológica 
na incontinência urinária de mu-
lheres idosas fisicamente ativas.

Reduziu a perda de urina de mulheres ido-
sas fisicamente ativas. Trinta e sete mulhe-
res (23,33%) deixaram de ser incontinentes.

Silveira, et al. 
(2019) 

Os efeitos dos exercícios de 
kegel em idosas com inconti-
nência urinária: uma revisão 

sistemática.

Satisfação das pacientes em perceber que 
houve uma diminuição dos seus sintomas 
com um tempo  pequeno através do  trata-

mento utilizando Exercício de Kegel.

Liria, et al. 
(2019) 

Effectiveness of  physiothe-
rapy treatment for urinary 
incontinence in women: a 

systematic review.

Melhorar a interface do usuário, a quali-
dade de vida dos pacientes, e as relações 

sociais em mulheres.

Castro, et al. 
(2019) 

Fisioterapia em mulheres com 
incontinência urinária.

Participantes apresentaram melhora na IU. 
Concluiu-se que a intervenção fisiotera-

pêutica foi eficaz para a qualidade de vida 
das pacientes.

Fonte: Próprio autor (2019).

Os estudos se interligam a partir do momento em que todas as 
pacientes possuem o quadro de IU, sendo que nestes não diferenciam 
sobre os diversos tipos de IU. Todos incluíram pacientes por meio de 
critérios de inclusão e exclusão bem semelhantes.
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E o estudo de Thomas et al. (2017) e Castro, et al. (2019), cor-
roboram entre si a partir do momento em que realizam a avaliação das 
pacientes através do mesmo questionário, sendo ele ICIQ-SF, sendo 
este um instrumento validade.

A conclusão de todos os estudos são positivos e demostram 
uma grande eficácia nas técnicas fisioterapêuticas realizadas nos 
atendimentos, mesmo que essas não sejam iguais em todos os estu-
dos, entretanto, todas possuem a mesma finalidade, reduzir a sinto-
matologia da IU, ou seja, promover uma melhora do quadro clinico, as-
sim, fortalecendo a musculatura do assoalho pélvico.

Segundo Diamante et al. (2015), o perineômetro além de ava-
liar a eficácia da contração dos músculos do assoalho pélvico, tam-
bém pode ser utilizado para a realização de terapia que estimulem vi-
sualmente a paciente. Kegel criou na década de 50, esse aparelho que 
verificava se uma paciente se beneficiaria ao fazer exercícios perine-
ais. No momento da sua invenção, o dispositivo mediu a força muscu-
lar por meio da leitura da pressão do ar após as contrações pélvicas.

Diante disso, o dispositivo também pode ser utilizado como uma 
terapia fisioterapêutica, pois o fisioterapeuta insere o dispositivo, insufla 
o mesmo, dando uma resitencia para a parede vaginal, pede para a pa-
ciente segurar o manômetro que mostra a leitura dos ponteiros e incen-
tiva a mesma a contrair, a cada contração tentar elevar mais o ponteiro, 
aumentado o seu “score” nas contrações do assoalho pélvico.

Entretanto, o aparelho dinamômetro de pressão é frequente-
mente mais utilizado com a finalidade de avaliação da força muscu-
lar do assoalho pélvico, assim o estudo de Diamante et al. (2015) vem 
para mostrar que o mesmo também deve ser utilizado como uma tera-
pia, e que traz grandes benefícios para as pacientes que possuem IU.

Todos os estudos discutidos nesse artigo utilizaram de técnicas 
de exercícios de fortalecimento para a musculatura do assoalho pélvi-
ca. No estudo de Thomaz et al. (2017), além dos exercícios na clínica, 
se fez uma associação com os exercícios que deviam ser realizados a 
domicilio, além de relacionar a alimentação, vida sexual e menta. Sen-
do possível observar que obtiveram excelentes resultados, não ligada 
somente a IU, mas também a qualidade de vida global das pacientes.

O estudo de Inhoti et al. (2018) e Castro et al. (2019), falam a 
respeito dos exercícios cinesioterapêuticos uroginecológicos e exercí-
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cios de fortalecimento do assoalho pélvico, no qual, pode-se conside-
rar ambos com a mesma finalidade, apesar do último citado pelo pró-
prio nome já descreve a sua função. Logo, os exercícios de Kegel, ci-
tados pelo estudo de Silveira et al. (2019), também pode e deve ser 
considerado como exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico.

Apenas o estudo de Castro et al. (2019), fez a utilização do tente bi 
digital e pad test, para poder quantifica a quantidade de urina que aquela 
mulher está perdendo e classificar o seu grau de IU. O estudo demons-
trou que os testes são bastante eficazes e conseguem distinguir o grau 
das IU, podendo assim dividir as mostras em grupos, podendo comprar 
os resultados entre os diversos grupos de graus de IU diferentes.

Contudo, o estudo de Silveira et al. (2019) e Liria et al. (2019), 
foi possível observar que existem estudos sobre as técnicas, a que 
eles sempre mostram a eficácia das técnicas da fisioterapia no trata-
mento da IU. Pois os 11 dos 16 artigos encontrados, mostra que o se-
gundo de Liria et al. (2019) conseguiu abordar uma amostra de 1220 
mulheres portadoras de IU que obtiveram resultados satisfatórios com 
todas as técnicas aqui descritas.

Assim, destaca-se pelos estudos de Diamante et al. (2015) e 
Thomaz et al. (2017), que realizaram um estudo com uma amostra se-
melhante, pois o primeiro estudo 30 e o segundo 37 mulheres, porta-
dores de UI, os dois realizaram atendimentos para o fortalecimento da 
musculatura do assoalho pélvico e ao final obtiveram resultados exce-
lentes relatados pelas pacientes.

Já o estudo de Castro et al. (2019), apenas três mulheres com 
IU, mas que pode corroborar com os estudos de Diamante et al. (2015) 
e Thomaz et al. (2017), pois também realizou atendimentos de fortale-
cimento da musculatura do assoalho pélvico e obteve resultados ma-
ravilhosos. Podendo se explicar os resultados por meio dos atendi-
mentos, Castro et al. (2019) realizou 10 atendimentos.

Diamante et al. (2015) realizou duas vezes na semana duran-
te um mês, que dá aproximadamente 10 atendimentos e o estudo de 
Thomaz et al. (2017) realizou uma vez na semana durante três meses, 
que aproximadamente dá entre 12 a 15 atendimentos, assim, são se-
melhantes entre si em termos de duração e protocolos.

Portanto, todos os estudos puderam mostrar diversas técnicas, 
período de realização, amostras e seu resultados benéficos para as 
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mulheres que sofrem com a IU, independentemente do tipo da inconti-
nência e do grau de perca de urina, assim, todas se beneficiam.

CONCLUSÃO

Concluiu-se que os testes de avaliação da IU são de extrema 
importância para a determinação do grau de IU e classificá-las. Além 
disso, a avaliação se faz necessária para descoberta de outros da-
dos que sejam necessários, como ter outras patologias, quantidade de 
gestações, para se correlacionar com a doença.

As técnicas fisioterapêuticas se demonstraram bastante efica-
zes, podendo até reverter alguns casos de mulheres portadoras de IU, 
na qual as mulheres deixaram de ser incontinentes. Pode mostrar que 
exercícios individuais e grupais, independentemente do tipo destes, po-
dem ser benéficos, assim como associar aos exercícios domiciliares.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é relatar a vivência de acolhimento e cuidado em 
saúde das pessoas LGBTQIA+ na Residência Multiprofissional em Saú-
de da Família, dialogando sobre o processo de formação. Trata-se de um 
relato de experiência de um Profissional de Educação Física residente, 
inserido em uma equipe de NASF-AB no município de Camaçari-BA. O 
relato é sobre o cuidado das pessoas LGBTQIA+ através do acolhimen-
to, articulação de rede e educação permanente. A cisnormatividade e a 
heteronormatividade são conceitos que têm como função ditar o que é 
considerado normal e/ou natural e o que não se encaixa nesse contexto 
é tido como “não natural” ou “anormal”, podendo influenciar em como as 
pessoas que fogem à norma são cuidadas. É importante que a formação 
sob o formato de residência e a academia insiram em seus planos de en-
sino a discussão sobre a diversidade, para que os profissionais estejam 
disponíveis e capacitados para cuidar das pessoas LGBTQIA+.
Palavras-Chave: Minorias sexuais e de gênero. Estratégia saúde da 
família. Equidade de gênero. Normas de gênero. Acolhimento.

https://orcid.org/0000-0002-4235-5251
https://orcid.org/0000-0002-4235-5251
mailto:mabraraujo@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6472-2999
http://drmarcossantana87@gmail.com


20

ABSTRACT
The objective of this study is to report the experience of reception and 
health care of LGBTQIA+ in the Multiprofessional Residency in Family 
Health, dialoguing about the training process. This is an experience re-
port of a resident Physical Education Professional, inserted in a NASF-
AB team in the municipality of Camaçari-BA. The report is about the care 
of LGBTQIA+ people through reception, network articulation and per-
manent education. Cisnormativity and heteronormativity are concepts 
whose function is to dictate what is considered normal and/or natural 
and what does not fit into this context is considered “unnatural” or “ab-
normal”, which can influence how people who flee standard are taken 
care of. It is important that training in the residency format and the acad-
emy include a discussion on diversity in their teaching plans , so that 
professionals are available and trained to care for LGBTQIA+ people.
Keywords: Sexual and gender minorities. Family health strategy. Gen-
der equity. Gender norms. reception.

INTRODUÇÃO

No Brasil, nas décadas de 70 e 80 diferentes movimentos so-
ciais surgiram e ganharam força. Foi através das reivindicações des-
ses movimentos que houveram alguns ganhos, como a criação do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), visibilidade para algumas populações 
vulnerabilizadas e outros direitos. Temas como sexualidade e direi-
tos sexuais foram pautas durante esse período, tendo o Grupo Somos 
como precursor da luta homossexual. As lutas da comunidade LGBT-
QIA+, ao promover reflexões políticas sobre os problemas sofridos por 
essas pessoas, levaram a importantes mudanças de valores na socie-
dade brasileira, inclusive na área da saúde (BRASIL, 2013).

O SUS foi uma conquista da população brasileira. Esse possui 
três diferentes níveis de atenção à saúde, são eles: primário, secundário 
e terciário. A Atenção Básica (AB) faz parte do nível primário de produção 
de cuidado, tendo a Saúde da Família como estratégia prioritária para a 
expansão e consolidação da AB, por ampliar a resolutividade e promover 
cuidado da saúde da comunidade com maior eficiência (BRASIL, 2017).

Dentro do território ao qual as equipes de Saúde da Família 
estão inseridas, pode haver uma diversidade nos tipos de famílias, 
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como por exemplo: famílias nucleares, famílias monoparentais, famí-
lias homoafetivas, entre outras (CARNUT; FAQUIN, 2014). Nestas fa-
mília é possível que tenha pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis, Transexuais, Queers, Intersexo e Assexuais e que vão preci-
sar do cuidado das euipes de saúde. Elas são representadas pela si-
gla LGBTQIA+ neste relato, sendo que o + simboliza outras formas 
de viver a sexualidade. Essa sigla contempla aspectos referentes à 
orientação sexual, que diz respeito a atração afetivo-sexual por pes-
soas de algum gênero, exemplos de orientação sexual: homossexu-
al, bixessual, heterossexual, entre outros, e identidade de gênero, que 
é como as pessoas se identificam ou se reconhecem socialmente, 
exemplo: transgênero, intersexo, cisgênero, etc. (CARVALHO; BAR-
RETO, 2021; JESUS, 2012; SOLIVA; GOMES JUNIOR, 2020).

Pensando na redução das desigualdades e a promoção da in-
clusão no cuidado das pessoas LGBTQIA+ nos serviços de saúde do 
SUS, foi lançada em 2011 a Política Nacional de Saúde Integral de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNILGBTT), re-
afirmando a importância do cuidado destas pessoas e buscando es-
tratégias para cumprir os princípios básicos do SUS. Essa política traz 
a necessidade de reconhecer que qualquer forma de discriminação 
precisa ser considerada na determinação de sofrimento ou de adoeci-
mento. É necessário entender que as violências sofridas pelas pesso-
as LGBT, exemplo, LGBTfobia, homofobia, transfobia, lesbofobia, bi-
fobia, entre outras, não ocorrem de maneira isolada, estão associa-
das e reforçadas pela misoginia, pelo racismo e pelo machismo (BRA-
SIL, 2013).

Assim, os serviços de saúde precisam lidar com esses siste-
mas de opressão, tentar não reproduzir e cuidar das pessoas que são 
vítimas dos mesmos. Este trabalho pode ser realizado utilizando tec-
nologias leves, como por exemplo o acolhimento. Ele, nos serviços 
de saúde, pode ser entendido como uma postura com a pessoa que 
busca a unidade, envolvendo a responsabilização da equipe sobre os 
cuidados do usuário. Pode ser entendido também  como instrumento 
promotor de organização do trabalho, que surge como estratégia para 
atendimento à demanda espontânea, aumentar o acesso e humani-
zar o processo de atenção à saúde dos usuários. Tem como ideia a in-
serção de outros profissionais no processo de trabalho, com o objeti-
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vo de ampliar a clínica e assim retirar da medicina o papel de ator prin-
cipal de cuidado (BRASIL, 2010; SANTOS; MISHIMA; MERHY, 2018; 
TAKEMOTO; SILVA, 2007; TESSER; POLI NETO, CAMPOS, 2010).

Mesmo existindo documentos normativos orientando os cuida-
dos com as pessoas, como por exemplo o acolhimento, são recorren-
tes as situações de discriminação e desrespeito as minorias sexuais e 
de genero nos serviços de saúde. A atuação dos profissionais tendo a 
heterossexualidade e a cisgeneridade como o padrão de vivência da 
orientação sexual e identidade de gênero limita o cuidado dessas pes-
soas (SANTOS et al., 2015; SANTOS; SILVA; FERREIRA, 2019). O 
autor vivenciou diferentes momentos de acolhimento a usuários LGBT 
nas diferentes Unidades de Saúde da Família (USF) nas quais atuou 
durante o primeiro e segundo ano da Residência Multiprofissional em 
Saúde da Família. O primeiro atendimento individual realizado por ele 
foi com um adolescente gay que estava em sofrimento mental, pois 
não tinha aceitação familiar.

Somando a isso não houve momentos de formação sobre o 
cuidado da população LGBTQIA+ promovido pela residência com to-
dos os residentes. Assim, as vivências com os usuários, a importância 
da formação para atuar também com o público LGBTQIA+ e a neces-
sidade de discutir sobre os sistemas de opressão que interferem na 
saúde dessas pessoas gerou a necessidade de escrever sobre esta 
temática.

O objetivo deste estudo é relatar a vivência de acolhimento e 
cuidado em saúde de pessoas LGBTQIA+ na Residência Multiprofis-
sional em Saúde da Família, dialogando sobre o processo de forma-
ção da mesma.

DESENVOLVIMENTO

Esse trabalho relata a vivência de um profissional de Educação 
Física residente, integrante do Núcleo Ampliado de Saúde da Famí-
lia e Atenção Básica (NASF-AB) no município de Camaçari-BA, atra-
vés da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Funda-
ção Estatal Saúde da Família (FESF-SUS). O relato é sobre as experi-
ências de cuidado com as pessoas LGBTQIA+, nas Unidades de Saú-
de da Família do PHOC III, Verde Horizonte I e Verde Horizonte II, no 
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primeiro e segundo ano da Residência. As experiências foram vividas 
a partir do acolhimento das pessoas LGBTQIA+ nos serviços citados, 
nas articulações de rede e educação permanente.

O NASF-AB é uma equipe inserida na Atenção Básica (AB) 
com o objetivo de desenvolver trabalhos nas dimensões técnico-as-
sistencial e técnico-pedagógica junto às Equipes de Saúde da Famí-
lia (eSF) nas USF’s (BRASIL, 2014). A equipe NASF-AB da residên-
cia era composta por profissionais de Fisioterapia, Psicologia, Educa-
ção Física e Nutrição. Estes profissionais realizavam atividades refe-
rente a dimensão pedagógica, exemplo: matriciamento, participação 
em reunião de equipe, entre outros, e realizaram atividades no  cam-
po assistencial, como atendimento individual, atendimento comparti-
lhado e acolhimento. Os residentes realizavam acolhimento pensando 
em sua dimensão de postura e enquanto instrumento de organização 
do serviço, ou seja, os residentes estavam inseridos no acolhimento 
aos usuários em suas diferentes situações de saúde ou doença nas 
USF´s e também exerciam o acolhimento enquanto postura nos con-
tatos com os usuários.

Foi nessa dimensão assistencial que os encontros com os usu-
ários aconteceram, atravessaram e marcaram a vivência desse resi-
dente no seu fazer profissional e no âmbito pessoal, gerando reflexões 
de como cuidar da saúde das pessoas LGBTQIA+.

Em agosto de 2020, uma Agente Comunitária de Saúde (ACS) 
compartilhou um caso com o autor deste relato e seu R2, residente de 
segundo ano da mesma categoria profissional. Segundo a ACS um 
adolescente gay estava em sofrimento devido a falta de aceitação de 
sua orientação sexual pelos seus pais. Os residentes contactaram por 
telefone o adolescente e orientaram que o mesmo fosse à unidade no 
turno vespertino daquele mesmo dia, para que fosse acolhido.

No turno vespertino o R2 não pode está presente e o residen-
te que escreve esse artigo realizou seu primeiro atendimento individu-
al. O usuário veio a unidade acompanhado da sua genitora, foi reali-
zada a escuta do usuário, que falou sobre sua história de vida, sobre 
os conflitos em seu domicílio devido a não aceitação de sua orienta-
ção sexual e como isto estava influenciando em sua saúde mental. A 
mãe do adolescente falou sobre como estava sendo para ela e como 
era difícil lidar com o esposo, pois o mesmo não aceitava a orientação 
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sexual do filho e agia com rispidez, brutalidade e renegara o mesmo. 
Após a escuta e acolhimento das demandas trazidas pelos usuários 
foi dado seguimento ao processo de cuidado junto a equipe.

