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APRESENTAÇÃO

A enfermagem vem sendo construída e reconstruída ao longo 
dos anos. Os cuidados de enfermagem influenciam na promoção, pre-
venção e recuperação da saúde do cliente. Mas, esses cuidados não 
seguem receitas, pois precisam ser vividos, sentidos e executados. 
Dessa forma, a equipe de enfermagem trabalha em conjunto com ou-
tros profissionais da saúde para oferecer a assistência ideal ao indiví-
duo com base nas experiências vividas.

O livro ‘Enfermagem em pauta: promoção, prevenção e recupe-
ração da saúde’ foi organizado com o objetivo de disseminar produções 
científicas sobre a atuação da equipe de enfermagem na promoção, 
prevenção e recuperação da saúde, proporcionando reflexões acerca 
da prática profissional e seu processo de trabalho na atualidade.

Espera-se que este livro possa subsidiar ao leitor reflexões por 
meio de estudos que trazem abordagens atuais e pertinentes sobre a 
prática profissional e processo de trabalho da enfermagem. Vale des-
tacar que a Editora Inovar oferece suporte na divulgação científica dos 
trabalhos, contribuindo para a disseminação do conhecimento científi-
co entre a comunidade.

Boa leitura!

Enf. Me. Danielle Galdino de Souza
Enfermeira Integrativa – COREN/DF

Docente da Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí - FACISA
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 CAPÍTULO 1

 ACOLHIMENTO NO CENTRO CIRÚRGICO E HUMANIZAÇÃO 
 NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

RECEPTION IN THE SURGICAL CENTER AND HUMANIZATION 
IN NURSING ASSISTANCE

Maria Nilvania Araújo Duarte
Granito-PE

marianilvania58@hotmail.com
ORCID: 000-0003-4586-1739

 Gracielle Peixoto Lustosa Queiroz
Salgueiro-PE

gracielle.pl@hotmail.com

RESUMO
É notório o crescimento acelerado do uso de tecnologias a favor da 
ciência, nesses tempos modernos ela está ligada a nós enfermeiros, 
haja vista que não poderia ser diferente nos hospitais e centros ci-
rúrgicos, As vantagens são inúmeras, podemos citar, por exemplo, 
que a tecnologia tem tornado o fl uxo de trabalho mais rápido e fá-
cil, além da segurança que ela proporciona. Porém o uso dessas 
tecnologias tem trazido também uma grande preocupação com re-
lação à política de humanização nos centros cirúrgicos, ao mesmo 
tempo em que a tecnologia é favorável e ágil ela torna-se um desa-
fi o no processo de humanização, nesse sentido, é importante que 
o enfermeiro, além de embasamento científi co, tenha responsabili-
dade, habilidade técnica, estabilidade emocional, para realizar uma 
assistência individualizada e acima de tudo, praticar a humanização 
frente a qualquer cliente, pois é de competência do enfermeiro pro-
porcionar clareza aliviando dessa forma a ansiedade, o medo e a 
insegurança do paciente durante todo perioperatório. OBJETIVOS:
Identifi car fatores positivos da humanização no centro cirúrgico fren-
te à recuperação no perioperatório. METODOLOGIA: Foi realizada 
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pesquisa em artigos bibliográficos usando como palavras chaves: 
humanização no centro cirúrgico, assistências humanizadas e cliente 
cirúrgico, onde foi levantada a necessidade de uma enfermagem hu-
manizada a frente aos avanços tecnológicos. RESULTADOS E DIS-
CUSSÃO: Foi observado na literatura que a humanização no centro 
cirúrgico contribui de forma direta na recuperação do paciente, de 
modo que ao ser trabalhado irá aliviar a ansiedade, o medo e a in-
segurança já que o centro cirúrgico é uma unidade complexa, com 
procedimentos que invadem a privacidade do paciente, por isso, a 
importância de uma sensibilidade maior por parte do profissional, é 
importante o profissional apresentar-se sempre para o cliente, para 
que assim possa se estabelecer um vínculo de confiança com o 
mesmo. Trabalhos multidisplinares com a equipe podem favorecer 
o processo de humanização, onde essas ações englobam muitas e 
diversificadas práticas profissionais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É 
de extrema importância resgatar o respeito, a resiliência para com 
o próximo, estabelecendo assim um vínculo entre quem cuida e 
quem é cuidado, pois humanizar é dar qualidade ao atendimento. 
Palavras chaves: Humanização no centro cirúrgico. Assistência hu-
manizada. Cliente cirúrgico.

RESUME
The growth in the use of example technologies in favor of science is no-
torious, modern times it is with us today, it can be seen that it cannot be 
different in hospitals and centers, as there are countless advantages, 
to mention, that technology has made the faster and easier workflow 
and the security it provides. However, the use of these technologies 
also brought a great concern regarding the humanization policy in sur-
gical centers, at the same time that the technology is favorable and 
economical, it becomes a challenge in the humanization process, in 
this sense, the nurse is important in addition to foundation, technical 
skill, stability, performing an individualized care and above all, as it is 
the responsibility of the patient and above all, preparing this responsi-
bility for anxiety and emotionally confident proficiency to prepare this 
responsibility throughout the patient. perioperative. OBJECTIVES: To 
identify positive factors of humanization in the operating room in the 
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face of perioperative recovery. METHODOLOGY: Research was car-
ried out in bibliographic articles using as key words: humanization in 
the surgical center, humanized assistance and surgical client, where 
the need for humanized nursing in front of technological advances was 
raised. RESULTS AND DISCUSSION: It was observed in the literature 
that humanization in the operating room directly contributes to the re-
covery of the patient, so that when it is worked on, it will alleviate anxi-
ety, fear and insecurity since the operating room is a complex unit, with 
procedures that invade the patient’s privacy, hence the importance of 
greater sensitivity on the part of the professional, it is important for the 
professional to always present himself to the client, so that a bond of 
trust can be established with him. Multidisciplinary work with the team 
can favor the humanization process, where these actions encompass 
many and diverse professional practices. FINAL CONSIDERATIONS: 
It is extremely important to rescue respect, resilience towards others, 
thus establishing a bond between those who care and those who are 
cared for, because humanizing is providing quality care.
Keywords: Humanization in the operating room. Humanized assis-
tance. Surgical client.

INTRODUÇÃO

A enfermagem é uma profissão que se desenvolveu através 
dos séculos, nesse contexto exerce papel fundamental na promoção 
do bem-estar do ser humano. Com o avanço tecnológico, ligadas á 
necessidade de se estabelecer controle, o enfermeiro passou a assu-
mir cada vez mais encargos burocráticos e administrativos, passando 
a afastar-se mais do cliente no quesito cuidado, dificultando assim a 
comunicação entre o profissional e cliente. Logo, surge à necessida-
de de resgatar valores, humanização na assistência de enfermagem, 
tendo como porta de entrada o acolhimento, pois o acolhimento é o 
ato de dar proteção ao cliente, e envolve a ética profissional, atendi-
mento individualizado, igualitário, com responsabilidade, cuidado e 
acima de tudo apoio ao cliente.  

Segundo OLIVEIRA (2012), “A relação entre a equipe de en-
fermagem e o paciente cirúrgico é de fundamental importância para 
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a percepção e a experiência cirúrgica. A atmosfera que envolve o pa-
ciente no período perioperatório (pré, trans e pós-operatório) pode 
incluir sentimentos, como medo do desconhecido, da morte, compro-
metimento da relação do paciente com seus familiares, preocupação 
com o retorno ao trabalho, entre outros. A experiência cirúrgica é sub-
jetiva e requer um cuidado humanizado, qualificado e seguro.”

A equipe de enfermagem deve ter empatia para com o clien-
te, haja vista que o mesmo não se torne apenas mais um número 
de prontuário, desvalorizando a sua individualidade, personalidade, 
crenças e valores. A humanização prestada no centro cirúrgico não 
se preocupa somente com o procedimento cirúrgico que o cliente vai 
realizar e sim em seu bem-estar como um todo, como por exemplo, a 
qualidade desse atendimento, ouvir, ser paciente, construir um diálo-
go com o cliente (LEITE, et al., 2006).

Realizar um procedimento cirúrgico gera ansiedade e medo no 
cliente, e, consequentemente gera dúvidas e insegurança, uma vez 
que na maioria das vezes o cliente encontra-se sozinho no CC, e, em 
muitos dos casos, será o primeiro contato do indivíduo com este am-
biente. Nesse contexto OLIVEIRA (2012) diz que: “A enfermagem é 
desafiada a oferecer uma assistência com qualidade no período pré-
-operatório. Essa assistência envolveria o preparo físico e psicológi-
co do paciente para a cirurgia, procurando fazer com que o paciente 
compreenda a assistência de enfermagem a ser realizada e qualquer 
possível desconforto que possa resultar destes cuidados prestados, 
esclarecendo suas duvidas e buscando respostas as suas perguntas”.

O motivo pelo qual este tema foi escolhido se deu pela con-
sideração necessária de uma equipe de enfermagem humanizada e 
voltada para o ser humano de forma integral, onde tem como  papel, 
despertar e provocar nos graduandos e graduados, a importância 
de ações que parecem simples, porém, que fazem grande diferença 
para o cliente que se encontra fragilizado fisicamente e emocional-
mente. A relevância desse estudo se deu pela importância da forma-
ção do enfermeiro para o cuidado humanizado, bem como, apontar 
caminhos aos futuros profissionais acerca da a importância de uma 
comunicação terapêutica e sua aplicabilidade no cotidiano das ações 
de enfermagem.
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 METODOLOGIA 

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

Desse modo, optou-se por esse tipo de pesquisa, buscando li-
gar diversos estudos para proporcionar uma compreensão mais am-
pla sobre acolhimento no centro cirúrgico e humanização na assis-
tência de enfermagem.

Para a elaboração do presente estudo, foram seguidas as seis 
etapas da Revisão Integrativa: estabelecimento do tema e seleção 
da questão de pesquisa; seleção das amostras na base de dados e 
estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos; or-
ganização e extração das informações selecionadas no estudo; ava-
liação crítica da amostra; interpretação e discussão crítica dos princi-
pais achados na pesquisa e exposição da síntese do conhecimento 
(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

A pesquisa foi realizada no mês de março do ano de 2022, ten-
do como principal objetivo conhecer por meio de uma revisão de litera-
tura a humanização na assistência de enfermagem no Centro cirúrgico. 
As obras utilizadas foram alcançadas em estudos que retratavam a hu-
manização e acolhimento da equipe de enfermagem no centro cirúrgico. 
Para isto, foi realizado um levantamento de artigos científicos em meios 
digitais via internet. Utilizando como base de dados plataforma BDENF,

Foram utilizados descritores como: Humanização no centro ci-
rúrgico. Assistência humanizada. Cliente cirúrgico, Onde resultou em  
em 530.800 achados. Após isso foi feito a filtragem selecionando co-
leções: base de dados nacionais (105.805), Brasil (3200). Segundo 
passo: bases de dados: BDENF (2.5200). Terceiro passo selecionan-
do idioma: português (54741). Quarto passo selecionado o ano da 
publicação 2016 a 2022. Depois tipo de documentos: artigo. por meio 
do operador boleamento dos descritores: enfermagem visita pré-ope-
ratória foram achados 57 artigos.

E como exclusão: artigos em língua estrangeira, fora do ano 
de referência e pagos. Resultaram após a busca dos artigos utilizan-
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do os critérios de inclusão e exclusão mencionados acima em 16 
estudos e após a leitura dos mesmos totalizaram 5 artigos que se 
enquadraram no perfil da pesquisa. A realização do estudo ocorreu 
no período de março de 2022. Para a elaboração do presente estu-
do, foram seguidas as seis etapas da Revisão Integrativa: estabe-
lecimento do tema e seleção da questão de pesquisa; seleção das 
amostras na base de dados e estabelecimento dos critérios de inclu-
são e exclusão dos estudos; organização e extração das informações 
selecionadas no estudo; avaliação crítica da amostra; interpretação e 
discussão crítica dos principais achados na pesquisa e exposição da 
síntese do conhecimento.

Após a identificação dos artigos que compõe a amostra, foi 
feita a leitura na integra de todos os resumos, buscando alcançar os 
objetivos propostos pela pesquisa. Em seguida, foi feito um ficha-
mento destes artigos eleitos. A análise foi feita mediante interpreta-
ção dos elementos que constituem os estudos amostrais. Os dados 
foram discutidos de maneira narrativa e expostos os resultados por 
meio de um quadro. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A pesquisa foi realizada no mês de março do ano de 2022, 
tendo como principal objetivo conhecer por meio de uma revisão de 
literatura o acolhimento no centro cirúrgico e humanização na assis-
tência de enfermagem. Levou em consideração os critérios de inclu-
são e exclusão, dessa forma foi feito um levantamento resultando em 
57 artigos na base de dados BDENF, destes após leitura minuciosa 5 
artigos se adequaram a linha de pesquisa. 

POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO

A humanização é tida como eixo norteador das práticas de 
atenção e gestão em todas as instâncias do SUS, logo essa política 
surgiu em um cenário ainda repleto de desafios, exigindo, dessa for-
ma, mudanças no modelo de gestão e de atenção à saúde. Dentre os 
principais desafios enfrentados, podemos citar como exemplo, baixo 
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investimento em educação permanente, falta de trabalho em equipe, 
despreparo de profissionais para lidar com questões que toda prática 
de saúde vai envolver, e baixa participação de trabalhadores na ges-
tão (MARTINS E LUZIO, 2016).

A política nacional de humanização foi instituída em 2003, com 
o objetivo de colocar em prática todos os princípios do SUS, em todas 
as esferas, a universalidade, equidade e integralidade, gerando assim 
mudanças na forma de gestão e cuidado, estimulando uma melhor 
comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários. Dessa forma, 
melhora-se a forma desumanizada, inibindo a falta de responsabilida-
de e empatia de profissionais para com os usuários, mantendo uma re-
lação de afeto, confiança e segurança (BRASIL, 2004).

Desde sua criação, a política de humanização acumulou ex-
periências e vem lutando pelo direito a saúde de qualidade e reafir-
mando princípios. Segundo CASTRO (2016), A PNH produziu experi-
mentações no SUS indicando-os inflexões na direção que parecia ser 
a única das coisas. São acontecimentos que promovem diferenças 
nos sujeitos, nas práticas e nos serviços de saúde.

IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO AO USUÁRIO

Acolhimento é uma diretriz da política nacional de humani-
zação, que todo profissional de saúde precisa fazer acontecer, pois 
o mesmo não tem data, hora ou local para acontecer, nem mesmo 
um profissional específico para fazê-lo. Faz parte de todo ambiente 
público, seja hospital, UPAE, UBS, e etc. Acolher é escutar, implica 
diretamente na relação do profissional e usuário, é através da escuta 
que o profissional poderá identificar fatores de riscos, e o que está 
acontecendo com esse usuário, ouvir suas queixas, e o que o trouxe 
a procurar um atendimento. (BRASIL, 2008).

O dicionário Aurélio descreve acolher como: “dar acolhida, 
agasalho, crédito, ouvidos, admitir, aceitar, receber e tomar em con-
sideração.” Nesse sentido podemos perceber que o acolhimento vai 
muito além da chegada na recepção em uma determinada unidade 
de saúde, é preciso considerar toda uma situação e dar total atenção 
desde o momento da sua chegada (HENNINGTON, 2005).
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VISITA PRÉ-OPERATÓRIA: COMO ESTRATÉGIA DE ACOLHI-
MENTO E HUMANIZAÇÃO NO CENTRO CIRÚRGICO

A visita pré-operatória representa o primeiro contato do profis-
sional com o cliente, é nesse momento que o enfermeiro irá enfatizar 
todos os cuidados perioperatórios de forma eficiente, buscando aten-
der todas as necessidades do cliente, é o momento ideal para por em 
prática o acolhimento e humanização. O cliente encontra-se ansioso, 
com medo e inseguro, por isso o enfermeiro precisa ter empatia com 
o mesmo (AMTHAUER C, 2014).

O enfermeiro e equipe precisam desenvolver ferramentas que 
se adaptem conforme a individualidade de cada paciente, se preocu-
pando em oferecer um atendimento humanizado. A visita pré-opera-
tória possui grande relevância e é um instrumento de avaliação indis-
pensável para que, no centro cirúrgico, os dados coletados possam 
auxiliar na construção da sistematização de enfermagem e planeja-
mento de prescrições (SALIMENA, ANDRADE E MELO, 2011).

PAPEL DO ENFERMEIRO NO ACOLHIMENTO

O acolhimento é fundamental, pois estabelece um vínculo de 
confiança e afeto entre paciente/profissional, neste contexto o papel 
do enfermeiro nesse processo de cuidado na clínica cirúrgica é pecu-
liar, pois é necessário que haja dinâmica e seja ágil. Segundo Nasci-
mento, 2016 “No âmbito do cuidado, há o cuidado perioperatório, que 
compreende os cuidados prestados pela equipe multiprofissional nos 
momentos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório, ou seja, 
desde o instante que o paciente sabe de seus diagnósticos no pro-
cesso de saúde/doença e decide pela cirurgia, até sua recuperação 
e reabilitação”.

Todo o cuidado do enfermeiro com o paciente deve ocorrer 
durante todo o processo, independente da presença de outros pro-
fissionais, principalmente no período pré-operatório e pós. O acolhi-
mento no momento da visita pré-operatória, permite que o enfermeiro 
planeje o cuidado intra e pós-operatório de forma que consiga alcan-
çar os objetivos e necessidades dos pacientes. 
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DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS ENFERMEIROS NO CEN-
TRO CIRÚRGICO

No centro cirúrgico a contribuição do enfermeiro é de grande 
importância e se faz necessária, o profissional do CC tem enfrentado 
uma exaustiva carga de trabalho, com dimensionamento inadequa-
do, baixa remuneração, presença de fatores de riscos pertinentes ao 
ambiente de trabalho, como consequência tem-se um alto grau de 
exaustão, frustação em relação as responsabilidades e exercício pro-
fissional, acarretando desta forma em problemas psicológicos, físicos 
emocionais, levando a um comprometimento de qualidade de vida. 

Carvalho, 2012 descreve “Os profissionais que atuam no cen-
tro cirúrgico de um hospital desempenham suas funções sobre con-
dições intensas de stress: ambiente fechado, imediatismo, alto risco 
de acidente de trabalho, entre outros. Tais fatores podem intervir na 
qualidade de vida destes profissionais. A qualidade dos profissionais 
da assistência de enfermagem está ligada a qualidade das condições 
de trabalho. Cabe alertar que o trabalho do enfermeiro está centrado 
no cuidado ao cliente e, contraditoriamente, esse profissional poderá 
estar vivendo de forma descuidada, o que poderá repercutir na assis-
tência prestada no cliente ou no convívio com a equipe”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do abordado, é importante ressaltar que somente atra-
vés de um trabalho interligado de educação e saúde, profissional e 
centro cirúrgico, é possível adotar a prática de humanização, e estabe-
lecer vínculo de confiança, durante todo período pré-operatório e pós.

Foi possível identificar através desse trabalho que, a visita hu-
manizada, durante o pré-operatório e no pós, pode contribuir com 
bons resultados, trazendo qualidade ao atendimento, criando assim 
vinculo e segurança para o cliente.

O estudo se faz relevante pois contribui para um melhor enten-
dimento sobre acolhimento e humanização no centro cirúrgico, bem 
como sua importância. Irá servir desta forma de base, para profissio-
nais e acadêmicos, sobre essa temática tão importante nos dias atuais.
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RESUMO
O comportamento suicida normalmente é relacionado com a presen-
ça de transtorno mental, que por sua vez está atrelado as alterações 
anatômicas ou sociais. De acordo com a OMS, no Brasil, o suicí-
dio está no ranking como a terceira causa de morte entre os jovens. 
Diante disso, entende-se que existe uma grande demanda dos ser-
viços multiprofissionais a nível de atendimento pré-hospitalar, princi-
palmente a enfermagem, visto que essa é a área de maior contato 
com o paciente. Portanto, o objetivo primário é delimitar a atuação do 
enfermeiro diante de um caso de tentativa de suicídio. A metodologia 
utilizada foi a revisão bibliográfica com finalidade de argumentar so-
bre o assunto a fim de definir objetivamente quais os limites da atua-
ção de enfermagem frente a temática. Os resultados mostram que a 
assistência inicial é um ponto fundamental para definir o prognóstico 
do paciente, mas não é o único. É necessário avaliar fatores exter-
nos de estresse que podem se tornar possíveis gatilhos futuros para 
uma nova tentativa de suicídio. Dessa forma, o enfermeiro mostra-se 
essencial na promoção do bem estar do paciente com potencial sui-
cida. Desse modo, diante dos resultados encontrados fica evidente a 
importância da assistência de enfermagem nos casos de tentativa de 
suicídio, além de ser considerado importante o reforço desses temas 
na formação de profissionais da enfermagem, bem como a capacita-
ção dos profissionais atuantes.
Palavras-chave: Ideação suicida; Tentativa de suicídio; Assistência 
de enfermagem.

ABSTRACT
Suicidal behavior is usually related to the presence of mental disor-
der, which in turn is linked to anatomical or social changes. According 
to the WHO, in Brazil, suicide is ranked as the third leading cause of 
death among young people. Therefore, it is understood that there is a 
great demand for multidisciplinary services at the level of pre-hospital 
care, especially nursing, as this is the area of greatest contact with 
the patient. Therefore, the primary objective is to delimit the role of 
nurses in a case of attempted suicide. The methodology used was a 
bibliographic review with the purpose of arguing about the subject in 
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order to objectively define the limits of nursing practice in the face of 
the theme. The results show that initial care is a fundamental point 
to define the patient’s prognosis, but it is not the only one. It is nec-
essary to evaluate external stress factors that can become possible 
future triggers for a new suicide attempt. Thus, the nurse is essential 
in promoting the well-being of patients with suicidality. Thus, given the 
results found, the importance of nursing care in cases of attempted 
suicide is evident, in addition to being considered important to rein-
force these themes in the training of nursing professionals, as well as 
the training of working professionals.
Keywords: Suicidal ideation; Suicide attempt; Nursing care.

Introdução

O comportamento suicida normalmente é relacionado com a 
presença de transtorno mental, que por sua vez está atrelado as al-
terações anatômicas ou sociais. Esse comportamento pode ser clas-
sificado por suicídio completo, no qual o ato resulta  em morte; ou 
por tentativa de suicídio, no qual existe a intenção de morte, mas não 
consegue êxito no ato (MSD, 2019). Segundo Émile Durkheim (2000, 
p. 11), o suicídio se configura por um ato contra a própria vida, que 
pode acontecer de forma direta ou indireta, tendo como consequên-
cia a morte.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde, 
2020), no Brasil, o suicídio está no ranking como a terceira causa de 
morte entre os jovens nas faixas etárias de 15 a 29 anos. Diante dis-
so, entende-se que existe uma grande demanda dos serviços multi-
profissionais a nível de atendimento pré-hospitalar, principalmente a 
enfermagem, visto que essa é a área de maior contato com o pacien-
te. (SANTOS et al., 2017).

Portanto, surge o questionamento de quais as atribuições do 
enfermeiro, no que tange a assistência prestada por esses profissio-
nais perante vítimas de tentativa de suicídio. Dessa forma, o presen-
te artigo objetiva apontar os limites de atuação do enfermeiro, bem 
como apresentar condutas que promovam um atendimento humani-
zado e uma assistência preventiva.
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O tema escolhido é de extrema importância diante aos dados 
estatísticos desse caso e da deficiência na qualidade da assistência 
de enfermagem. Fazendo-se necessário refletir e estudar esse as-
sunto, a fim de contribuir com os conhecimentos dos enfermeiros e 
ampliar o olhar humanizado, dado que, muitos profissionais ofertam 
um atendimento mais voltado as manifestações patológicas, esque-
cendo do princípio da visão holística, assim deixando faltar uma as-
sistência com mais empatia, escuta e diálogo (SANTOS et al., 2017).

Para os acadêmicos, o trabalho e as temáticas apresentadas 
podem sensibilizá-los e instigá-los a curiosidade de investigar sobre 
a tentativa de suicídio e assistência de enfermagem, além de agregar 
aprendizado teórico que é essencial no  futuro ambiente de trabalho. 
Bem como, para a sociedade que também auxilia no entendimento 
sobre esse assunto e corrobora para disseminação de ideias e supor-
te  preventivo desse caso.