Ainda em 2020, aconteceu algo parecido com uma outra usu-
ária. Era final de outubro, quando chegou em umas das unidades de 
saúde, uma usuária em crise de ansiedade. A recepcionista buscou o 
profissional que escreve esse relato, o profissional acolheu a usuária, 
utilizou de técnicas de presentificação e ela melhorou da crise de an-
siedade naquele momento. Ela dizia ser uma mulher bissexual e que 
estava em sofrimento por causa da falta de aceitação de familiares. É 
possível perceber que a falta de aceitação, especialmente de familia-
res, se faz presente nos discursos dos usuários. Nesse processo de 
acolhimento usar a escuta qualificada e se mostrar disponível para o 
usuário é importante para que o cuidado se estabeleça e os vínculos 
sejam criados e fortalecidos. 

Já em 2021, uma usuária chega à unidade relatando proces-
so de sofrimento e que gostaria de conversar com a psicóloga. Na-
quele momento não tinha profissionais de psicologia na unidade e o 
autor foi  acolher a usuária. Em seu discurso inicial, a mesma relata 
que é lésbica e morava com a sua avó em outro município, mas que 
precisou voltar a morar com sua mãe e padrasto no ano de 2021 por 
causa da pandemia do novo coronavírus. Com o retorno para a casa 
dos pais, a usuária volta a ter crises de ansiedade, relata crises ain-
da quando morava com avó, mas com a ajuda profissional havia me-
lhorado. Já na casa dos pais houve discussões em diferentes momen-
tos com seus familiares devido a desrespeito a sua orientação sexual. 
A falta de aceitação e violência familiar foram gatilhos para o seu pro-
cesso de sofrimento.

Algo a ser pontuado é que não é a orientação sexual em si, que 
leva a um processo de adoecimento, mas esta questão pode estar en-
volvida nos determinantes de saúde das pessoas. Se tratando de mi-
norias sexuais e de gênero pode incidir sobre esses o chamado es-
tresse de minoria, que compreende o estresse que determinadas mi-
norias sociais sofrem em comparação a outras pessoas que não fa-
zem parte daquele grupo. Esse é um exemplo de como a orientação 
sexual divergente da heterossexualidade, pode influenciar na saúde 
das pessoas ( MEYER, 2003; PAVELTCHUK; BORSA, 2020).
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O autor teve outros momentos de cuidado com outras pessoas 
LGBT, pessoas trans, mulheres lésbicas e homens gays. Esses encon-
tros deram-se através de acolhimento, atendimento, encaminhamen-
to intra e intersetorial e outras atividades realizadas pelo profissional.

As condições de saúde relatadas acima, observadas a partir 
dos encontros com os usuários, foram compartilhadas com a equi-
pe NASF-AB e os profissionais de referência, para que o processo de 
cuidado desse continuidade. Foi ofertado espaço de atendimento com 
profissionais de psicologia integrante do NASF-AB, assim como articu-
lação com outros serviços na rede intra e intersetorial. O residente arti-
culou a ida ao Núcleo de Políticas Públicas de Cidadania e Direitos de 
LGBTQI+ (SOMA), para entender os serviços oferecidos neste espaço 
e orientar os usuários a buscar o SOMA caso apresentasse indicação.

Além disso, foi articulado com a Socióloga técnica de referên-
cia do Centro de Referência de Especialidades em Saúde de Camaça-
ri (CRES), uma Educação Permanente com os profissionais das Unida-
des de Saúde do PHOC 3 e Verde Horizonte 2 sobre a Estratégia Pre-
venção Combinada. Esta temática não é direcionada apenas às pes-
soas LGBT, mas na Educação Permanente foi abordado também os 
determinantes sociais de saúde e a importância da Atenção Básica ser 
acessível e pensar o cuidado das pessoas LGBTQIA+ no seu território.

Para pensar o cuidado das minorias sexuais e de gênero no 
território será necessário conhecer sobre as particularidades que com-
põem esses sujeitos e as normas que os excluem, um exemplo são as 
questões de gênero. Existem discursos sobre ele que moldam a vida 
das pessoas de acordo com termos de gênero, como: homem e mu-
lher, mas para manter esses discursos e essas normas criadas, elas 
precisam estar representadas nos corpos das pessoas, exemplo: ho-
mem tem pênis, mulher tem vagina e eles precisam existir seguindo 
um padrão. Só que em alguns momentos da história esses campos de 
normas se rompem e assim surgem novas possibilidades de viver a 
sexualidade. Logo, é possível ver “[...] o surgimento de transgênero, 
genderqueer, butch, femme e modos hiperbólicos ou dissidentes de 
masculinidade e feminilidade […]” (BUTLER, 2018).

Esses corpos ultrapassam as normas de gênero, não se encai-
xam no padrão imposto. Corroborando com essa discussão sobre nor-
mas, Vergueiro (2015, p. 43) traz que a cisgeneridade é um: 
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[…] conceito, utilizado fundamentalmente para se pensa-
rem formações corporais e identidades de gênero natura-
lizadas e idealizadas, é que se pretende caracterizar uma 
normatividade de gênero – a cisnormatividade, ou nor-
matividade cisgênera – que exerce, através de variados 
dispositivos de poder interseccionalmente situados, efei-
tos colonizatórios sobre corpos, existências, vivências, 
identidades e identificações de gênero que, de diversas 
formas e em diferentes graus, não estejam em conformi-
dade com seus preceitos normativos. 

A autora faz algumas reflexões sobre os “cistemas”, termo usa-
do pela mesma, legais e de saúde. Ela sinaliza que essas duas esfe-
ras podem ser responsáveis por “[...] tanto a invisibilização quanto a 
exposição violenta de existências no âmbito das diversidades corpo-
rais e de identidades de gênero em relação às cisnormatividades […]”. 
A cisnormatividade perpassa pelo sistema de registro de pessoas, as 
políticas institucionais, sistema de saúde, entre outros espaços, por 
isso, muitas vezes, pensar o sistema de saúde como um local onde 
pessoas trans acessarão não é a realidade, o que pode levar a situa-
ções de despreparo profissional para atendimento dessas pessoas e/
ou formas violentas de atendimento (VERGUEIRO, 2015, p. 119). 

Outra norma socialmente construída que dita muitas regras le-
vando ao controle de comportamento é a heteronormatividade. Ela 
“[...] faz-se presente como o imperativo da heterossexualidade, sen-
do todas as outras formas de comportamento consideradas desvios 
dessa norma.” (MATTIA, 2020), tratando a heterossexualidade (que é 
como as pessoas se relacionam afetivo-sexualmente, ou seja, é uma 
orientação sexual), como a maneira natural de viver a sexualidade e 
as outras maneiras não naturais (um exemplo são as pessoas homos-
sexuais, pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo gêne-
ro) (BORGES; MAGALHÃES; FÉRES-CARNEIRO, 2017; MISKOLCI, 
2009). Compreendendo a cisnormatividade e a heteronormatividade 
enquanto padrão a ser seguido, elas podem influenciar diretamente 
em como ocorre a produção de cuidado em saúde.

As relações de cuidado e encontros entre profissionais e usu-
ários devem ter como base o acolhimento (BRASIL, 2017). Realizar 
uma escuta qualificada faz-se necessário nesse processo de acolhi-
mento, para que o profissional possa compreender as queixas e an-
gústias trazidas e tenha subsídios para organizar as ações e forne-
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cer o cuidado de forma integral (BRASIL, 2010). Acolher as pessoas 
LGBT na unidade de saúde fazendo uso da escuta ativa e qualificada 
pode fomentar o vínculo entre o usuário e o serviço (FERREIRA; BO-
NAN, 2020). Os autores trazem ainda que evitar imposições de cren-
ças religiosas nos atendimentos é importante, pois estas imposições 
podem fragilizar os vínculos com os usuários.

Outra maneira importante para promoção de cuidado em saú-
de é conhecer o território ao qual o serviço de saúde está inserido. 
Este deve conhecer as especificidades do território, assim como, con-
siderar a dinamicidade e a existência de populações específicas, isso 
deve acontecer levando em consideração a política de promoção da 
equidade em saúde (BRASIL, 2017). A Política de Humanização em 
Saúde traz que a equidade é os “meios necessários para se alcançar 
a igualdade, estando relacionada com a ideia de justiça social. Con-
dições para que todas as pessoas tenham acesso aos direitos que 
lhe são garantidos.” (BRASIL, 2010). Não é apenas atender igual to-
das as pessoas que acessam a Unidade de Saúde, isto pode não ser 
suficiente.

Corroborando com a discussão sobre equidade, o pensamen-
to de Santos (2003, p. 56) “as pessoas e os grupos sociais têm o direi-
to a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser dife-
rentes quando a igualdade os descaracteriza”, leva à reflexão de que 
as pessoas têm o direito de serem tratadas com equidade, não caben-
do a possibilidade de não utilizar a equidade no SUS. Usando esta, no 
cuidado das pessoas LGBT, é possível que seja  uma maneira de ga-
rantir acesso ao serviço, que as mesmas se sintam acolhidas e retor-
nem em outros momentos. Pois essas pessoas podem precisar de cui-
dados específicos e negar isso é negar o cuidado com a saúde dessa 
população (FERREIRA; BONAN, 2021).

Durante o processo de formação na residência não tiveram es-
paços de discussão sobre o cuidado da população LGBT com todos 
os residentes. Houve momentos de discussão e educação permanen-
te promovidos e pensados pelos próprios residentes. Nesses espaços 
os profissionais falavam sobre a falta de discussão sobre a saúde das 
pessoas LGBT na graduação e na própria residência. Algumas ACS 
trouxeram falas sobre dificuldades nessa temática, como a falta de co-
nhecimento sobre as especificidades da comunidade LGBT, alguns 
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usuários não compartilham sobre sua orientação sexual e identida-
de de gênero, tentativa de não expor as pessoas, em especial adoles-
centes, na presença de familiares, entre outras dificuldades.  Soman-
do com as falas anteriores os autores Ferreira e Bonan (2020), trazem 
em seus achados sobre ensino em saúde e a população LGBT, que 
os conteúdos que faziam parte dos currículos universitários ofereciam 
conteúdos tecnicistas e biomédicos, pensando apenas nas Infecções 
Sesualmente Transmissíveis (IST’s) e os riscos à saúde.

Ainda sobre a necessidade de colocar a saúde da população 
LGBT em pauta, Vergueiro (2015, p. 127) traz um relato em sua disser-
tação, onde a mesma vivencia uma situação de transfobia em um ser-
viço de saúde e a autora realiza a seguinte reflexão sobre o episódio: 

Reflito, ainda, sobre a necessidade de as especialidades 
médicas terem formações pensadas a partir de um para-
digma de diversidades corporais e de identidades de gê-
nero enquanto um princípio fundante, ao invés da cisnor-
matividade que parte da naturalização de dois gêneros 
(supostamente) determinados. Despatologizações, infor-
mações ’para geral’, e formações para profissionais: teria 
eu as ’características muito especiais’ necessárias para 
receber atenção adequada e sensível às minhas realida-
des? O que os diagnósticos de corpos e gêneros produ-
zem, em termos de dinâmicas de inclusão e exclusão, de 
acesso e restrições de acesso a alguns recursos? A po-
pulação trans é percebida como um todo homogêneo, ou 
há lugar para a percepção das diversas de suas intersec-
cionalidades políticas e socioculturais?

Logo, é possível refletir que, dentro do processo formativo da 
residência, se faz necessária a inclusão de discussões sobre o cuida-
do da população LGBT, para que ocorra a capacitação e sensibiliza-
ção dos profissionais, para pensar o processo de trabalho e as conse-
quências sobre o acesso e a qualidade da assistência prestada. Sobre 
os cuidados em saúde dessa população na Atenção Primária, Ferrei-
ra e Bonan (2020) encontraram situações como: o não reconhecimen-
to do nome social, confusão entre transexualidade e homossexualida-
de e exposição de adolescentes LGBT em ambientes com os respon-
sáveis. Estas situações podem distanciar essas pessoas dos serviços 
de saúde, o que leva a refletir sobre a necessidade da academia abor-
dar tais temáticas na formação desses profissionais.
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CONCLUSÃO

Ao longo dos anos, desde o nascimento do SUS, diferentes 
portarias, normativas e políticas foram lançadas na tentativa de di-
minuir as desigualdades, promover a equidade e a humanização no 
SUS, mas nem sempre essas são cumpridas, como é possível ver no 
relato de Vergueiro (2015) e nos achados de Ferreira e Bonan (2020). 
Assim, a formação de profissionais atentos e disponíveis para o cuida-
do das pessoas que são vulnerabilizadas é relevante.

Discussões sobre a heteronormatividade e a cisnormatividade 
são importantes de serem incluídas nos processos formativos da área 
da saúde. Entender que esses sistemas normativos produzem privilé-
gios, desigualdades sociais, influenciam nos determinantes sociais e 
no cuidado em saúde é necessário para que os profissionais saibam 
como promover o cuidado das pessoas.

Ao longo da residência o autor foi atravessado pelos diferentes 
encontros com os usuários e os outros profissionais. Acolher a popula-
ção LGBT levou o mesmo a refletir sobre os cuidados destas pessoas, 
levantou inquietações e o fez buscar articulações intra e intersetorial 
no município buscando o cuidado dessa população, assim como, pen-
sar em educação permanente para a equipe. Levantou reflexões so-
bre a importância da residência para realizar discussões sobre o cui-
dado da população LGBT e de como isso é significativo para a forma-
ção dos residentes.
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cações no dia a dia da vida das mulheres submetidas a esse proce-
dimento. Objetivos: Identificar e descrever o impacto psicossocial em 
mulheres pós mastectomia para o tratamento de câncer descrito na 
literatura. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa, de natureza 
qualitativa e cunho descritivo, que teve como base de dados da Biblio-
teca Virtual de Saúde. Foram selecionados 23 textos completos publi-
cados entre 2010-2020. Resultados e discussões: Foram identificadas 
duas categorias temáticas: A feminilidade após a retirada da mama; O 
relacionamento afetivo-sexual. Considerações finais: Foi evidenciado 
que a cirurgia afeta diretamente a mulher, pois, os seios no Brasil são 
culturalmente apreciados como órgão sexual e de erotismo. A mas-
tectomia interfere no aspecto biopsicossocial da mulher, fazendo-se 
necessário intervir em várias situações no processo de aceitação da 
autoimagem.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde da Mulher; Mastectomia; Emoções; Neo-
plasias da Mama; Autoimagem.

ABSTRACT
Breast cancer is a pathology that directly affects women’s lives and one 
of the treatments used, mastectomy, brings changes in the daily lives 
of women undergoing this procedure. Objectives: To identify and de-
scribe the psychosocial impact on post-mastectomy women for cancer 
treatment described in the literature. Methods: This is an integrative re-
view, qualitative in nature and descriptive, based on the Virtual Health 
Library database. Twenty-three full texts published between 2010-
2020 were selected. Results and discussions: Two thematic categories 
were identified: Femininity after breast removal; The affective-sexual 
relationship. Final considerations: It was evidenced that the surgery 
directly affects the woman, since the breasts in Brazil are culturally 
appreciated as a sexual and erotic organ. Mastectomy interferes with 
the biopsychosocial aspect of the woman, making it necessary to inter-
vene in several situations in the process of accepting the self-image.
KEYWORDS: Women’s Health; mastectomy; Emotions; Breast Neo-
plasms; Self image.
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1. INTRODUÇÃO

O câncer de mama, tal como as demais neoplasias, provém 
de uma disseminação desordenada de células anormais, que surgem 
em vista de modificações genéticas, sejam elas por meios hereditá-
rios ou obtidas por exposição a fatores fisiológicos ou ambientais. Es-
tas alterações genéticas podem provocar mudanças no progresso ce-
lular ou na morte celular programada, contribuindo para origem do tu-
mor (BRASIL, 2013).

A ocorrência deste câncer, bem como a permanência das al-
tas taxas de mortalidade no país, estão relacionadas a fatores como o 
avançar da idade e o diagnóstico tardio, visto que a maioria das mu-
lheres descobrem a patologia em estágio avançado, gerando obstácu-
los para a realização de um tratamento efetivo (BRASIL, 2013). Para o 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil, calcula-se que apare-
çam 66.280 novos casos de câncer de mama em cada ano do triênio 
2020-2022. Estes números representam um risco estimado de 61,61 
casos novos a cada 100 mil mulheres (INCA, 2020).

Existem diversos métodos de tratamento do câncer de mama, 
dentre eles a mastectomia, que representa a extração da mama por 
meio cirúrgico. A mastectomia, é um procedimento que visa a retira-
da de parte ou total da glândula mamária, com o propósito de reduzir 
a incidência e recuperar a qualidade de vida de mulheres pertencen-
tes as populações consideradas de risco elevado, sendo quase sem-
pre decisivo em fases mais avançadas da doença (MAJEWSK JM, et 
al., 2012).

Embora essencial, a mastectomia causa na mulher impactos fí-
sicos e emocionais desfavoráveis, acarretando alterações psicológi-
cas, como ansiedade, estado depressivo, mudanças na autoimagem, 
baixa na autoestima e alterações no estilo de vida, fatores esses rela-
cionados principalmente a transformação física pós-cirúrgica (CAGLI 
et al., 2016).

Este procedimento cirúrgico é visto como uma agressão por 
promover a remoção de uma parte do corpo feminino (a mama), que 
está diretamente relacionada com a dimensão existencial do ser-mu-
lher, em sua maternidade, sexualidade, autoimagem e estética (RO-
CHA; CRUZ; VIEIRA, 2016). 
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O que pode parecer  simples e de tratamento imediato, passa a 
ser um pesadelo, uma vez que as mamas representam profundos sig-
nificados, relacionados à harmonização e erotização do corpo femini-
no (COSTA et al., 2015).

A mastectomia leva a uma severa mudança na aparência da mu-
lher, pois, tal cirurgia compreende na amputação de parte do corpo pon-
derado como símbolo feminilidade. Este procedimento pode provocar 
além de alterações físicas, as alterações psicológicas e sociais, especial-
mente quando relacionados a sua autoestima (CAGLI, 2016). O risco de 
desenvolver depressão em mulheres que passaram pela mastectomia se 
torna duas vezes maior do que a população normal. As transformações 
pós-cirúrgicas e as consequências são consideradas os principais fatores 
que podem ocasionar depressão, como também preconceito, medo de 
rejeição pelo marido e a perca da feminilidade (MONTE, 2015).  