Desenvolvimento

Metodologia

Trata-se de uma revisão bibliográfica que abrange conceitos 
e dados de diversos artigos e publicações em específico as conver-
gentes com o objetivo principal e secundários propostos. A reunião e 
análise desses trabalhos tem como finalidade argumentar sobre o as-
sunto a fim de definir objetivamente quais os limites da atuação de en-
fermagem frente a temática. As palavras-chave que nortearam a bus-
ca bibliográfica foram: Assistência, Tentativa de Suicídio, Enfermagem, 
ademais os critérios de inclusão foram os seguintes: artigos e outros 
trabalhos produzidos no séc. XXI, que abordam de maneira geral a 
atuação de profissionais da saúde em casos de  tentativa de suicídio.

Em vista disso, compreende por pesquisa bibliográfica toda 
revisão de literatura que aborda as principais teorias condizentes ao 
trabalho científico. Desse modo, essa revisão também é chamada de 
levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, podendo ser rea-
lizada em livros, periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre 
outras fontes (PIZZANI et al., 2012).
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Resultados e Discussão

Casos de Tentativa de Suicídio no Brasil

O suicídio é um evento muito traumático para a família, co-
munidade e sociedade em geral, assim é preciso estabelecer pro-
gramas de prevenção das tentativas e valorização da vida. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2021) o suicídio é evitável, 
isso explica as medidas de limitar os acessos aos principais meios de 
suicídio, ajuda precoce às pessoas com perfis suicidas e o uso das 
mídias sociais que se comuniquem de forma responsável com o pú-
blico, principalmente de adolescentes que precisam serem incentiva-
dos ao desenvolvimento de habilidades sociais.

Uma boa qualidade e quantidade de dados é essencial para 
traçar o perfil epidemiológico das tentativas de suicídio e do suicídio, 
assim identificando os grupos mais vulneráveis para a tomada de 
decisões, a fim de que seja possível a prevenção das reincidências 
desse ato.

De acordo com Agadir et al. (2014), com os dados de saú-
de nacionais disponibilizados pelo DATASUS através dos sistemas 
informatizados como o Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM) e em conjunto com o Sistema de Informações sobre Agravos 
de Notificação (SINAN), é possível fazer um planejamento e execu-
ção de ações adequadas. Os aprimoramentos na coleta de dados 
para identificar, registrar e agir corretamente em casos de lesões au-
toprovocadas percebidas nos atendimentos de saúde é essencial, 
visto que o foco atual se encontra no tratamento dos problemas físi-
cos, não no apoio psicológico necessário nesses casos.

A dificuldade na identificação desses casos durante os 
atendimentos é bem evidente, visto que a maior parte das tentativas 
acontecem dentro do próprio domicílio e ainda existe todo um esforço 
para esconder marcas e cicatrizes indicativas de ideação suicida. Em 
2019, teve um crescimento de 39,8% das lesões autoprovocadas 
notificadas, foram 124.709, em que 71,3% são de mulheres, no geral 
a idade em que mais se concentram está no intervalo de idade de 20 
a 39 anos (BRASIL, 2021).
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Segundo Lima e Dalbosco (2013), as mulheres tentam mais o 
suicídio, porém são os homens que mais têm o êxito e ainda utilizam 
métodos mais agressivos para o ato. Esse fato pode estar atribuído a 
fatores sociais e culturais relacionados ao desenvolvimento da figu-
ra masculina na sociedade, provocando em uma situação em que os 
homens procurem menos os serviços de saúde e possuam mais difi-
culdades em expressar os seus sentimentos livremente.

Segundo Brasil (2021)  a escolaridade das pessoas que ten-
taram o suicídio é composta de cerca de um terço com ensino mé-
dio completo ou incompleto, menos de 7% com o superior, que são 
muito correlacionado ao desenvolvimento socioeconômico, acesso a 
educação, saúde e outros serviços básicos para alcançar os requisi-
tos do conceito de  saúde da OMS: bem estar físico, mental e social. 
Outro fator relevante foi relacionado ao número de casos que ocor-
re dentro das residências (81%), e que cerca de 41% repetiram a 
tentativa. Ainda que a maioria é em pessoas brancas, cerca de 60% 
das lesões autoinfligidas é realizado por envenenamento e 16,8% 
por perfurocortantes.

Nesse contexto, fica bem destacado o perfil epidemiológico 
das tentativas de suicídio que é na maioria mulheres com pouca ins-
trução por envenenamento. Bem como, a repetição do evento de au-
tomutilação sendo bastante alta no Brasil, com cerca de 41% dos 
casos registrados em 2019. Por isso, a reincidência de tentativas de 
suicídio ou automutilação se estabelecem como um grande fator de 
risco para o suicídio.

Dito isso, é evidente a necessidade do investimento do poder 
público na capacitação dos profissionais da saúde, em programas de 
prevenção, identificação e rastreamento desses casos para oferecer 
o suporte necessário para evitar a consumação do desejo suicida.

Assistência de Enfermagem em Casos de Tentativa de Suicídio

De acordo com Ministério da Saúde (2002), um dos primeiros 
cuidados oferecidos às vítimas de tentativa de suicídio é o atendi-
mento realizado pelo serviço de atenção pré-hospitalar. Esse serviço 
realiza o atendimento primário ao paciente, que posteriormente é en-
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caminhado ao serviço hospitalar, onde será assistido adequadamen-
te pelos profissionais de saúde do local.

Diante disso, questiona-se como o profissional enfermei-
ro pode prestar um atendimento não só emergencial a fim de evi-
tar a evolução ao óbito, mas também uma assistência humanizada 
e com foco na prevenção de futuras tentativas. Segundo Santos et 
al. (2017), os enfermeiros são indispensáveis diante desses casos, 
principalmente por serem o primeiro contato com o paciente em uma 
atenção multiprofissional.

Os profissionais do serviço hospitalar muitas vezes possuem 
uma visão e foco na assistência técnica, visando em tratar a doença 
e pouco ressaltam o estado emocional e psíquico do paciente. Des-
se modo, os profissionais de saúde precisam focar não só no modelo 
regular de assistência à saúde, mas investir também no modelo de 
atenção com foco na promoção da saúde psicológica e emocional, le-
vando em conta todas as dimensões e a história de vida do paciente 
com potencial suicida (SANTOS et al., 2017).

Destaca-se ainda que os profissionais do serviço de emergên-
cia precisam de capacitação para englobar a situação, como também 
para lidar e entender as características que geralmente são nota-
das no paciente com risco suicida, como sentimentos de desespe-
ro, medo e desamparo. Nesse contexto, diante o primeiro momento 
com o paciente que tentou suicídio, é importante que seja estimula-
da a criação de um vínculo que forneça confiança e colaboração, já 
que o paciente se encontra instável emocionalmente e geralmente 
não quer colaborar, o que pede uma evolução gradual nesse vínculo 
(SANTOS et al., 2017).

Contudo, um grande obstáculo para a inserção desse atendi-
mento mais amplo e humanizado é a grande demanda laboral que 
esses profissionais possuem, principalmente os que atuam no setor 
emergencial. Devido a essa grande demanda, não sobra muito tem-
po para prestar uma escuta e acolhimento adequado ao paciente, 
que é encaminhado para outros setores como a psicologia, psiquia-
tria e assistência social, como aponta Fontão et al. (2017).

Fontão et al. ainda diz que a vivência no setor de emergência, 
ainda que muito complicado e corrido, torna o atendimento humani-
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zado mais difícil para a pessoa que apresenta alterações psíquicas. 
Com isso, outro fator chave para a melhora dessa assistência tão de-
licada é a capacitação dos profissionais enfermeiros de prestar esse 
atendimento baseado no acolhimento, principalmente durante a sua 
graduação, onde há uma grande deficiência no enfoque de saúde 
mental.

Silva et al. (2017) aborda a temática na qual, quanto mais o 
enfermeiro souber sobre a situação que o paciente se encontra, me-
lhor será a assistência prestada e menores serão os problemas após 
o atendimento primário. Dessa maneira, é importante que o profissio-
nal promova um diálogo acolhedor, baseado na empatia e livre de jul-
gamentos. É necessário estar atento ao comportamento do paciente, 
tal como observar se ele se sente compreendido e confortável.

A assistência inicial é um ponto fundamental para definir o 
prognóstico do paciente, mas não é o único. É necessário avaliar fa-
tores externos de estresse, que podem se tornar possíveis gatilhos 
futuros para uma nova tentativa de suicídio. Para Kohlrausch (2008), 
diante desse atendimento, a finalidade é realizar não somente a pre-
venção, mas diminuir o fluxo em hospitais e pronto socorros, promo-
ver educação em saúde sobre o autocuidado, prestar assistência às 
famílias e melhorar qualidade de vida quando já existe o problema.

Além disso, se faz necessário trabalhar em conjunto com a 
família, especialmente para oferecer apoio diante do sofrimento e 
conscientizar sobre a importância da psicoterapia e do acompanha-
mento psiquiátrico ao indivíduo que tentou suicídio, sendo advertida 
a possibilidade de novas tentativas no futuro diante da falta de trata-
mento adequado (SANTOS et al., 2017).

Fontão et al. (2017) aponta que é fundamental compreender 
os fatores que podem ser considerados motivos que levaram à ten-
tativa de suicídio e as práticas de cuidado desenvolvidas no quesito 
científico e especialmente humanizado, na qual irão beneficiar tanto 
o paciente como preservar a saúde de quem cuida dele.

Dessa forma, o enfermeiro mostra-se essencial na promoção 
do bem estar do paciente com potencial suicida. Atuando em conjun-
to com a família e outros presentes no cotidiano do paciente, a assis-
tência se torna ainda mais eficaz. Assim, esse profissional deve es-
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tar capacitado profissionalmente e psicologicamente para prestar um 
atendimento humanizado, baseado na escuta e acolhimento, além 
de promover ações preventivas baseadas no contexto em que o pa-
ciente está inserido.

Importância da Família

A família, sendo uma das instituições mais importantes para o 
desenvolvimento  e inserção do indivíduo dentro da sociedade, tende 
a ter um papel essencial  no que se refere à atenção e cuidados dian-
te os problemas que atingem seu(s) familiar(s), como a tentativa de 
suicídio. Contudo, ao se depararem com esse episódio, muitas delas, 
por não entenderem os motivos que levaram o indivíduo atentar com 
a própria vida, tendem a julgar, deixando de lado o que é mais impor-
tante no momento, a escuta. Desse modo, a família que é vista como 
meio protetivo para o suicídio, passa a ser um fator de risco diante re-
lações não saudáveis e desajustadas (SILVA e MARCOLAN, 2021).

Além do indivíduo que tentou suicídio, a família dentro desse 
contexto, também deve ser amparada. Portanto, o profissional en-
fermeiro deve prestar uma assistência humanizada, dando suporte 
emocional diante a notícia, tirando dúvidas e orientando-a sobre as 
condutas que deverão ser realizadas. Diante disso, é fundamental 
que estejam presentes, caso tenha necessidade de internação do 
seu familiar e também para fazer o acompanhamento nas atividades 
recomendadas até que a condição do mesmo esteja restabelecida 
(SANTOS et al., 2017).

No entanto, os familiares devem buscar entender sem julga-
mento a situação e oferecer apoio, a fim de buscar prevenir uma nova 
reincidência do ato. Nesse sentido, o vínculo afetivo é fundamental, 
sendo um ponto positivo na ideia de que a pessoa que tentou tirar 
sua própria vida se sentirá acolhida e segura, sendo criado um laço 
de confiança entre os envolvidos. Dessa maneira, a compreensão 
acerca do comportamento suicida do familiar, favorece uma maior 
aproximação aos indivíduos que vivenciam esse fenômeno, possi-
bilitando uma relação de afeto, diálogo e carinho (ANDRADE et al., 
2021).
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Considerações Finais

Diante dos resultados encontrados fica evidente a importân-
cia da assistência de enfermagem nos casos de tentativa de suicídio, 
visto que os cuidados devem proporcionar não somente o bem es-
tar físico, mas também o mental. Agregando ainda um atendimento 
humanizado e holístico, bem como o envolvimento da família no pro-
cesso de prevenção de suicídio e a promoção do bem estar físico e 
mental do paciente.

Conforme os dados demostrados, o casos de suicídios no 
Brasil e no mundo vêm aumentando de forma constante, no Brasil, as 
tentativas são principalmente por mulheres, com pouca escolarida-
de e por meio do envenenamento, com isso em mente é necessário 
que se invista em sistemas informatizados que acompanhem de for-
ma eficiente na identificação e acompanhamentos de pessoas com 
padrões de comportamentos suicida, principalmente pelo fato de que 
o principal fator de risco para suicídio são as tentativas anteriores.

Ainda é possível identificar que a assistência de enfermagem 
no Brasil carece de um olhar para a saúde mental, ao invés da sim-
ples resolução de problemas físicos. Considerando assim que se faz 
necessário o reforço desses temas na formação de profissionais da 
enfermagem, bem como a capacitação dos profissionais atuantes.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi investigar as atribuições do enfermeiro da (eSF) 
no incentivo à prática de  exercício físico na gestação, seus benefícios, 
contra-inicações e suas prescrições. Foram pesquisados artigos das 
bases de dados Scientifi c Eletronic Library Online (Scielo) e Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS., sendo encontrados 11 artigos. Os resultados 
apontaram que a prática de exercício físico durante a gestação é segu-
ra, atuando melhorando a saúde  da gestante/feto, reduzindo os riscos 
de complicações relacionadas à gravidez. Esse estudo considera a im-
portância da prática de exercício físico  durante a gestação, contribuindo 
para uma melhora na qualidade de vida, melhorando a assistência de 
enfermagem na adoção de medidas educativas na prevenção de doen-
ças. Conclui-se a importância da disseminação de informações durante 
a consulta de pré-natal, abordando os diversos benefi cios para as ges-
tantes, afi m de que elas consigam adotar hábitos saudáveis durante a 
gestação, repercutindo positivamente na qualidade de vida.
Palavras-chaves: Estratégia Saúde da Família; exercício físico; gra-
videz; saúde da mulher.
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ABSTRACT
The objective of the study was to investigate the (eSF) nurse’s at-
tributions in encouraging the practice of physical exercise during 
pregnancy, its benefits, contraindications and its prescriptions. Arti-
cles from the Scientific Electronic Library Online (Scielo) and Virtu-
al Health Library (BVS) databases were searched, and 11 articles 
were found. The results showed that the practice of physical exercise 
during pregnancy is safe, improving the health of the pregnant wom-
an/fetus, reducing the risk of complications related to pregnancy. This 
study considers the importance of physical exercise during pregnan-
cy, contributing to an improvement in quality of life, improving nursing 
care in the adoption of educational measures to prevent diseases. It 
is concluded the importance of disseminating information during the 
prenatal consultation, addressing the various benefits for pregnant 
women, so that they can adopt healthy habits during pregnancy, pos-
itively impacting the quality of life.
Keywords: Family Health Strategy; physical exercise; pregnancy; 
women’s health.

INTRODUÇÃO

A gestação é caracterizada pelo período em que a mulher por 
nove meses, guarda um ser que surgiu a partir de células sexuais 
(espermatozoides e óvulo), ocasionando diversas alterações que en-
volvem todo o seu organismo. A mulher gestante vive diversas trans-
formações no aspecto biológico e psíquico e todas elas variam de 
gestante para gestante e de acordo com a idade gestacional (SILVA 
et al., 2015).

Diante disso, essas alterações podem precipitar a dor, que em 
alguns casos pode levar à incapacidade. Além disso, a gravidez pode 
aumentar condições dolorosas pré- existentes. (ARAGÃO e TOBIAS, 
2019). A dor lombar gestacional é a principal queixa de desconforto 
musculoesquelético durante a gravidez e está diretamente relaciona-
da à funcionalidade e qualidade de vida. (DUARTE et al., 2018).

A atividade física é qualquer movimento corporal, sendo produ-
zido pela contração muscular esquelética elevando substancialmente 
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o dispêndio de energia, maior do que em repouso, abrangendo diver-
sas atividades, como trabalho, locomoção, afazeres domésticos, ati-
vidades recreativas e o exercício. O exercício físico, é uma subclasse 
da atividade física, é toda atividade estruturada, planejada e repetiti-
va que tem por objetivo a melhoria da saúde e a manutenção de um 
ou mais componentes da aptidão física (NASCIMENTO et al., 2014).

A prática de exercício físico é considerado uma prática segu-
ra, desde que seja respeitada a frequência, intensidade e duração, 
e na ausência de contraindicações absolutas, as mulheres devem 
ser encorajadas a praticar exercício físico regular durante a gestação 
(MIRANDA et al., 2019).

Assim sendo, a prática ajuda a reduzir a dor lombar, constipa-
ção e edema; melhora a disposição, humor, postura e também reduz 
a insônia, ansiedade e o risco de depressão, contribuindo para o au-
mento da massa muscular (SANTOS et al., 2016).

Durante o pré-natal é um momento propício para que os profis-
sionais façam intervenções, pois as gestantes estão em assistência di-
reta, realizando exames de rotina, fazendo retornos frequentes e tendo 
oportunidade de receber com interesse e atenção uma série de novas 
orientações. Proporcionando uma  melhora no estilo de vida e hábitos 
alimentares, durante e após a gestação. (NASCIMENTO et al., 2014).

Essa pesquisa se dispõe a identificar a importância do exer-
cício físico em gestantes e o papel do enfermeiro nesse processo. A 
relevância do tema dá-se pois não é comum encontrar gestantes pra-
ticando exercício físico, possibilitando o aparecimento de doenças e 
oferencendo possíveis riscos à saúde do binômio mãe-filho. 

Nesse sentido o enfermeiro da  (eSF) desempenha um papel 
fundamental durante o pré-natal, sendo capaz de identificar quais 
obstáculos podem ser revolvidos e os métodos necessário para a 
realização e a inserção das gestantes na prática de exercício físico, 
contribuindo para a produção de mudanças concretas e saudáveis 
nas atitudes da gestante, da sua família, comunidade, exercendo um 
papel educativo.

Diante disso, essa pesquisa busca saber: quais as atribuições 
do enfermeiro da eSF no incentivo à prática de exercício físico duran-
te a gestação?
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Portanto, esse artigo se propõe a discorrerb sobre a impor-
tância da prática de exercício físico na gestação, com o enfoque nos 
benéficios para mãe e feto, assim como a conduta do enfermeiro no 
incentivo dessa prática durante a consulta de pré-natal.

Com o objetivo do estudo foi investigar as atribuições do enfer-
meiro da (eSF) no incentivo à prática de  exercício físico na gestação. 

DESENVOLVIMENTO 

O estudo trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva 
com abordagem integrativa. A amostra desse estudo é construída 
com base publicações disponíveis na bases de dados Scientific Ele-
tronic Library Online (Scielo) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 
Para tanto utilizados os seguintes descritores: Estratégia Saúde da 
Família; Exercício Físico; Gravidez e Saúde da Mulher. A busca foi 
feita com a associação de um ou mais descritores e para isso utilizou-
-se o operador booleano “AND”.

Os critérios de inclusão é as produções publicadas na íntegra, 
entre os anos de 2010 a 2021, em língua portuguesa e em outros 
idiomas, inglês e espanhol, localizadas nas bases de dados a partir 
dos descritores selecionados. Excluídas as  produções publicadas 
em período inferior a 2010 e que não foram pertinentes à temática, 
como também publicações repetidas, cartas ao leitor, dissertações e 
teses. 

Somando todas as bases de dados, foram encontrados 147 
artigos diante todas as associações. Após a leitura dos títulos dos ar-
tigos notou-se que alguns se repetiam nas diferentes bases e outros 
não preenchiam os críterios deste estudo. A amostra final contou com 
11 artigos que preenchiam os critérios inicialmente propostos. 
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Figura I – Fluxograma final do cruzamento de estudos incluídos

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA FISIOLOGIA DA GESTANTE 
E DO FETO

Durante a gestação ocorrem diversas mudanças anatômica 
e fisiológicas no corpo da mulher. As adaptações apresentam varia-
ções quanto a idade gestacional e refletem nas taxas de crescimento 
do bebê e nas mudanças do ganho de peso gestacional. Nesse sen-
tido, todas essas adaptações devem ser consideradas para a prática 
de exercício físico (MIELKE et al., 2021).

Diante disso, inúmeras são as vantagens da prática de exer-
cício físico, dentre elas: menor incidência de depressão pós-parto, 
diminuição do trabalho de parto, menor é a incidência de parto cesá-
reo, além do menor tempo de hospitalização, menor desconforto físi-
co durante a gestação, diminuindo assim a dor lombar, menor ganho 
de peso e além de melhorar o condicionamento físico da gestante 
(FONSECA E ROCHA, 2012).

Ainda em relação ao efeito da prática de atividade física ges-
tacional sobre os desfechos materno-infantil, houve uma diminuição 
em partos por cesariana e também diminuição de natimorto, para as 
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mulheres que faziam exercício durante a gestação. É de extrema im-
portância esses achados para a saúde pública, pois mostra que a 
prática de atividade física é benéfica tanto para saúde da mãe quan-
to do concepto (DUMITH et al., 2012).

Os artigos analisados mostram as diversas vantagens de ado-
tar a prática de exercício físico durante o período gestacional, reper-
cutindo positivamente na saúde da mãe e do feto, no qual se torna 
um fator positivo na prevenção da morbidade e da mortalidade das 
gestantes.

Sendo assim, quando a gestante prática exercícios físicos, 
ocorrem diversas adaptações fisiológicas como a modificação no 
corpo, redistribuição do fluxo sanguíneo, temperatura, alterações na 
ventilação, no débito cardíaco e no fluxo sanguíneo renal, ocasionan-
do diversos benefícios inerente a essa prática.

Além de promover mudanças na composição corporal, ajuda 
a limitar o ganho de peso, melhora também o condicionamento car-
diovascular, reduz o estresse, melhora a qualidade de vida e promo-
ve mudanças bioquímicas, morfológicas e fisiológicas no músculo es-
quelético.

Ocorre também a melhora na capacidade da gestante fazer as 
atividades do dia a dia, ajudando na diminuição e a intensidade das 
dores nas costas, a prática ainda ajuda na inclusão social e na cria-
ção e fortalecimento de laços sociais vínculos e solidariedade, redu-
zindo o risco de o bebê nascer prematuro, ajudando o bebê a nascer 
com peso adequado.

O autor relata que a prática de exercícios físicos em gestantes 
com diabetes, tem a finalidade de diminuir a intolerância à glicose, fa-
zendo com que tenha uma redução da dosagem diária de insulina. 
Praticar exercícios durante a gravidez é importante, pois aumenta o 
bem-estar e reduz o estresse, além de proteger contra dores nas cos-
tas e manter o tônus e a força da musculatura (MEREY et al., 2013).

Dessa forma, nota-se que a prática de exercício físico, com 
intensidade moderada auxilia de forma positiva no controle glicêmico 
de gestantes com DMG, ocasionando assim uma melhora na quali-
dade de vida do feto e da mãe, além de diminuir o risco de dificulda-
des durante o parto.
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Em contrapartida, apesar de existir inúmeras vantagens que 
a pática de exercício físico traz para todas as mulheres, incluindo as 
gestantes, existe as contraindicações e também os sinais de aler-
ta que não é indicado a prática de exercício físico tais como: doen-
ça pulmonar restritiva, a cardiopatia com repercussão hemodinâmica 
grave, gestação múltipla com risco de trabalho de parto prematuro, 
insuficiência cardíaca congestiva, sangramento uterino, placenta pré-
via após 26 semanas de gestação, o trabalho de parto prematuro e 
a hipertensão induzida pela gravidez (FONSECA E ROCHA, 2012).

O quadro abaixo, retirado da pesquisa de Mielke mostra de 
forma resumida algumas das contraindicações:

Quadro I – Contraindicações para a prática de atividade física duran-
te a gestação.