Neste sentido o presente estudo objetivou apresentar as modi-
ficações biopsicossociais vivenciadas por mulheres que passam pelo 
procedimento cirúrgico de mastectomia, com intuito de melhorar a 
qualidade de vida dessa população.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 OS SENTIMENTOS VIVENCIADOS PELAS MULHERES COM A 
DESCOBERTA DO CÂNCER DE MAMA

O sofrimento psíquico vivenciados pelas mulheres desde o 
diagnóstico de câncer de mama pode oscilar de intensidade, de acor-
do com o tempo e a capacidade única de cada mulher afetada pelo 
câncer (Oliveira FBM, et al. (2017) e Silva LM, et al. (2016)). O medo 
da morte é incrementado pela confirmação diagnóstica, gerando as-
sim o sentimento de dúvida quanto à vida futura, o momento da des-
coberta torna-se um acontecimento marcante na vida destas mulhe-
res, gerando susto e desespero que se manifestam através do cho-
ro, sendo estes os sentimentos mais mencionados entre as mulheres 
que foram estudadas. Araújo et al, (2020) Relatam que o impacto do 
diagnóstico do câncer de mama sobre as mulheres evidencia a sensa-
ção de desespero, tristeza, chateação, horror, pavor da morte, incer-
teza, ansiedade, depressão e pânico, esses sentimentos associam-se 
ao câncer como uma doença repleta de negatividade que, temporaria-
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mente, afasta qualquer expectativa para a continuidade da vida. A re-
tirada da mama, constantemente, causa repercussão de repulsa para 
a mulher, sobretudo no que se relaciona à sua autoimagem, acarre-
tando em atitudes de isolamento pertinente à tristeza pelo constrangi-
mento, pela mutilação, medo da rejeição por parte da família, amigos 
e de outras pessoas, dificultando assim iniciar uma nova relação. Após 
a mastectomia, a mulher se depara com a condição de vulnerabilidade 
emocional. É quando acontece a implicação da autoimagem, na qual 
a assimetria do seu corpo transforma-se em algo extremamente per-
ceptível, doloroso e que, para muitas, somente o tempo pode auxiliar 
na percepção da atual imagem corporal.

2.2 MASTECTOMIA

A mastectomia é um procedimento cirúrgico efetuado na mama 
acometida pelo câncer, podendo ser restrita somente ao tumor, na 
qual a cura pode ser provável, ou pode ser retirado junto com o tumor, 
os tecidos circundantes ou até a mama por inteiro (SILVA, 2015).

Esse procedimento tem subdivisões que são: mastectomia 
simples, que é a retirada apenas de uma mama; mastectomia modifi-
ca, que é removido a mama e parte da musculatura. Mastectomia ra-
dical, que é retirada toda a mama, linfonodos regionais, músculos, te-
cido adiposo e pele; Esse procedimento irá depender do nível da do-
ença e da localização (PINHEIRO, 2018).

Essa mutilação desencadeia diversos sentimentos, pois a sen-
sação de integridade corporal não está mais presente. Desta forma, 
as mulheres que transpassam pelo diagnóstico de câncer de mama e 
a mastectomia sentem distintas emoções e sentimentos de inadequa-
ção da imagem corporal, que transformam suas vidas, no âmbito con-
jugal, social e familiar (CAPOROSSI et al., 2014).

Tal procedimento provoca muitas alterações na rotina de uma 
mulher que o realiza, gerando, inclusive, limitações na execução das 
atividades de vida diária e comprometimento do vínculo empregatí-
cio, devido à restrição de atividades que necessitem de força física e 
das dores (LAGO et al, 2015). Além disso, tal procedimento também 
gera impacto na saúde psicossocial da mulher, visto a simbologia que 
a mama representa para o sexo feminino (NASCIMENTO et al, 2015).
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Esse procedimento procede em transformações negativas da 
imagem corporal, uma vez que caracteriza uma limitação funcional e 
estética que afeta na vida social e causa sofrimento psicológico, pois 
constitui um efeito traumático na vivência dessas mulheres diminuin-
do a qualidade de vida das mesmas (QUADROS, 2016). Com a per-
da da mama, a mulher vivencia uma soma de sentimentos negativos 
que estão ligados e influenciam no seu bem-estar físico e emocional 
durante toda a vida.

As mulheres que são submetidas à mastectomia podem apre-
sentar alto nível de depressão, considerado até duas vezes maior que 
em grupo populacional normal, sendo que um dos motivos mais co-
muns no que fere a depressão, a transformação física pós-cirúrgica e 
as consequências que a mesma traz para a vivencia, como o medo da 
rejeição por parte do marido, o preconceito e a perda da feminilidade 
(MONTE et al., 2015).

A paciente vivencia uma perca física, além de sintomas como 
a redução da autoestima, sendo inevitável adaptações constantes às 
mudanças físicas, psicológicas, familiares e emocionais, sociais, sen-
do necessário o apoio e auxílio da família (AGUIAR, 2015).

Compreender a imagem corporal em mulheres com mastec-
tomia é imprescindível para o entendimento do estresse causado pe-
las alterações resultantes do câncer de mama e da retirada dela, do 
modo como essas mulheres respondem às mudanças físicas, aos pro-
blemas psicossociais e ainda como enfrentam esse processo (ALMEI-
DA; FILGUEIRAS,2018).

2.3 ASPECTOS DA MASTECTOMIA SOBRE A SAÚDE DA MULHER

Dentre as cirurgias mamarias a mastectomia está entre as mais 
realizadas no tratamento para o câncer de mama. Este procedimento 
consiste na remoção parcial ou total da mama (podendo ou não abran-
ger outros tecidos circundantes), retirada dos linfonodos da região axi-
lar e dos músculos peitorais. Utilizada basicamente com o intuito de 
estabelecer controle sobre o câncer a partir da remoção de células 
que estão em processo de mutação (LIMA et al., 2018).

Apesar de essencial para o tratamento desta neoplasia, a re-
moção da mama pode afetar diversos segmentos sobre a vida da mu-
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lher, interferindo na sua percepção de sexualidade, imagem corporal e 
consequentemente na sua qualidade de vida (FIREMAN et al., 2018). 

Os principais efeitos advindos desta terapêutica estão relaciona-
dos a depressão, o medo da recidiva, o desconforto físico, a redução 
das atividades e distúrbio do sono (LASRY et al., 1987). Porém, o so-
frimento psíquico experimentado pela mulher que vivencia a mutilação 
pode variar de acordo com o tempo e a capacidade individual de cada 
pessoa que adquire o câncer de mama (SILVA; SOUZA; ALVES, 2017).

De acordo com Oliveira et al. (2016) o autoconceito encontra-
-se afetado em decorrência das alterações na imagem corporal e das 
modificações sobre a aparência física. Assim, ao se deparar com a 
perca do seio a mulher começa a vivenciar uma serie de transforma-
ções em relação a sua imagem corporal, ocasionando estranheza e 
sentimento autodepreciativos sobre o seu corpo.

As mamas, órgãos destinados a amamentação, são considera-
das um símbolo corpóreo de sexualidade, feminilidade e está ligado 
a construção da identidade da mulher na sociedade (HIRSCHLE; MA-
CIEL; AMORIM, 2018). 

Rodrigues (2019) destaca em seu estudo que “o sujeito dian-
te uma situação problemática pode produzir novos sentidos que o le-
vam a uma reorganização de sua vida”. Ao deparar-se com as reper-
cussões desencadeadas pela remoção da mama, a mulher começa a 
vivenciar um processo doloroso que repercute em aceitação, reflexão 
e autoanálise, a fim de superar o luto da perda da mama.

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica de caráter des-
critivo com abordagem exploratória, que visa identificar os aspectos 
psicossociais do paciente diagnosticado com hanseníase. 

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados 
indexadas ao portal de dados eletrônico Biblioteca Virtual da Saúde 
(BVS), no período de novembro de 2020 a janeiro de 2021. A escolha 
deste portal baseia-se pela grande disponibilidade de estudos científi-
cos nas diversas áreas da saúde.

Para delineamento desta pesquisa, definiu-se os descritores 
em ciências da saúde (DeCS), em português e inglês de maneira iso-
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lada, sendo estes: Saúde da Mulher; Mastectomia; Emoções; Neopla-
sias da Mama; Autoimagem; Women’s Health; Mastectomy; Emotions; 
Breast Neoplasms; Self image.

Para melhorar a busca, estabeleceram-se como critério de inclu-
são: textos completos publicados nos últimos dez anos (2010-2020), con-
tendo como assunto a mastectomia e seus efeitos na vida da mulher. Os 
critérios de exclusão foram: artigos incompletos, resumos, carta ao editor, 
editoriais e os estudos que se repetiam entre as bases de dados. A de-
finição destes filtros foi baseada no objetivo proposto por esta pesquisa.

Figura 1 – Fluxograma do processo de triagem dos artigos para a se-
leção final – Mossoró, RN, Brasil, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora com base na pesquisa, 2020.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a comprovação do diagnóstico da neoplasia na mama as 
mulheres vivenciam momento de imensa angústia, sofrimento e ansie-
dade, principalmente pelo fato de essa ser uma doença estigmatizan-
te na nossa sociedade, tendo em vista que as mamas são vistas como 
um símbolo da sexualidade feminina. Além disso, durante o tratamen-
to elas vivenciam perdas físicas e financeiras, e sintomas adversos, 
tais como: sentimento de perda, depressão, autoimagem prejudicada 
com diminuição da libido sexual e da autoestima, medo da morte, sen-
do fundamental constantes adaptações às mudanças físicas, psicoló-
gicas, sociais, familiares e emocionais ocorridas.
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Portanto, faz-se necessário o encorajamento dessas mulheres 
para mudar seus estigmas de mutilação para empoderamento, pois 
além de melhorar sua condição física com relação a doença, ainda irá 
melhorar sua qualidade de vida, desde seus pensamentos sobre seu 
corpo, até a redescoberta da sexualidade diante da mastectomia, des-
cobrindo que ainda é possível ser amada e desejada.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional e os hábitos 
alimentares de mulheres na fase do climatério em um hospital público 
de São Luís-MA. Tratou-se de uma pesquisa transversal, realizada em 
um hospital público da cidade de São Luís-MA, com uma amostra não 
probabilística de 30 mulheres. Foram aplicados dois questionários um 
socioeconômico/demográfico e outro Questionário de Frequência Ali-
mentar validado (QFA). As associações foram realizadas pelos testes 
t de Student ou Mann-Whitney e ANOVA ou Kruskal-Wallis. (p<0,05). 
Observou-se ainda alta prevalência de excesso de peso (63,33%) e 
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risco muito alto para desenvolver doenças cardiovasculares (83,33%), 
com baixo consumo de gorduras (90%), leite e derivados (80%), car-
nes e ovos (46,67%). Portanto, constatou-se inadequações no estado 
nutricional e no consumo alimentar das mulheres avaliadas, demons-
trando a importância de estratégias voltadas para melhorias do estado 
nutricional e do consumo alimentar nesta fase da vida.
Palavras-chave: Climatério; Consumo de Alimentos; Estado Nutricio-
nal; Mulheres;

RESUME
This study aimed to evaluate the nutritional status and eating habits 
of women in the climacteric phase in a public hospital in São Luís-MA. 
This was a cross-sectional study carried out in a public hospital in the 
city of São Luís-MA, with a non-probabilistic sample of 30 women. Two 
questionnaires were applied, one socioeconomic/demographic and 
another validated Food Frequency Questionnaire (FFQ). Associations 
were performed using Student’s t or Mann-Whitney tests and ANO-
VA or Kruskal-Wallis. (p<0.05). There was also a high prevalence of 
overweight (63.33%) and a very high risk of developing cardiovascu-
lar diseases (83.33%), with low fat consumption (90%), milk and dairy 
products (80%), meat and eggs (46.67%). Therefore, inadequacies 
were found in the nutritional status and food consumption of the wom-
en evaluated, demonstrating the importance of strategies aimed at im-
proving nutritional status and food consumption at this stage of life.
Keywords:Climacteric; Food Consumption; Nutritional status; Women;

INTRODUÇÃO

A fase do climatério é um período de profundas alterações sis-
têmicas na vida da mulher, sendo um acontecimento endócrino decor-
rente da falência dos folículos ovarianos com diminuição da secreção 
de estradiol, pausa definitiva dos ciclos menstruais e o aparecimen-
to de sintomas característicos desta fase da vida (CORRÊA; BITTEN-
COURT; TUFIK, 2014). Inicia-se por volta dos 40 anos de idade e tem 
seu término por volta dos 65 anos de idade (BRASIL, 2008).

A redução dos estrógenos nas mulheres promove modificações 
sintomáticas, como ondas de calor, insônia, irritabilidade, depressão 
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e redução da libido (LOMÔNACO, TOMAZ, RAMOS, 2015). O declí-
nio destes hormônios também pode desenvolver uma vulnerabilidade 
maior a doenças em tecidos estimulados pelos mesmos, entre eles, os-
sos, cérebro e sistema cardiovascular (LOBO et al., 2014). Intensifica-
-se ainda a alteração de fatores fisiológicos e metabólicos, como a redu-
ção das lipoproteínas de elevada densidade (HDL-c), o crescimento do 
Índice de Massa Corporal (IMC) e gordura abdominal que são causas 
de riscos cardiometabólicos (Síndrome Metabólica) (LEE et al., 2013). 
O aumento de gordura visceral está associado a maiores riscos de re-
sistência à insulina, diabete Mellitus, hipertensão arterial e ateroscle-
rose, ocasionando doenças cardiovasculares (CABRERA MAS, 2005).

Afirma-se que estas mudanças hormonais decorrentes da fase 
do climatério levam ao aumento de peso e gorduras abdominais. O 
crescimento da massa corporal, pode estar associado a fatores socio-
econômicos, uso de medicamentos, fatores psicológicos e a ingestão 
de dietas hipercalóricas (GONÇALVES et al., 2016).

O estilo de vida não saudável, como o tabagismo, etilismo, ina-
tividade física, bem como a não alimentação adequada e saudável, 
como o consumo excessivo de gorduras saturadas e carboidratos sim-
ples, favorecem a obesidade e contribui para o surgimento do proces-
so aterosclerótico (PETERSEN; CLIFTON; KEOGH, 2014).

Desta forma, a alimentação adequada e saudável assume ain-
da mais sua importância nessa fase da vida. Há a necessidade de um 
programa de orientação e reeducação alimentar voltado para este gru-
po, dando ênfase à promoção da saúde, visando melhorar o padrão 
de consumo e perfil antropométrico e consequentemente trazer bene-
fícios para a saúde (GALLON; WENDER, 2012).

Deste modo, este estudo objetivou avaliar o estado nutricional 
e os hábitos alimentares de mulheres na fase do climatério de um hos-
pital público de São Luís- MA através da avaliação nutricional e de dois 
questionários um socioeconômico/demográfico e outro Questionário 
de Frequência Alimentar validado (QFA).

MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, analíti-
ca, do tipo transversal. A amostra foi não probabilística, composta por 
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30 mulheres, realizada em um hospital público com atendimento am-
bulatorial à mulher, no município de São Luís- MA.

Como critérios de inclusão do presente estudo: mulheres, na 
faixa etária de 40 a 65 anos de idade, em fase do climatério que foram 
atendidas no ambulatório do hospital público do município de São Lu-
ís-MA e que aceitaram participar da pesquisa por meio da assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

A pesquisa foi realizada em um hospital em dias previamen-
te agendados com o profissional da saúde responsável pelo setor, em 
março de 2018. No momento da coleta, as pesquisadoras apresenta-
ram o objetivo da pesquisa e solicitaram concordância de participação 
por meio da assinatura do TCLE. Em seguida, foram aplicados a ava-
liação do estado nutricional, os questionários sociodemográficos e o 
de frequência alimentar (QFA) adaptado de Sichier e Everhart (1998).

A avaliação do estado nutricional foi realizada por meio da veri-
ficação do peso atual, estatura, circunferência da cintura, circunferên-
cia do quadril, peso usual e índice de massa corpórea (IMC) segundo a 
classificação para adultos desnutrição < 18,5/ eutrofia > 18,5 a 24,99kg 
/ sobrepeso 25 a 30kg / obesidade >30kg/m² e para idoso, desnutrição 
< 22kg/ eutrofia 22 a 27kg/ obesidade >27kg/m² OMS (1998).

O questionário sociodemográfico estruturado abordava infor-
mações de nome, idade, grau de escolaridade, situação profissional, 
renda mensal, estado civil, quantas pessoas residem na casa, resi-
dência própria, número de filhos, prática de atividade física, presença 
de doença crônica não transmissível, uso de medicamentos, tabagis-
mo e etilismo.

O Questionário de Frequência Alimentar (QFA) adaptado de Si-
chier e Everhart (1998) avaliou a frequência de consumo dos seguin-
tes alimentos: leite e derivados; carnes e ovos; óleos; petiscos e enla-
tados e cereais/leguminosas.

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Colegiado do Curso 
de Nutrição e seguiram os preceitos éticos da Resolução nº 466, de 
12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) / Mi-
nistério da Saúde, que trata de pesquisas com seres humanos, com-
prometendo-se em utilizar as informações coletadas apenas para fins 
científicos, garantindo o sigilo dos dados coletados, assim como não 
provocou qualquer tipo de injúria às mulheres estudadas.
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RESULTADOS

Observou-se prevalência da idade de 40 a 59 anos (83.33%), 
ensino médio completo (46.67%), empregada (36.67%) e com empre-
go autônomo (36.67%), de mulheres com renda familiar de até um 
salário-mínimo (40%) e acima de um salário-mínimo (40%), casadas 
(33.33%), todas com casa própria, com até duas pessoas residindo 
em suas casas (60%) e com filhos (90%) (Tabela 1).

TABELA 1 – Características socioeconômicas e demográficas de mu-
lheres no climatério em um hospital público de São Luís- MA, 2018.
Variável n %

Idade

40-59 anos 25 83.33

> 60 anos 5 16.67

Grau de escolaridade

Fundamental completo 6 20.00

Fundamental incompleto 6 20.00

Ensino médio completo 14 46.67

Ensino superior 4 13.33

Situação financeira

Empregada 11 36.67

Desempregada 7 23.33

Emprego autônomo 11 36.67

Aposentada 1 3.33

Renda mensal

Até um salário mínimo 12 40.00

Acima de um salário mínimo 12 40.00

Menos de um salário mínimo 6 20.00

Estado civil

Solteira 7 23.33

Casada 10 33.33

Viúva 6 20.00

Divorciada 5 16.67

União estável 2 6.67
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Situação da casa

Própria 30 100.00

Quantas pessoas moram na casa

0-2 pessoas 18 60.00

2-4 pessoas 7 23.33

4-6 pessoas 2 6.67

Mais de 6 pessoas 3 10.00

Tem filhos

Sim 27 90.00

Não 3 10.00

TOTAL 30 100.00
Fonte: Dados próprios, 2018.

Na tabela 2, verificou-se o estilo de vida e saúde de mulheres 
climatéricas. A maior parte das entrevistadas não praticava atividade 
física 60%, todas não eram tabagistas e 83.33% não consumiam be-
bidas alcoólicas, 33.33% possuíam até dois sintomas relacionados ao 
climatério, 86.67% doenças crônicas não transmissíveis e 86.67% fa-
ziam uso de medicamentos.

TABELA 2 – Estilo de vida e saúde de mulheres climatéricas de um 
hospital público de São Luís- MA, 2018.

Variável n %

Praticante de atividade física

Sim 12 40.00

Não 18 60.00

Quantidade de sintomas

Até 2 10 33.33

2–4 6 20.00

4–6 6 20.00

Mais de 6 8 26.67

Doenças crônicas não transmissíveis

Sim 17 86.67

Não 13 13.33

Usa medicamentos
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Sim 26 86.67

Não 4 13.33

Tabagismo

Sim - -

Não 30 100.00

Consumo de bebida alcoólica

Sim 5 16.67

Não 25 83.33

TOTAL 30 100.00

Fonte: Dados próprios, 2018.

Em relação ao estado nutricional das mulheres avaliadas, ob-
servou-se maior prevalência do excesso de peso (63.33%) por meio 
do IMC, com risco aumentado para complicações cardiometabólicas 
pelas CC (83.33%), RCQ (70.00%) e RCEST (86.67%) (Tabela 3).

TABELA 3 – Estado nutricional de mulheres no climatério de um hospi-
tal público de São Luís- MA, segundo avaliação antropométrica, 2018.

Variável n %

Índice de massa corporal

Eutrofia 11 36.67

Excesso de peso 19 63.33

Circunferência da cintura

Com risco 25 83.33

Sem risco 5 16.67

Relação cintura-quadril

Com risco 21 70.00

Sem risco 9 30.00

Relação cintura-estatura

Com risco 26 86.67

Sem risco 4 13.33

TOTAL 30 100.00

Fonte: Dados próprios, 2018.
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Quanto ao consumo alimentar, 80% relataram não consumir 
leites e derivados, 46.67% referiram consumir raramente ou nunca 
carnes e ovos, 90% delas não consumiam óleos, 76,67% não consu-
miam petiscos e enlatados; entretanto apenas 23.33% das mulheres 
disseram não consumir cereais e 36,67% disseram consumir feijão de 
duas a quatro vezes por semana (Tabela 4).

TABELA 4 – Frequência do consumo alimentar de mulheres climatéricas de 
um hospital público de São Luís- MA, 2018.

Grupos de 
alimentos

Frequência do consumo alimentar

Raramente ou 
Nunca

R/N

1 vez 
por dia

2 ou mais 
vezes/dia

5-6x/ 
semana

2-4x/ 
semana

1vez/ 
semana

1-3x/por 
mês

Leites e
derivados

80% - 3.33% 3.33% 10.00% 6.67% 6.67%

(24) - (1) (1) (3) (2) (2)

Carnes e
ovos

46.67% - 3.33% 3.33% 10.00% 16.67% 20.00%

(14) - (1) (1) (3) (5) (6)

Óleos
90% - - - 3.33% - 6.67%

(27) - - - (1) - (2)

Petiscos e
enlatados

76.67% - - 10.00% 3.33% 10.00% -

(23) - - (3) (1) (3) -

Cereais
23.33% 6.67% - 20.00% 16.67% 20.00% 13.33%

(7) (2) - (6) (5) (6) (4)

Feijão
3.33% 6.67% 10.00% 23.33% 36.67% 6.67% 13.33%

(1) (2) (3) (7) (11) (2) (4)

Fonte: Dados próprios, 2018.

Referente aos fatores associados à RCEST, somente a ren-
da familiar associou-se significativamente (p=0.0314). Desta forma, as 
mulheres com menor renda familiar apresentaram maiores médias de 
RCEST (Tabela 5).

TABELA 5 – Fatores associados à relação cintura/estatura de mulhe-
res no climatério de um hospital público de São Luís- MA. 2018.
Variável n Média Desvio-padrão p-valor

Idade 0.2164

40-59 anos 25 0.56 0.07

> 60 anos 5 0.60 0.05

Escolaridade 0.1577
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Fundamental completo 6 0.60 0.78

Fundamental incompleto 6 0.57 0.35

Ensino médio completo 14 0.56 0.06

Ensino superior 4 0.50 0.08

Renda familiar 0.0314

Menos de um salário mínimo 6 0.59 0.07

Até um salário mínimo 12 0.59 0.04

Acima de um salário mínimo 12 0.52 0.07

Estado civil 0.7915

Solteira 7 0.58 0.05

Casada 10 0.57 0.09

Viúva 6 0.54 0.07

Divorciada 5 0.55 0.03

União estável 2 0.55 0.01

Praticante de atividade física 0.4098

Sim 12 0.55 0.07

Não 18 0.57 0.06

Consumo de bebida alcoólica 0.2303

Sim 5 0.60 0.06

Não 25 0.56 0.06
Fonte: Dados próprios, 2018.

Em relação à associação da RCEST com o consumo alimen-
tar, não foram verificadas associações estatisticamente significantes 
(p>0,05).

DISCUSSÃO

Ao analisar as mulheres climatéricas verificou-se predomínio 
daquelas com ensino médio completo, com renda familiar maior que 
um salário-mínimo, não tabagista e não etilistas, com alta prevalência 
de excesso de peso e alto risco para desenvolver doenças cardiovas-
culares, com baixo consumo de gorduras, leites e derivados, carnes e 
ovos e relatos positivos de doenças crônicas não transmissíveis. So-
mente a renda familiar associou-se significativamente (p=0.0314) com 
a RCEST.
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Sintomas somáticos foram encontrados entre as mulheres da 
pesquisa, como: ondas de calor, fadiga, distúrbio do sono, ansiedade, 
cefaléia e tonturas. Resultados semelhantes foram encontrados no es-
tudo em Maceió, para todos esses sintomas em mulheres no climaté-
rio (ARAÚJO et al., 2015).

As ondas de calor podem vir acompanhadas de rubor, sudore-
se, calafrios, palpitações ou episódios de taquicardia. Esses fogachos 
irradiam a porção superior do tórax na direção do pescoço e cabeça, 
associado a sudorese profunda. Os sintomas causam mais incômodo 
à noite, provocando agitação, insônia e fadiga (AVELAR; JUNIOR; NA-
VARRO, 2012).

Observou-se positivamente o fato das mulheres deste estudo 
não serem tabagistas. Nas últimas décadas, tem mostrado uma pe-
quena queda na curva dos homens fumantes, porém, em comparação 
com às mulheres, essa curva vem progredindo, convertendo a ideia de 
o tabagismo ser uma epidemia masculina (REGUEIRA, 2010), diver-
gindo com os resultados deste estudo. 

Grande parte das mulheres também não consumia bebida al-
coólica. O alcoolismo é apontado atualmente, como um dos prevalen-
tes problemas de saúde pública mundialmente. No Brasil, seus trans-
tornos ultrapassam o âmbito individual, alcançando diversas repercus-
sões sociais, relacionados a acidentes de trânsito, violência domésti-
ca e acidentes de trabalho. (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 
2007).

Constatou-se que mais da metade das mulheres entrevistadas 
não praticavam exercícios físicos regularmente. Em um estudo feito 
por Tairova e De Lorenzi (2011) mostrou que as mulheres que prati-
cavam exercícios físicos de sua pesquisa relataram sentir sintomas 
psicológicos de menor intensidade em relação às mulheres sedentá-
rias. O sedentarismo tem sido identificado como um fator de risco in-
dependente, podendo causar doenças cardiovasculares (DCV), dia-
betes mellitus, síndrome metabólica e alguns tipos de câncer (LEE et 
al., 2011).

Observou-se ainda um alto risco para desenvolvimento de do-
enças cardiometabólicas, segundo circunferência da cintura (CC), re-
lação cintura/quadril (RCQ) e relação cintura/estatura (RCEST). Nas 
mulheres climatéricas isso pode ocorrer em virtude da falência ovaria-
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na ou mudanças metabólicas causadas pelo aumento de gordura vis-
ceral secundária à diminuição de estrogênios (HEIDARI et al., 2010).

O consumo de gorduras, leite e derivados, carnes e ovos mos-
traram-se baixos. Molz (2013) afirma que mulheres no climatério pre-
cisam ser instruídas a aderir a uma reeducação alimentar restrita de 
gordura, para se ajustar às mudanças causadas pelo hipoestrogenis-
mo, diminuindo os riscos para doenças cardiovasculares.

Ademais, devem ser feitas orientações nutricionais para que as 
mulheres climatéricas incluam em suas refeições diárias, verduras cru-
as, legumes cozidos e frutas frescas, azeite de oliva nas saladas, peixe 
(cozido, assado, grelhado, cru) pelo menos duas vezes por semana e 
reduza a quantidade de carnes vermelhas, derivados e embutidos (lin-
guiça, salame, mortadela, etc.). Leites e derivados desnatados devem 
ser consumidos com frequência e evitar o uso de manteiga, margarina, 
banha vegetal e animal, maionese e preparações que usem estes ali-
mentos como feijoada e frituras também devem ser orientadas (MOLZ 
et al., 2013) Além disso, as mulheres com menor renda familiar apre-
sentaram maiores médias de RCEST. O Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística afirma que tal fato ocorre geralmente por causa do pre-
ço do alimento e do paladar, embora se constate a existência da cultura 
influenciando no processo de decisão (IBGE, 2004).

Os resultados demonstraram que o cuidado nutricional destas 
pacientes é importante e deve ser intensificado, de modo a prevenir 
comorbidades específicas desta faixa etária, contribuindo para a qua-
lidade de vida e longevidade das mulheres climatéricas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatou-se que as mulheres apresenta-
ram excesso de peso com o risco muito alto para desenvolver doenças 
cardiovasculares e inadequações alimentares importantes.

É fundamental orientar mulheres climatéricas a terem uma ali-
mentação mais saudável, mantendo a prática de exercícios físicos, a 
terem refeições variadas com uma alimentação adequada e eliminan-
do o consumo de alimentos industrializados, como comidas mais rá-
pidas, também conhecidas como fast food, gorduras saturadas e car-
boidratos simples.
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Nesse caso, faz-se necessária a elaboração de medidas efeti-
vas que visem tanto orientar quanto promover uma alimentação sau-
dável entre mulheres climatéricas, para que elas possam envelhecer 
com saúde.
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cimento. Desenvolvimento: Estudos atuais comprovam que o clampe-
amento oportuno do cordão umbilical traz inúmeros benefícios para 
o recém-nascido, tais como a melhor adaptação cardiopulmonar no 
nascimento, aumento das reservas de ferro nos primeiros meses de 
vida, prevenindo assim a anemia na primeira infância. Considerações 
finais: Ressalta-se que o clampeamento oportuno do cordão umbili-
cal traz diversos benefícios a curto e longo prazo ao recém-nascido. 
Sendo assim, deve ser uma prática conhecida e utilizada pela equipe 
que assiste ao recém-nascido, em especial, enfermeiros obstetras e 
obstetrizes que vêm ocupando maior espaço no cenário de partos e 
nascimentos de baixo risco.
Palavras-chave: Recém-nascido; Cordão umbilical; Clampeamento; 
Parto.

ABSTRACT
Objective: to explore the scientific evidence related to timely/delayed 
clamping of the newborn’s umbilical cord, summarizing the main fin-
dings, in particular, the benefits of this practice for newborns, as well 
as identifying gaps in knowledge. Development: Current studies show 
that timely clamping of the umbilical cord brings numerous benefits to 
the newborn, such as better cardiopulmonary adaptation at birth, in-
creased iron stores in the first months of life, thus preventing anemia in 
early childhood. Final considerations: It is noteworthy that timely clam-
ping of the umbilical cord brings several short and long-term benefits to 
the newborn. Therefore, it must be a practice known and used by the 
team that assists the newborn, especially obstetric nurses and midwi-
ves who have been occupying more space in the scenario of low-risk 
deliveries and births.
Keywords: Newborn; Umbilical cord; Clamping; Parturition.

INTRODUÇÃO

O clampeamento do cordão umbilical é definido como preco-
ce/imediato quando ocorre em até 30 segundos após o nascimento do 
RN, e oportuno/tardio quando acontece a partir de 30 segundos até a 
cessação da pulsação do mesmo (KATHERIA; HOSONOC; EL-NAG-
GAR, 2018). Não existem evidências que indiquem qual é o limite de 
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tempo para a transfusão placentária, os estudos mostram que geral-
mente o sangue da placenta passa para o recém-nascido pelo cordão 
umbilical em até 5 minutos, porém o mecanismo da transfusão de-
pende de vários fatores que devem ser considerados individualmente. 
Aparentemente não há benefícios adicionais após este tempo, porém 
na assistência ao RN o profissional deve ser flexível e se adequar às 
preferências da puérpera, caso ela prefira permanecer um prazo maior 
sem clampear o cordão (BRASIL, 2016).

O clampeamento oportuno/tardio do cordão umbilical (CTCU) 
oferece vários benefícios ao neonato, aqueles já conhecidos pela trans-
fusão placentária, tais como, melhor adaptação cardiopulmonar (SBP, 
2018), aumento das reservas de ferro nos primeiros meses de vida (MC 
DONALD et al., 2013), aumento do número de hemoglobina após o nas-
cimento (ACOG, 2020), acréscimo de cerca de 80-100 ml de sangue no 
recém-nascido (YAO; MOINIAN; LIND, 1969), transferência de imuno-
globulinas e células- tronco essenciais para os tecidos e regeneração 
de órgãos do bebê (CERIANI CERNADAS, 2016), dentre outros. 

De acordo com Mercer (2017), a prática de retardamento do 
clampeamento aumenta os níveis de hematócrito e hemoglobina dos 
neonatos. Além disso, os RN submetidos à essa prática apresenta-
ram, um melhor peso ao nascer, níveis de hemoglobina adequados e 
maiores reservas de ferro aos seis meses de idade, e nenhum deles 
teve efeitos adversos como a policitemia.  Outro estudo evidenciou a 
diminuição da prevalência de anemia na primeira infância nos RN sub-
metidos à prática do corte oportuno/tardio do cordão umbilical. Espe-
cialmente nos pré-termos, observa-se redução das taxas de hemorra-
gia intraventricular, diminuição da necessidade de transfusões de san-
gue, pressão sanguínea mais baixa e redução dos casos de enteroco-
lite necrosante (CERIANI CERNADAS, 2016).

Em recém-nascidos prematuros, o tempo de clampeamento do 
cordão está associado a benefícios neonatais significativos, tais como, 
melhor transição circulatória, melhor estabelecimento do volume de 
glóbulos vermelhos, redução da necessidade de transfusão sanguí-
nea, menor incidência de enterocolite necrotizante e hemorragia intra-
ventricular (ACOG, 2020).  

Revisão sistemática publicada pela biblioteca Cochrane, ana-
lisou 15 ensaios clínicos com um total de 3.911 mulheres e seus re-
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cém-nascidos e comparou o pinçamento precoce e o tardio do cordão 
umbilical. Dentre os resultados encontrados, observou que não hou-
ve diferenças significativas para o desfecho primário da mortalidade 
ou outros resultados de morbidade neonatal tais como índice de Ap-
gar menor que sete aos cinco minutos ou admissão em Unidade de 
Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo) ou Unida-
de de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). O peso ao nascer foi signi-
ficativamente maior no grupo que recebeu pinçamento tardio do cor-
dão, assim como a concentração de hemoglobina entre 24 a 48 horas 
de vida.  As crianças submetidas ao corte imediato do cordão umbi-
lical apresentaram duas vezes mais chances de desenvolverem defi-
ciência de ferro dos três a seis meses de idade e menor necessidade 
de fototerapia para tratamento da icterícia (MC DONALD et al., 2013).

Embora haja expressiva produção científica sobre o clampea-
mento do cordão umbilical, se faz necessário debater as evidências 
sobre o clampeamento oportuno/tardio, pois são essenciais para o di-
recionamento das práticas profissionais e implementação de protoco-
los assistenciais na atenção ao nascimento/recém-nascido, para ga-
rantir que esses RN usufruam dos inúmeros benefícios que esta práti-
ca propicia. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo ex-
plorar as evidências científicas relativas ao clampeamento oportuno/
tardio do cordão umbilical do recém-nascido, sintetizando os principais 
achados, em especial, os benefícios dessa prática para os recém-nas-
cidos, bem como identificar as lacunas no conhecimento.

1- Recomendações oficiais sobre a prática do corte oportuno do 
cordão umbilical

A Organização Mundial de Saúde (OMS) no documento “Reco-
mendações de Cuidados Intraparto para Uma Experiência Positiva de 
Nascimento” (2018) indica que o cordão deve ser clampeado pelo me-
nos um minuto após o nascimento para todos os recém-nascidos a ter-
mo (RNT) e pré-termo (RNPT) que não estiverem deprimidos ao nas-
cer (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018).  