Prática de atividade física deve ser 
acompanhada por um profissional 

capacitado
Prática de atividade física é contraindicada

Doenças respiratórias leves controladas
Doenças respiratórias graves (ex. doença 
pulmonar obstrutiva crônica, doença pulmonar 
restritiva e fibrose cística)

Doenças cardíacas leves, congênitas ou 
adquiridas

Doenças cardíacas graves com intolerância 
ao exercício (congênitas ou adquiridas)

Diabetes tipo 1, desde que bem controlada Arritmia grave ou descontrolada

Pré-eclâmpsia leve Descolamento de placenta

Ruptura prematura de membranas pré-ter-
mo (antes das 37 semanas de gestação) Vasa prévia

Placenta prévia após 28 semanas de 
gestação Restrição no crescimento intrauterino

Doença de tireoide não tratada Trabalho de parto prematuro ativo

Transtornos alimentares sintomáticos Pré-eclâmpsia grave

Deficiências nutricionais ou desnutrição Insuficiência cervical

Uso excessivo de cigarros (acima de 20  
cigarros/dia) na presença de comorbida-
des (ex. hipertensão, diabetes

Fonte: (MIELKE et al., 2021).

Diante disso, diversas situações são consideradas contraindi-
cação absoluta ao exercício físico, e é necessário que a recomenda-
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ção seja feita por um profissional capacitado. Dessa forma aquelas 
gestantes sem nenhumas contraindicações e saudáveis podem reali-
zar atividades simples, como a caminhada tanto em intensidades le-
ves e moderadas.

Além disso, algumas precauções devem ser tomadas, princi-
palmente em atividades que envolvam riscos de queda ou contato fí-
sico intenso com pessoas e objetos como: lutas, basquete, futebol e 
outras.

A recomendação para a prática de exercício físico é maior no 
segundo trimestre, sendo a prática mais aconselhável a caminhada, 
destacou um aspecto positivo de acordo com diferenças do nível de 
atividade física prévio da mulher. A recomendação também foi mais 
frequente no serviço privado (ROMERO et al., 2015).

Dessa forma, os fetos de mães que praticam exercício físico 
durante a gestação toleram melhor o trabalho de parto do que aque-
les cujas mães que não fazem exercícios, e na ausência de complica-
ções obstétricas, a prática de exercícios físicos é indicada para pro-
mover a qualidade de vida da gestante.

Na ausência de complicações obstétricas, a prática de exercícios 
físicos moderados por 30 minutos ou mais por dia, num total de 150 mi-
nutos por semana, tem sido recomendada (PIGATTO et al., 2014).

EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NO ESTADO GERAL DA GES-
TANTE

A atividade física tem um papel de fundamental importância 
na manutenção da saúde física e mental de todos os indivíduos. As 
mulheres se beneficiam com essa prática de exercícios, pois mulhe-
res ativas têm menos riscos a obesidade, além de apresentarem me-
lhor aptidão musculoesquelética e cardiorrespiratória. Tem-se ainda 
menos riscos de desenvolver doenças cardiovasculares e então pos-
sivelmente estão mais satisfeitas com sua autoimagem, apresentan-
do melhor autoestima (FONSECA E ROCHA, 2012).

As inúmeras mudanças na gestação, como: o ganho de peso 
corporal e a mudança do centro de gravidade, podem ocasionar uma 
lordose progressiva, no qual essas alterações levam a um aumento da 
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carga articular na coluna vertebral, que pode ocasionar dores, princi-
palmente lombares. Os exercícios físicos entram com um papel funda-
mental para o fortalecimento dos músculos abdominais e das costas, 
reduzindo assim o surgimento de dores (MIELKE et al., 2021).

Nesse sentido, para a mulher gestante os benefícios não são 
diferentes. É esperado que a prática de exercícios físico se estenda 
tanto durante a fase fértil da mulher, para que durante o período ges-
tacional ocorra os diversos benefícios para essa gestante.

Diante dos artigos analisados, mulheres que já praticavam algum 
tipo de exercício físico anteriormente ao período gestacional apresen-
ta mais chance de manter a prática comparada às mulheres que   não   
praticavam previamente. Portanto se torna necessário que o profissio-
nal recomende durante a consulta de pré-natal sobre adotar a prática de 
exercício físico afim de que ocorra melhorias na vida dessa gestante.

Durante a consulta de pré-natal, é elevado a gama de informa-
ções e mudanças que essas gestantes são submetidas durante esse 
período, dessa forma pode ocorrer que as mesmas não consigam ab-
sorver todo o conteúdo discutido durante essas consultas. O atendi-
mento do serviço de pré-natal envolve milhares de ações no sentido 
de reduzir o risco de problemas durante o período gestacional, pos-
sibilitar também ao feto um desenvolvimento intrauterino adequado 
afim de evitar à mortalidade perinatal (ROMERO et al., 2015).

Dessa forma, um dos motivos que levam à inatividade da prá-
tica de exercício físico durante a gestação é o desconhecimento so-
bre como praticar os exercícios físicos, as finalidades de cada exer-
cício, as limitações de alguns grupos populacionais e também as 
percepções distorcidas sobre os benefícios do movimento.

É de extrema importância destacar que a prática regular em 
mulheres gestantes e lactentes, melhora a aptidão cardiovascular 
materna sem afetar a produção e também a composição do leite. 
Evidências sugerem que as mulheres ativas são menos propensas a 
apresentarem depressão no pós-parto quando comparadas com as 
menos ativas. Além de auxiliar a mulher a retornar ao peso anterior à 
sua gestação (MIELKE et al., 2021).

Desta maneira, a inclusão de ações preventivas como a reco-
mendação da atividade física no lazer implica em mais uma atividade 
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a ser desenvolvida, portando entende-se que a capacitação dos pro-
fissionais de saúde sobre a importância regular de atividade física na 
gestação e também como realizar o aconselhamento, seja de funda-
mental importância para que ocorra as recomendações eficientes na 
promoção da atividade física no lazer (ROMERO et al., 2015).

Apesar de todos os conhecimentos sobre a prática e os bene-
fícios que ela pode trazer para a gestante e o bebê, grande parte des-
sas mulheres não atingem as recomendações. E ao longo dos trimes-
tres da gestação ocorre uma queda da quantidade de atividade física e 
ocorre o mesmo no pós-parto. Existem diversas barreiras percebidas 
pelas gestantes que podem justificar a falta de engajamento em uma 
vida ativa, as mais comuns estão relacionadas com a própria gestante.

As barreiras mais comuns são os sintomas e as limitações 
como o cansaço, náusea, dor física, fadiga e também alterações cor-
porais, que gera a diminuição da motivação, impedindo que elas se tor-
nem ativas durante a gestação. Ocorre ainda, as inseguranças sobre a 
prática de exercício físico na gestação estão relacionadas as barreiras 
interpessoais, como a falta de aconselhamento e informações adequa-
das, a falta de apoio social e o desconhecimento de orientações sobre 
como se exercitar durante a gestação (MIELKE et al., 2021).

Em contrapartida apesar de existir diversas barreiras, exis-
te os facilitadores, que aumentam o engajamento dessas gestantes 
e puérperas na prática de exercício físico. Todas as mulheres com 
maior nível de escolaridade que em muitos casos têm maior acesso 
aos facilitadores, são comumente mais ativas, ainda assim uma boa 
saúde materna e do bebê, bem-estar físico, desconfortos da gesta-
ção amenizados, estresse reduzido e uma boa autoestima e forma 
física.

Além disso, essas gestantes tem o acesso a informações so-
bre benefícios e de como praticar exercício físico, o suporte social e 
o acesso a instalações seguras e adequadas facilitam uma gestação 
mais ativa. No período pós-parto alguns dos principais facilitadores 
são o suporte do companheiro(a), o suporte social da família e ami-
gos, além dos benefícios de bem-estar físico e mental que são pro-
porcionados pela atividade física.
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EXERCÍCIO FÍSICO COMO PRÁTICA DE SAÚDE E LAZER PARA 
A GESTANTE

Uma crescente de evidências tem demonstrado segurança e 
todos os benefícios do exercício físico para gestantes. Apesar dis-
so, de todas as recomendações estarem documentadas, popular-
mente ainda existe uma preocupação sobre o fato de que a prática 
possa prejudicar a saúde das gestantes e do bebê.  Portanto, é ne-
cessário que sejam criadas estratégias de disseminação de infor-
mações baseadas nas evidências para profissionais de saúde para 
que a população e principalmente as gestantes estejam amparadas 
(MIELKE et al., 2021).

Existem diversos tipos de exercícios físicos que podem ser pra-
ticados pelas gestantes, divididos em três grandes categorias que são 
os exercícios aeróbicos, que visa o ganho de força e envolve adapta-
ções cardiovasculares mais expressivas, exercícios resistidos realiza-
dos afim de obter a hipertrofia e força muscular e por fim exercícios de 
alongamento que causam um aumento no tamanho das fibras muscu-
lares, melhorando assim a flexibilidade (SANTINI et al., 2017).

Dessa forma, a prática de exercício físico é segura e não apre-
senta risco para o desenvolvimento fetal, não aumentando o risco de 
abortos, anomalias congênitas, mortalidade prematuras, ruptura da 
bolsa amniótica antes de iniciar o trabalho de parto, cesarianas, in-
dução do trabalho de parto, tempo de parto, laceração do períneo, 
fadiga, lesão, trauma musculoesquelético e danos maternos, mesmo 
quando praticada no primeiro trimestre.

Portanto a prática de exercício físico é necessária que seja in-
dicada por um profissional de saúde que esteja em acompanhamen-
to do pré-natal e também deve ser orientada por um profissional ca-
pacitado, incluindo profissional de educação física e fisioterapeutas 
que tenham experiência com a orientação de exercício físico para 
gestantes. O acompanhamento com um profissional tem como ob-
jetivo manter a segurança da mãe e do bebê (MIELKE et al., 2021).

Além disso, é de extrema importância ressaltar que as mulhe-
res que não praticava nenhum tipo de exercício rotineiramente antes 
da gestação, deve-se iniciar aos poucos, com exercícios contínuos e 
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dessa forma ir aumentando gradativamente as sessões diárias, para 
uma melhora na qualidade de vida.

As atividades consideradas seguras para o início ou continuação, 
havendo uma necessidade de adaptação em algumas modalidades de-
vido às alterações fisiológicas ocorridas neste período e às necessidades 
fetais: caminhada, natação , bicicleta ergométrica, atividades aeróbicas 
de baixo impacto, ioga e pilates modificados (evitando aquelas posições 
que resultem em diminuição do retorno venoso e hipotensão), esportes 
com raquete (evitando movimentos rápidos que possam afetar o equilí-
brio, e proporcionando o risco de quedas), corrida e resistência treina-
mento para mulheres que já praticavam essas atividades antes de engra-
vidar e que estão sob acompanhamento médico (SANTINI et al., 2017).

A respeito desse cenário, algumas atividades devem ser evi-
tadas durante o período gestacional, aquelas atividades em que tem 
mais impacto ou com saltos, em que ocorra um maior risco de que-
das e traumas na região da barriga.

Portanto, os artigos analisados e disponíveis mostram que a 
prática de exercício físico durante o período gestacional é segura e 
não apresenta riscos para o desenvolvimento fetal e saúde da crian-
ça. E sim que os exercícios físicos estão associados com a redução 
do risco de macrossomia, e de outros resultados adversos, incluindo 
parto prematuro e baixo peso ao nascer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A partir dos estudos analisados, verificou-se que a prática de 
exercício físico durante a gestação e no período pós-parto é segura, 
trazendo diversos benefícios para o binômio mãe-filho, melhorando a 
saúde da gestante e do bebê, além de ser capaz de reduzir os riscos 
de algumas complicações relacionadas à gravidez.

Os exercícios e atividade física têm ganhado cada vez mais 
popularidade entre as mulheres ao longo dos anos, assumindo im-
portância relevante na vida de muitas delas. Deste modo, não foi en-
contrado nas literaturas estudos que comprovassem que a prática de 
exercícios físicos durante a gestação fosse maléfica, mas sim a re-
comendação e seus benefícios durante todo o período gestacional.
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Além disso, não foi encontrado na literatura estudos que com-
provassem algum tipo de padronização de qual exercício é mais in-
dicado para a gestante, diante disso esse estudo mostrou a indica-
ção e os benefícios de alguns exercícios que podem contribuir para 
o estado de saúde dessa mulher. Portanto, a hipótese de discorrer 
sobre a importância da prática de exercício físico na gestação, com 
o enfoque nos benéficios para mãe e feto, assim como a conduta do 
enfermeiro no incentivo dessa prática durante a consulta de pré-na-
tal, foi confirmada.   

Diante disso, é importante que haja capacitações frequentes, 
para que assim, os profissionais saibam como agir na consulta de 
pré-natal, abordando os benefícios para as gestantes afim que elas 
consigam adotar hábitos saudáveis durante a gestação, repercutindo 
positivamente na qualidade de vida, contribuindo para a força mus-
cular, aumentado o bem estar físico e psicológico da gestante, além 
dos benefícios a saúde e desenvolvimento do feto.
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RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo verificar a importância da orien-
tação de profissionais de enfermagem na prática da amamentação em 
tempos de COVID 19. Trata-se de um estudo de revisão de literatura 
que aborda publicações no período entre os anos de 2019 e 2021. 
Estudos apontam que amamentar é essencial ao binômio mãe-filho 
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para as gestoras. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, sur-
giram preocupações em relação ao risco de transmissão do vírus por 
meio do leite materno, porém não há comprovação que o mesmo seja 
prejudicial para o bebê. Não foi identificado o novo coronavírus no leite 
materno, no entanto são feitas recomendações de prevenção as mães 
para evitar os riscos de contaminação e o mesmo vale para mães doa-
doras. Logo, ainda não há nenhuma confirmação da suspensão do 
aleitamento materno e de doações de leite humano.
Palavras-Chaves: Amamentação; Aleitamento materno; Infecção 
por coronavírus; Enfermagem; Leite humano.

ABSTRACT
The present study aims to verify the importance of guiding nursing 
professionals in the practice of breastfeeding in times of COVID 19. 
It is a literature review study that addresses publications in the peri-
od between 2019 and 2021. Studies point out that breastfeeding is 
essential to the mother-child binomial and that the guidance of the 
nursing team for the managers is of paramount importance. In times 
of a pandemic of the new coronavirus, concerns have arisen about 
the risk of transmission of the virus through breast milk, but there is 
no proof that it is harmful to the baby. The new coronavirus has not 
been identified in breast milk, however, prevention recommendations 
are made to mothers to avoid the risks of contamination and the same 
goes for donor mothers. Therefore, there is still no confirmation of the 
suspension of breastfeeding and human milk donations.
Keywords: Breastfeeding; Breastfeeding; Coronavirus infection; Nu-
rsing; Human Milk.

1 INTRODUÇÃO

A Pandemia do Coronavírus (COVID-9) iniciou em 2019 com 
a transmissão do vírus por meio de gotículas respiratórias as quais 
disseminam através de contato pessoa a pessoa e com objetos uti-
lizados pela pessoa infectada. A COVID-19 pode infectar qualquer 
indivíduo, mas aqueles com comorbidades correm o maior risco de 
sofrerem complicações decorrentes da infecção. No que diz respei-



54

to a gestantes e puérperas alguns estudos não apontam evidências 
de transmissão vertical do vírus ou por meio da lactação, embora 
em alguns países, tenham sido recomendada a suspensão da prá-
tica do aleitamento materno nos casos suspeitos ou confirmados de 
puérperas com COVID-19. A suspensão da lactação pode impactar 
negativamente na mãe e no bebê, pois o leite materno é o alimento 
mais completo sendo , portanto, essencial nos primeiros dias de vida 
do recém-nascido e para o bebê, trazendo benefícios para o binômio 
mãe/filho (LIMA et al., 2020).

Embora ainda haja preoupações referente a possível trans-
missão mãe/filho durante a amamentação, organizações como OMS 
(Ministério da Saúde) e UNICEF (Fundo Internacional de Emergência 
a Criança) apontam que há beneficios imunológicos e psicossomá-
ticos de curto e longo prazo do aleitamento materno para a criança. 
Atualmente, as recomendações apontam que, no momento, existem 
evidências insuficientes que validem a transmissão da COVID-19 por  
meio do aleitamento sendo então, desnecessárias medidas de sepa-
ração mãe/filho e interrrupção do aleitamento independente de um 
resultado positivo para a patologia. Apesar de tais diretrizes, ainda há 
divisões de opiniões entre os profissionais de saúde da linhade frente 
quanto a recomendação a puérperas infectadas amamentarem seus 
bebês (VASSILOPOULOU et al.,2021).

Atuação da enfermagem nos cuidados durante a amamenta-
ção é de extrema importância, sendo que o enfermeiro é o profissio-
nal que tem a função de treinar outros profissionais afim de melhor 
prepará-los para orientar, auxiliar, estimular e intervir no aleitamento 
no pós-parto. Em tempos de pandemia da COVID-19 a preocupação 
com a infecção na gestação aumenta e durante a lactação também, 
sendo necessário tomar medidas de precaução como, lavar as mãos 
antes de tocar no bebê na hora da mamada. Caso a mãe esteja com 
suspeita ou infectada pelo COVID e não se sinta segura de amamen-
tar é recomendado que ela extraia o seu leite ou use bombas de ex-
tração láctea e um cuidador saudável com conhecimento das técni-
cas poderá oferecer o leite ao bebê (ALMEIDA et al., 2021).

Vale ressaltar que a escolha sobre realizar ou não a amamen-
tação deve ser discutida e acordada entre a gestante e a equipe de 
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saúde responsável pelo caso com base nas evidências cientificas 
contidas no momento e no estado de saúde e bem estar da puérpera 
e do recém-nascido (SILVA et al., 2022).

Diante da necessidade de mais estudos acerca do tema o pre-
sente trabalho objetiva verificar as recomendações sobre amamentação 
por puérperas suspeitas ou confirmadas para COVID-19, destacar a im-
portância do papel do enfermeiro na prática da amamentação diante da 
COVID-19 e nas orientações e cuidados com a mãe e o bebê.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura que aborda pu-
blicações no período do ano de 2019 até o ano de 2021, nos idio-
mas português, inglês e espanhol. Foram excluídos os estudos que 
não enfatizavam a temática da atuação da enfermagem na prática da 
amamentação em tempos de COVID-19. Foram realizadas buscas 
nas base de dados, no portal regional da biblioteca virtual em saú-
de (BVS), na biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library online 
(SCIELO); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS); Medical Literature Analys is and Retrievel System 
Online(MEDLINE) e Revista Brazilian Journal of Health Review utili-
zando os seguintes descritores: Amamentação; Aleitamento mater-
no; Infecção por corona vírus; Enfermagem. 

3 RESULTADOS 

Foram selecionados 26 artigos e destes foram escolhidos 14 
estudos que atendiam aos critérios de inclusão do estudo. O quadro 
1 mostra os estudos incluídos na pesquisa conforme título, autores, 
ano de publicação, tipo de estudo e objetivo. 
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Tabela 1 - Informações quanto ao título, autores, ano de publicação, 
tipo de estudo e objetivo dos estudos que foram selecionados para 
participar da pesquisa

Nú-
mero Título Autores Ano de 

publicação
Tipo de 
estudo Objetivo

01
Guidance on breas-
tfeeding during the 

Covid-19 pandemic.

CALIL, Valdenise 
Martins Laurindo 
Tuma. KREBS, 

Vera Lucia Jorna-
da. CARVALHO, 
Werther Brunow.

2020 Revisão de 
literatura

Recomendar e orien-
tar sobre o aleitamen-
to materno para mães 
com Covid-19 suspei-
tos ou confirmados.

02

Care re commenda-
tions for parturiente 

and post partum 
women and new 
borns during the 

COVID-19 pandem-
ic: a scoping review

MASCARENHAS, 
Vitor Hugo Alves. 
BECKER, Adriana 
Caroci. VENAN-

CIO, Kelly Cristina 
Máxima Pereira. 

BARALDI, Nayara 
Girardi. DURKIN, 
Adelaide Caroci. 
RIESCO, Maria 
Luiza Gonzalez.

2020

Revisão 
de escopo 
de artigos 

identificados 
em bancos de 
dados, reposi-
tórios e listas 
de referência 

de artigos 
incluídos no 

estudo

Mapear os conheci-
mentos atuais sobre 
recomendações para 
o trabalho de parto, 

parto e cuidados com 
recém-nascidos (RN) 
no contexto do novo 

coronavírus

03 Breastfeeding and 
COVID-19.

GALINDO-SE-
VILLA, Norma 

Del C; CONTRE-
RAS-CARRETO, 

Nilson A

2021
Revisão 

Sistemática 
de literatura

Identificar estudos 
sobre intervenções 

de amamentação que 
incluem mãe suspeitas 

ou confirmadas de 
COVID-19.

04

Consultoria em 
amamentação 

durante a pandemia 
COVID-19: relato de 

experiência

LIMA, Ana Caro-
lina Maria Araújo 
Chagas Costa; 
CHAVES, Anne 
Fayma Lopes

2020 Relato de 
experiência

Relatar a experiencia 
de consultorias em 
amamentação no 

atendimento as lactan-
tes durante a pande-

mia de COVID-19

05

Breastfeeding and 
Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) 
Vaccination: Position 
Statement of Indian 
Academy of Pedia-
trics Advisory Com-

mitteeon Vaccination 
and Immunization 

Practices.

KASI, Srinivas 
G; DHIR, Shashi 

Kant; SHIVANAN-
DA, S; MARATHE, 

Sanjay; 

2021 Guia de práti-
ca clinica

Produção de um do-
cumento baseado em 
evidências para orien-
tar os pediatras a dar 
conselhos as mães 

amamentando sobre 
a segurança das 

vacinas COVID-19 em 
lactantes
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Fonte: Próprios Autores

4 DISCUSSÃO

A COVID-19 trouxe preocupações para a população, por ser 
um vírus novo e que pouco se sabia sobre como se comportava nos 
serem humanos, sobretudo nos indivíduos com comorbidade e ges-
tantes/ lactantes. E desta forma levantou-se o questionamento: É se-
guro amamentação por mães suspeitas ou confirmadas para o novo 
coronavírus?

Com relação as lactantes, ainda é recomendado a prática da 
amamentação, pois os benefícios da amamentação se sobrepões 
aos problemas que a suspensão da lactação acarretaria para a mãe 
e o filho. Embora, ainda seja controverso o entendimento sobre a 
prática da amamentação pelas mães suspeitas ou confirmadas para 
COVID-19, estudos anteriores não haviam identificado o vírus no lei-
te materno, já pesquisas mais recentes apontam que foi identificado 
o vírus no leite materno de mães infectadas com o vírus e 

Também foi objeto desse estudo conhecer a preparação da 
enfermagem quanto a prática da amamentação, realizada em tem-
pos de COVID-19. Entende-se que o treinamento, atualização profis-
sional e qualificação pela enfermagem que atua nesta área são im-
prescindíveis para orientações de qualidade e resultados eficazes.

Quanto ao papel da enfermagem nas orientações as puér-
peras e nutrizes devem destacar a importância da higienização das 
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mãos antes de tocar a boca do bebê ou do contato com o mamilo e 
uso de máscara. Para atuação da enfermagem no banco de leite hu-
mano é imprescindível a qualificação do profissional de enfermagem 
para orientar e instruir as mães doadoras sobre a doação do leite ma-
terno em tempos de COVID-19.

Faz-se necessário o seguimento dos protocolos de prevenção 
a exposição e contaminação por COVID-19 para manter o funciona-
mento do banco de leite humano e dessa forma suprir a necessida-
de das mães que não podem amamentar com segurança. Tais insti-
tuições, se possível, devem testar as mães doadora, para assegurar 
a não disseminação do vírus, já que evidências apontam a presença 
de vírus no leite, embora as conclusões ainda sejam controversas e 
ainda necessite de estudos mais aprofundados sobre o tema com-
preender tal fenômeno.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos apontam, até o momento, que não há evidências de 
infecção do recém-nascido, pelo COVID-19, através do leite mater-
no. No entanto há uma necessidade de estudos mais aprofundados 
relacionados a prática da amamentação em tempos de COVID-19, 
pois ainda há discordâncias quanto aos riscos e prejuízos da ama-
mentação pela mãe com suspeita ou infectada pelo novo coronaví-
rus. A atuação da enfermagem, nas orientações e cuidados com a 
amamentação são imprescindíveis, mesmo em período de pande-
mia, pois irão atuar orientando as puérperas, dirimindo as dúvidas 
destas e minimizando a ansiedade que se apresenta durante o pro-
cesso de amamentação sobretudo em tempos de pandemia, treinan-
do outros profissionais, ou realizando consultorias, sejam elas na mo-
dalidade presencial ou remota. No entanto, faz-se necessário que 
o profissional esteja habilitado, atualizado quanto as informações e 
práticas pertinentes ao tema, sinta-se capacitado a orientar as mães 
e siga os protocolos de segurança recomendados.
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RESUMO
Esse estudo apresenta por objetivo, analisar a produção científica so-
bre a atuação da enfermagem para a adesão da população masculina 
na APS. Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) rea-
lizada em bases de dados indexadas na Biblioteca Virtual de Saúde 
(BVS). Utilizando-se dos descritores “Saúde do homem” e “Enferma-
gem em Saúde Pública”, “Saúde do homem” e “Atenção Primária a 
Saúde” obtendo 1.143 artigos. Aplicando os filtros: texto completo; idio-
mas: português, inglês e espanhol; recorte temporal de 2009 a 2021 
sendo utilizado critérios de inclusão e exclusão: resultando em 10 ar-
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tigos. Os resultados reforçam a necessidade quanto a desconstrução 
de estereótipos de gênero. Foi possível identificar que há uma dificul-
dade dos enfermeiros em encontrar formas de trazer os homens para 
APS e carência quanto o conhecimento quanto a saúde masculina. 
Cabe destacar a necessidade de potencializar a formação acadêmica 
em enfermagem com vistas a importância da saúde masculina. 
Palavras-chave: Saúde do homem; Enfermagem em Saúde Pública; 
Atenção Primária a Saúde.

ABSTRACT
This study aims to analyze the scientific production on the role of nurs-
ing for the adhesion of the male population in PHC. This is an Integra-
tive Literature Review (RIL) carried out in databases indexed in the 
Virtual Health Library (VHL). Using the descriptors “Men’s Health” and 
“Public Health Nursing”, “Men’s Health” and “Primary Health Care”, 
obtaining 1,143 articles. Applying the filters: full text; languages: Por-
tuguese, English and Spanish; temporal cut from 2009 to 2021, using 
inclusion and exclusion criteria: resulting in 10 articles. The results 
reinforce the need for the deconstruction of gender stereotypes. It 
was possible to identify that there is a difficulty for nurses to find ways 
to bring men to PHC and a lack of knowledge about men’s health. It is 
worth highlighting the need to enhance academic training in nursing 
with a view to the importance of male health.
Key words: Mens Health; Public Health Nursing; Primary Health Care.

Introdução

Segundo Da Silva et al. (2013) a população masculina é a que 
mais morre precocemente, mesmo com isso a maioria dessa população 
não vê a prevenção e promoção de saúde como algo essencial para seu 
cuidado. Diferente das mulheres que tem o maior percentual em utiliza-
ção da Atenção Primária à Saúde (APS), podendo estar relacionado a 
esse fato todas as crenças de uma cultura patriarcal que supervaloriza a 
masculinidade do homem o afastando do interesse em “buscar saúde”.

Para o IBGE, no ano de 2019, só 30,1% da população mas-
culina do Brasil buscou algum atendimento na atenção primária, di-
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ferente do público feminino que lidera essa margem com 69,1%, 
pesquisa realizado com pessoas maiores de 18 anos, e usuárias do 
Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2019).

Do ponto de vista biológico, o homem é um ser vulnerável a 
qualquer tipo de patologia, tanto quanto o ser mulher, mas apesar 
dessa propensão, mesmo em tempos de avanços históricos e tec-
nológicos, os homens não praticam o auto cuidar ou procuraram as-
sistência em saúde, podendo isso ser influência de estereótipos de 
gênero, socioculturais e institucionais que concebem o homem como 
um ser: “forte”, “viril” e “invulnerável”, padrões esses, impostos pela 
sociedade desde os primórdios (SIQUEIRA et al., 2014).

Uma das principais portas de entrada para o sistema de saú-
de é APS, que por sua vez, possui diversos programas voltados para 
saúde, sendo constituída por uma equipe multidisciplinar para aten-
der toda a população com universalidade, promovendo a preven-
ção, promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. Mes-
mo havendo a universalidade no atendimento dos usuários, quando 
comparando com a participação do público feminino, os homens não 
têm a mesma participação, apesar de ter uma boa expansão geográ-
fica e estratégias com grande engajamento e acessibilidade, há difi-
culdades para atrair o público masculino, sendo pouco frequentado 
por esses se tornando um desafio para a equipe da APS (COELHO; 
MELO, 2018).

Nesse contexto de atenção à saúde, Ferreira et al., (2018) 
afirma que a enfermagem assume protagonismo e é uma profissão 
essencial no sistema de saúde, seja, na sua atuação individual como 
coletiva junto com sua equipe, dispondo do objetivo de produzir ações 
de saúde para atender à necessidade dos seus usuários. As ativida-
des do enfermeiro vão englobar intervenções focadas nos indivíduos, 
na família e comunidade, fazendo com que o sistema de saúde seja 
acessível para todas as classes, gêneros e públicos. No âmbito da 
APS o enfermeiro tem o papel assistencial e gerencial, atuando como 
ferramenta essencial para inclusão de homens, mulheres, crianças e 
toda a população com equidade.

No que se refere à atuação da enfermagem na adesão mascu-
lina aos serviços da APS, podem-se citar pontos significativos, atra-
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vés das consultas de enfermagem, as quais são realizadas detectan-
do o quadro de saúde/doença, onde serão traçadas intervenções de 
enfermagem que se adequem a necessidade de saúde do paciente. 
Nesse cenário, o enfermeiro deve ter como ponto inicial a ser traba-
lhada a educação em saúde para com os homens, já que a falta de 
informações é um dos principais motivos que fazem com que o esse 
público deixe de procurar a assistência, ainda, outro ponto importan-
te que o profissional deve reforçar durante as consultas é o incentivo 
a prática de autocuidado (VAZ et al, 2020).

A partir desse contexto, considerando os meios de informa-
ções de forma tão presentes na sociedade, se fazem os seguintes 
questionamentos: Como se dá a atuação da enfermagem para a ade-
são da população masculina na APS? Levanta-se essa problematiza-
ção ao refletir sobre como os estereótipos de gênero impedem que o 
homem tenha cuidados básicos em saúde.

Desse modo, o presente estudo objetivou analisar a produção 
científica sobre a atuação da enfermagem para a adesão da popula-
ção masculina na APS. 

Desenvolvimento

Foi realizado um estudo de abordagem bibliográfica do tipo 
Revisão Integrativa da Literatura (RIL).

As etapas para a construção de uma RIL são descritas no 
quadro a seguir:

Quadro 1 – Etapas operacionais para construção da RIL
ETAPA DEFINIÇÃO PROCESSO

1° Escolha do tema/problemática
-Estabelecimento da questão pesquisa
-Identificação das palavras chaves 
-Tema relacionado com a prática clínica

2° Levantamento dos estudos e sele-
ção da literatura

-Utilização de base de dados
-Estabelecimento dos critérios de inclusão 
e exclusão

3° Classificação dos estudos -Formação do banco de dados
-Extração e organização das informações
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4° Análise dos estudos -Inclusão/exclusão dos estudos
-Análise críticas dos estudos selecionados

5° Interpretação dos Resultados -Discussão dos resultados
-Considerar recomendações

6° Apresentação da revisão
-Resumo das evidências disponíveis
-Criação de um documento com detalha-
mento da RIL

Fonte: Mendes, Silveira, Galvão, 2008.

No presente estudo, define-se como População – Homens; 
como Interesse – Assistência de Enfermagem; como Contexto – A 
baixa adesão à saúde. Assim, propõe-se como questão norteadora 
da RIL: Quais as evidências sobre a atuação da enfermagem na ade-
são da população masculina a APS?

A busca por estudos ocorreu nas bases de dados entre os 
meses de agosto e setembro de 2021. A pesquisa literal ocorreu em 
bases de dados indexadas na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), uti-
lizando-se os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Saúde do 
homem; Enfermagem em Saúde Pública; Atenção Primária a Saúde. 
Aplicando-se AND como operador booleano para a busca cruzada 
entre os descritores de modo independente e pareado. 

Os critérios de inclusão dos estudos foram: Texto completo; pu-
blicado nas línguas português, inglês e espanhol; Ano de publicação 
de 2009 a 2021; Tipo de documento artigo. Os critérios de exclusão 
dos estudos serão: artigos de revisão, artigos duplicados e/ou artigos 
que não se relacionam com o objeto de estudo. Justifica-se a escolha 
do ano 2009 como marco temporal inicial para inclusão de artigos ao 
considerar que neste ano se deu a implementação da PNAISH.

A busca foi realizada na base de dados em duas etapas, sen-
do apresentada no fluxograma a seguir:
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Figura 1- Fluxograma de cruzamento dos dados e seleção dos estu-
dos para a RIL. Icó, Ceará, Brasil, 2021.

Fonte: Dados da pesquisa

Os artigos que compuseram a amostra final dessa revisão fo-
ram submetidos a um instrumento de coleta para a extração de da-
dos, no intuito de assegurar a totalidade de informações relevantes 
para a pesquisa. 

A organização dos resultados do presente estudo contou ini-
cialmente, com a sumarização dos resultados através do quadro de 
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síntese, a ser desenvolvido para apresentar os seguintes aspectos 
de maneira organizada contendo: Título; Ano de publicação; Método; 
Local de estudos e os Resultados obtidos.

Após, houve uma síntese descritiva dos apanhados sendo 
executada a análise e interpretação dos achados. 

Caracterização dos estudos selecionados

Os resultados da RIL possibilitaram a elaboração de um qua-
dro-síntese (Quadro 2) no qual consta a sumarização dos dados bi-
bliométricos:

Quadro 2 - Variáveis bibliométricas dos estudos incluídos na RIL

Código Título do 
Estudo Autores/ano Objetivo Local Resultados

A01

Opinião de pro-
fissionais sobre 
a efetivação da 
Política Nacio-
nal de Atenção 

Integral à Saúde 
do Homem

Mércio Gabriel de 
Araújo; GVGBHJ.;
eyce Any Freire de 
Lima; Cristyanne 

Samara Miranda de 
Holanda; Jovanka 

Bittencourt Leite de 
Carvalho; Linda Kátia 

Oliveira Sales,
2014.

Identificar a 
opinião de profis-
sionais de saúde 
para a efetivação 
da Política Nacio-

nal de Atenção 
Integral à Saúde 

do Homem.

Rio de 
Janeiro

Importância da 
implementa-

ção da política 
(PNAISH) e sua 
relevância para 
trabalhar ações 
para o homem.

A02

Políticas públi-
cas de atenção 
integral a saúde 

do homem: 
desafios para a 

enfermagem

Jaqueline Inácio 
Correia Ferreira; 

Elizabeth Rose da 
Costa Martins; Raquel 
Conceição de Almeida 

Ramos; Cristiane 
Maria Amorim Costa; 
Rafaela Nunes Alves; 

Bruna Lima, 2016.

O Objetivo: avaliar 
o conhecimento, 

as práticas e 
crenças dos traba-
lhadores do sexo 
masculino acerca 

de sua saúde.

Rio de 
Janeiro

Compreender 
a forma como 

o homem cuida 
da sua saúde 
e seu conheci-

mento acerca da 
PNAISH.

A03

O acesso do 
homem ao ser-
viço de saúde 

na atenção 
primária

Lorrainy da Cruz Sola-
no; Marco Antônio de 
Castro Bezerra; Rena-
ta de Sousa Medeiros; 
Eumendes Fernandes 

Carlos; Francisca 
Patrícia Barreto de 
Carvalho; Francisco 
Arnoldo Nunes de 

Miranda, 2017.

Investigar os 
fatores que 

influenciam o 
acesso do homem 

aos serviços de 
saúde na atenção 

primária

Rio de 
Janeiro

Homem como 
principal 

obstáculo pelo 
baixo índice de 

presença na 
APS e culpado 
pelos danos a 
própria saúde
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A04
Homens na uni-
dade de saúde 

da família

Aline Yane da Silva 
Bacelar¹, Dandara 
Gonzaga de Lima 

Coni², Deisy Vital dos 
Santos³, Anderson 

Reis de Sousa, 2018

Relatar a experiên-
cia de revitalização 

de um grupo de 
homens em uma 

Unidade de Saúde 
da Família.

Recife

Conscientização 
dos homens 

quanto a 
importância da 
presença dos 

homens na aten-
ção primária.

A05

Saúde do 
homem: identifi-
cação e análise 
dos fatores re-
lacionados à 

procura, ou não, 
dos serviços de 
atenção primária

Viviane Santos 
Mendes Carneiro, 

Raphael Neiva Praça 
Adjuto, Kelly Apa-

recida Palma Alves, 
2019.

Identificar e analisar 
os fatores que 

dificultam a procura 
dos serviços de 

Atenção Primária 
relatados pela po-
pulação masculina.

Umua-
rama

Análise sobre 
os motivos da 

procura e a não 
procura da assis-
tência preventiva 

da saúde pelo 
homem.

A06

A visão do 
homem tra-

balhador rural 
norte-mineiro 

sobre o cuidado 
em saúde no 
contexto da 

atenção primá-
ria à saúde

Sérgio Vinícius Car-
doso de Miranda; Pa-
mela Scarlatt Duraes; 
Luiz Carlos Fadel de 
Vasconcellos, 2020.

Compreender as 
percepções de ho-
mens trabalhadores 

rurais, residentes 
em um território 

do norte de Minas 
Gerais, Brasil, 

frente às práticas 
de cuidado desen-
volvidas durante 
o seu processo 

produtivo

Rio de 
Janeiro

Visão do homem 
que mora em 

zona rural a res-
peito da APS

A07

Implementação 
da Política 

Nacional de 
Atenção Integral 
à Saúde do Ho-
mem: desafios 
vivenciados por 

enfermeiras

Anderson Reis de 
Sousa; Josias Alves 
de Oliveira; Marcio 
Soares de Almeida; 
Álvaro Pereira; Éric 

Santos Almeida; 
Oscar Javier Vergara 

Escobar, 2021

Analisar os desa-
fios vivenciados 

pelos enfermeiros 
na implementação 

da Política Nacional 
de Atenção Integral 

à Saúde do Ho-
mem.

Rio de 
Janeiro

Desafios da 
enfermagem 

quanto a imple-
mentação da 

PNAISH e ações 
para com a saú-
de masculina.

A08

Percepções do 
homem sobre a 
assistência na 
atenção primá-

ria à saúde

Cilas Viana de Freitas, 
Andrezza Karine Araú-
jo de Medeiros Pereira, 
Francisca Adriana Bar-

reto, Mary Kallianne 
Fernandes de Oliveira, 
Marcelino Maia Bessa, 
Rodrigo Jácob Moreira 

de Freitas, 2021.

Identificar a 
percepção do 

público masculino 
acerca da assis-

tência ofertada na 
atenção primária 
à saúde às suas 
necessidades.

Santa 
Maria

Busca dos princi-
pais obstáculos 

enfrentados 
pelos homens 

que dificultam a 
procura a APS.

A09

Motivação 
dos homens 
na busca por 
assistência 

prestada pelas 
estratégias de 

saúde da família

Nogueira Silva, P.L.; 
Grilo Silva, E.L.; 
Galvão, A.P.F.C.; 

Oliveira, V.V.; Alves, 
C.R, 2021.

Investigar a 
motivação dos 

homens na busca 
por assistência 
prestada pela 

Estratégia Saúde 
da  Família.

São 
Paulo

Mostra as poucas 
motivações que 

levam os homens 
a procurarem a 
APS, como por 
exemplo para: 

mostrar exames.
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A10

Práticas de cui-
dado de saúde 

de homens 
adolescentes 

em comunidade 
periférica: dis-

curso do sujeito 
coletivo

Tatiane Bastos Pe-
reira; Rosa Maria de 
Almeida; Anderson 

Reis de Sousa; Alcio-
ne Assunção Correia 
Lima; Ana Margarete 

Cordeiro da Silva 
Maia; Michelle Teixei-
ra Oliveira; Josielson 
Costa da Silva; Cléa 

Conceição Leal 
Borges, 2021.

Apreender as prá-
ticas de cuidado 
de saúde exerci-

tadas por homens 
adolescentes, 

que convivem em 
comunidades pe-
riféricas na zona 

urbana.

Bahia

Passar para 
homens na 

adolescência da 
importância com 
a saúde mascu-
lina, utilizando 

essa população 
mais jovem como 
ferramenta para 
promover educa-
ção em saúde do 

homem.

Fonte: Dados da pesquisa

É notório identificar nos estudos questões como a escassa 
busca da APS pelo homem, e a percepção desses de que o autocui-
dado ainda é algo pouco relevante em suas vidas. A necessidade da 
busca aos cuidados na rede primaria só é vista como opção diante 
de diagnósticos de doenças crônicas que prevalece como principal 
motivo que leva os homens nas unidades. Os estudos relatam ainda, 
a falta de conhecimento masculino quanto métodos simples de pre-
venção e promoção de saúde (FERREIRA et al, 2016; NOGUEIRA 
SILVA et al, 2021).

A maioria dos estudos encontrados trazem em seus objeti-
vos a análise e investigação de quais são as principais causas da 
falta de cuidados básicos da população masculina. Entre os 10 es-
tudos encontrados, 06 procuram compreender e identificar os princi-
pais fatores que levam a ausência masculina, trazendo problemáti-
cas encontradas desde muito anos atras e que ainda se encontram 
sólidas atualmente. 01 estudo traz em seu objetivo a educação em 
saúde masculina na adolescência como fermenta de construção de 
base para evidenciar a importância na vida adulta. 02 estudos trazem 
como objetivo a importância da atuação dos profissionais com ênfase 
no enfermeiro como mediador entre homem e APS, através da edu-
cação e saúde e o conhecimento quanto a Política Nacional de Aten-
ção Integral à Saúde do Homem (SOUSA et al., 2021).

 As 10 publicações utilizadas na pesquisa são em português, 
os cenários evidenciados vão desde situações com a população 
masculina da zona urbana como também da zona rural, mas com a 
dificuldade pela busca a saúde masculina principalmente centrada 
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no meio rural e com população de baixa renda. O comum entre os es-
tudos a percepção de o quanto a ausência dessa população na APS, 
em muito, está ligada a falta de conhecimento.

Dentre as metodologias encontradas nas pesquisas, 9 dos es-
tudos são de caráter exploratório/descritivo com abordagem qualita-
tiva e 1 com abordagem descritiva quantitativa. Sendo utilizado em 
ambas a formulação de dados levantados através de questionários 
elaborados a partir do objetivo da pesquisa. Os registros procuram 
identificar quais estratégias os profissionais podem adotar para o au-
mento do número de homens em atendimentos de prevenção e pro-
moção a saúde na APS.

Diante dos dados apresentados pelos estudos, é possível se 
afirmar a importância da Enfermagem como mediadora entre homem 
e o nível primário de saúde. Dada a proximidade que o profissional 
desenvolve com os pacientes através das consultas de enfermagem 
o enfermeiro tem a chance de promover a educação em saúde, tra-
zendo para essa população e familiares a importância do cuidado 
masculino com a saúde. 

Na análise dos estudos, as avaliações do material foram pos-
tas em níveis de evidências, onde foi possível ter uma melhor distri-
buições e avaliação metodológica.  Destacando 80% como perten-
centes ao nível de evidência 4, e 20% correspondendo ao nível de 
evidência 5. Observando como maior evidencia o nível 4, tendo maior 
prevalência de evidência cientifica análises descritivas ou não-expe-
rimentais de forma qualitativa.

No estudo A01, a literatura identifica a importância de trazer a 
população masculina para atenção primária, pois a ausência dessa 
população gera uma maior demanda na atenção secundaria. Trazer 
essa população para APS garante a prevenção de possíveis agravos e 
também promove a promoção da saúde desses. Para os autores, tam-
bém seria gerado uma diminuição dos gastos públicos se os homens 
escolhessem a prevenção a esperar o agravo da sua condição, sendo 
necessário buscar o atendimento nas unidades de saúde secundarias. 
Sendo visto também, que é necessário que os profissionais se ade-
quem a receber a população masculina de forma que os princípios da 
humanização sejam cumpridos e esses atendidos com equidade.
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Para Bezerra e Almeida Junior (2014) os profissionais de saú-
de são as principais ferramentas para promover uma maior aderência 
da população masculina na APS. É necessário que os profissionais 
se façam presentes fortalecendo o vínculo com essa população, de-
dicando atenção para gerar confiança entre usuário/unidade, fazen-
do com que esses se sintam acolhidos. Ademais, garantir que os pa-
cientes tenham acesso a informações, pois há a necessidade de uma 
busca ativa desses profissionais de estimular os homens a buscar a 
prevenção e promoção da saúde.

Para a literatura o profissional de enfermagem tem papel sin-
gular na adesão masculina, por se tratar de um profissional que histo-
ricamente está ligado ao processo coletivo e promove ações de saú-
de tendo sua atuação como algo crucial. Desempenhando um papel 
ímpar, o enfermeiro atua desde a atenção com o coletivo como tam-
bém incentiva a importância do cuidar da saúde no nível individual 
(FERREIRA et al., 2017).

Para os autores do estudo A02, no que se refere a atuação 
do enfermeiro na adesão masculina ao sistema primário de saúde, 
os autores exaltam a participação profissional como um dos sensi-
bilizadores da população masculina quanto ao autocuidado. Devido 
a ampla atuação na APS os enfermeiros são hábeis na implementa-
ção de políticas públicas de saúde podendo destacar no contexto, a 
PNAISH, que com o objetivo de integrar o homem na atenção prima-
ria tem o enfermeiro como atuante no ensino-aprendizagem da im-
portância da saúde masculina.

Segundo Sousa et al., (2020) através do acolhimento, orien-
tação, rodas de conversas, conhecimento científico e promoção do 
vínculo com os usuários masculinos, o enfermeiro gera uma maior 
adesão desse grupo com a APS. Ressaltando a necessidade de des-
construção a respeito dos estereótipos de gênero acerca dessa po-
pulação.

O estudo A07 ressalta que a maior adesão da população mas-
culina a APS, é um processo contínuo que deve ser realizado em 
conjunto homem/profissional. Por parte do profissional enfermeiro 
deve-se haver o estímulo interprofissional afim de ter toda a equipe 
da atenção primária em conjunto para que a adesão masculina seja 



75

incentivada. Além, é necessária a formulação de ações que promo-
vam a presença masculina na APS além das já escassas ações dire-
cionadas aos usuários masculinos.

Segundo Araújo et al., (2014) há a necessidade de acabar 
coma desinformação dos homens quanto aos serviços prestados na 
atenção primária. O enfermeiro como profissional da saúde ativo na 
APS tem a possibilidade do aprofundamento quanto a PNAISH e a 
implementação da política de forma que as os objetivos da política 
sejam alcançados. O enfermeiro pode promover a educação em saú-
de para a prevenção e promoção em saúde, como também repassar 
o conhecimento a respeito das práticas de saúde realizadas na APS, 
a fim de promover a participação dos homens nas ações de saúde.

No estudo A04, destaca-se a importância de todos os profis-
sionais envolvidos para promover a adesão masculina tendo o traba-
lho em equipe como principal via para promoção da saúde dos usuá-
rios. Além, procurar a interação social com os pacientes para que 
esses se sintam seguros em procurar a atenção primária.

De modo complementar, no estudo A05 os autores trazem que 
se faz necessário o aprofundamento dos estudos quanto ao gêne-
ro masculino para que gere confiança nos atendimentos a essa po-
pulação. É preciso que o enfermeiro juntamente com sua equipe da 
APS, articulem ações e estratégias quanto a importância da presen-
ça masculina pois, a resistência quanto a comportamentos saudáveis 
é uma questão distante no cotidiano de grande parte da população 
masculina.

Para Santana et al., (2011) o enfermeiro tem a grande capa-
cidade de promover a adesão masculina através da forte influência 
e proximidade com os pacientes da APS. O fato de o enfermeiro ser 
uma potência na questão educativa gera um papel político-pedagógi-
co muito abrangente, que pode influenciar outros profissionais quan-
to ações educativas, conhecimento da sua área de atendimento e 
utilização dos vínculos com a população como base para promover 
conhecimento para a população.

Na pesquisa A06, a literatura expõe os principais obstáculos 
enfrentado pelos homens quanto ao engajamento com cuidados pri-
mários com a saúde. Uma das formas que podem ser utilizada seria 
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do profissional enfermeiro juntamente aos ACS ter o conhecimento 
abrangente da sua área quanto a número de homens e suas neces-
sidades. Para que se possa ouvir as dúvidas, dificuldades e necessi-
dades dessa população além, o acompanhamento desses usuários.