Em 2010, o ILCOR (Aliança Internacional dos Comitês de Res-
suscitação) no capítulo sobre reanimação neonatal do Consenso In-
ternacional de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovas-
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culares de Emergência, analisou as novas evidências sobre o corte do 
cordão umbilical e concluiu que o clampeamento oportuno/tardio do 
mesmo era benéfico para neonatos que não necessitavam de reani-
mação imediata (PERLMAN et al., 2010) e a partir daí essa prática foi 
difundida e incluída nos protocolos de assistência ao recém-nascido.

O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACOG) 
no documento que sintetiza o parecer sobre o corte tardio do cordão 
umbilical, endossado pelo Colégio Americano de enfermeiras obsté-
tricas e pela Academia Americana de Pediatria (AAP), aconselha que 
haja um atraso para o corte de pelo menos 30 a 60 segundos após o 
nascimento de RN a termo e pré-termo vigorosos. Esse documento 
ainda afirma que a indicação para prover o corte tardio do cordão um-
bilical pode variar entre instituições e que as decisões nessas circuns-
tâncias devem ser tomadas pela equipe que cuida da díade mãe-bebê 
(ACOG, 2020; AAP, 2017). 

As Diretrizes do Conselho Europeu de Reanimação de 2015, 
no capítulo sobre reanimação e apoio à transição de bebês ao nasci-
mento recomenda que o clampeamento do cordão umbilical seja reali-
zado pelo menos um minuto após o nascimento naqueles recém-nas-
cidos que não necessitem de reanimação, inclusive naqueles nascidos 
prematuros. Até que haja mais evidências, os neonatos que necessi-
tam de reanimação ao nascer devem ter o cordão clampeado e corta-
do para iniciar as etapas de reanimação (WYLLIE et al., 2015).  Essa 
recomendação também é considerada pelo ILCOR que pronuncia que 
ainda não há evidências suficientes para recomendar o clampeamento 
tardio para recém-nascidos que necessitem de reanimação ao nasci-
mento, portanto mais ensaios clínicos randomizados envolvendo essa 
população devem ser estimulados (WYCKOFF et al., 2015).

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria, em suas Diretri-
zes para o Nascimento Seguro recomenda que o corte do cordão um-
bilical seja realizado entre 1 a 3 minutos após o nascimento do bebê 
ou depois da cessação da pulsação do cordão naqueles que nascem 
respirando ou chorando e com tônus muscular em flexão. Essa reco-
mendação pode ser aplicada nos RN pré-termo tardios com idade ges-
tacional (IG) entre 34 e 36 semanas, e nos RN pós-termo com IG igual 
ou superior a 42 semanas (SBP, 2018). As Diretrizes Nacionais de As-
sistência ao Parto Normal, do Ministério da Saúde (MS), destacam a 
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importância do clampeamento tardio/oportuno do cordão umbilical, por 
ser uma prática que estimula o processo fisiológico e também pelos 
benefícios para a puérpera e seu bebê (Brasil, 2017). 

Todavia, estudo que objetivou avaliar a atenção ao parto e nas-
cimento em maternidades da Rede Cegonha do Brasil, ouvindo gesto-
res, profissionais de saúde e puérperas, mostrou que o clampeamento 
tardio do cordão foi classificado como não adequado para 55,9% dos 
hospitais brasileiros participantes da pesquisa. Evidenciando-se, por-
tanto, que essa prática não foi incorporada de maneira contínua e am-
pla, e que esses RN estão perdendo um aporte significativo de sangue 
decorrente de sua não realização (BITTENCOURT et al., 2021)

Não há argumentos contra a transfusão placentária por meio 
do corte oportuno/tardio do cordão umbilical, pois é uma prática se-
gura e barata que requer do profissional apenas a espera de alguns 
poucos minutos. Ela é muito importante para a redução da morbimor-
talidade de recém-nascidos pré-termo nos primeiros meses de vida. 
Nesse sentido, cabe aos obstetras, enfermeiros obstetras, neonato-
logistas e pediatras promover o corte tardio do cordão umbilical a fim 
de assegurar uma gama de benefícios ao recém-nascido. Ressalta-se 
nesse cenário, os enfermeiros obstetras e obstetrizes que vêm ocu-
pando maior espaço no cenário de partos e nascimentos de baixo ris-
co e que visam a qualidade da atenção neonatal.

Somente em algumas situações é justificável a não realização 
do CTCU, como por exemplo, quando o recém-nascido necessita de 
reanimação ao nascer ou quando é pré-termo e necessita de assistên-
cia respiratória imediata. Nessas situações o tempo necessário para 
o CTCU atrasaria o atendimento essencial para evitar danos à saúde 
dos neonatos. Observa-se, no entanto, que esses recém-nascidos po-
dem ainda ser consideravelmente beneficiados pela transfusão pla-
centária. Nesse sentido, faz-se necessário estudos aprofundados das 
alternativas ao CTCU, dentre elas, a reanimação à beira do leito com 
circulação placentária intacta e a ordenha de cordão umbilical (OCU) 
(ACOG, 2020).

A reanimação à beira do leito com a circulação placentária in-
tacta, consiste na realização da reanimação neonatal com o recém-
-nascido ao lado da mãe ainda conectado à placenta materna. Para o 
desenvolvimento desse procedimento, é necessária uma preparação 
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cuidadosa para garantir que todos os equipamentos essenciais para 
uma reanimação neonatal bem-sucedida estejam disponíveis e fun-
cionando. Nesse sentido, foi desenvolvido no Reino Unido o berço Li-
festartTM, que é um carrinho móvel com espaço para a montagem dos 
equipamentos indispensáveis à reanimação neonatal (THOMAS et al., 
2014).  

Existem vários desafios que requerem planejamento cuidado-
so, cooperação e comunicação entre a equipe de saúde, mãe e re-
cém-nascido para a realização da reanimação com o cordão intacto. 
A questão logística é fundamental, visto que um equipamento portátil 
projetado para fornecer todo os materiais necessários para uma reani-
mação segura e eficaz deve estar disponível. Outra questão que deve 
ser levada em consideração para o desenvolvimento dessa prática é a 
tensão que pode ocorrer nos profissionais, médico e família com a re-
animação sendo realizada tão próxima à mãe. Nesse sentido, estudos 
são necessários para elucidar os sentimentos dos pais e profissionais 
durante esse procedimento (KATHERIA et al., 2017). 

Pesquisadores da Universidade de Rhode Island nos Estados 
Unidos, em publicação sobre o corte do cordão umbilical quando a re-
animação é necessária, destacaram a importância da transfusão pla-
centária para o recém-nascido nessa condição. Estes pesquisadores 
notaram que a transfusão placentária pode ser realizada por meio da 
ordenha ou do corte tardio do cordão umbilical durante a reanimação 
neonatal à beira do leito. Ressaltaram ainda, que o CTCU para ser co-
locado como rotina nas maternidades durante a reanimação necessi-
ta de equipamentos especializados, além de esforços e mudanças no 
atendimento profissional e que nestas situações, a ordenha do cordão 
umbilical é uma opção mais rápida e viável (MERCER; ERICKSON-
-OWENS, 2014). 

2- Existem efeitos adversos do clampeamento oportuno do cor-
dão umbilical no recém-nascido?

Nos recém-nascidos submetidos à prática do clampeamento 
tardio/oportuno do cordão umbilical há um aumento do volume san-
guíneo derivado da transfusão placentária que eleva o número de he-
mácias. Esse aumento de hemácias, que posteriormente serão degra-
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dadas pode levar a um aumento fisiológico na formação de bilirrubi-
na, por consequência há mais chances de icterícia neonatal (GÓES, 
2017; SOBIERAY; NEVES; SKROBOT, 2019; RUIVO et. al, 2020).

Verifica-se um aumento nas taxas de policitemia e hiperbilir-
rubinemia nos recém-nascidos submetidos a transfusão placentária, 
porém não foram encontrados efeitos prejudiciais, como aumento na 
taxa de exsanguineotransfusão (KATHERIA; HOSONOC; EL-NAG-
GAR, 2018). Pesquisa desenvolvida por Goés (2017) mostrou que o 
clampeamento do cordão umbilical em um minuto resultou em aumen-
to dos níveis de bilirrubina, porém não houve maiores taxas de poli-
citemia, necessidade de fototerapia ou longo período de internação.

Por outro lado, estudos evidenciaram que não houve associa-
ção significativa entre o corte tardio do cordão umbilical e o aumen-
to da probabilidade de icterícia neonatal (SOBIERAY; NEVES; SKRO-
BOT, 2019; SARLI, 2018; CARVALHO & LAVOR, 2020; RABELLO et. 
al., 2020). 

Além do mais, estudos demonstraram que a maioria dos casos 
de icterícia neonatal em bebês submetidos ao corte tardio do cordão 
umbilical são do tipo fisiológica, na qual os valores de bilirrubina indi-
reta foram baixos, demandando menor tempo de fototerapia (SARLI, 
2018; GALVAN et. al., 2013). 

As Diretrizes Nacional de Assistência ao Parto Normal, apoia-
dos nas diretrizes da NICE (National Institute for Health Care and Cli-
nical Excelence), avalia que o corte tardio/oportuno do cordão umbili-
cal, pode levar a custos adicionais para o sistema de saúde decorren-
te do aumento da icterícia com necessidade de fototerapia, dependen-
do do protocolo utilizado em cada serviço (BRASIL, 2016). Apesar do 
aumento na necessidade de fototerapia para o tratamento da icterícia, 
o valor clínico associado ao clampeamento tardio supera esse peque-
no risco aos recém-nascidos (GRUPO DE TRABALHO DO GUIA DE 
PRÁTICA CLÍNICA SOBRE CUIDADOS COM O PARTO NORMAL, 
2010). Nesse sentido, os profissionais que provêm assistência ao RN 
devem garantir a utilização de estratégias para monitorar e tratar a ic-
terícia neonatal (ACOG, 2020).

A conduta terapêutica para a hiperbilirrubinemia indireta inclui 
fototerapia e nos casos mais graves a exsanguineotransfusão. Para 
a indicação dessas terapêuticas considera-se a avaliação frequente 
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do nível da bilirrubina total (BT), a idade gestacional e horas/dias de 
vida do RN, além da presença dos fatores agravantes de lesão bilirru-
bínica neuronal (BRASIL, 2014).  A fototerapia, através da exposição 
da luz nas áreas do corpo desencadeia a transformação da bilirrubi-
na, que está presente na pele, alterando assim sua estrutura molecu-
lar, tornando-a mais hidrossolúvel e de fácil excreção pela urina (SAR-
LI, 2018). Por sua vez, a exsanguineotransfusão é um procedimento 
de substituição do sangue do RN por outro, de um doador compatível, 
para remoção de bilirrubina excessiva (SARLI, 2018).

Apesar da hiperbilirrubinemia ter uma boa evolução, há ca-
sos em que a bilirrubina indireta se encontra demasiadamente eleva-
da, podendo causar danos ao sistema nervoso dos recém-nascidos. A 
maior complicação é a encefalopatia bilirrubínica, que recebe o nome 
de Kernicterus em sua fase crônica. Nesse quadro a bilirrubina que é 
lipossolúvel, atravessa a barreira hematoencefálica, causando lesões 
especialmente nos gânglios de base (BRAVO, 2019). Os RN que evo-
luem para o quadro de Kernicterus apresentam hipotonia, debilidade 
de sucção, recusa alimentar e até mesmo convulsão. Esses sintomas 
podem progredir para uma hipertonia (representada pelo retroarquea-
mento do tronco), choro agudo, apneia, convulsões e morte (BRASIL, 
2014). Portanto, é de extrema importância o monitoramento da hiper-
bilirrubinemia indireta no RN.

Atualmente, os profissionais de saúde que prestam assistência 
ao recém-nascido durante o parto possuem pontos de vistas diferen-
tes em relação ao tempo de corte do cordão umbilical. Mesmo com a 
recomendação da OMS (WHO, 2018), que indica clampeamento após 
o primeiro minuto de vida, a conduta de alguns profissionais é distinta, 
isso pode ocorrer devido a valorização das técnicas intervencionistas 
que envolve procedimentos rápidos, receio do aumento da bilirrubina 
e/ou policitemia no RN por causa do corte tardio e presença de pro-
fissionais ansiosos para prestar assistência (OPAS, 2013; VITRAL et 
al., 2017; LIMA, 2018; DUARTE et al., 2019). A falta de protocolos as-
sistenciais nas maternidades, e a formação acadêmica dos profissio-
nais centrada em procedimentos mais tradicionais também são algu-
mas das causas da não adesão a essa prática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo possibilitou encontrar evidências científicas 
importantes sobre o clampeamento tardio/oportuno do cordão umbi-
lical. Salienta-se os benefícios dessa prática como, melhor adapta-
ção cardiopulmonar, aumento das reservas de ferro nos primeiros me-
ses de vida, prevenindo assim a anemia na primeira infância. Por ou-
tro lado, verifica-se um aumento nas taxas de bilirrubina nos recém-
-nascidos submetidos a transfusão placentária, o que pode aumentar 
as chances de icterícia neonatal, mas isso ainda é controverso na lite-
ratura. É notório que o clampeamento tardio/oportuno do cordão umbi-
lical traz um risco-benefício satisfatório para o RN.

Destaca-se que o Ministério da Saúde e a Organização Mun-
dial da Saúde, dentre outras organizações profissionais e científicas, 
orientam a realização do clampeamento tardio/oportuno do cordão 
umbilical em RN a termo e pré-termo com boa vitalidade ao nascer, 
sendo assim deve ser uma prática realizada pelas equipes que assis-
tem ao recém-nascido no nascimento.

Salientamos a importância de novos estudos que busquem al-
ternativas para a realização de transfusão placentária em situações 
que não é recomendado o clampeamento tardio do cordão umbilical 
como por exemplo quando a reanimação é necessária.
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RESUMO
O glaucoma é principal causa de cegueira irreversível no mundo. Ape-
sar de ser uma doença que afeta principalmente a população idosa, a 
coincidência entre gravidez e glaucoma está aumentando, pois, mui-
tas mulheres estão optando por começar sua família mais tarde, e a 
detecção do glaucoma surge em idades cada vez mais jovens. Na 
abordagem medicamentosa da paciente grávida com glaucoma, de-
ve-se considerar não apenas os efeitos colaterais sistêmicos na mãe, 
mas também quaisquer efeitos potencialmente prejudiciais no feto em 
desenvolvimento. Os dados científicos em mulheres grávidas com 
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glaucoma são escassos e a maioria dos estudos são relatos de casos 
e estudos com animais, gerando, assim, um desafio para os médicos 
e especialistas, e a necessidade de explorar o conhecimento atual. 
Dessa forma, buscaremos analisar quais as estratégias utilizadas no 
manejo de pacientes com glaucoma na gravidez por meio de ques-
tionários aplicados aos especialistas glaucomatólogos credenciados 
pela Sociedade brasileira de Oftamologia.
Palavras-Chave: Glaucoma; Gravidez; Tratamento; Estratégias

ABSTRACT
Glaucoma is the leading cause of irreversible blindness in the world. 
Despite being a disease that mainly affects the elderly population, the 
coincidence between pregnancy and glaucoma is increasing, as many 
women are choosing to start their families later, and the detection of 
glaucoma appears at younger and younger ages. In the drug manage-
ment of the pregnant patient with glaucoma, consideration should be 
given not only to systemic side effects in the mother, but also to any 
potentially harmful effects on the developing fetus. Scientific data on 
pregnant women with glaucoma are scarce and most studies are case 
reports and animal studies, thus creating a challenge for clinicians and 
specialists, and the need to explore current knowledge. Thus, we will 
seek to analyze the strategies used in the management of patients with 
glaucoma during pregnancy through questionnaires applied to glauco-
ma specialists accredited by the Brazilian Society of Ophthalmology.
Keywords: Glaucoma; Pregnancy; Treatment; Strategies

1. Introdução

Glaucoma é uma doença crônica caracterizada por um grupo 
de condições relacionadas a danos ao nervo óptico e perda do campo 
visual, cujo principal fator de risco é o aumento da pressão ocular. É a 
primeira causa de cegueira irreversível do mundo. Segundo o Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia a prevalência estimada é de 1% na po-
pulação total (Conselho Brasileira de Oftalmologia, 2019).

A coincidência entre glaucoma e gravidez é considerada rara, 
entretanto o avanço da tecnologia na reprodução humana permite que 
as pacientes engravidem em idades cada vez mais tardias, e por ou-
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tro lado a suspeita e diagnóstico de glaucoma surge em idades cada 
vez mais jovens, onde há maior sensibilidade clínica da doença, oca-
sionando assim um aumento significativo na frequência de casos (Ra-
zeghinejad, 2017).

O curso do glaucoma durante a gravidez é altamente variável 
com relação a pressão intraocular, campo visual e desfechos, e cada 
semestre requer um cuidado apropriado. O tratamento visa sempre 
minimizar os riscos para o feto e preservar a visão da mãe. As mu-
lheres grávidas devem ser muito bem monitorizadas, a fim de detec-
tar qualquer alteração ocular. Nessa fase devem ser avaliados todos 
os medicamentos em uso pela paciente, pois o risco específico deve 
ser considerado para proteger o desenvolvimento do feto e continuar 
o tratamento adequado para a mãe (MATHEW, 2019).

A abordagem do glaucoma durante a gravidez é desafiadora 
para muitos médicos e especialistas, como os glaucomatólogos. Dian-
te das restrições éticas e legais, envolvendo ensaios clínicos nesse 
subconjunto de pacientes, os dados científicos são escassos e são 
derivados de relatos de caso e estudo com animais, o que gera uma 
insegurança nos médicos sobre o tratamento adequado do glaucoma 
nesse período (STALIM, 2014).

Perante o conhecimento limitado sobre as alterações oculares 
durante a gravidez e o correto manejo do glaucoma nessa fase, faz 
se necessário mais pesquisas que explore o conhecimento atual dos 
especialistas, a fim de gerar estratégias e diretrizes para aumentar a 
confiança no tratamento do glaucoma na gravidez.

2. Desenvolvimento
2.1. Desenho do estudo

Antes da coleta de dados, será realizada uma revisão sistemá-
tica na temática da gravidez no glaucoma, do ponto de vista dos glau-
comatólogos brasileiros.