 Temas como paternidade, além da inclusão através das con-
sultas de pré-natal, parto e a gestação, podem ser ações iniciais uti-
lizadas pelo enfermeiro como forma de atrair a presença masculina 
a APS. Incentivando a inclusão dos homens através do acompanha-
mento da gestante como também no da criança e promovendo diálo-
gos a respeito da importância da saúde masculina (BEZERRA E AL-
MEIDA JUNIOR, 2014).

Considerações finais

A partir das evidências encontradas nessa Revisão Integrati-
va da Literatura, os resultados reforçam a necessidade quanto a des-
construção de estereótipos de gênero construídos ao redor da popula-
ção masculina no decorrer dos anos pode ser prejudicial aos homens. 
Pode-se afirmar que o presente estudo se faz de estrema necessidade 
na busca da maior acessibilidade dessa população a APS.

Com isso, foi possível identificar que apesar de terem com-
petência ainda há uma dificuldade dos enfermeiros em encontrar 
formas de trazer os homens para atenção primária e conhecimento 
quanto a saúde masculina. Assim como também a necessidade de 
um do trabalho em conjunto de profissionais/homens, na busca da 
melhora na qualidade de vida dos homens.  

Percebe-se que apesar de haver debates quanto a saúde 
masculina e a uma política de saúde direcionada a melhora para a 
saúde do homem é um tema que ainda deve ser mais explorado e 
este debate ampliado quanto a ações que possam gerar um aumen-
to na demanda dessa população na APS. Cabe evidenciar a neces-
sidade de potencializar a formação acadêmica em enfermagem com 
vistas a importância quanto ao estudo da saúde masculina. Vale ain-
da, ressaltar a importância do desenvolvimento de estudos empíricos 
que possam evidenciar a importância da saúde masculina como tam-
bém, ações que tragam os homens para APS.
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RESUMO
A Lesão por pressão acontece por meio de um dano localizado na 
pele e/ou nos tecidos moles subjacentes, geralmente ocorre sobre 
uma proeminência óssea ou está relacionada ao uso de dispositivo 
médico ou de outro artefato. Destaca a idade avançada como um 
fator de risco para o desenvolvimento da LPP, entretanto, as crianças 
também estão em risco de desenvolvê-las, e neste público quanto 
mais à criança for imatura e mais crítico for o seu estado de saú-
de, menos tolerante serão a pele e as estruturas de suporte e maior 
o risco de desenvolver a LPP, A pesquisa tem como objetivo anali-
sar através da pesquisa bibliográfi ca, os cuidados de enfermagem 
realizados de forma preventiva nos pacientes pediátricos com lesão 
de pressão. Trata-se de uma revisão bibliográfi ca, com abordagem 
qualitativa dos dados. Para fundamentar a pesquisa foram utilizados 
como principais fontes de pesquisa artigos científi cos disponíveis em 
bases de dados SCIELO (Scientifi c Eletronic Library Online), BIRE-
ME ou BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e BDENF (Bases de Dados 
em Enfermagem), nos meses de maio a junho de 2020, utilizado o 
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cruzamento dos descritores: Lesão por pressão e Pediatria. Conclui 
se que a prevenção das LPP em pacientes pediátricos está inteira-
mente atrelada aos cuidados da enfermagem, onde a mesma deve 
prever conhecimentos técnicos e científicos para que proporcione as 
principais medidas de prevenção.
Palavras-Chave: Lesão por Pressão. Pediatria. Cuidados de Enfer-
magem. Prevenção

ABSTRACT
Pressure Injury is localized damage to the skin and/or underlying soft 
tissue, usually occurs over a bony prominence, or is related to the 
use of a medical device or other artifact. It highlights advanced age 
as a risk factor for the development of PI, however, children are also 
at risk of developing them, and in this public, the more immature the 
child is and the more critical their health status, the less tolerant they 
will be. the skin and supporting structures and the greater the risk of 
developing PI. The research aims to analyze, through bibliographic 
research, the nursing care performed in a preventive way in pediatric 
patients with pressure injuries. This is a literature review, with a qua-
litative approach to the data. Scientific articles available in SCIELO 
(Scientific Electronic Library Online), BIREME or BVS (Virtual Health 
Library) and BDENF (Nursing Databases) databases were used to 
support the research. June 2020, using the crossing of the descrip-
tors: Pressure Injury and Pediatrics. It is concluded that the preven-
tion of PI in pediatric patients is entirely linked to nursing care, where 
it must provide technical and scientific knowledge to provide the main 
prevention measures.
Keywords: Pressure Injury; Pediatrics; Nursing care; Prevention

Introdução

Sabe-se que a lesão por pressão (LPP) compõe um desafio 
para os serviços de saúde, uma vez que sua ocorrência é considera-
da um indicador de qualidade da assistência de enfermagem presta-
da aos pacientes. Logo, o seu surgimento traz implicações tanto para 
a instituição onde o paciente se encontra internado, já que, além de 



81

causar dor e desconforto, pode retardar o processo de recuperação 
e, também, aumentar as taxas de infecções, o que contribui para o 
prolongamento do período de internação, com o aumento dos gastos 
demandados pelo tratamento do agravo, bem como, com a exigência 
de maior tempo da equipe de enfermagem para a prestação dos cui-
dados (CAMPANILI; SANTOS et al., 2015).

 As LPPs são feridas degenerativas progressivas, provocadas 
por uma pressão exercida sobre uma preeminência óssea, por um 
longo período. A lesão se forma quando o tecido é comprimido por 
um período prolongado através de fricção ou cisalhamento provocan-
do um atrito entre duas superfícies, ou seja, uma contra outra (LA-
MÃO; QUINTÃO et al, 2016). 

Contudo, a literatura destaque a idade avançada como um 
fator de risco para o desenvolvimento da LPP, as crianças também 
estão em risco de desenvolvê-las, e neste público, quanto mais a 
criança for imatura e mais crítico for o seu estado de saúde, menos 
tolerante será a pele e as estruturas de suporte e maior o risco de de-
senvolver a LPP (CROZETA; STOCCO et al., 2010). 

Conforme os dados divulgados pela NPUAP (2016), quando 
se tratam de pacientes pediátricos críticos, o índice de desenvolvi-
mento de LPP pode chegar a 27% de prevalência em Unidades de 
Terapia Intensiva. As LPP podem ocorrer em diferentes locais, sendo 
que, em neonatos elas ocorrem mais comumente na região occipital, 
enquanto que em crianças maiores costumam ocorrer mais na região 
dos calcâneos e do sacro. 

No entanto, as LPP podem se desenvolver em decorrência 
da falta de mobilidade por longos períodos de internação e devido às 
condições fisiopatológicas do paciente. A proporção de pacientes pe-
diátricos hospitalizados é consideravelmente menor do que a parcela 
adulta, resultando em menores índices de desenvolvimento de LPP, 
porém, essa desapropriação não deve interferir na cautela emprega-
da (ZWIRTES; BARTH et al. 2020).

Assim, à prevenção desse agravo, adverte-se a inevitabilida-
de de avaliar o risco para o desenvolvimento de LPP durante todo o 
tratamento, o que deve ser realizado de maneira sistematizada e não 
somente na admissão da criança na unidade (BRANDÃO, 2013).



82

Nesse sentido, o enfermeiro tem um papel essencial na pre-
venção da LPP devido dar atenção, de modo especial, para os pa-
cientes com predisposição a ter esse tipo de complicação, uma vez 
que prevenir ainda é a melhor alternativa (BRANDÃO, 2013).

Considerando este panorama, o presente estudo tem como 
objetivo analisar através da pesquisa bibliográfica, os cuidados de 
enfermagem realizados de forma preventiva nos pacientes pediátri-
cos com lesão de pressão.

Metodologia

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, com abor-
dagem qualitativa dos dados. Para fundamentar a pesquisa foram uti-
lizados como principais fontes de pesquisa artigos científicos disponí-
veis em bases de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), 
BIREME ou BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e BDENF (Bases de 
Dados em Enfermagem), utilizando o cruzamento dos descritores: 
Lesão por pressão e Pediatria.

Sendo assim, este estudo tem como questão de pesquisa: 
Quais os cuidados de enfermagem na lesão por pressão em pacien-
tes pediátricos?

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

Desenvolvimento 

Lesão por pressão em pacientes pediátricos: cuidados de enfer-
magem na prevenção

A LPP, terminologia atualizada em 2016, pela National Pres-
sure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), que substitui o termo “Úlcera 
por Pressão”, corresponde ao terceiro tipo de evento mais frequen-
temente notificado pelos Núcleos de Segurança do Paciente (NSPs) 
dos hospitais brasileiros. 
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No entanto, é classificada como um evento adverso, embora 
sua ocorrência nem sempre esteja relacionada às falhas no cuidado, 
mas às questões intrínsecas dos pacientes. Contudo, em maioria, as 
das LPP são evitáveis, mediante adoção de medidas de prevenção 
(NPUAP, 2016). 

A LPP nos remete a um dano localizado na pele e/ou nos teci-
dos moles subjacentes, geralmente ocorre sobre uma proeminência 
óssea ou está relacionada ao uso de dispositivo médico ou de outro 
artefato (NPUAP, 2016). 

De acordo com Lamão e Quintão et al (2016) há quatro estágios 
da LPP, a saber: estágio I caracterizado por pele íntegra com área locali-
zada de eritema que não embranquece; Estágio II Perda parcial da pele, 
com exposição da derme, de coloração rosa ou vermelha, úmido e pele 
também apresentar-se como uma bolha intacta ou rompida.

Já o Estágio III, faz referência à perda da pele em sua espes-
sura total na qual a gordura é visível, apresenta tecido de granulação, 
pode ocorrer deslocamento e túneis; já o Estágio IV caracteriza- se 
por perda da pele em sua espessura total com exposição direta da 
fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso, esfacelo e/ou 
escara pode estar visível, pode apresentar túneis (LAMÃO E QUIN-
TÃO et al, 2016).

Somente após o desbridamento se poderá definir os estágios 
da LPP, de acordo com sua profundidade e comprometimento do te-
cido. No entanto, muitos são os fatores que levam ao aparecimen-
to de LPP na população pediátrica, entre eles estão a imobilidade, a 
presença da força de fricção, o cisalhamento, a desnutrição, a perfu-
são tecidual e a oxigenação alterada (LOMBA; BESSA et al, 2015).

Quanto a localidade as regiões anatômicas mais frequentes 
são: região occipital, nariz, pescoço, períneo, dedos, região sacro-
coccígea, tuberosidade isquiática, calcâneos e pavilhões auriculares. 
Nos recém-nascidos e lactentes, a cabeça foi à região mais frequen-
temente afetada. Já os adolescentes (entre 13 a 16 anos) apresenta-
ram uma elevada taxa de incidência de LPP na região sacrococcígea 
e na tuberosidade isquiática (LOMBA; BESSA et al, 2015).

 A problematização das LPP é consensual quando se refere 
a população adulta. Entretanto, na população pediátrica, esta reali-
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dade não é tão amplamente reconhecida pelos profissionais de saú-
de, o que, por si só, pode ser considerado como um dos principais 
fatores de risco a que as crianças se encontram sujeitas (MIGUÉNS; 
FERREIRA, 2010). 

Contudo, observa-se que a criança é portadora de caracterís-
ticas fisiológicas e anatômicas peculiares que, durante a internação e 
de acordo com a gravidade da doença, podem levar a complicações 
que prolongam o seu tratamento ou dificultam a sua melhora clínica, 
dentre as quais, a lesão por pressão (ROCHA NETA; CAVALCANTE 
et al., 2018). 

Maia e Pellegrino et al (2011) salientam que a fragilidade da 
pele e suas estruturas tende a proporcionar uma resposta mais exa-
cerbada aos processos infecciosos ou à ação de agentes exteriores, 
podendo ocluir a circulação quando há pressão externa prolongada 
combinada com o tipo de lesão. Crianças com comprometimento da 
percepção que permanecem acamadas ou sentadas, ou não tem ida-
de suficiente para deambular, impedindo o alívio da pressão sobre os 
tecidos, são mais susceptíveis as LPP.

Rodrigues (2018) salienta que em lactentes e crianças peque-
nas a pele ainda está frouxamente aderida à derme. Particularidade 
esta que faz com que as camadas se separem fluentemente duran-
te um processo inflamatório. Algumas características influenciam as 
respostas cutâneas em lactentes e crianças, tais como, a maior pro-
pensão a apresentar sintomas sistêmicos a alguma infecção, tendên-
cia maior de reação a um irritante primário do que a um alérgeno e 
também são mais suscetíveis a infecções bacterianas superficiais. 

Para Wilsom e Hockenberry (2014, p. 45)

Em geral, as feridas em crianças cicatrizam mais rapi-
damente do que aquelas em pessoas idosas devido ao 
maior metabolismo e a boa circulação das crianças com 
um abundante tecido cicatricial, especialmente durante 
os estirões de crescimento. A natureza altamente elástica 
da pele das crianças repuxa as feridas e em consequ-
ência disto, a pele da criança cicatriza com mais tecido 
cicatricial do que a pele não elástica dos adultos. 
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Desta forma, as primordialidades, das crianças são particu-
lares devido às suas características fisiológicas específicas, cresci-
mento e desenvolvimento acelerado, imaturidade funcional de vários 
órgãos e sistemas e desigualdades biológicas, nas diferentes etapas 
de amadurecimento (RODRIGUES, 2018).

Contudo esses aspectos anatômicos e fisiológicos da pele da 
criança durante o seu desenvolvimento do nascimento aos estágios 
infanto-juvenil são essenciais, no cuidado para prevenir o desenvolvi-
mento das LPP em pacientes pediátricos (RODRIGUES, 2018). 

No entanto, Correia e Santos (2019) enfatizam que prevenção 
da LPP representa um cuidado indispensável e que não deve receber 
menor atenção, visto que evitar que a lesão se desenvolva despren-
de menos trabalho da equipe comparado ao tempo e custos neces-
sários para lidar com as consequências de seu surgimento. 

A carência em ações preventivas tende culminar com o de-
senvolvimento da LPP e a partir dessa realidade, torna-se necessário 
a implementação de um tratamento imediato e eficaz no sentido de 
minimizar os efeitos nocivos da lesão, tornando mais rápida a recu-
peração do paciente (CORREIA E SANTOS, 2019).

Entretanto, a prevenção da LPP é baseada na diminuição ou 
eliminação de riscos passíveis de intervenções. Um dos instrumentos 
mais empregados e considerados como a principal medida efetiva na 
prevenção da LP é a Escala de Braden Q, que a partir da escala adul-
to (Escala de Braden), em 2004 foi adaptada para versão pediátrica 
por Curley e Quigley na língua inglesa, e validada e adaptada no Bra-
sil por Maia, em 2007 (VOCCI; TOSO et al, 2017).

Contudo é um instrumento importante do cuidado e propor-
ciona uma avaliação ampla do risco de a criança desenvolver a LPP, 
como ainda é possível direcionar cuidados especiais a esses pa-
cientes e potencializar materiais e recursos humanos na prevenção 
(VOCCI; TOSO et al, 2017).

A escala de Braden Q apresenta subescala com quatro níveis 
mutuamente exclusivos que variam de um (menos favorável) a qua-
tro (mais favorável). A somatória total indicará os valores entre 7 e 
28 pontos. A interpretação final considera que uma pontuação menor 
que 22 significa alto risco, e maior ou igual que 22 baixo risco. Pode-
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-se dizer que quanto menor a pontuação maior o risco para o desen-
volvimento da LPP (VOCCI, 2016).

 Apesar da importância da utilização de um instrumento padro-
nizado de avaliação de risco, a NPUAP (2016) recomenda que se ba-
sear apenas na pontuação total de um instrumento não é confiável. 
Nesse sentido, o julgamento clínico desempenha um papel significa-
tivo e, assim, a aplicação de ferramentas de avaliação pode comple-
mentar a avaliação adequada da integridade da pele. 

Os cuidados de prevenção de enfermagem de acordo com a 
avaliação de risco, relacionados na categoria três, são: o manejo da 
umidade do leito do paciente; a prevenção da LPP em região occipi-
tal; a cobertura protetora das lesões; o reposicionamento do pacien-
te no leito; e o uso das superfícies de redistribuição de pressão (RO-
DRIGUES, 2018).

 Para Vocci, (2016) o manejo da umidade do leito do pacien-
te, não é permitido que o paciente repouse em roupa úmida, com 
dobras, constituindo uma medida de prevenção e de conforto, sen-
do um dos cuidados de enfermagem de fundamental importância na 
profilaxia da lesão. 

No entanto, a NPUAP (2016) ressalta que os danos na pele 
resultantes da umidade não são uma LPP, mas que a presença des-
ses danos pode aumentar o risco do seu desenvolvimento. As pro-
priedades mecânicas do estrato córneo são alteradas pela presença 
de umidade, assim como a sua função de regulação da temperatura, 
de barreira imunológica e de promoção da dor e desconforto.

Segundo o Ministério da Saúde (2013)

Deve-se considerar a utilização de hidratantes para a 
pele seca e em áreas ressecadas, principalmente após 
o banho, pelo menos uma vez ao dia, a fim de reduzir o 
risco de dano da pele. Durante a hidratação da pele, não 
massagear regiões de proeminências ósseas ou com 
vermelhidão, locais em que pode ocorrer o rompimento 
de vasos sanguíneos danificados ou de pele frágil, re-
alizando movimentos suaves e circulares. A massagem 
está contraindicada na presença de inflamação aguda e 
não deverá ser recomendada como uma estratégia de 
prevenção.
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Desta forma, de acordo com o NPUAP (2016) o processo de 
limpeza deve incluir a utilização cuidadosa de um agente de limpeza 
suave com pH equilibrado que minimize a irritação e a secura da pele, 
devendo a pele ser limpa sempre que apresentar sujidade e em inter-
valos regulares. A utilização de água morna e sabão neutro podem ser 
utilizados para quando não estiver disponível um agente de limpeza. 

Já em relação a LPP na região occiptal, sabe-se que pode 
ocorrer em qualquer idade, no entanto, um aumento na ocorrência 
ou risco tem sido associado a populações particulares, como bebês e 
crianças pequenas. É uma região com uma proeminência óssea vul-
nerável à lesão tecidual relacionada à pressão, devido à existência 
de pouco tecido subcutâneo (NPUAP, 2016).

A maior ocorrência dessas LPP ocorre geralmente porque a 
região é o local maior e mais pesado de proeminência óssea rela-
tiva ao tamanho corporal nessas idades. No entanto, à medida que 
as crianças crescem e as proporções do corpo mudam, os locais de 
desenvolvimento da LP são semelhantes aos padrões adultos tais 
como a região sacral e no calcanhar (NPUAP, 2016). 

Essas LP únicas são particularmente importantes por causa 
da gravidade da lesão associada, como a ocorrência de osteomie-
lite e alopécia de cicatrizes ao longo da vida. No local da LPP trata-
da pode resultar perda de cabelo permanente. Em idade pediátrica, 
essa perda de cabelo tem sido associada a dificuldades emocionais. 
Contudo, se a detecção da LPP é precoce, a condição pode ser re-
versível ou mesmo evitável. Assim um diagnóstico tardio pode levar 
à perda permanente de cabelo (RODRIGUES, 2018). 

No que se refere ao reposicionamento do paciente de LPP, o 
objetivo do é diminuir a duração e a amplitude da pressão sobre as 
proeminências ósseas vulneráveis do corpo e oferecer conforto, hi-
giene e dignidade ao paciente. Recomenda-se que os pacientes que 
estejam em risco de desenvolver ou que já tenham LP sejam repo-
sicionados e que a frequência seja determinada pela “tolerância do 
tecido, nível de atividade e mobilidade, condição clínica geral, objeti-
vo do tratamento, condição da pele e conforto” (NPUAP, 2016, p.31).

Quanto à angulação da cabeceira, o Ministério da Saúde re-
comenda que esta seja de no máximo 30º na posição de semi-Fowler 
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e para as posições laterais. Entretanto, em certas situações clínicas, 
pode ser necessária uma elevação maior para facilitar a respiração 
e/ou prevenir a aspiração e a pneumonia associada à ventilação me-
cânica. Neste seguimento, complementa-se também evitar posturas 
que aumentem a pressão, tais como a posição de decúbito lateral a 
90º, ou a posição de semideitado. Os pacientes devem ser posicio-
nados e apoiados de forma a evitar que deslizem na cama e criem 
forças de cisalhamento (BRASIL, 2013). 

Ademais, Virginio e Gomes et al (2016) sugerem-se manter 
lençóis sempre limpos, secos e bem esticados, atentando para o 
uso de forro móvel ou dispositivo mecânico de elevação para mover 
pacientes acamados durante transferência e mudança de decúbito, 
dessa forma, não levantar e arrastar o paciente durante o reposicio-
namento. 

Além disso, é indicado o uso das superfícies de redistribuição 
de pressão (SRP), que são artefatos que se constituem uma ferra-
menta fundamental para prevenção e tratamento de uma LPP. Como 
ainda minimiza o efeito da pressão, alternando de forma sequencial 
as partes do corpo em carga; proporcionam ajuda no processo de ci-
catrização, por permitir que a LPP se desenvolva em condições fa-
voráveis de pressão, reduzindo o tempo da pressão em determinada 
área anatômica (NPUAP, 2016).

Assim, é indicado se a pressão na área afetada não puder ser 
adequadamente aliviada por outros meios, como o reposicionamen-
to, considerando uma estrutura dinâmica a superfície adequada ao 
tamanho e peso da criança com LPP (NPUAP, 2016). 

Contudo, Gárcia-Molina (2012) apud Rodrigues (2018) enfati-
za a dificuldade de utilização de SRP de adultos em crianças devido 
às poucas pesquisas para a população pediátrica, a falta de conhe-
cimento do profissional quanto à utilização e o confronto ético sobre 
a pesquisa em pediatria. Acrescenta-se ainda, que o uso em pedia-
tria das SRP dinâmicas não é recomendado para todos os pacientes 
pediátricos. 

Para Brandão (2013) a pronta identificação do alto risco para 
o desenvolvimento de LP é de extrema importância, uma vez que 
esses pacientes devem ser avaliados sistematicamente quanto à in-
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tegridade da pele e os cuidados 11 preventivos devem ser estabele-
cidos por meio de um plano assistencial pautado em suas necessi-
dades individuais. 

Neste sentido, Tannure e Pinheiro (2011, p. 120) destacam 
que o plano de cuidados deve estar implantado na Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) e em estratégias de operacionali-
zação da assistência de enfermagem, que vêm sendo cada vez mais 
implementadas na prática assistencial, conferindo maior segurança 
aos pacientes, melhora na qualidade da assistência e maior autono-
mia aos profissionais da enfermagem.

 Assim, os enfermeiros, tem a responsabilidade de prever e 
prover recursos humanos, materiais e estruturais, utilizando dados 
científicos para implantar medidas preventivas de lesão por pressão. 
Todavia quando o desenvolvimento de lesão por pressão é inevitável, 
é necessária adoção de ações terapêuticas adequadas a fim de mi-
nimizar as suas consequências e evitar a evolução de sua gravidade 
(FAVRETO; BETIOLLI et al., 2017). 

A enfermagem está diretamente ligada às ações e desenvol-
vimento de medidas preventivas às LPP, devendo ser capacitada 
para desenvolver, analisar e implementar medidas no que identifi-
quem precocemente as LPP, o que implica a formulação de protoco-
los, identificação dos fatores de riscos e juntamente com a equipe de 
saúde, a utilização de recursos materiais para as ações preventivas 
implementadas (LAMÃO; QUINTÃO et al,.2016).

Considerações Finais

Esta revisão teve como objetivo analisar os cuidados de en-
fermagem realizados de forma preventiva nos pacientes pediátricos 
com lesão de pressão e a partir desta foi possível verificar que existe 
na literatura grande quantidade de estudos envolvendo a prevenção 
e o desenvolvimento de LPP em adultos, no entanto, estudos especí-
ficos do público pediátrico são pouco encontrados, o que é necessá-
rio uma maior investigação para esse público. 

Observou-se que o cuidar e prevenir as LPP são um desafio 
constante para a enfermagem, no entanto é necessário que o enfer-
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meiro tenha conhecimento sobre todo o processo que envolve o tra-
tamento do paciente para que de forma preventiva se identifique os 
sinais de riscos para a LPP, ou seja, agindo precocemente para que 
de forma positiva o enfermeiro obtenha melhor resultado, em suas 
ações e cuidados preventivos relacionados à formação. 

Conclui se que a prevenção das LPP em pacientes pediátri-
cos está inteiramente atrelada aos cuidados da enfermagem, onde a 
mesma deve prever conhecimentos técnicos e científicos para que 
proporcione as principais medidas de prevenção.
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RESUMO
A atuação do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde tem consoli-
dado um novo parâmetro para a condução do cuidado à saúde e tem 
potencial para a operacionalização das políticas de saúde e a manu-
tenção da qualidade de vida das pessoas idosas. Objetivo: Conhecer 
a prática de cuidados do enfermeiro direcionada para a população 
idosa na Estratégia Saúde de Família. Metodologia: Pesquisa quali-
tativa com 18 enfermeiros, usando como técnica para coleta de da-
dos a entrevista e a interpretação com a análise de conteúdo de onde 
emergiram duas categorias empíricas. Resultados: As categorias ex-
pressam que os enfermeiros vivenciam difi culdades para o cuidado 
junto ao idoso e que a defi ciência no apoio técnico e da gestão, aces-
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so a informação e ao serviço são as maiores fragilidades. Conclusão: 
Limitações no cuidado do enfermeiro podem ser prejudiciais, o que 
sugere reflexões para o planejamento de serviços com diálogo mais 
aprofundado com as políticas de saúde.
Palavras-Chave: Estratégia Saúde da Família. Enfermagem de 
Atenção Primária. Idoso. Saúde do Idoso.

ABSTRACT
The role of nurses in Primary Health Care has consolidated a new pa-
rameter for the conduct of health care and has potential for implemen-
tation of health policies and maintain quality of life of older people. 
Objective: To know the nurse’s care practice directed to the elderly 
population in the Family Health Strategy. Methodology: Qualitative re-
search with 18 nurses, using interview technique and interpretation 
with content analysis as a data collection technique from which two 
empirical categories emerged. Results: The categories express that 
nurses experience difficulties in caring for the elderly and that the de-
ficiency in technical and management support, access to information 
and service are the greatest weaknesses. Conclusion: Limitations 
in nurse care can be harmful, which suggests reflections for service 
planning with more in-depth dialogue with health policies.
Key words: Family Health Strategy. Primary Care Nursing. Aged. 
Health of the Elderly.

Introdução

No Brasil, a atuação do profissional enfermeiro na Atenção Pri-
mária à Saúde (APS) tem consolidado um novo parâmetro para as prá-
ticas de cuidado à saúde, corroborando com a pretensão de um modelo 
de atenção no Sistema Único de Saúde (SUS) que não tem como obje-
to central a abordagem de doença, mas se preocupa com a holística do 
cuidado, em uma perspectiva de atendimento integral (COFEN, 2018).

Com a publicação da Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB) (BRASIL, 2017), além das atribuições partilhadas, são defi-
nidas as de exercício específico do enfermeiro, que abrangem ações 
a serem efetivadas junto aos indivíduos, famílias e comunidade, com 
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a finalidade de assegurar a assistência integral na promoção e pro-
teção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde, nos diferentes espaços sociais e em todas as 
fases do ciclo vital, especialmente a idosa.

A prática de cuidado do enfermeiro junto ao idoso na APS 
deve ser pautada em uma avaliação global, envolvendo aspectos 
multidimensionais e incluindo estratégias que correspondam às ne-
cessidades identificadas e que tragam satisfação (COSTA; FURTA-
DO; GIRARD, 2019).

Ter a capacidade instalada para ofertar atenção de qualidade 
e conseguir dar respostas às demandas crescentes de necessidades 
desse grupo populacional é um dos principais desafios da gestão de 
saúde brasileira, com expectativas que a APS consiga estar articula-
da para esse enfrentamento (MEDEIROS et al., 2017).

São inúmeros os passos a serem dados para a qualificação 
das respostas desse primeiro nível de atenção, perpassando pela 
melhoria de seu financiamento, educação permanente, estruturação 
e operacionalização de normativas, que podem não encontrar campo 
fértil diante do atual cenário brasileiro com crise nas políticas econô-
micas e austeridade fiscal (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). Me-
lhorias também são almejados na prática da enfermagem, para que 
consiga acompanhar e atingir ao que se propõe como ciência, sen-
do necessário o conhecimento de quais limitações apresenta em seu 
cotidiano (COFEN, 2018). Nesse sentido, o estudo objetiva conhecer 
a prática cotidiana de cuidados do enfermeiro direcionada para a po-
pulação idosa na Estratégia Saúde de Família.

Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, desenvolvi-
do através de pesquisa de campo com 18 enfermeiros da Estraté-
gia Saúde de Família. Foi realizado na Cidade de Tucuruí, Estado 
do Pará, com participantes selecionados de modo intencional, tendo 
como critério: estar atuando na modalidade assistencial entre as 23 
Unidades de Saúde de Família do município e com experiência no 
atendimento da população idosa.
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A coleta dos dados ocorreu de junho a setembro de 2017 atra-
vés do uso da entrevista com roteiro semiestruturado, operacionali-
zadas individualmente e gravadas em áudio digital. O instrumento de 
coleta foi organizado de modo a ser respondido a caracterização do 
participante (Idade, sexo, ano de conclusão, tempo de atuação, tem-
po de atuação na assistência ao idoso, formação de pós-graduação) 
e cinco perguntas direcionadoras de pesquisa (sobre saúde do idoso 
e atendimento ofertado).

Após saturação teórica dos dados, a coleta foi encerrada. Todo 
o material gravado foi transcrito na íntegra para compor o corpus de 
análise do estudo e posteriormente submetido a análise de conteú-
do na modalidade categorial-temático, apoiado nos pólos orientados 
por Bardin (BARDIN, 2011): pré-análise, exploração do material, tra-
tamento dos resultados e interpretação.

Da análise, foram apresentadas e discutidas neste estudo as 
categorias “dificuldades relacionadas ao apoio técnico e gestão” e 
“dificuldades relacionadas ao acesso aos serviços e a informação”.

Foi dado parecer de aprovação para a pesquisa com o CAAE 
68197717.2.0000.5170, emitido pelo Comitê de Ética em pesquisa 
da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Todas as orientações 
para assegurar a ética na pesquisa foram realizadas e os convidados 
que consentiram participar, assinaram um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido.

Resultados e discussão

O estudo teve a participação de 18 enfermeiros, com ape-
nas um do sexo masculino. A maioria jovens, com idade entre 21-35 
anos, tendo proporcionalidade em relação ao estado civil, entre sol-
teiros e casados.

O média do tempo em que já estavam graduados foi de 7 
anos, estando atuando no mercado de trabalho com uma média de 6 
anos, sendo todos os profissionais intitulados como especialistas em 
áreas, e por vezes em mais de uma, com destaque para Enfermagem 
Obstétrica e Ginecológica, a mais procurada (33,3%), seguida de En-
fermagem nas Urgências e Emergências (27,7%) e Saúde da Famí-
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lia (27,7%) e, com menor frequência, Saúde Pública (22,2%), Enfer-
magem do Trabalho (16,6%) e Unidade de Terapia Intensiva (11,1%).

DIFICULDADES RELACIONADAS AO APOIO TÉCNICO E GESTÃO

Através dos relatos, os profissionais retrataram um cenário 
onde a continuidade do cuidado é afetada pela deficiência na dispo-
nibilidade de medicações tanto nas Unidades de Saúde quanto fora 
desses estabelecimentos e pela não dispensação de medicamen-
tos nos setores farmacêuticos diante da prescrição dos enfermeiros, 
conforme relatos abaixo:

Não aceitam nossas receitas para o idoso fora da farmá-
cia do SUS, se for um medicamento que não tenha aqui 
na nossa farmácia não vai ser aceito (ENF09).

As consultas do programa de hiperdia estão bem paradas 
desde que a nossa receita não foi mais aceita e não ga-
rantem a medicação aqui da farmácia do posto (ENF11).

É falta de medicamento pra eles, porque querendo ou 
não a gente faz educação com eles, educação em saúde, 
mas se não tiver medicamento, que é o que mais interes-
sa [...] então é a falta de medicamento aqui na unidade 
(ENF12).

O município faz a dispensação do Componente Básico da As-
sistência Farmacêutica e nem todas as 23 Unidades de Saúde da Fa-
mília contam com estrutura para esse fim, tendo histórico de deficiên-
cia no abastecimento dessas, segundo os participantes.

As situações apresentadas podem não ser limitantes para a 
oferta de atenção por parte do enfermeiro, uma vez que o cuidado 
nas Unidades de Saúde se efetiva através das práticas profissio-
nais, na gestão dos recursos, na participação da comunidade, mas 
carece de mecanismos que sejam apoiadores de condutas, como a 
oferta dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, que para a po-
pulação idosa é tido como prioridade de acordo com a Política Na-
cional de Medicamentos e o Estatuto do Idoso (VIANA et al., 2015; 
BRASIL, 2017).
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 Além dos medicamentos que devem ser ofertados na rede 
pública, outra estratégia é a articulação ao Programa Farmácia Po-
pular do Brasil e Programa Saúde não tem preço, que tem o objetivo 
de garantir que a população tenha medicamentos essenciais dispo-
níveis em rede conveniadas, como as farmácias e drogarias (OLI-
VEIRA; NASCIMENTO; LIMA, 2019). A dispensação é realizada de 
acordo com a prescrição, e esta faz parte das atribuições do enfer-
meiro na atenção básica, confirmada inclusive pela Política Nacional 
de Atenção Básica, desde que em conformidade com protocolos, di-
retrizes clínicas e terapêuticas ou outras normativas técnicas desig-
nadas pelo gestor de saúde (BRASIL, 2017).

É necessário que os gestores locais (municípios) onde os ser-
viços de saúde são instalados, instituam legalmente a prescrição por 
enfermeiros, rompendo com a situação mais comum observada no 
país, pois a falta de posicionamento dos gestores resulta na ausência 
de normatização por meio de protocolos e portarias (NASCIMENTO 
et al., 2018; SILVA; VIEIRA; SOUSA, 2020).

A fragilidade ou a ausência de normatização local para a práti-
ca do cuidado em enfermagem é observada no município e apontada 
pelos participantes como um fator que prejudica na continuidade de 
atenção à pessoa idosa, conforme narrativas abaixo: 

Fica complicado aplicar estratégias de cuidado sem o 
apoio da nossa gestão, porque não adianta querer fazer 
algo se não tem base, nem protocolos, como já aconte-
ceu de querer ajudar em algo e depois vir notificação, 
reclamação de que aquilo não pode ser feito (ENF06).

Quem tem que ajudar a reforçar a nossa prática são nos-
sos superiores, na secretaria de saúde, porque o nosso 
município precisa ter mais assegurado essas questões de 
assistência ao idoso, isso dá mais praticidade (ENF09).

É muito difícil quando tu quer ajudar mas é impedido por 
várias situações, mais forte diz na gestão. Como querer 
fazer um curativo com coberturas se o município vai dizer 
que não oferece? Não tem protocolo para aquele cuidado 
que a gente sabe que pelas evidências seria bom para o 
idoso (ENF15).
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Os enfermeiros mencionam limitações presentes no cotidiano 
do trabalho, decorrentes da falta de protocolos municipais e da pou-
ca aproximação com os gestores que operacionalizam as políticas de 
saúde, inclusive do idoso, afetando no planejamento de cuidado do 
que identifica como necessidade nas avaliações específicas.

Existe indicação para a adoção de protocolos ou normativas 
técnicas na justificativa destes serem mecanismos indutores de qua-
lidade na assistência, por oferecer padronização amparada em evi-
dências científicas, respaldar legalmente as ações, alinhar insumos e 
tecnologias de acordo com a capacidade instalada e assegurar boas 
práticas com segurança para o usuário de saúde (SALES et al., 2018).

A recomendação para o estabelecimento de direcionamentos 
técnicos também parte do principal órgão representativo da catego-
ria. Em 2018, o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN publicou 
orientações para este fim, como parte de um processo de democrati-
zação e valorização do trabalho exercido pelo enfermeiro, estabele-
cendo diretrizes norteadoras para a construção partilhada de proto-
colos na atenção primária (COFEN, 2018).

O apoio da gestão de saúde local é apontado como recurso in-
dispensável nesse processo, sendo orientado sua inclusão desde os 
passos iniciais de construção das fundamentações técnicas e científi-
cas, com objetivo de que pelo reconhecimento e diagnóstico da realida-
de seja justificável a adesão do ente federativo ao documento protoco-
lar e sua posterior implementação (SALES et al., 2018; COFEN, 2018).

DIFICULDADES RELACIONADAS AO ACESSO AO SERVIÇO E A 
INFORMAÇÃO

O acesso dos usuários ao atendimento nas Unidades de Saú-
de ou a possibilidade de atendimento feita pelo enfermeiro no domi-
cílio emergiram nas falas. A dificuldade apresentada diz respeito ao 
deslocamento, devido as características geográficas do território, que 
sofre influência da deficiência dos meios de transporte.

Uma dificuldade no atendimento do idoso aqui é a minha 
área de abrangência, que ela é bem longe da unidade, 
então pra locomoção deles até o posto é meio difícil. Fica 
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meio inviável, ele só vem ou de táxi ou então de moto, e 
idoso pra estar andando de moto, sabemos que é perigo-
so, então a gente enfrenta essas barreiras (ENF04).

Tem muitos idosos que não podem vir a unidade, então 
a gente tem que ir na casa do idoso, isso faz parte da 
enfermagem, do nosso cuidado. Então as vezes não tem 
o transporte, eles moram longe porque minha área é pe-
culiar, se você tiver seu transporte você vai, se não fica 
mais difícil (ENF08).

É justamente essa questão da distância, porque eles mo-
ram nas ilhas, o município não dá apoio com embarcação 
para esses locais, eles precisam fazer o que podem para 
tentar chegar aqui (ENF17).

A Lei Orgânica da Saúde determina a saúde como direito fun-
damental do ser humano, além de considerar o transporte e o aces-
so aos bens e serviços essenciais como um dos seus determinantes 
e condicionantes que expressam os níveis de saúde da população 
(BRASIL, 2011). Ademais, a Atenção Primária à Saúde assume res-
ponsabilidade sanitária pelo território visando operacionalizar precei-
tos de cidadania, sendo porta de entrada onde o grau de facilidade 
para o acesso ao serviço é atributo essencial (BRASIL, 2017).

A saúde do idoso muito se identifica com o grau de indepen-
dência e autonomia, que por sua vez está relacionada às necessi-
dades sociais deste grupo. Dessa forma, no ato de planejar, imple-
mentar e valorizar a atenção ao idoso, é importante potencializar 
intervenções que levem em consideração as dimensões de vida para 
além dos aspectos biológicos (COSTA; FURTADO; GIRARD, 2019).

A dificuldade para o acesso aos serviços de saúde tem se ca-
racterizado como um dos problemas que dificultam a prestação do 
atendimento ao idoso e, dependendo do modo como acontece no co-
tidiano, tem potencial para promover limitação e inviabilidade dentro 
da assistência à saúde dessa população, gerando a descontinuidade 
dos cuidados de enfermagem (PAGLIUCA et al., 2017).

Para concretizar o cuidado e a promoção da saúde, é impor-
tante considerar os determinantes sociais no planejamento de ações 
e na identificação dos suportes para o funcionamento que a Estraté-
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gia Saúde de Família exigirá, de modo que sejam favorecidas as prá-
ticas inclusivas, envolvendo o acesso aos serviços, fortalecendo tam-
bém a efetivação do direito à saúde (PAGLIUCA et al., 2017; COSTA; 
FURTADO; GIRARD, 2019).

Sobre o acesso a informação se expressaram:

[...] Os idosos que moram mais longe não conhecem, não 
são muito de vir na estratégia, não conhecem o trabalho, 
por conta disso até pensam que não existe esse trabalho 
aqui e a gente sente dificuldade de ir lá também (ENF02).

Temos aqueles idosos que não participam e é pelo des-
conhecimento deles da importância de realmente ter 
essa conversa, ter essa consulta [...] eles não tem o co-
nhecimento, então eu acho que é muito necessário que a 
equipe vá buscar, mas precisamos ter espaço para fazer 
isso (ENF05).

É costume cobrar do enfermeiro sobre tudo da unidade e 
isso prejudica que a gente se dedique mais ao idoso, os 
que moram mais longe e nem sabem sobre o que faze-
mos aqui é um exemplo (ENF10).

As falas revelam que a distribuição geográfica da população 
idosa adscrita também dificulta o acesso para informação sobre as 
ações e serviços ofertados na unidade de saúde e que, a sobrecar-
ga do enfermeiro com atividades para além de suas atribuições pro-
fissionais, tende a interferir na sua disponibilidade para intervir com 
práticas no território.

Para a comunidade, as deficiências no conhecimento sobre 
questões de cidadania, a exemplo do direito à saúde, desfavorecem 
a procura pelos serviços e o entendimento de práticas integrais de 
cuidado, sendo comum em populações com baixas condições eco-
nômicas e sociais (OLIVEIRA et al., 2016).

Quando a APS não consegue dispensar informações qualifica-
das para a comunidade, a não familiaridade com os aspectos de co-
bertura do serviço tende a favorecer a busca por atendimento apenas 
diante da ocorrência de condições agudas ou direcionadas a soluções 
de necessidades pontuais (PARENTE; MESQUITA; OLIVEIRA, 2017).
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Agrava a situação a caracterização do enfermeiro marcada 
pela sobrecarga de trabalho, devido ao histórico de acúmulo de fun-
ções, proveniente das cobranças por direcionamentos deste pro-
fissional para o funcionamento dos serviços de saúde, gestão de 
pessoas e, ainda, para as metas estabelecidas, pactuações e indi-
cadores do serviço de saúde, o que o afasta da assistência direta e 
educativa com o idoso (PIRES et al., 2016).

Há de se considerar a operacionalização da política do idoso no 
município, ainda frágil, com necessidade de organização para a garan-
tia do acesso, acolhimento e cuidado humanizado, o que leva a pensar 
na falta de articulação com serviços internos, externos e multidisciplina-
res, capazes de aumentar o escopo de atenção voltada a esse público.

Considerações finais

O estudo mostrou um distanciamento entre os direcionamen-
tos das políticas de saúde para o idoso e o modo de operacionaliza-
ção nas Unidades de Saúde, com influências nas práticas desenvol-
vidas por enfermeiros, ao considerar que o cuidado da enfermagem 
na Atenção Primária se efetiva pelo contato, vínculo e autonomia na 
gestão de práticas com o usuário, o que parece vir de encontro aos 
relatos descritos.

Aponta para a necessidade de construção de novas estraté-
gias para efetivação da política de atenção integral à pessoa idosa, 
abrangente, condizente com a realidade e necessidades do indiví-
duo, além de considerar a heterogeneidade das questões envolvidas 
na prática do cuidado e no acesso aos serviços, partindo de estudos 
da realidade onde se quer operacionalizar e prestar o cuidado.

O desenvolvimento dos serviços de atenção primária para dar 
resolutividade e efetividade no cuidado ao idoso é o que se espera 
nesta e nas próximas gerações, ultrapassando práticas baseado em 
modelos centrados na doença, dando evidência para a preservação 
da autonomia e aspectos multidimensionais da saúde. É um desafio 
que exigirá aproximação da gestão do SUS do município com seus 
eixos operacionais, incluindo usuários, serviço e profissionais, no ca-
minho de eliminar barreiras limitantes para as práticas de cuidado.
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RESUMO
Os enfermeiros e sua equipe são elementos cruciais para o êxito das 
ações de imunização, pois, convivem diariamente junto com a popula-
ção, além de estarem tecnicamente instrumentalizados para tal, sob eles 
pesa o dever e a responsabilidade para desenvolver ações educativas 
para a vacinação, tanto quanto para procedê-la corretamente. O estudo 
teve como objetivo refletir sobre os Erros de Imunização (EI) notifica-
dos na microrregião de Unaí-MG, através do Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imunização (SI-PNI). Trata-se de um estudo de 
natureza bibliográfica e documental, exploratória, descritiva, com uma 
abordagem qualiquantitativa das notificações de erros realizadas pelos 
profissionais da enfermagem no período entre Janeiro de 2018 a Outu-
bro de 2020 nos municípios pertencente a microrregional de Unaí-MG. 
As informações foram retiradas do Sistema de Informação do Progra-
ma Nacional de Imunização (SI-PNI). A base do SI-PNI continha 13 re-
gistros de Erros de Imunização notificados entre 2018 a 2020. Destes, 
oito (61,54%) eram femininos e cinco (38,46%) masculinos, em relação 
à faixa etária, a idade variou entre 0 a 82 anos. Sendo principalmente 
afetadas, as crianças menores de um ano. A microrregião amparada pela 
Gerência Regional de Saúde é composta 12 doze cidades, localizadas 
próximo a Unaí, no entanto, apenas quatro (4) notificaram Erros de Imu-
nização, sendo a cidade de Unaí quem mais apresentou notificações, 
principalmente no ano 2020. Foi possível verificar que é necessário iden-
tificar os erros de imunizações e suas possíveis causas, com vistas a 
diminuir os danos causados por essas ocorrências. Além do que, devem 
manter capacitados os profissionais que atuam com atividades na sala 
de vacinação, a fim de reforçar as informações e mantê-los atualizados 
das modificações oriundo do calendário nacional de imunização.
Palavras-chave: Vacinação; Erro de Imunização; Enfermagem.
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ABSTRACT
Nurses and their team are crucial elements for the success of immuni-
zation actions, as they live together daily with the population, in addition 
to being technically equipped for this, under them the duty and respon-
sibility to develop educational actions for vaccination, both how much to 
do it correctly. The study aimed to reflect on the Immunization Errors (EI) 
reported in the micro-region of Unaí-MG, through the Information System 
of the National Immunization Program (SI-PNI). This is a bibliographic 
and documentary, exploratory, descriptive study, with a quali-quantita-
tive approach to error notifications carried out by nursing professionals 
in the period between January 2018 and October 2020 in the municipa-
lities belonging to the micro-regional of Unaí-MG. The information was 
taken from the Information System of the National Immunization Pro-
gram (SI-PNI). The SI-PNI base contained 13 records of Immunization 
Errors reported between 2018 and 2020. Of these, eight (61.54%) were 
female and five (38.46%) were male, in relation to age group, age ran-
ged between 0 to 82 years. Being mainly affected, children under one 
year. The micro-region supported by the Regional Health Management 
is composed of 12 twelve cities, located close to Unaí, however, only four 
(4) reported Immunization Errors, with the city of Unaí being the one that 
presented the most notifications, mainly in the year 2020. It was possi-
ble to verify that it is necessary to identify immunization errors and their 
possible causes, with a view to reducing the damage caused by these 
occurrences. In addition, professionals who work in the vaccination room 
must be trained, in order to reinforce information and keep them updated 
on changes arising from the national immunization calendar.
Keywords: Vaccination; Immunization Error; Nursing.

Introdução

Nas últimas décadas, a vacinação contribuiu com a redução 
da mortalidade ocasionada por doenças imunoprevíniveis. Desse 
modo, ocupando um lugar de destaque, entre os instrumentos de 
saúde pública utilizados pelos governos e autoridades sanitárias para 
a redução da mortalidade precoce (OLIVEIRA et al., 2013, CUNHA; 
KREBS; BARROS, 2009).
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Estudos em estudos de Oliveira et al., (2013), referem amplo 
crescente no número de doenças imunopreveníveis aumentou signi-
ficativamente, por conseguinte as doses de imunobiológicos também 
teve relevância em seu crescimento, tanto para crianças, quanto para 
adultos. Com a adição de novas doses aplicadas, número de Erros 
de Imunização (EI) também aumentou. No entanto, apesar da evolu-
ção dos sistemas de vigilância da imunização mundial, há evidências 
de subnotificação dos Erros de Imunização.

Os Erros de Imunização podem ser abordados com todas as 
situações evitáveis ocasionadas pelos uso inadequado de vacinas, 
podendo estar relacionados às técnicas profissionais ou a possíveis 
negligências no uso de imunobiológicos, os quais, não estão nas 
normas técnicas adequadas, podem impactar negativamente, oca-
sionando a proteção imunológica inadequada, o aumento dos custos 
dos serviços de saúde, diminuição da confiança e potenciais com-
plicações nos pacientes dos sistemas de saúde (DEMO; RIBEIRO; 
MENDONÇA, 2013, BRASIL, 2014).