Será realizado um estudo descritivo e transversal, coletando 
dados por meio de um questionário composto por perguntas com o 
fito de avaliar o manejo do glaucoma na gestação pelo glaucomatólo-
go no Brasil. Serão consideradas características gerais dos profissio-
nais (idade e sexo), tempo de atuação profissional, o número de ges-
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tantes portadoras de glaucoma atendidas no consultório durante um 
ano, o quão confortável esses profissionais se sentem ao realizar esse 
tipo de atendimento e as possíveis abordagens terapêuticas durante a 
gravidez e a lactação (ANEXO 1).

2.2. População em Estudo

Médicos glaucomatólogos devidamente credenciados na So-
ciedade Brasileira de Glaucoma (SBG).

2.3 Critérios de Inclusão e Exclusão

Serão incluídos na amostra profissionais médicos especialistas 
em glaucoma, devidamente credenciados pela SBG. 

Serão excluídos do estudo os questionários preenchidos de 
forma equivocada ou incompleta e quando o termo de consentimento 
livre e esclarecido (TCLE) não estiver assinado.

2.4. Metodologia

A revisão sistemática vai ser realizada no seguinte site de bus-
ca científica: Pubmed, e com as seguintes palavras-chave: gravidez 
no glaucoma, manejo do glaucoma durante a gravidez, o efeito hi-
pertensivo ocular durante a gestação e alterações oftalmológicas na 
gravidez.

Os dados pessoais e ocupacionais dos glaucomatólogos serão 
coletados por meio de questionários aplicados utilizando a plataforma 
digital Google Forms, mediante assinatura do TCLE.

2.5. Análise estatística

Os dados coletados serão descritos através de parâmetros 
usuais de estatística descritiva, por meio de frequência, média e erro 
padrão. Dado a natureza dos dados, os grupos serão comparados 
utilizando testes não-paramétricos para variantes contínuas, comple-
mentado por testes de comparações múltiplas e testes por tabelas de 
contingência para dados categóricos, se aplicáveis (software Prism 
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5.0 e GraphPad Instat - GraphPad Software Inc., CA, EUA). Valores 
de P<0,05 serão considerados como estatisticamente significativos.

2.6. Riscos

O presente estudo envolverá a análise de questionário, resul-
tando na minimização dos riscos aos envolvidos, preservando a or-
dem do sigilo de seu conteúdo e a privacidade dos dados presentes 
nos questionários no âmbito das disposições legais e normativas.

2.7. Benefícios 

 Por meio do presente estudo, será possível conhecer a realida-
de dos médicos glaucomatólogos na conduta de gestantes portadoras 
de glaucoma. Além disso, o estudo possibilitará o reconhecimento de 
possíveis danos que podem ser ocasionadas para a mãe como para o 
feto, os quais precisam ser equilibrados com os riscos de progressão 
da doença durante a gravidez, já que não há consenso quanto ao tra-
tamento mais seguro (VAIDEANU, 2007).

2.8. Detalhamento
2.8.1. Desfecho Primário

 Estabelecer uma análise da opinião dos glaucomatólogos, afim 
de entender suas inseguranças e os desafios de como lidar com ges-
tantes portadoras de glaucoma.

2.8.2. Desfecho Secundário

 Os resultados servirão para reforçar que ainda é um desafio 
para os glaucomatólogos, e tornam-se necessário a busca de outros 
meios para mudar essa realidade. Dessa forma, um treinamento espe-
cializado para esses profissionais seria de fundamental importância, 
bem como incentivar o debate sobre esse tema através de congres-
sos, revistas e campanhas.
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3. Considerações Finais

Foram analisados 34 questionários. Com base nas respos-
tas, identificou-se que 44,1% dos glaucomatólogos possuíam 10 anos 
ou menos de experiência no que tange ao manejo do glaucoma e 
55,9% mais de 10 anos de prática nesse âmbito. Ademais, constatou-
-se que 94,2% deles atendiam três ou menos gestantes com glauco-
ma por ano e 5,8% consultavam mais de três pacientes por ano. Ou-
trossim, 76,5% dos glaucomatólogos não se sentiam desconfortáveis 
ao atender essas pacientes e 23,5% se sentiam desconfortáveis em 
recebê-las. Cabe ressaltar que, na presença de uma gestante com essa 
enfermidade, 100% dos médicos não preferiam encaminhar o caso 
para outro profissional. Além disso, 94,1% deles aconselhavam que 
as mulheres, em idade fértil, engravidassem e 5,9% desaconselham 
a concepção na vigência de glaucoma. No tocante ao manejo dessas 
pacientes, 52,9% preferiam suspender o uso de qualquer colírio, dentre 
eles 83,3% realizavam a trabeculoplastia seletiva e 16,7% preferiam 
aguardar, sem tratamentos, até a conclusão da gestação, 41,2% uti-
lizavam o tartarato de brimonidina e 5,8% deles faziam uso de outros 
tipos de medicações. No que concerne à medicação antiglaucomato-
sa utilizada na gestação, não foi presenciada suspeita de efeito terato-
gênico em 97,1% no consultório dos glaucomatólogos. Ressaltou-se, 
ainda, que 82,4% dos médicos mantinham um canal de comunicação 
com o obstetra da paciente e 17,6% não o faziam. Em suma, consta-
tou-se que a maioria dos glaucomatólogos se sentiam aptos a atender 
gestantes com glaucoma e conduziam de forma assertiva os casos, 
sem referenciar a paciente para outro colega. Ademais, a maioria não 
contraindicava a concepção, tendo em vista a doença e a teratogeni-
cidade pelo seu tratamento, e preferiam suspender os medicamentos 
da doença, tentando o controle da doença por intermédio do tratamen-
to cirúrgico a laser, sendo a classe medicamentosa mais prescrita os 
alfa-agonistas, e que a maioria mantinha contato com o obstetra para 
melhor condução do caso. Também, destacou-se a baixa incidência 
verificada de gestantes glaucomatosas, tendo em vista que a maioria 
dos profissionais atendia menos de três gestantes por ano. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO PARA OS GLAUCOMATÓLOGOS
1. Informe a sua idade: __________
2. Você pertence a qual gênero?

• FEMININO
• MASCULINO

3. Quantos anos de experiência você tem como glaucomatólogo formado? ____________
(informe 0 se tiver menos de 1 ano de experiência)
4. Atualmente, seu consultório tem grande maioria de atendimentos voltados ao glaucoma?

• SIM
• NÃO

5. Em média, quantas pacientes gestantes (portadoras de glaucoma) você atende em seu con-
sultório por ano?

• Nunca recebi uma paciente grávida glaucomatosa em meu consultório
• Raramente recebo paciente grávida com glaucoma
• Esporadicamente (menos de 1 por ano)
• 1 a 3 por ano
• 4 a 6 por ano
• 7 a 10 por ano
• Mais de 10 por ano

6. Sente-se desconfortável em receber uma grávida com glaucoma em seu consultório?
• SIM
• NÃO

7. Na presença de um caso de gestante glaucomatosa, prefere encaminhar o caso para outro 
colega?

• SIM
• NÃO

8. Em atendimento a uma paciente em idade reprodutiva, portadora de glaucoma em tratamento, 
aconselha evitar a gravidez?

• SIM
• NÃO

9. Se respondeu SIM à pergunta 8, marque a opção que melhor define o motivo de desaconse-
lhar a concepção no glaucoma?

• Risco fetal, pelas medicações utilizadas no controle do glaucoma
• Risco de cegueira, pela piora do quadro glaucomatoso durante a gravidez
• Não se sente seguro, profissionalmente, para lidar com o glaucoma durante a gravidez

10. Diante de uma paciente grávida glaucomatosa, qual o colírio de sua preferência para mono-
terapia?

• Latanoprosta
• Tavoprosta
• Brimatoprosta
• Tafluprosta
• Tartarato de brimonidina
• Dorzolamida ou Brizolamida
• Maleato de timolol 
• Pilocarpina
• Prefere suspender o uso de qualquer colírio

11. Se respondeu, à pergunta 10, que suspende o uso de colírio antiglaucomatoso, durante a 
gravidez, marque a opção que melhor define sua abordagem terapêutica:

• Trabeculoplastia seletiva
• Trabeculoplastia com laser de argônio
• Trabeculotomia ou goniotomia
• MIGS
• TREC sem mitomicina C
• TREC com mitomicina C
• Nenhuma, pois prefiro aguardar, sem tratamentos, até a conclusão da gestação, so-

mente investindo, na conduta invasiva, se quadro de cegueira iminente
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12. Quantos casos de cegueira por glaucoma, em mulheres grávidas, você presenciou em seu 
consultório? _______________
13. Você já presenciou, em seu consultório, alguma suspeita de efeito teratogênico na criança, 
por medicação antiglaucomatosa utilizada na gestação?

• SIM
• NÃO

14. Você costuma manter um canal de comunicação com o Obstetra, em caso de paciente ges-
tante com glaucoma, que precise de algum tratamento antiglaucomatoso?

• SIM
• NÃO

15. Durante a amamentação, você costuma voltar às medicações antiglaucomatosas?
• SIM
• NÃO

16. Se respondeu SIM, à pergunta 15, qual a classe medicamentosa você NÃO usa, por receio 
de efeitos colaterais para o lactente? (pode marcar mais de 1 opção abaixo)

• Análogo da prostaglandina
• Alfa-agonista
• Beta-bloqueador
• Inibidor da anidrase carbônica
• Agonista colinérgico
• Diuréticos e hiperosmóticos
• Uso qualquer classe medicamentosa na lactante, pois não tenho receio de efeitos 

colaterais para o bebê
17. Se respondeu NÃO, à pergunta 15, que suspende o uso de colírio antiglaucomatoso, durante 
a amamentação, marque a opção que melhor define sua abordagem terapêutica:

• Trabeculoplastia seletiva
• Trabeculoplastia com laser de argônio
• Trabeculotomia ou goniotomia
• MIGS
• TREC sem mitomicina C
• TREC com mitomicina C
• Nenhuma, pois prefiro aguardar, sem tratamentos, até a conclusão da amamentação, 

somente investindo, na conduta invasiva, se quadro de cegueira iminente
18. Você costuma desencorajar a sua paciente glaucomatosa, com relação à amamentação, 
pelo risco ao bebê, por causa das medicações antiglaucomatosas?

• SIM
• NÃO

19. Você já presenciou, em seu consultório, algum caso de complicação ao lactente, por a mãe 
estar usando medicação antiglaucomatosa durante a amamentação?

• SIM
• NÃO

20. Você costuma manter um canal de comunicação com o Pediatra, em caso de paciente lac-
tante com glaucoma, que precise de algum tratamento antiglaucomatoso?

• SIM
• NÃO 
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Estamos convidando você a participar da pesquisa chamada “Manejo do glaucoma na gestação 
sob a perspectiva do glaucomatólogo”, cujo objetivo é compreender o manejo do glaucoma na 
gestação sob a perspectiva do glaucomatólogo no Brasil. A coleta de dados ocorrerá por meio de 
um questionário virtual, com o preenchimento referente a ocorrência de grávidas portadoras de 
glaucoma, bem como sua abordagem terapêutica e possíveis complicações relacionadas a esta.
DESCONFORTO, RISCOS E BENEFÍCIOS: O preenchimento dos questionários não resultará 
em riscos ou desconfortos aos participantes. A aplicabilidade desses questionários é justificável, 
uma vez que os prováveis benefícios futuros que os resultados podem trazer são de fundamental 
importância tanto aos profissionais médicos quanto à população.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: Você 
será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para recu-
sar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. 
A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer ônus.
Com base nas informações, gostaria de saber se você aceita participar do estudo. Em caso 
de dúvida, poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável pela pesquisa, Profª 
Drª Juliana de Lucena Martins Ferreira (orientadora), por meio do número: (85) 991862193. 
Endereço Profissional: Centro Universitário Unichristus, Campus Parque Ecológico. Rua João 
Adolfo Gurgel, 133, 12º andar. Telefone: (85) 3265-8100.
Eu, ________________________________________________________________, CPF nº 
________________________________ , declaro ter sido informado e concordo em participar, 
como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.
Fortaleza, ___ de ___________ de 2021    
                                                                    
Assinatura dos participantes da Pesquisa            
Assinatura do Pesquisador
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CAPÍTULO 7

 MONITORAMENTO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA 
ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES 

BÁSICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DE PIRIPIRI-PI

Ana Alíria Vieira Oliveira
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Hellen Martins de Oliveira
Curso de Bacharelado em Farmácia – 
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Adália Francelia Carvalho de Sousa
Curso de Bacharelado em Farmácia – 

Christus Faculdade do Piauí – Piripiri, PI

Alana Viana Silva
Curso de Bacharelado em Farmácia – 

Christus Faculdade do Piauí – Piripiri, PI

Amanda de Sousa Oliveira
Curso de Bacharelado em Farmácia – 

Christus Faculdade do Piauí – Piripiri, PI

Sabrina Gomes Almeida
Curso de Bacharelado em Farmácia – 

Christus Faculdade do Piauí – Piripiri, PI

Ítallo Gardiny de Araújo Lima
Curso de Bacharelado em Medicina – Centro Universitário 

UniFacid Wyden – Teresina, PI;

Gildelson Francisco Maciel
Coordenação de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria de Saúde Municipal de Piripiri, PI

Guilherme Antônio Lopes de Oliveira
Orientador – Christus Faculdade do Piauí – Piripiri, PI
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1 INTRODUÇÃO

A água tem fundamental importância para a manutenção da 
vida em todo o planeta, e, portanto, falar sobre o que a água represen-
ta para o mundo, é falar da sobrevivência da espécie humana, da con-
servação e do equilíbrio da biodiversidade e das relações de depen-
dência entre seres vivos e ambientes naturais. Nosso planeta não te-
ria se transformado em ambiente apropriado para a vida sem a água. 
Desde a sua origem, os elementos hidrogênio e oxigênio se combina-
ram para dar origem ao elemento-chave da existência da vida (BAC-
CI, 2008; SOUSA, 2021). 

Além de recurso hídrico, a água é um bem natural indispensá-
vel para a sobrevivência e sua qualidade interfere positivamente ou 
negativamente na saúde humana. A água mantém o funcionamento do 
corpo humano e sua potabilidade interfere na qualidade e nos resulta-
dos causados para a saúde, pois é um fator ainda desconhecido ou ir-
relevante para muitas pessoas (SOUSA, et al, 2020)

Segundo o manual prático de análise da água da Fundação 
Nacional de Saúde (FUNASA), a água potável não deve conter mi-
crorganismos patogênicos, deve estar livre de bactérias indicadoras 
de contaminação fecal e ter padrão de alcalinidade. Os indicadores de 
contaminação fecal, tradicionalmente aceitos, pertencem a um grupo 
de bactérias denominadas coliformes. O principal representante desse 
grupo de bactérias chama-se Escherichia coli. Independente da fonte 
(superficial ou subterrânea) a água pode servir de veículo para vários 
agentes biológicos e químicos sendo necessário observar os fatores 
que podem interferir negativamente na sua qualidade.

A contaminação de água no meio rural pode ocorrer pelo uso de 
recipientes inadequados, pela falta de cuidado próximo às captações 
subterrânea e superficial, pelo mau armazenamento de água pluvial, en-
tre outros. As condições de salubridade estão associadas ao déficit de in-
fraestrutura e interferem na qualidade de vida, especialmente de núcleos 
rurais, pois esses serviços são, em sua maioria, direcionados à área ur-
bana. No caso de pequenas comunidades, melhorar o acesso à água po-
tável contribui diretamente para as condições de saúde porque reduz a 
pobreza e, consequentemente, influencia o desenvolvimento educacional 
e os meios de subsistência sustentáveis (SAKIHAMA, 2021).
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A Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 
de outubro de 2017 que trata o controle e de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.  Defi-
ne que toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletiva-
mente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de abaste-
cimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade 
da água. As Vigilâncias Sanitárias Municipais são responsáveis pela 
vigilância da qualidade da água e seu padrão de potabilidade, que de-
vem realizar o controle das análises feitas de acordo com o tipo de 
abastecimento (BRASIL, 2017).

O Programa Nacional de Educação Ambiental e Mobilização 
Social em Saneamento (PEAMSS) é um forte instrumento para apli-
cação prática destas exigências legais. Além disso, o caderno meto-
dológico do PEAMSS é uma ferramenta de operacionalização da exi-
gência do cumprimento dos direitos humanos reconhecidos pela ONU. 
Tem a educação ambiental para o saneamento como instrumento de 
formação e reforço da cidadania, ao estimular a consciência crítica na 
busca do direito de todos, para todos (Ministério das Cidades, 2009).

O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade microbiológica 
da água utilizada em comunidades da zona rural da cidade de Piripiri, 
a fim de verificar padrão bacteriológico e físico-químico da água con-
sumida pela população desta cidade. 

2 METODOLOGIA

O estudo foi conduzido na zona rural da cidade de Piripiri-Pi. 
Foram selecionadas duas unidades básicas de saúde para a coleta da 
água: UBS 12 e UBS 10. Trata-se de uma pesquisa experimental com 
abordagem qualitativa e quantitativo. As análises microbiológicas fo-
ram realizadas de acordo com a metodologia Colipaper® para indicar 
a presença de Escherichia coli e coliformes totais. As amostras foram 
coletadas em sacos estéreis. Antes da coleta, foi realizada a limpeza 
da torneira com detergente neutro e esponja. Em seguida, desinfetou 
a torneira com auxílio de gaze, álcool 70% e flambagem.

Após a limpeza e desinfecção, a torneira foi aberta por alguns 
minutos. Em seguida o saco estéril foi aberto e a coleta foi realizada ra-
pidamente. O saco foi fechado e identificado. As amostras foram acon-
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dicionadas em caixas de material isotérmico e encaminhadas para o 
laboratório microbiológico da Faculdade Chrisfapi. O procedimento de 
análise foi realizado com o kit microbiológico Colipaper®, que se trata 
de uma cartela com meio de cultura em forma de gel desidratado. Os 
sacos contendo as amostras foram abertos próximo ao bico de Bunsen 
para minimizar a chance de contaminação e foi inserida a cartela micro-
biológica tocando apenas acima do picote. A cartela foi imersa na amos-
tra a ser analisada e quando estava complete umedecida foi retirada da 
amostra e o excesso de água com movimentos bruscos. A cartela foi re-
colocada na embalagem plástica e retirada a parte do picote sem tocar 
no restante. Este procedimento foi realizado com todas as amostras.

As cartelas umedecidas foram levadas à estufa por 15 horas a 
temperatura de 36-37ºC. Após o tempo de incubação foi realizada a 
contagem das colônias considerando os dois lados da cartela e multi-
plicando o numero de colônias pelo fator de correção 80. As amostras 
positivas para Escherichia coli são visualizadas com o aparecimento 
de pontos violetas e azuis. A presença de coliformes totais foi identi-
ficada com o aparecimento de pontos violetas e azuis e róseos a ver-
melhos. O resultado é expresso em UFC/100mL.

As análises físico-químicas foram realizadas em campo de 
acordo com a metodologia Alfakit para indicar a presença ou medição 
de cloro, percentual hidrogeniônico (pH), cor, ferro, temperatura e tur-
bidez das amostras analisadas. 

Para indicação do pH em cada amostra, foram utilizados o in-
dicador e os potinhos de 5ml, que é a quantidade indicada para uma 
gota do indicador. Após a coleta dos 5ml, foi colocada uma gota do in-
dicador seguida de agitação. A amostra muda de cor de acordo com o 
pH de cada amostra analisada, que poderia estar entre 4,5 a 8,0. 

O cloro foi medido de acordo com o método DPD (N,N-dietil-p-
-fenilenediamina). O cloro livre oxida o DPD (N,N-dietil-p-fenilenedia-
mina) para formar um complexo róseo de intensidade de cor em pro-
porção direta com a concentração de cloro. Foi colocado 5ml de água 
no potinho e adicionado dez gotas do reagente 1 e uma pazinha de 
medida do reagente 2. Com a agitação é possível observar imediata-
mente o resultado. 

A temperatura foi medida com o auxílio de um termômetro 
de mercúrio, que ajudara nas análises pois a temperatura afeta vá-
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rios parâmetros físico-químicos da água, como tensão superficial e a 
viscosidade. 

A turbidez foi medida e indicada de acordo com o grau de ate-
nuação que um feixe de luz sofre ao atravessar a água. Esta atenua-
ção ocorre pela absorção e espalhamento da luz causada pelos sóli-
dos em suspensão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Resultados e discussão do monitoramento da qualidade mi-
crobiológica da água da UBS 12 

As amostras de água das tabelas abaixo (tabela 1 e 2) foram 
coletadas da comunidade Várzea de Piripiri – PI. No total, foram colhi-
das 2 amostras de diferentes locais.

TABELA 1 – Resultados do monitoramento da qualidade microbioló-
gica e físico-química

DADOS DA COLETA
Analista Responsável Guilherme Antônio Lopes de Oliveira

Data da Análise 28/09/2021

Horário de Coleta 08:31 AM

Local
AMOSTRA 1 Torneira sala de procedimentos 

Endereço: UBS 12 – Várzea 

PARAMETROS QUÍMICOS E FÍSICOS
Limites* Ponto 1

Temperatura (°C) -- 31

Cloro (mg L-1 Cl2) 5,0 0

pH (un. pH) 6 - 9,5 5.5

Turbidez -- <5

Cor 15 <-3

PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS
Limites Ponto 1

Coliformes Totais (UFC/100ml) Ausência 0

Escherichia coli (UFC/100ml) Ausência 0

*Valores estabelecidos pela Portaria nº 888 de 04 de maio de 2021 - Ministério da Saúde. 

** Valores não estabelecidos, porém, importantes para avaliação geral.
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TABELA 2 – Resultados do monitoramento da qualidade microbioló-
gica e físico-química 

PLANILHA DE CONTROLE DE ANÁLISES
DADOS DA COLETA

Analista Responsável Guilherme Antônio Lopes de Oliveira

Data da Análise 16/11/2021

Horário de Coleta 08:45 AM

Local AMOSTRA 2 – Torneira externa

Endereço: UBS 12 – Várzea 

PARAMETROS QUÍMICOS E FÍSICOS
Limites* Ponto 1

Temperatura (°C) -- 32

Cloro (mg L-1 Cl2) 5,0 0

pH (un. pH) 6 - 9,5 6.5

Turbidez -- <5

Cor 15 <-3

PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS
Limites Ponto 1

Coliformes Totais (UFC/100ml) Ausência 0

Escherichia coli (UFC/100ml) Ausência 0
*Valores estabelecidos pela Portaria nº 888 de 04 de maio de 2021 - Ministério da Saúde.

** Valores não estabelecidos, porém, importantes para avaliação geral.

A finalidade do exame microbiológico da água é proporcionar a 
avaliação da qualidade da água que circula em um determinado am-
biente e prevenir doenças causadas às pessoas em virtude de proble-
mas devido à contaminação microbiológica. Essas enfermidades po-
dem ser ocasionadas por bactérias e microrganismos que estão na 
água e que podem ser nocivos ao ser humano. A análise microbioló-
gica de água deve ser realizada regularmente, evitando o consumo, 
a utilização ou o fornecimento de água contaminada (BRASIL, 2014).

É importante notar que a análise microbiológica da água não é 
apenas para os fluidos que as pessoas ingerem. O processo também 
é realizado na água que circula em equipamentos utilizados em pro-
cessos industriais. Em seguida, a partir da coleta da amostra submeti-
da ao laboratório, é realizada a análise para indicar possível contami-
nação e o tratamento mais adequado para o caso.
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Os parâmetros microbiológicos utilizados para analisar a quali-
dade da água para consumo humano são a presença ou ausência de 
bactérias coliformes e Escherichia coli, os valores de referência utili-
zados são determinados pelo Decreto nº 888/2021, que estabelece as 
condições necessárias para a qualidade da água potável e padrões 
para a água potável humana.

Os efeitos da contaminação na saúde são difíceis de analisar, e 
muitos são os fatores que interferem na inviabilidade e certeza da cau-
sa definitiva da doença relacionada à toxicidade dessas substâncias. 
Os efeitos crônicos existentes são outro obstáculo para determinar a 
causalidade, onde a origem da doença é o consumo de água. É impor-
tante examinar o conhecimento sobre tais contaminantes na água uti-
lizada para consumo e entender a real causa de seu impacto na saú-
de da população (Brasil, 2021)

Das duas amostras coletadas na comunidade várzea – UBS 
10, nenhuma teve a identificação da presença de coliformes totais 
nem de Escherichia coli. Desta forma o comprometimento da qualida-
de da água consumida nesses pontos não existe, pois não foi obser-
vado contaminantes microbiológicos. Os parâmetros físico-químicos 
tiveram uma diferença dos parâmetros apenas na amostra da sala de 
procedimentos, mas a da torneira externa não comprometeu a quali-
dade da água, pois está dentro dos padrões.

3.2 Resultados e discussão do monitoramento da qualidade físi-
co-química e microbiológica da água da UBS 10

As amostras das tabelas a seguir (tabela 3 e 4) foram coletadas 
da comunidade Furnas de Piripiri-PI. Ao todo coletou-se duas amos-
tras em pontos distintos.

Conforme o autor Neves Silva (2016) o acesso à água potável 
é um meio complexo em função de vários fatores envoltos, e os fato-
res levados em consideração são qualidade/segurança, disponibilida-
de, acessibilidade física e financeira; aceitabilidade de suas qualida-
des pelo consumidor além das leis e normas dos direitos humanos. 
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TABELA 3 – Resultados do monitoramento da qualidade microbioló-
gica e físico-química 

DADOS DA COLETA
Analista Responsável Guilherme Antônio Lopes de Oliveira

Data da Análise 16/11/2021

Horário de Coleta 08:45 AM

Local
AMOSTRA 2 – Torneira da cozinha

Endereço: UBS 10 – Furnas 

PARAMETROS QUÍMICOS E FÍSICOS
Limites* Ponto 1

Temperatura (°C) -- 33

Cloro (mg L-1 Cl2) 5,0 0

pH (un. pH) 6 - 9,5 5.5

Turbidez -- <5

Cor 15 <-3

PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS
Limites Ponto 1

Coliformes Totais (UFC/100ml) Ausência 0

Escherichia coli (UFC/100ml) Ausência 0
*Valores estabelecidos pela Portaria nº 888 de 04 de maio de 2021 - Ministério da Saúde.
** Valores não estabelecidos, porém, importantes para avaliação geral.

TABELA 4 – Resultados do monitoramento da qualidade microbioló-
gica e físico-química

DADOS DA COLETA
Analista Responsável Guilherme Antônio Lopes de Oliveira

Data da Análise 24/06/2021

Horário de Coleta 08:56 AM

Local
AMOSTRA 2 – Sala de Vacina 

Endereço: UBS 10 – Furnas 

PARAMETROS QUÍMICOS E FÍSICOS
Limites* Ponto 1

Temperatura (°C) -- 30

Cloro (mg L-1 Cl2) 5,0 0

pH (un. pH) 6 - 9,5 5.5

Turbidez -- <5

Cor 15 <-3

PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS
Limites Ponto 1
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Coliformes Totais (UF-
C/100ml) Ausência 0

Escherichia coli (UF-
C/100ml) Ausência 0

*Valores estabelecidos pela Portaria nº 888 de 04 de maio de 2021 - Ministério da Saúde.
** Valores não estabelecidos, porém, importantes para avaliação geral.

Parâmetros microbianos analisados   para comunidade Bela vis-
ta indicam bactérias coliformes. O Regulamento GM/MS nº 888 de 
agosto de 2021 para análise de potabilidade, presença de bactérias 
heterotróficas e coliformes termotolerantes totais, preferencialmente 
Escherichia coli, exige uma contagem padrão de bactérias maior ou 
igual a 1.000 nos últimos 12 meses E. coli/ 100mL, a eficiência de re-
moção da estação de tratamento de água (ETA) deve ser avaliada 
pelo monitoramento semanal de esporos de bactérias aeróbias.

Os resultados microbiológicos para as amostras coletadas dos 
pontos da comunidade Furnas – UBS 10 foram negativos para os dois 
parâmetros em sua totalidade. Foram considerados como referência 
os parâmetros de potabilidade estabelecido na Portaria GM/MS N° 
888/2021 (BRASIL, 2021). Já os físico químicos, no pH teve uma alte-
ração pouca em relação aos parâmetros. 

4 CONCLUSÃO

Os parâmetros microbiológicos utilizados para analisar a quali-
dade da água para consumo humano são a presença ou ausência de 
bactérias coliformes e Escherichia coli, os valores de referência utili-
zados são determinados pelo Decreto nº 888/2021. Os parâmetros mi-
crobiológicos (Coliformes totais e Escherichia coli) nas comunidades 
Furnas e Várzea estão dentro dos padrões de referência da Anvisa, 
portanto boas para o consumo. Os parâmetros físico-químicos (pH, 
cloro, temperatura, turbidez e cor) tiveram uma diferença dos parâme-
tros apenas na amostra da sala de procedimentos, mas a torneira ex-
terna não comprometeu a qualidade da água, pois está dentro dos pa-
drões de referência e boas para o consumo. 
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RESUMO
A radioterapia é a principal modalidade de tratamento do câncer, do 
qual se utilizam radiações para destruir um tumor ou impedir que suas 
células aumentem. Contudo, um dos efeitos adversos mais frequente 
do tratamento radioterápico é a radiodermatite, que consiste em um 
conjunto de lesões cutâneas provocadas por uma exposição excessi-
va à radiação ionizante. Entretanto, o tratamento das radiodermatites 
é clínico e, na maioria dos casos, puramente sintomático, é baseado 
na extensão do dano, quanto ao acometimento da pele, e em proto-
colos institucionais. O objetivo deste estudo é identificar através da li-
teratura o tratamento adequado para radiodermatite em pacientes on-
cológicos. Nota-se que apesar de diversos medicamentos, curativos 
e radioprotetores, venham sendo propostos para prevenir ou retardar 
a ocorrência de radiodermatites, ainda não há uma intervenção eficaz 
amparada por evidências científicas, para prevenção e tratamento da 
radiodermatites. Assim, as recomendações que apresentam maior evi-
dência científica são referentes às recomendações gerais de cuidado 
usual com a pele da área 
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irradiada. Assim, é fundamental para o adequado manejo da radioder-
matites que o paciente seja orientado e siga os cuidados usuais com 
a pele. Ademais é essencial que a pele seja mantida hidratada e que 
se apliquem as condutas apropriadas de acordo com o grau da radio-
dermatites estabelecido.
Palavras-chave: Radiodermatite; Tratamento; Pacientes Oncológicos

ABSTRACT
Radiotherapy is the main cancer treatment modality, in which radiation 
is used to destroy a tumor or prevent its cells from growing larger. 
However, one of the most frequent adverse effects of radiotherapy tre-
atment is radiodermatitis, which consists of a set of skin lesions caused 
by excessive exposure to ionizing radiation. However, the treatment of 
radiodermatitis is clinical and, in most cases, purely symptomatic, and 
is based on the extent of the damage, as to the involvement of the skin, 
and on institutional protocols. The aim of this study is to identify throu-
gh literature the appropriate treatment for radiodermatitis in oncologic 
patients. Although several drugs, curatives and radioprotectors have 
been proposed to prevent or delay the occurrence of radiodermatitis, 
there is still no effective intervention supported by scientific evidence 
for the prevention and treatment of radiodermatitis. Thus, the recom-
mendations that present the most scientific evidence are related to the 
general recommendations of usual care with the skin of the irradiated 
area. Thus, it is essential for the proper management of radiodermatitis 
that the patient is instructed and follows the usual care with the skin. In 
addition, it is essential that the skin is kept moisturized and that appro-
priate measures are applied according to the degree of radiodermatitis 
established.
Keywords: Radiodermatitis; Treatment; Oncology Patients

Introdução

Compreende-se que o câncer é o nome dado a um conjunto 
de mais de cem doenças que têm em comum o crescimento desorde-
nado (maligno) das células que migram para os tecidos e órgãos cir-
cunvizinhos, podendo disseminar para outras partes do corpo (metás-
tase). Cada célula sadia possui instruções de como devem crescer 
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e se dividir. Na presença de qualquer erro nestas instruções (muta-
ção), pode surgir uma célula doente que ao proliferar, causará o cân-
cer (BRASIL, 2015). 

No entanto, a radioterapia é a principal modalidade de trata-
mento do câncer, do qual se utilizam radiações para destruir um tumor 
ou impedir que suas células aumentem. Estas radiações não são vis-
tas e durante a aplicação o paciente não sente nada (BRASIL, 2015). 

Contudo, um dos efeitos adversos mais frequente do tratamen-
to radioterápico é a radiodermatite, que consiste em um conjunto de 
lesões cutâneas provocadas por uma exposição excessiva à radiação 
ionizante, a qual leva à desidratação da pele e pode ocasionar compli-
cações graves, como ulceração, ou complicações secundárias, como 
infecção local (SCHNEIDER; PEDROLO et al, 2013).

É uma reação cutânea que está limitada ao campo de trata-
mento de radiação ou ao seu ponto de saída. Considera-se que 95% 
dos pacientes tratados com radioterapia desenvolvem alguma forma 
de reação de pele (SCHNEIDER; PEDROLO et al, 2013).

Entretanto, o tratamento das radiodermatites é clínico e, na 
maioria dos casos, puramente sintomático, é baseado na extensão do 
dano, quanto ao acometimento da pele, e em protocolos institucionais. 
No início, surge um eritema e uma sensação de coceira, formigamen-
to e dormência, depois surgem as bolhas (MADRUGA NETO; TRIN-
DADE, 2014).

No entanto, a prevenção é a melhor ferramenta contra a radio-
dermatite, como desidratação é o principal catalizador dos efeitos da 
alergia, é recomendado que os pacientes redobrem os cuidados com 
hidratação, sobretudo nas áreas expostas (MADRUGA NETO; TRIN-
DADE, 2014).

Nesta perspectiva, entende-se a importância dessa temática, 
uma vez que a radiodermatite interfere na qualidade de vida dos pa-
cientes oncológicos, submetidos à radioterapia e que pode gerar estig-
ma social e pessoal devido à alteração da imagem corporal. 

Assim, o objetivo dessa pesquisa é identificar através da li-
teratura o tratamento adequado para radiodermatite em pacientes 
oncológicos.
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Metodologia

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, com aborda-
gem qualitativa dos dados. Para fundamentar a pesquisa foram utiliza-
dos como principais fontes de pesquisa artigos científicos disponíveis 
em bases de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), BI-
REME ou BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e BDENF (Bases de Da-
dos em Enfermagem), utilizando o cruzamento dos descritores “Radio-
dermatite” e “Pacientes Oncológicos”.

Desenvolvimento
Radioterapia

O uso das radiações ionizantes no tratamento do câncer teve 
seus primórdios no final do século XIX, quando Roentgen, após des-
cobrir os raios X, apresentou os efeitos desse tipo de radiação. A partir 
daí, o conhecimento das radiações avançou, diversos estudiosos co-
meçaram a descrever a interação das radiações com a matéria, res-
saltando que a interação dessas ondas, com a matéria seria capaz de 
desencadear uma série de ionizações (GOMES, 2010).

Para Lobo e Martins (2010) o desenvolvimento da radiotera-
pia no tratamento ao câncer foi significativo, uma vez que seus avan-
ços tecnológicos e técnicas de radiação permitiram que a radiação io-
nizante adquirisse maior poder de penetração, os feixes de radiação 
emitidos focassem melhor o tumor com preservação dos tecidos sau-
dáveis adjacentes e a mobilização do indivíduo para aplicação fosse 
melhorada.

A radioterapia veio com o objetivo de destruir as células tumo-
rais e cancerígenas através das ondas eletromagnéticas, onde são 
aplicadas no local indicado pelo médico especialista, deixando assim 
por um determinado tempo, porém para obter um resultado eficaz de-
pende-se muito da qualidade de radiação a ser transferida para o pa-
ciente, do estado em que a doença se encontra e também da localiza-
ção do tumor (SOUZA; FARIA et al, 2019).