Assim se contextualiza a questão norteadora deste estudo: Quais 
são os erros de imunização notificados na Microrregional de Unaí-MG, 
através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imuniza-
ção? A fim de obter as respostas para o questionamento instaurado de-
finiu-se então o objetivo principal do estudo: Refletir sobre os Erros de 
Imunização (EI) notificados na microrregião de Unaí-MG, através do Sis-
tema de Informação do Programa Nacional de Imunização.

Para alcançar o objetivo proposto, foram necessários os se-
guintes objetivos específicos: Identificar os principais imunobiológi-
cos administrados durante erro de imunização; conhecer o número 
de casos notificados de Erros de Imunização no período de Janeiro 
de 2018 a Outubro de 2020 e citar as cidades que notificaram os Er-
ros de Imunização no mesmo período.

Justifica-se este estudo pela necessidade de repensar assun-
tos referentes às principais causas de erros de imunização, pois o 
enfermeiro é responsável pela sala de vacina, apesar que este fato 
está distante da realidade. O presente estudo visa conduzir uma re-
flexão sobre o assunto para maior conhecimento, além do que, pos-
sibilitará a quem interessar conhecer melhor a associação de que fa-
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tores que resulta em erros de imunização, cometidos pelas equipes 
de enfermagem da Microrregional de Unaí-MG. Em termos sociais, 
este estudo tende a chamar a atenção para a temática, uma vez que 
tais Erros de Imunização podem abranger todas as faixas etárias, em 
resultados e consequências que oscilam de simples até às mais gra-
ves, como as que resultam em lesões e até morte.

Assim, para tal intento, foram estabelecidos dois eixos de 
abordagem e discussão: o primeiro eixo aborda o perfil sociodemo-
gráfico da população (4.1). Já o segundo eixo (4.2) elenca e discorre 
sobre os erros de imunização na microrregião de Unaí-MG no perío-
do de Janeiro de 2018 a Outubro de 2020.

Desenvolvimento

No decorrer dessa pesquisa os temas relevantes serão abor-
dados em seções com conceitos variados: vacina e suas característi-
cas, onde apresenta a diferença entre imunização e vacinação, con-
ta a história desde os primórdios como a vacina foi criada, apresenta 
a trajetória histórica de como a vacina chegou ao Brasil, logo após é 
relatado sobre PNI e suas nuances, também traz a definição de Erros 
de Imunizações e qual é o papel que a enfermagem deve desempe-
nha quando isso acontecer.

Diferentes Erros de Imunização ocorrem em decorrência da 
complexidade dos programas de vacinação. O Brasil oferta imuno-
biológicos à sua população, por meio do Programa nacional de Imu-
nização, uma das mais expressivas políticas públicas, considerado 
um dos mais amplos e completos programas de vacinação do mun-
do, reconhecido internacionalmente por sua excelência, ainda que 
siga permeado de complexidade. O PNI ampliou, de forma conside-
rável, a oferta de imunobiológicos nos últimos anos enfrentando, o 
que mantém a linha de desafios. (BRASIL, 2014).

Vacina

A vacinação consiste na inoculação de antígenos processa-
dos em laboratórios, que estimula o corpo humano a produzir anticor-
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pos (um tipo de proteína), desencadeando assim no organismo rea-
ções imune. Em síntese, preparando uma resposta imunológica para 
uma eventual doença, ocasionada pela invasão de microrganismos 
patogênico (MOLINA et al., 2008, VAZ; GARCIA, 2014).

Analogamente, Ballalai (2013), explica que a vacina é produ-
zida por intermédio de microrganismos atenuados, inativados ou vi-
vos. Esses microrganismos podem ser fragmentos que simulam o 
corpo estranho, e induzem a defesa do organismo humano (anticor-
pos específicos para esse antígeno). Diante desse contexto, vai ocor-
rer a resposta imunológica específica sem que o indivíduo contraia 
a doença.

Não o bastante, os termos imunização e vacinação são utili-
zados, por muitos, como sinônimos, no entanto possuem significa-
dos diferentes. Como bem descreve Brêtas e Gamba (2006) e Vaz e 
Garcia (2014), é importante esclarecer a diferença entre imunizar e 
vacinar, sendo que imunizar é o ato em que o organismo desenvolve 
uma resposta imunológica especifica a um antígeno por meio da va-
cinação; e vacinar é o processo de introduzir a vacina no indivíduo.

Os seres vivos são alvo de microrganismos patogênicos du-
rante todo tempo, o que impossibilita serem acometidos por doenças 
causadas pelos mesmos, é o sistema imunológico, não importa se a 
imunidade é inata ou adquirida. A primeira é aquela que já está pre-
sente no organismo antes mesmo de se iniciar o processo infeccio-
so, acompanha desde o nascimento, é a primeira linha de defesa do 
corpo contra os agentes patógeno, identificando-os e destruindo-os, 
muitas vezes de forma até imperceptível. Infelizmente o organismo 
humano não apresenta imunidade inata a todas as patologias, mas 
algumas, são possíveis de imunizar, através da imunidade adquirida, 
que corresponde a proteção contra cada agente infeccioso ou antíge-
no por meio da vacinação (COICO; SUNSHINE, 2010).

Paralelamente, Ballalai e Bravo (2016), menciona que o siste-
ma imune possui a capacidade de relembrar dos antígenos já com-
batidos, assim, sempre que os mesmos microrganismos infecciosos 
entram em contato com o organismo, gera uma resposta imune, acio-
nando um complexo processo de proteção. Em algumas situações, 
a resposta imunológica é tão eficiente que não possibilita a doença 



111

acometer mais de uma vez no mesmo indivíduo, por exemplo, em re-
lação a catapora (varicela) ou sarampo.

Entretanto, no caso da doença meningocócica, do tétano, da 
difteria e da coqueluche, mesmo o indivíduo tendo contraído a infec-
ção ou sendo vacinado, não geram imunidade para toda vida. Talvez 
seja porque o estímulo do sistema imune não foi eficiente o bastante, 
para desencadear uma memória imunológica, ou pode ser porque, 
ter a memória imunológica, nessa situação específica, não é suficien-
te para manter a proteção por longo prazo. É por isso que algumas 
vacinas devem ser administradas mais de uma dose de reforço, com 
um intervalo de tempo específico (BRASIL, 2014).

Desse modo a resposta imune, assim como a eficácia da va-
cina, vai depender da natureza da mesma: atenuada ou inativa. As 
vacinas atenuadas possuem o agente infeccioso vivo, porém enfra-
quecido, sendo reduzido sua virulência e mantendo sua capacidade 
imunogênica. Semelhante à infecção natural, porém com quadro clí-
nico e duração diminuído. Já nas vacinas inativas, o antígeno está 
morto, sendo totalmente inativado, pouco imunogênico e nada viru-
lento (VAZ; GARCIA, 2014).

Para Ballalai e Bravo (2016), as vacinas atenuadas podem 
desencadear no organismo condições semelhantes a doença que 
previne, no entanto em indivíduos com a imunidade adequada, isso 
raramente ocorre, e quando acontece, os sintomas são brandos e 
passageiro. Com base neste contexto, as pessoas acometidas por 
doenças que deprimem o sistema imunológico, que utilizam medica-
mentos que levam à imunossupressão ou gestantes não podem re-
ceber esse tipo de vacina.

Quanto às vacinas inativadas, elas enganam o sistema imu-
nológico, uma vez que este acredita que antígenos mortos, ou suas 
partículas, representam perigo para o organismo e libera o processo 
de proteção. São vacinas que não apresentam risco para pessoas 
imunodeprimidas ou nas gestantes e seus fetos (BRASIL, 2014).

Independentemente do tipo, todas as vacinas são compostas 
por um ou mais antígenos (atenuados ou inativos) e pelo líquido de 
suspensão, contendo parcelas pequenas de outros produtos quími-
cos ou biológicos, como: soro fisiológico, água estéril ou fluidos con-
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tendo proteína; estabilizantes e conservantes (por exemplo, glicina, 
fenóis e albumina); potencializadores da resposta imune, denomina-
dos “adjuvantes” (possibilitam a eficácia e/ou prolongamento da pro-
teção da vacina) e também podem conter material empregado para 
desenvolver o crescimento das bactérias ou dos vírus, como a pro-
teína do ovo de galinha. Algumas vacinas possuem ainda traços de 
antibiótico na composição, para impossibilitar o crescimento de mi-
crorganismos durante o período de produção e o armazenamento do 
produto final (VAZ; GARCIA, 2014).

Para Brasil (2014), 2 a 3 milhões de mortes a cada ano po-
dem ser evitadas através da vacinação, sendo este um dos melho-
res investimentos na área da saúde, possibilitando melhor custo-e-
fetividade para as nações. Isso significa que as vacinas apresentam 
um excelente resultado em relação a prevenção com baixo custo, se 
comparada a outras medidas, além de ocorrer a redução do número 
de casos inversamente proporcional ao aumento da cobertura (que 
pode ser observado na figura abaixo), o que é muito importante, prin-
cipalmente para países em desenvolvimento.

Figura 1- Cobertura Vacinal da Rubéola 2000 a 2013.

Fonte: BALLALAI; BRAVO, (2016)
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História da Imunização

A descoberta de vacinas foi fundamental na história da ética 
médica. Em especial, sobre a perspectiva histórica da imunização, a 
varíola (VAZ; GARCIA, 2014). Até sua plena erradicação, essa doen-
ça que durante muitas décadas levou a morte de muitos povos, foi 
destaque no quadro epidemiológico mundial e representou “a primei-
ra iniciativa frutífera em direção ao controle imunitário das doenças 
infecciosas” (HOMMA et al., 2011).

Entretanto, apesar da descoberta da antivariólica se vinculada 
a Edward Jenner, o autor Gordon (1996) menciona que os chineses, 
no século X, já utilizavam a técnica de aspirar uma quantidade de pus 
das feridas dos doentes e inocular nos indivíduos saudáveis.

Corroborando com anteriormente descrito, Cunha, Krebs e 
Barros (2009); Vaz e Garcia (2014) e Ballalai (2013), creditam aos 
Chineses a descoberta da variolização, informando que os mesmos, 
assim como os Africanos e demais Asiáticos provocavam a varíola na 
sua forma mais branda, sendo utilizado diversas técnicas. Mas todos 
seguiam o mesmo princípio básico, inocular a crosta ou secreções 
provenientes da ferida de indivíduos doentes em saudáveis, desse 
modo o receptor do inóculo ficavam imunizados. No entanto, tal práti-
ca era arriscada, uma vez que poderia levar a morte ou disseminar a 
varíola, bem como outras doenças, como sífilis e tuberculose.

Os Turcos também praticavam a inoculação da varíola, a vá-
rias gerações. A inoculação era realizada durante as pequenas fes-
tas, nas quais mulheres velhas, usavam agulhas, com o veneno da 
varíola humana, guardado numa casca de noz, a qual introduzia nos 
indivíduos presentes (LARROCA; CARRARO, 2000).

Em 1972, uma violenta epidemia de varíola abateu-se sobre 
Londres, ocasionando a morte de cerca de três mil pessoas, o que 
levou a elite inglesa a pressionar o governo acerca de soluções. Os 
mesmos iniciaram a inoculação em prisioneiros da penitenciária de 
Newgate. O método da variolização ganhou notoriedade e se espa-
lhou pela Inglaterra. Ainda na década de 1720 o restante da Europa 
o recebeu, principalmente Alemanha, França e Rússia (CHALHOUB, 
1996).
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Por conseguinte, mediante a necessidade de proteger a po-
pulação da varíola e observando as crendices dos Camponeses, de 
que aqueles que trabalhavam com vacas não contraiam a varíola, no 
entanto apresentavam lesões da moléstia, o médico Edward Janner 
desenvolveu a “vacina” que imunizava o indivíduo contra a varíola 
(LARROCA; CARRARO, 2000). É certo Jenner não foi o primeiro a 
sugerir a imunização pela infecção, uma vez que, ele é considerado 
precursor da imunologia, pelo fato de atribuir status científico ao mé-
todo de inoculação (CUNHA; KREBS; BARROS, 2009).

Em uma experiência revolucionária Jenner, inoculou linfa das 
lesões do ubre de uma vaca em uma criança, James Phillip. Sendo 
inoculado o fluido (extraído de uma lesão variolosa) mais de uma vez. 
A criança resistiu e não desenvolveu a doença, comprovando sua 
teoria sobre a técnica de imunização (LESSA; DOREA, 2013).

Durante os anos de 1796 a 1798 (dois anos), James testou seus 
experimentos, obtendo sempre os mesmos resultados. Desse modo, 
constatando a eficácia e segurança da inoculação, sendo inegável a con-
fiabilidade da vacina. Não obstante, os resultados dos estudos não foram 
aceitos pela comunidade médica e a população apresentava receio em 
relação a vacina, principalmente devido sua produção, ser a partir da ex-
tração de material do peito da vaca (LARROCA; CARRARO, 2000).

Com o transcorrer dos anos, as barreiras foram rompidas, e, 
em 1800 a Inglaterra iniciou a vacinação de aproximadamente seis 
mil pessoas. Desde então, Edward Janner passou a ser reconhecido, 
por sua contribuição na imunologia e ser associado a criação da vaci-
na (VAZ; GARCIA, 2014). Tal fato, proporcionou a abertura para que 
outros pesquisadores contribuíssem ativamente para o desenvolvi-
mento da vacina (CUNHA; KREBS; BARROS, 2009).

Aproximadamente, 80 (oitenta anos), depois da descoberta de 
Janner, em 1870, a história da vacina teve um grande avanço, atra-
vés dos estudos de Pasteur e Koch, no qual estabeleceu a relação 
entre causa-efeito sobre a doença e a presença de microrganismo 
patogênicos. Foi desenvolvido técnicas para atenuar o antígeno cau-
sador da doença, possibilitando a inoculação em grande escala nos 
indivíduos, gerando o conceito de vacina e sua produção em grande 
quantidade (BALLALAI, 2013).
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Nos anos seguintes, foram descobertas e desenvolvidas no-
vas vacinas, e atualmente a população possui um grande contingen-
te protetivo (CUNHA; KREBS; BARROS, 2009). Apesar do avanço 
alcançado, em relação a imunização decorrente da vacina, somente 
no XIX iniciaram a vacinação de rotina em grande escala para popu-
lação. Segundo Vaz e Garcia (2014, p. 5) “no momento o foco está no 
desenvolvimento de vacinas para agentes patogênicos que não são, 
até então, imunopreveníveis, o que revela a continuidade eterna da 
história das vacinas”.

Assim, as vacinas mais utilizadas mundialmente, são: febre 
amarela, caxumba, coqueluche, cólera, difteria, hepatite A e B, in-
fluenza, pólio, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varíola, 
dentre outras (BALLALAI, 2013).

História da Imunização no Brasil

Em 1804, a vacina antivariólica, também denominada de jen-
neriana, chegou pela primeira vez no Brasil (no entanto, alguns his-
toriadores discordam sobre essa data). De acordo com os relatos da 
época, no início serviço de vacinação teve uma aceitação pela Corte, 
sendo, porém, devido ao apoio de Dom João VI e a interferência da 
cultura política absolutista (CHALHOUB, 1996).

Nesse ínterim, em 1820, foi criado o primeiro mapa anual de 
vacinação em massa. No entanto, 1830, ocorreu a redução da vaci-
nação relacionada ao medo dos indivíduos em tomarem a vacina, de-
nominado de vacinofobia. Tal vez, o medo seria oriundo da preocu-
pação em contrair doenças da vaca, seja pela incitação do clero em 
declarar que a vacina era coisa de satanás ou pela incredulidade dos 
médicos sobre a eficaz (LAROCCA; CARRARO, 2000).

Por outro lado, em 1846, a vacinação se tornou obrigatória em 
todo o Brasil através do decreto Imperial nº 464, sendo uma tentati-
va de conscientizar a população sobre a cultura de vacinação. Já em 
1891, São Paulo tornou compulsória a vacinação, e em 1901, o Rio 
de Janeiro copiou o exemplo, gerando revolta na população e abrin-
do discussão sobre até que ponto o estado poderia interferir nas li-
berdades individuais (VAZ; GARCIA, 2014).
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Consequentemente, a resistência da população do Rio de Ja-
neiro, em 1904, a aplicação obrigatória da vacina contra a varíola, 
implementada pelo plano de regulamentação, associada a fatores 
sociais e políticos, culminaram na Amotinação da Vacina (CUNHA; 
KREBS; BARROS, 2009). Sendo o Oswaldo Cruz, o responsável 
pelo plano de regulamentação, bem como, diversas ações de com-
bate à febre amarela e a peste (BALLALAI, 2013).

Em verdade, conforme relata Oswaldo Cruz, enfrentou resis-
tência da população, principalmente quando reiterou a compulsão 
já estipulada em 1837, que não tinha sido eficaz (LESSA; DOREA, 
2013). E conseguiu que a lei obrigasse as pessoas a se vacinarem, 
mesmo sem sua aprovação, “autorizando uma campanha de vacina-
ção em moldes militares, com invasão de residências e vacinação 
forçada das pessoas, que ainda temerosas quanto aos efeitos e rea-
ção das vacinas, agitaram- se contra as medidas autoritárias” (VAZ; 
GARCIA, 2014 p.6).

A Revolta da Vacina é considerada uma das maiores revoltas, 
ocorridas durante o século XX. E desde aquela época era possível 
observar que utilizar ações impositivas e força coercitiva para resol-
ver problemas de saúde não é uma boa opção. Contudo, as autori-
dades sanitárias só modificaram suas ações anos mais tarde, com a 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (MACHADO; LEANDRO; 
MICHALISZYN, 2013).

A história da vacina continua evoluindo e sendo fomentada 
através do tempo, adicionando novas descobertas, desenvolven-
do novas campanhas vacinais (VAZ; GARCIA, 2014). Assim sendo, 
atualmente o Brasil é referência mundial sobre campanha de vacina-
ção, possuindo um dos programas de imunização mais completos do 
mundo. Certamente, tal sucesso foi possibilitado pela criação pelo 
Programa Nacional de Imunizações (PNI) (BALLALAI, 2013).

Programa Nacional de Imunização - PNI

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973, 
é uma importante ferramenta nos resultados positivos quanto às 
ações de imunização, além de ser um programa bem avaliado na-
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cional e internacionalmente (BRASIL, 2015). Regulamentado pela 
Lei Federal nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, e pelo Decreto nº 
78.321, de 12 de agosto de 1976, que implementou o Sistema Na-
cional de Vigilância Epidemiológica. O principal objetivo do Programa 
Nacional de Imunização era conseguir controlar o sarampo, a polio-
mielite, a difteria, tétano, coqueluche, tuberculose e manter erradica-
da a varíola (BRASIL, 2003).

A descentralização veio 1980, através da ação global que vi-
sava combater a poliomielite, o que possibilitou maior dinamismo a 
vacinação. Tal patologia foi erradicada, no entanto o PNI organiza 
duas vezes ao ano, dias de vacinação contra a pólio. Aproveitando, 
os dias nacionais contra a pólio, em 1984, foi feita a tentativa de ad-
ministrar, também, os imunobiológicos que combatem o sarampo e 
tríplice (BALLALAI, 2013).

Contudo esta experiência não tenha sido exitosa e tenha fun-
cionado parcialmente, a princípio sendo abandonada depois. Então, 
em 1990, foi retomada, possibilitando que em todo país fossem ad-
ministradas as vacinas com êxito, deixando como legado a consta-
tação que uma campanha não anulava a outra. Na sequência, em 
1991, foram introduzidas outras vacinas nos dias regionais e nacio-
nais de vacinação.

Quadro 1- Fatores Históricos do Programa Nacional de Imunização - PNI
1951

•	Decisão da Assembleia Mundial de Saúde de promover o controle global da varíola.
•	O emprego do toxóide tetânico se estende por todo o mundo.

1961

•	Realizadas no Brasil as primeiras campanhas com a vacina oral contra a poliomielite, em projetos 
experimentais em Petrópolis-RJ e Santo André-SP.
•	Início da produção nacional da vacina contra a varíola, liofilizada, em substituição à tradicional 

(linfa).

1962
•	Instituição da primeira campanha nacional de vacinação contra a varíola;
•	Ocorre o primeiro ensaio no Brasil para administração do BCG por via intradérmica.

1966 •	Instituída a Campanha de Erradicação da Varíola e iniciada a fase de ataque.

1969 •	Introdução da primeira geração de vacinas contra rubéola.

1970
•	Introdução da primeira geração de vacinas contra a varicela.
•	Realizada a I Conferência Internacional de Aplicação de Vacinas contra Vírus, Ricketsias e 

Doenças Bacterianas no Homem, planejando pesquisas e desenvolvimento.

1971 •	Implantação do Plano Nacional de Controle da Poliomielite.

1973
•	Brasil recebe a certificação internacional da erradicação da varíola pela OMS.
•	Criação do Programa Nacional de Imunizações – PNI.

1974 •	Criação do Programa Ampliado de Imunizações (PAI).
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1975
•	Inicia-se a implantação do sistema de registro de doses de vacinas aplicadas.
•	Promulgação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Imunizações.
•	Realização da campanha nacional de vacinação contra meningite meningocócica.

1976 •	Estabelecimento das doenças de notificação compulsória.

1977
•	Definição das vacinas obrigatórias para os menores de 1 ano de idade: contra tuberculose, po-

liomielite, sarampo, difteria, tétano e coqueluche.
•	Registrado o último caso de infecção variólica natural.

1979 •	Publicação do primeiro manual de rede de frio: “O Refrigerador na Conservação de Vacinas”, 
FSESP.

1980 •	Iniciam-se os Dias Nacionais de Vacinação contra a pólio, em duas etapas anuais,
para crianças na faixa etária de zero a quatro anos, independentemente da situação vacinal.

1981 •	Adoção de estratégia de campanha de vacinação contra o sarampo.

1984
•	Inicia-se no Brasil a produção da vacina monovalente contra o sarampo.
•	Realizado o I Curso Nacional de Procedimentos e Manutenção de Rede de Frio.

1986 •	Criação do Zé Gotinha, marca-símbolo da campanha contra a poliomielite.

1989 •	Notificação dos últimos casos de poliomielite no Brasil

1990 •	Início da proposta de um treinamento nacional para pessoal de sala de vacina.

1991 •	Início do processo de capacitação de pessoal em sala de vacina.

1992 •	Implementação do Sistema Nacional de Vigilância de Eventos Adversos à Vacinação.

1994 •	Brasil recebe a certificação internacional de erradicação da transmissão autóctone do poliovírus 
selvagem.

1995 •	Inclusão das metas do PNI (Programa Nacional de Imunização) nas ações relevantes do Setor 
Saúde, acompanhadas pela Presidência da República.

Fonte: BRASIL, (2003).

As diversas campanhas, varreduras e estratégias desenvol-
vidas pelo Programa Nacional de Imunização, possibilitaram erradi-
car a febre amarela urbana em 1942, a varíola em 1973, a poliomie-
lite em 1989 e controlou o tétano neonatal, o sarampo, a difteria, 
a coqueluche as formas graves da tuberculose, o tétano acidental 
(CUNHA; KREBS; BARROS, 2009).
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Figura 2- Cobertura Vacinal da Poliomielite no Brasil, 1968 - 2002.

Fonte: BRASIL, (2003)

No histórico do PNI, segundo Lessa e Dorea, (2013), duas im-
plementações foram realmente importantes: a criação dos Centros 
de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIES) e o Comitê 
Técnico Assessor em Imunizações (CTAI).

De acordo com Brasil (2003, p.19) os CRIES são:

“Unidades de vacinação públicas e gratuitas que ofere-
cem produtos especiais a indivíduos que necessitam de 
imunobiológicos específicos, mediante prescrição médi-
ca. Já foram implantados 36 desses centros em todos os 
estados brasileiros e com importante papel para o Sis-
tema de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinais. 
Hoje, os cries contam com um sistema informatizado 
para o controle e avaliação de suas ações, o SI-Crie. Be-
neficiam-se dos CRIES pacientes que podem ser agrupa-
dos em três principais categorias: profilaxia pré e pós-ex-
posição a agentes infecciosos em determinados grupos 
de risco; substituição de produtos disponíveis na rede 
básica do País, quando não puderem ser utilizados devi-
do a motivos clínicos e imunização de imunodeficientes”.
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O CTAI é composto por profissionais experts em áreas afins, 
membros nomeados pelo MS, representantes de sociedades médi-
cas das cinco macrorregiões do País, da Vigilância Epidemiológica 
Nacional e do Programa Nacional de Imunização e do Instituto Na-
cional de Controle de Qualidade em Saúde/Fundação Oswaldo Cruz 
(INCQS/Fiocruz). O comitê tem como prioridade assessorar o MS na 
produção e distribuição de imunobiológicos, identificar as priorida-
des, formular diretrizes para áreas de pesquisas (LAROCCA; CAR-
RARO, 2000).