Gomes (2010) destaca que como não existe especificidade 
apenas sobre as células tumorais, a dificuldade em curar uma neopla-
sia não reside na radiorresistência do tumor, mas na radiossensibili-
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dade dos tecidos normais circunjacentes. Assim, é essencial levar em 
conta os fatores que vão aumentar os efeitos colaterais da radiação. 

Dentre esses, há de se destacar o volume da irradiação, dose 
total e fracionamento diário, tipo de aparelho, quimioterapia associa-
da e outras variáveis específicas, como: idade, estado nutricional, do-
enças de base, anomalias cromossômicas e outros mecanismos de 
sensibilidade.

Portanto, apesar dos avanços, os efeitos adversos ainda são 
observados durante e após o tratamento radioterápico, sobretudo na 
pele, uma vez que é um órgão caracterizado por possuir células com 
ciclo de rápida divisão celular, um fator importante da radiossensibili-
dade, sendo o primeiro tecido a manifestar as reações adversas à ra-
diação ionizante. (BLECHA; GUEDES, 2010).

Radiodermatite

A pele é um órgão radiossensível devido às suas característi-
cas de alta proliferação e oxigenação tecidual. A exposição à radiação 
ionizante altera a camada de células basais epidérmicas e o proces-
so de maturação, proliferação e renovação celular (REIS; FERREIRA 
et al. 2018).

 O dano tecidual ocorre imediatamente após a primeira sessão 
de radioterapia e, à medida que vão ocorrendo às sessões subsequen-
tes, decorrentes do fracionamento da dose, passa a haver o acúmulo 
de dose na pele, o que provoca o recrutamento de células inflamatórias, 
caracterizando a radiodermatite (REIS; FERREIRA et al. 2018). 

Segundo Bernardes (2019) a Radiodermatite é caracterizada 
pelo conjunto de lesões cutâneas provocadas por uma exposição ex-
cessiva à radiação ionizante, que leva à desidratação da pele e pode 
ocasionar complicações graves como ulcerações ou complicações se-
cundárias como infecção local. 

Devido a estas características, pode ser considerada como um 
tipo de queimadura complexa, que causa lesões potencialmente dolo-
rosas que, na dependência da área envolvida, podem limitar os movi-
mentos do corpo (BERNARDES, 2019).

 No entanto, demonstra-se, em pesquisas, que até 95% dos pa-
cientes submetidos a Radioterapia (RT) experimentarão alguma forma 
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de reação cutânea, sendo que a maioria é de menor intensidade (eri-
tema ligeiro e descamação seca) e que 10-15% são graus mais avan-
çados (descamação húmida e ulceração) (SALVADOR; VIANA et al 
2019). 

Salvador e Viana et al (2019) também enfatizam que a utiliza-
ção de técnicas mais avançadas nos últimos anos, como o IMRT (ra-
dioterapia por intensidade modulada), está associada à diminuição da 
intensidade e severidade das reações cutâneas. Contudo, os esque-
mas de quimioterapia QT/ radioterapia RT, assim como as doses pro-
gressivamente maiores de radioterapia e os fracionamentos alterados, 
fazem com que a toxicidade cutânea continue a ser um problema de 
primeira linha na prática clínica.

Para a associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa - 
AEOP (2015) existem alguns fatores de riscos associados ao tratamen-
to de radioterapia que influenciam o aparecimento, duração e intensida-
de das radiodermites, dependendo tanto das características intrínsecas 
do doente, como da doença e do tratamento administrado, tais como: 

Características do doente: idade; estado nutricional; há-
bitos alcoólicos/tabagiscos; co-morbilidades (diabetes, 
HIV, etc.). Características do tratamento: dose total, ener-
gia, fracionamento; homogeneidade da dose; segmentos 
(compensadores e cunhas); volume de tratamento; utili-
zação de Rx/eletroes; bólus; Quiomterapia concomitante 
ou de radiosensibilização. Características da doença: es-
tádio (TNM); localização (pregas cutâneas, axila etc.); ci-
catrizes, estomas (AEOP, 2015). 

Assim, as radiodermatites podem ser divididas em aguda ou 
tardia mediante o tempo de aparecimento. Na aguda os efeitos adver-
sos surgem durante o tratamento e até aos 90 dias após o início da ra-
dioterapia. Já a tardia os efeitos adversos surgem entre meses e anos 
após o término da radioterapia (AEOP, 2015). 

Reis e Ferreira et al (2018) salientam que existem várias esca-
las para avaliar o grau e intensidade das reações cutâneas durante a 
radioterapia, sendo as mais utilizadas a Radiation Therapy Oncology 
Group – RTOG/EORTC e a do National Cancer Institude (NCI-CTC), 
que diferem muito pouco na sua avaliação. A RTOG é empregada in-
tensivamente, há mais de 25 anos e é aceita e reconhecida pelas co-
munidades medidas de enfermagem.
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Tabela 1. Escala RTOG/EORTC Acute Radiation Scoring Critéria
REAÇÕES DA PELE

ESCALA RADIODERMATITE
AGUDA ESCALA RADIODERMATITE

TARDIA

1

Eritema ligeiro a moderado
Alopécia
Descamação seca
Hiponidrose

1
Atrofia ligeira
Alteração da pigmentação
Alopécia parcial

2

Eritema moderado a intenso
Pele sensível
Descamação úmida irregular
Edema moderado

2
Atrofia moderada
Telangiectaias moderadas
Alopécia total

3
Descamação úmida confluente
(não restrita a pregas cutâneas)
Edema marcado

3 Atrofia marcada
Telangiectasia marcadas

4
Ulceração
Hemorragia
Necrose

4 Ulceração

FONTE: (AEOP, 2015).

O eritema é a primeira manifestação da radiodermite e pode 
ocorrer na 1ª semana de tratamento. Caracteriza-se por pele seca e 
sensível, sensação de calor e repuxamento e prurido. Pode ainda ma-
nifestar-se por rash de cor uniforme ou em mancha (AEOP, 2015). 

Já descamação seca caracteriza-se por pele seca e descama-
tiva, prurido e hipersensibilidade que provocam dor e desconforto que 
fica exacerbado com o toque da roupa. Vale ressaltar que a descama-
ção seca rapidamente evolui para descamação úmida, sobretudo se 
tratar de pregas cutâneas (AEOP, 2015). 

A descamação úmida é uma ferida e deve ser tratada como tal. 
Clinicamente surge como eritema moderado a intenso, a pele aparece 
endurecida, hiperpigmentada, brilhante e com exsudado sero-hemáti-
co, com dor intensa ao toque e a manipulação (AEOP, 2015). 

A ulceração, hemorragia ou necrose é a forma mais grave de 
toxicidade aguda da pele provocada pela radioterapia. Nos dias atuais 
é pouco frequente e surge apenas como efeito tardio (AEOP, 2015). 

Contudo, levando em consideração a importância dos objeti-
vos dos cuidados com a pele irradiada, a primeira medida para evitar 
os efeitos adversos na pele é a prevenção. Desta forma, a educação 
para o tratamento é essencial, e o doente e família devem ser orienta-
dos sobre as medidas gerais de manutenção da higiene da pele com 
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produtos pH neutro ou infantil; aumento da ingesta hídrica (2 a 3 litros 
diariamente); evitar o consumo de bebidas alcoólicas e fumo; evitar 
expor a área irradiada ao sol, calor e/ou frio; manter a pele no campo 
de tratamento seca (exceto na utilização de produtos) e livre de irrita-
ções; não utilizar qualquer produto no local antes das seções de ra-
dioterapia; evitar coçar, arranhar, esfregar ou escovar o local de trata-
mento; lavar a pele do campo de tratamento com água norma, evitan-
do banhos muitos demorados e com água muito quente ou muito frio 
(REIS; FERREIRA, 2018).

Tratamento para Radiodermatite

Nos dias atuais, existem muitas opções de coberturas para o 
tratamento da radiodermatite, no entanto, ainda não há um protoco-
lo nacional de tratamento que correlacione, de forma específica, os 
graus de radiodermites com a terapêutica ideal (MELO et al., 2015).

As opções terapêuticas centram-se predominantemente na 
profilaxia e prevenção de complicações dentre as mais utilizadas es-
tão pomadas e cremes à base de Aloe Vera, Calendula officinalis, Pa-
paya e Andiroba; compressas embebidas com chá de camomila ou 
com água filtrada; curativos oclusivos na forma de tiras com produ-
tos hidrófilos sem lanolina; placas de hidrocolóide extrafinas; loção à 
base de ácidos graxos essenciais (AGE) ou ácidos graxos insaturados 
(AGI); corticosteroides e esteroides tópicos (MELO et al., 2015). 

Para Souza (2017) o tratamento profilático frente à pele irradia-
da visa minimizar efeitos adversos na pele, que adota medidas sim-
ples as quais envolvem higienização adequada da pele, suporte nutri-
cional, hidratação adequada, prevenção de traumas e manutenção do 
conforto das áreas irradias, que fazem total diferença no aparecimen-
to e gravidade de radiodermites. 

No entanto, quanto à higienização, os cuidados portam-se na 
lavagem suave (sem esfregar) com a palma da mão utilizando apenas 
sabonete com pH neutro e sem perfume, preferencialmente, tipo gli-
cerina e água tépida, secagem da área irradiada com uma toalha ma-
cia, de preferência de algodão e lavada. Se a região irradiada for a ní-
vel craniano, usa-se shampoo neutro, também deve-se optar por es-
cova macia em vez de pente para pentear os cabelos (AEOP, 2015).  
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Áreas com pregas cutâneas tais como: região axilar, inframa-
mária, inter-nadegueira, períneo, virilhas e pregas abdominais pos-
suem maior risco de desenvolver reação da pele, devido ao aumento 
de temperatura e cisalhamento, sendo assim, requerem uma atenção 
à parte com a higienização (AEOP, 2015). 

Em seu estudo Gomes (2010) salienta que dentre os produtos 
de uso tópicos, a Aloe vera tem destaque especial. A Aloe vera, conhe-
cida popularmente como Barbosa, é uma planta da família das Liliá-
ceas, com propriedades regeneradoras, umectantes, lubrificantes, an-
ti-inflamatórias e nutritivas. É rica em vitamina A, agregando ainda as 
vitaminas B1, B5, B12 e C. As substâncias contidas nela podem agir 
com larga eficiência, graças à capacidade que tem a seiva de penetrar 
nos tecidos, fazendo com que a ação dos nutrientes naturais, como os 
minerais, as vitaminas, os aminoácidos e as enzimas melhorem e es-
timulem a vitalidade das células. 

Desta forma, a presença de cálcio e potássio na Aloe vera pro-
voca a formação de uma rede de fibras, que retém os eritrócitos do 
sangue, ajudando a coagulação e a cicatrização. O cálcio, elemen-
to necessário ao bom funcionamento do sistema nervoso e com ação 
sobre os músculos, é inclusive importante catalisador em todo o pro-
cesso de cicatrização. A ação queratolítica da Aloe vera permite que a 
pele danificada ou lesionada se desprenda, provocando uma renova-
ção de tecidos com células novas (GOMES, 2010).

A par disso possibilita um maior fluxo sanguíneo, através de 
veias e artérias, livrando-as de pequenos coágulos. Como reidratan-
te, a Aloe vera reúne o poder de penetrar, profundamente na pele, ao 
de restituir os líquidos perdidos, e de restaurar os tecidos danificados, 
de dentro para fora, como nos casos das queimaduras provocadas por 
fogo, radiação ou sol (GOMES, 2010). 

Sheineider e Pedroso et al (2013) destacam que determinadas 
pesquisas ressaltaram a utilização de outras modalidades terapêuti-
cas, como o uso de fitoterápico, sendo uma delas a calêndula offcina-
lis, devido as suas propriedades antiinflamatória, antisséptica, cicatri-
zante, antiflogística, antialérgica, antiedematosa, calmante e refres-
cante. Entretanto, há evidência que sustente sua utilização apenas 
para pacientes em tratamento radioterápico para o câncer de mama. 
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Já Ferreira e Bontempo et al (2017) enfantizam que o uso tó-
pico do gel e infuso da camomila (Chamomilla recutita), a partir do 
grau I de radiodermatites, vem sendo empregado e estudado pelo La-
boratório Interdisciplinar de Pesquisa Prática Clínica em Oncologia 
(LIONCO), grupo de pesquisa da Universidade de Brasília vinculado 
ao CNPq. 

A Chamomilla recutila apresenta propriedades farmacológicas 
presentes em sua flor, cujos constituintes químicos como terpenos, fla-
vonoides e cumarinas, exercem atividade anti-inflamatória. Sua ação 
tópica tem sido avaliada em diferentes formulações farmacêuticas, 
como infuso, extratos aquosos e alcoólicos creme e pomada (FER-
REIRA E BONTEMPO et al, 2017).

A ação anti-inflamatória da Chamomila recutita já foi avaliada 
em diferentes condições infalmatórias da pele, tais como eczema, fle-
bite decorrente de quimioterapia antineoplástica, radiodermatites e 
dermatite atópica, com efeitos positivo na redução de sinais inflama-
tórios. O eritema é geralmente, o principal desfecho primário avaliado 
entre os estudos (FERREIRA E BONTEMPO et al, 2017).

Contudo, na deliberação do tratamento, o enfermeiro tem a res-
ponsabilidade de avaliar com o doente/família a sua capacidade para 
o tratamento, face às características da radiodermite, e adequar a me-
dicação às necessidades do mesmo, sobretudo tratando-se de radio-
dermite graus II e III (AEOP, 2015).
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Tabela 2 – Guia para avaliação das radiodermites/opções terapêuticas
TIPO DE

RADIODER-
MATITE

GRAU I GRAU II GRAU III GRAU IV

Objetivos das
opções

terapêuticas
Hidratar

Hidratar;
Promover a
epitelização

Controlar
exsudado;
Promover a
epitelização

Promover a
epitelização

Opções
terapêuticas

Creme emo-
liente

em camada 
fina

3x/dia
Corticóide 

(pele
integra);

Copolímero
acrílico

hidratante

Creme emoliente
5xdia

Cicatrizantes e
regenerantes.
Materiais de

penso:
Hidrocolóide;

Películas
antiaderentes com

silicone;
Pensos

úmidos/gelificados
(hidrogel)

Material de penso
(em função do

grau de
exsudação e tipo):

Hidrocolóide;
Material de penso

absorventes
(espuma,

hidrofibras);
Películas

antiaderentes com
silicone;
Pensos

úmidos/gelificantes
(hidrogel)

O tratamento de
radioterapia é

interrompido e a
abordagem local
estará de acordo

com os
princípios de

preparação do
leito da ferida –

TIME/DIM

Recomenda-
ção

para a prá-
tica

Eficaz:
Calêndula
Seguro:

Dexpantenol;
Camomila;

Ácido
Hialurônico;
Copolimento

acrílico
hidratante;
Creme com

ureia;
Aloe vera

Eficaz:
Calêndula;

Ácido Hialurônico.
Seguro:

Dexpantenol;
Camomila;

Ácido Hialurônico;
Copolimero

acrílico;
Sucralfato;
Corticoídes.

Eficaz:
Ácido Hialurônico;

Sulfadiazina de
prata;

Copolimero
acrílico;

Compressas
impregnadas em

mel;
Compressas de

prata (SÓ as
que não libertam

prata)

O tratamento de
radioterapia é

interrompido e a
abordagem local
estará de acordo

com os
princípios de

preparação do
leito da ferida –

TIME/DIM

Objetivos 
gerais

de cuidados 
com
área 

irradiada

Promover a
limpeza

Promover o
conforto

Prevenir o
trauma

Promover a
limpeza e um

ambiente úmido
Promover o

conforto
Prevenir o trauma

Reduzir a
inflamação
Gerir a dor
Prevenir a
infecção

Promover a
limpeza e um

ambiente húmido
Controlar a

hemorragia, odor,
exsudação
excessiva

Promover o
conforto

Prevenir o trauma
Reduzir a

inflamação
Gerir a dor
Prevenir a
infecção

Promover a
limpeza e um

ambiente
húmido

Controlar a
hemorragia,

odor, exsudação
excessiva

Promover o
conforto

Prevenir o
trauma

Reduzir a
Inflamação
Gerir a dor
Prevenir a
infecção

FONTE: (AEOP, 2015).
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Deste modo, em qualquer grau de radiodermite, medidas que 
previnam/ aliviem a dor e possíveis infecções, gerenciar terapêutica 
medicamentosa prescrita, garantir curativos e coberturas adaptadas a 
cada caso são medidas imprescindíveis (AEOP, 2015).

 Após a conclusão do tratamento radioterápico e recuperação 
da pele irradiada, a mesma pode permanecer mais sensível a extre-
mos de temperatura e desenvolver queimaduras com maior facilidade. 
Sendo assim, é necessário continuar protegendose através do vestu-
ário e aplicação de protetor solar de fator número 50 (AEOP, 2015).

 Portanto, apesar de diversos medicamentos, curativos e radio-
protetores, venham sendo propostos para prevenir ou retardar a ocor-
rência de radiodermatites, ainda não há uma intervenção eficaz am-
parada por evidências científicas, para prevenção e tratamento da ra-
diodermatites. Assim, as recomendações que apresentam maior evi-
dência científica são referentes às recomendações gerais de cuidado 
usual com a pele da área irradiada (REIS E FERREIRA, 2018).

Considerações Finais

Diante do exposto, foi possível notar que a radiodermatites é 
uma lesão bastante comum nos pacientes submetidos à radioterapia 
e que o avanço da condição pode prejudicar e interferir na qualidade 
de vida dos pacientes a ponto de ter que interromper o tratamento on-
cológico até se recuperar.

Portanto, é fundamental para o adequado manejo da radioder-
matites que o paciente seja orientado e siga os cuidados usuais com 
a pele. Ademais é essencial que a pele seja mantida hidratada e que 
se apliquem as condutas apropriadas de acordo com o grau da radio-
dermatites estabelecido.

Espera-se que este estudo possa contribuir para o desen-
volvimento de ações para prevenção e tratamento da radiodermati-
tes, uma vez que é uma lesão que acomete a maioria dos pacientes 
oncológicos.
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