O Brasil por meio Programa Nacional de Imunização, conse-
gue alcançar patamares antes não imaginados, para outros países 
com as dimensões continentais e diversidade econômica. Na área 
da imunização, somos considerado um dos mais efetivos do mundo, 
entre os países emergentes (HOMMA et al., 2011).

Erros de imunização - EI

Os Erros de Imunização podem ser descritos como quaisquer 
eventos evitáveis oriundo do uso inadequado de vacinas, devido a 
relação com a prática profissional, como também ao equívocos no 
manuseio de imunobiológicos, visto que estes, fora das normas e 
técnicas adequadas, impactam negativamente na eficácia da prote-
ção imunológica, no aumento dos custos para os serviços de saúde, 
como também na redução da confiança além de potencializar a gra-
vidade de danos aos usuários dos sistemas de saúde (BARBOSA et 
al., 2020).

Os autores acima citados ressaltam que, nas últimas décadas 
o quantitativo de doenças imunopreveníveis quase dobrou, o que, 
por óbvio, provocou também aumentos no número de doses de va-
cinas tanto para crianças, quanto para adultos. Dado ao aumento do 
número de doses aplicadas, em idêntica proporção, potencializaram-
-se os Erros de Imunização; de maneira que, seguem frequentes, 
apesar do avanço nos sistemas de vigilância da imunização, são fre-
quentemente as subnotificações.

Sato (2018), afirma que diversos fatores podem estar relacio-
nados a queda nas coberturas vacinais, como, o enfraquecimento do 
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Sistema Único de Saúde (SUS), aspectos técnicos como a implanta-
ção do novo sistema de informação de imunização, aspectos sociais 
e culturais que afetam a aceitação da vacinação. Os movimentos an-
ti-vacinas, que crescem cada vez mais, e o grande responsável são 
as informações de saúde incorretas compartilhadas especialmente 
na internet. No Brasil, poucos estudos foram desenvolvidos sobre 
este fenômeno, mas a hesitação vacinal tem se tornado cada vez 
mais evidente.

Muitos erros de imunização ocorrem em decorrência da com-
plexidade dos programas de vacinação. O Brasil oferta imunobioló-
gicos à sua população, por meio do Programa nacional de Imuniza-
ção, uma das mais expressivas políticas públicas, considerado um 
dos mais amplos e completos programas de vacinação do mundo, 
reconhecido internacionalmente por sua excelência, ainda que siga 
permeado de complexidade. O PNI ampliou, de forma considerável, a 
oferta de imunobiológicos nos últimos anos enfrentando, o que man-
tém a linha de desafios. (BRASIL, 2014).

Em decorrência do que, os programas de vacinação preconi-
zam que as taxas de imunização sejam elevadas, para proteger a so-
ciedade e os indivíduos, contudo o sucesso depende de vários fato-
res, incluindo as metodologias adotadas quando de sua organização 
e execução nas linhas de ponta, o que tem, de certa forma também 
contribuído para que, nas últimas décadas, no Brasil, tenha ocorrido 
crescente no número de casos relacionados aos erros de imunização 
vem aumentando (OLIVEIRA et al., 2013).

Ainda em abordagem a esta temática, Barboza et al., (2020, p.7) 
descrevem que os erros de imunizações podem ser conceituados como:

“Quaisquer eventos evitáveis decorrentes do uso inade-
quado de vacinas, podendo estar relacionados à prática 
profissional e ao uso imprudente de imunobiológicos, os 
quais, fora das normas e de técnicas adequadas, podem 
levar a impactos negativos, tais como proteção imunoló-
gica inadequada, aumento dos custos para os serviços 
de saúde, redução da confiança e potenciais lesões dos 
usuários dos sistemas de saúde. Os Erros de Imunização 
podem causar eventos adversos pós-vacinação (EAPV) 
e resultar em danos graves aos usuários”.
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Paralelamente Bisetto e Ciosak (2017) complementam que os 
erros de imunização são eventos gerados a partir de alguma falha ou 
erro durante o preparo ou administração do imunobiológico, como: 
dose, via, local, idade e/ou vacina.

Para evitar que esses erros ocorram, é necessário que as va-
cinas sejam utilizadas conforme a sua dosagem, indicação, armaze-
namento, via de administração e observando as orientações descritos 
em bula, sempre ponderando suas contraindicações. Os cumprimen-
tos das normas técnicas reduzem significativamente a incidência de 
erros de imunização e não as considerar pode gerar prejuízo ou au-
sência do efeito desejado, além de eventos adversos fatais ou grave 
(CAPPONI; CUNHA; PAZ, 2020).

Barboza et al., (2020) apontam ainda que a sucessão de Erros 
de Imunização compromete a credibilidade que os imunobiológicos 
vêm ganhado nas últimas décadas, sendo essencial a orientação dos 
profissionais e a monitorização do processo que envolve os imuno-
biológicos. Diante desse contexto o Programa Nacional de Imuniza-
ção disponibilizou normas técnicas de suporte, que orienta as ações 
na sala de vacina e administração de imunobiológicos em geral, pre-
conizando a qualidade do serviço prestado e a redução de incidência 
de doenças imunopreveníveis.

Sobre os erros de imunização, na literatura tem lacunas, uma 
vez que possui poucos estudos conduzidos no Brasil, que demons-
tram a amplitude da temática. Chama-se a atenção para a carência 
de estudos que discutam a subnotificação, no sentido de que as ta-
xas de EI e os principais imunobiológicos administrados erroneamen-
te alcancem mais fidedignidade (BISETTO; CIOSAK, 2017).

Papel da Enfermagem na Imunização

Os enfermeiros e sua equipe são elementos cruciais para o 
êxito das ações de imunização, pois, convivem diariamente junto 
com a população, além de estarem tecnicamente instrumentalizados 
para tal, sob eles pesa o dever e a responsabilidade para desenvol-
ver ações educativas para a vacinação, tanto quanto para procedê-la 
corretamente (MOLINA et al., 2008).
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O Programa Nacional de Imunização orienta que as ativida-
des desenvolvidas na sala de vacina, sejam realizadas pela equipe 
de enfermagem devidamente treinada para a administração de vaci-
nas, bem como seu devido acondicionamento e conservação. A equi-
pe deve ser composta por um enfermeiro, que será o responsável 
pela supervisão e orientação das ações realizadas na sala de vacina, 
bem como pela educação permanente para manutenção desta or-
dem de coisas, além de dois técnicos, um para cada turno (OLIVEI-
RA et al., 2013).

Desse modo, é importante a presença do enfermeiro na sala 
de vacina, bem como sua liderança na gestão do serviço, que englo-
ba, entre outras ações, “o treinamento e a capacitação da equipe em 
aspectos técnicos e educativos que necessitam ser abordados du-
rante a vacinação (RANKIN; STALLINGS, 1996, p.9).

Trindade et al., (2019), complementa o que foi anteriormen-
te abordado, mencionando que a figura do enfermeiro é crucial, uma 
vez, que o mesmo é o responsável pelo gerenciamento do serviço 
de imunização, desenvolvendo ações na rede de frio, administran-
do imunobiológicos, organizando campanhas, gestão do sistema de 
informação, notificando eventos adversos pós-vacinais, realizando 
busca ativa e a educação continuada, auxiliando desse modo, para 
evitar e minimizar os erros em imunização.

Já Capponi, Cunha e Paz (2020, p.4) mencionaram:

“As salas de vacina são categorizadas com áreas semi-
críticas, sendo assim relevante que todas as atividades 
desenvolvidas sejam com a máxima segurança, restrin-
gindo o risco de contaminação. Para tal é importante 
relembrar alguns pontos que principais que não devem 
faltar, como uma bancada sem aberturas para o preparo 
dos insumos, materiais para higienização das mãos e su-
perfícies, equipamentos de refrigeração para conserva-
ção dos imunobiológicos, sendo protegidos da aplicação 
de luz solar direta. Além de um equipamento de informá-
tica, formulários para registro da vacina administrada, e 
os insumos básicos, como a caixa coletora de material 
perfurocortante, algodão hidrófilo com recipiente, caixa 
térmicas e bobinas reutilizáveis, seringas de plásticos 
descartáveis, agulhas descartáveis específicas para uso 
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intradérmico, subcutâneo e intramuscular em crianças e 
adultos, além das vacinas propriamente dito”.

Nesse sentido Oliveira et al., (2013), descrevem que a equi-
pe de enfermagem deve ser capacitada e treinada para realizar a 
conservação, manipulação, administração, preparação, registrando 
e descartando os resíduos em locais adequados.

No entanto, mesmo que a atuação do enfermeiro seja relatada 
com técnico- assistencial, ele se distancia de tais ações, devido aos 
processos burocráticos, as atividades gerencias e a equipe em sua 
responsabilidade, geram sobrecarga, por desenvolver tanto ações 
gerenciais quanto assistências, que em muitos momentos, ocorrem 
divergências principalmente por tentar articular ambos (TRINDADE 
et al., 2019).

A maioria dos enfermeiros falam que devido à falta de tempo 
não trabalham diretamente na sala de vacina, por terem trabalhos de 
outros setores acumulados no ESF, tanto assistencial quanto geren-
cial, e quando atuam na sala de vacina, dificilmente administram imu-
nobiológicos, apesar dessa função ser designada aos técnicos, ela 
também faz parte das atribuições do enfermeiro, principalmente as va-
cinas especiais, dado que seu preparo é complexo, sendo de extrema 
importância o conhecimento da técnica (OLIVEIRA et al., 2013).

Para Bisetto e Ciosak (2017), o aumento no número de imuno-
biológicos ofertados a população e o quantitativo de profissionais de 
enfermagem envolvidos na vacinação, assim como as práticas incor-
retas, contribuem diretamente para que ocorra o erro de imunização. 
Portanto, cabe ao enfermeiro realizar a monitorização da frequência, 
pois fornecerá informações para que o serviço de saúde possa inves-
tigar as causas e adotar medidas que visem preveni-los ou minimizá-
-los, principalmente referente às ações de enfermagem.

Conforme relatam Capponi, Cunha e Paz (2020), a partir da 
verificação da ocorrência de um falha ou Erros de Imunização, o en-
fermeiro deve seguir as seguintes condutas:

•	“Identificar os detalhes e as circunstância dos fatos, 
transcrever o ocorrido para a ficha de notificação de er-
ros programáticos;
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•	Orientar ao paciente de que o caso será acompanhado 
e investigado;

•	Planejar um acompanhamento clínico uma vez por sema-
na durante 30 dias;

•	Acompanhar o paciente até o encerramento do monito-
ramento;

•	Fornecer, ao final, orientações e condutas recomendadas 
quanto a continuidade ou não do esquema vacinal”.

Logo, apenas as notificações destes erros não são suficien-
tes, sendo preciso uma avaliação e vigilância dos dados para que 
os motivos que levaram ao procedimento errôneo seja reconhecido, 
bem como para formatar o processo de capacitação, adoção e atuali-
zação de novas medidas de prevenção (OLIVEIRA et al., 2013).

Na maioria das vezes, os profissionais de saúde sabem que 
existem erros, no entanto, não sabem avaliar a gravidade, uma vez 
que, não são realizadas pesquisas sobre tal realidade. A falta de da-
dos acerca desta temática não divulgados, acarreta em possíveis 
gravidade para esses eventos. Cabe ressaltar que quando os dados 
epidemiológicos são expostos há uma mobilização a fim de buscar 
alternativas para reduzir ou prevenir ocorrências, por meio de mo-
nitoramentos, capacitações e observações diretas (BISETTO; CIO-
SAK, 2017).

METODOLOGIA

Para viabilizar o alcance dos objetivos propostos neste estudo 
e levando em consideração que, de um erro em imunização podem 
decorrer circunstâncias adversas, objetivas e até subjetivas, é que 
se dá a empreita deste estudo na área da saúde, de natureza biblio-
gráfica e documental, exploratória, descritiva, com uma abordagem 
qualiquantitativa.

Segundo Salomon (2010), a pesquisa é uma atividade meto-
dológica empreendida em razão de um problema, que visa encontrar 
uma solução, desse modo, a pesquisa científica é aquela que o pro-
blema demanda um tratamento científico. Em relação à pesquisa de 
natureza exploratória e descritiva, entende-se que são as que alcan-
çam delimitar melhor o problema, além de possibilitar a utilização das 
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chamadas intuições de solução, descrevem o comportamento que 
determinado fenômeno passado, define e classifica fatos e variáveis. 
As mesmas em relação às pesquisas “puras” ou “teóricas” não abran-
gem o nível da explicação nem o da predição, ou de diagnóstico e/ou 
solução dos problemas, encontrados nas pesquisas aplicadas.

Já a abordagem qualiquantitativa de acordo com Demo, Ribei-
ro e Mendonça (2013), quando um pesquisador pretende dimensio-
nar, avaliar a efetividade de uma técnica ou ainda introduzir uma va-
riável, ele utiliza o estudo quantitativo. Assim se deseja observar um 
fenômeno, tentando compreendê-lo de forma integral, o pesquisador 
recorre à pesquisa qualitativa. Nessa perspectiva, a abordagem qua-
liquantitativa é resultante da utilização de pesquisas quantitativas e 
qualitativas no mesmo estudo.

Os procedimentos escolhidos incluem a pesquisa bibliográ-
fica, que visa aprofundar o conhecimento teórico sobre a temática, 
além da busca documental.

Segundo Lakatos e Marconi (2003), entende-se que a pesqui-
sa bibliográfica propicia ao pesquisador o desenvolvimento de seu tra-
balho por meio de levantamento de dados essenciais para o esclare-
cimento do que se pretende fazer de uma forma mais segura, concisa 
e com amparo em estudos já desenvolvidos acerca do tema proposto.

Ainda de acordo com Severino (2007), a pesquisa bibliográfi-
ca é realizada através do registro disponível, ou seja, em documen-
tos impressos, como livros, artigos, teses, etc. Vale ressaltar ainda 
que a pesquisa bibliográfica é elaborada de acordo com o material 
publicado. Em virtude da disseminação de novos formatos de infor-
mação, os estudos passaram a incluir novos tipos de fontes, como o 
material disponibilizado pela Internet (GIL, 2010).

Foram utilizadas como bases de dados para a pesquisa biblio-
gráfica: Literatura Latino-americana em Ciências da Saúde (LILACS), 
Base de dados em enfermagem (BDENF), Portal da Biblioteca Vir-
tual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). 
Como palavras-chave norteadoras da pesquisa utilizaram-se: vacina-
ção, erro de imunização e enfermagem.

Sobre o método de análise documental, Flick (2009, p.13) 
descreve:
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“É aquele em que os dados obtidos são estritamente 
provenientes de documentos, com o objetivo de extrair 
informações neles contidas, a fim de compreender um 
fenômeno; é um procedimento que se utiliza de méto-
dos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise 
de documentos dos mais variados tipos; é caracterizada 
como documental quando essa for a única abordagem 
qualitativa, sendo usada como método autônomo. Po-
rém, também é possível utilizar documentos e análise de 
documentos como estratégias complementares a outros 
métodos”.

Baseando-se nessa premissa, para pesquisa documental, 
utilizou-se o DATASUS, mais precisamente o SI-PNI. Foi realizado 
contato prévio junto à GRS (Gerência Regional de Saúde) no setor 
de Epidemiologia/ Imunização, de Unaí-MG, para obter autorização 
para realização do estudo no local. Após aprovação da instituição, to-
dos os procedimentos foram formalizados, e todas as permissões de 
acesso a tais dados foram concedidas, sendo estes coletados no de-
correr de Outubro de 2020.

A população foi escolhida de forma intencional e por acessibi-
lidade, não probabilística. Desse modo, os critérios de inclusão dos 
participantes da pesquisa foram: ter sido acometido por um Erro de 
Imunização notificado no ano de 2018 a 2020 e o Erro de Imunização 
ter ocorrido em uma das cidades que fazem parte da microrregião as-
sistida pela GRS em Unaí-MG.

Após a obtenção dos dados, as informações foram seleciona-
das e interpretadas, sendo deletadas para manter o sigilo dos sujei-
tos. Os resultados foram discutidos a partir da análise de conteúdo e 
categorias de sentido.

Análise e discussão dos dados
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Gráfico 1- Sexo dos pacientes que sofreram Erros de Imunização.

Dados acerca do Perfil Sociodemográfico dos Sujeitos da Pes-
quisa

A base do SI-PNI continha 13 registros de erros de imuniza-
ção que ocorreram entre 2016 a 2020, porém notificados de 2018 a 
2020. Destes, oito (61,54%) eram femininos e cinco (38,46%) mascu-
linos, conforme o gráfico 1. Resultados semelhantes a esta pesquisa, 
foram abordados nos estudos de Oliveira et al., (2013). Corroboran-
do com os achados, Bisetto e Ciosak (2017), explica que o predomí-
nio da incidência feminina na maioria dos estudos, se deve ao fator 
que, tanto a população mundial quanto a população nacional femini-
na apresentarem números superiores em relação ao gênero mascu-
lino. Outros fatores associados são: As mulheres se preocupam mais 
com a saúde e procuram atendimento médico.

Relativo aos Erros de Imunização por faixa etária, a idade va-
riou entre 0 a 82 anos. Sendo principalmente afetadas, as crianças 
menores de um ano (53,85%). Assim também, os estudos de Bar-
bosa et al., (2020) e Bisetto e Ciosak (2017), evidenciaram respecti-
vamente que 32,7% e 70,5% eram crianças, isso se deve em tese a 
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alguns fatores. Provavelmente durante a vacinação as crianças esta-
vam inquietas; ou os vacinadores não possuíam habilidades suficien-
te e principalmente, a quantidade de doses e o tipo de imunobiológi-
cos administrados nessa faixa etária (COSTA; LEÃO, 2015). Até um 
ano de idade, de acordo com a Barbosa et al., (2020), são adminis-
tradas dezenove (19) vacinas.

No que se refere às localidades de residência das notifica-
ções, foi identificado que 92,31% (12) residiam na zona urbana, já 
7,69% (1) morava na zona rural. Em relação a outros dados, que po-
deriam melhorar a caracterização da população deste estudo, são 
ausentes. As limitações deste estudo são provenientes da consubs-
tanciação de dados de um sistema de notificação, muitas vezes pen-
dentes para certos vieses, incluído informações insuficientes, bem 
como ausência das mesmas e subnotificação.

Erros de Imunização na Microrregião de Unaí-MG no período de 
Janeiro de 2018 a Outubro de 2020

A qualidade de um sistema de imunização depende de vá-
rios fatores, entre eles se destaca: as formas em que as vacinas são 
produzidas, transportadas, armazenadas, preparadas e administra-
das, da mesma maneira que a qualidade das notificadas e a monito-
rização dos EI ocorridos, tornando assim, um dos grandes desafios 
dos sistemas de imunização garantir práticas de imunização seguras 
(LARSON et al., 2016).

Mediante o exposto, ao considerar acerca dos eventos notifi-
cados no SI-  PNI da microrregião de Unaí-MG, foi evidenciado que 
os Erros de Imunização continuam presentes na prática clínica, prin-
cipalmente na cidade de Unaí com 69,23% (9), seguido por Paracatu 
com 15,39% (2), Riachinho com 7,69% (1) e Uruana com 7,69% (1). 
Conforme o Gráfico 2.
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Gráfico 2- Números de casos Notificados na Microrregião de Unaí-MG

Entretanto, é importante ressaltar que a microrregião ampa-
rada pela GRS é composta 12 doze cidades, localizadas próximo a 
Unaí. No entanto, apenas quatro (4) notificaram Erros de Imunização. 
Segundo Pacheco et al. (2018), a ausência no número de notificação 
registrada pelos municípios ocorre pela ausência de adesão ao regis-
tro de notificação, mais também, pode estar relacionado a complexi-
bilidade de lançar no sistema os casos; dificuldade de conexão da in-
ternet; bem como não identificação dos erros ocasionados.

As notificações analisadas, resultaram de Janeiro de 2018 a Ou-
tubro de 2020. Tendo significativa elevação dos números de novos ca-
sos em 2020 (apesar que o ano não acabou) são seis (46,15%), en-
quanto em 2018 tiveram quatro (30,77%), seguido por 2019 com três 
(23,08%). Porém, o ano em que ocorreram os erros de imunização não 
foram os anos de notificação, sendo 2020 com seis (46,15%), enquanto 
em 2019 tiveram três (23,08%), seguido por 2016 com três (23,08%) e 
por 2017 com um (7,69%). Em conformidade com esses dados, a pes-
quisa de Bisetto e Ciosak (2017) identificou um aumento significativos 
nos últimos anos nas notificações. Já no estudo de Costa e Leão (2015), 
também foram encontradas notificações retroativas em alguns anos.



131

Gráfico 3- Notificação dos Erros de Imunização na Microrregião de 
Unaí-MG nos anos de 2018 - 2020.

Para Brasil (2015), esse aumento se relaciona a várias possi-
bilidades, como o aumento da vigilância em relação às notificações 
de EI nos municípios e as práticas errôneas, muitas vezes geradas 
pela falta de atenção ou diversificação da atividade. O desvio dessas 
práticas pode ser observado nessa pesquisa, uma vez que, descrito 
há um equívoco de dias de diferença: “O intervalo entre a primeira e 
segunda dose foi de apenas dois dias. Repetir a segunda dose”.

Ou no seguinte relato, que estava preenchido no campo cor-
reto (justificativa/recomendações): “A paciente recebeu soro antirrá-
bico, sendo que deveria ter recebido vacina antirrábica. Neste caso 
deverá realizar a dose da vacina antirrábica respeitando o devido in-
tervalo”.

Ou talvez nesse relato, em que a notificação, no campo rela-
cionado aos eventos adversos, nas seguintes palavras: “Recebemos 
pela primeira vez o frasco de tríplice viral de 10 doses que é idêntico 
ao frasco de dose única. Embora o mesmo estivesse junto com o di-
luente de 10 doses (5ml). A técnica procurou uma diluente dose única 
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de 0,5ML. Diluiu a vacina e administrou o conteúdo total na paciente- 
0,5ML de diluente. Porém com o liófilo de 10 doses”.

Inesperadamente, essa não foi a única notificação preenchida 
erroneamente, 8 (61,54%) apresentavam descrições em locais equi-
vocados e todas tinha incompletude de campos. Na pesquisa de Lar-
son et al., (2016), 90% das notificações apresentavam algum erro e 
não foram encerradas. Outros estudos também evidenciaram tais si-
tuações, como Araújo, Carvalho; Vieira (2007) e Silva et al., (2016) 
ainda descrevem sobre o preenchimento da variável raça/cor, no qual 
98% não preencheu. Nesse estudo apenas duas (16,7%) notifica-
ções foram preenchidas.

Os achados neste estudo revelaram que o principal imuno-
biológico administrado erroneamente foi o Soro antirrábico humano 
quatro (25,0 %), seguido pela vacina da Febre amarela duas (12,5%), 
conforme representado no gráfico 4.

Gráfico 4- Erros de Imunização: Principais Imunobiológicos notifica-
dos na Microrregião de

 
Unaí-MG de 2018 - 2020.

Divergindo dos dados desta pesquisa, o estudo de Barbosa 
et al., (2020) ressaltam que a maioria EI ocorria durante a adminis-
tração de rotina, sendo a maior proporção relacionada às vacinas trí-



133

plice viral, febre amarela, HPV, pentavalente e VORH. Corroborando 
com esses dados, Brito et al., (2014), demonstraram que na Região 
Sudeste em Minas Gerais, apresenta mais EI relacionado às vaci-
nas rotavírus humano (22,0%), febre amarela (15,6%) e tetravalente 
(12,9%).

Enfim, os Erros de Imunização ocorridos na microrregião as-
sistida pela GRS de Unaí-MG no período de 2018 a 2020, muitas 
não são notificados nos anos que acontecem como no ano e 2016 e 
2017. E os dados notificados que representam uma parcela significa-
tiva, estão incompletos e errados, demonstrando a necessidade de 
capacitar as equipes de saúde responsáveis. Bem como, as famílias 
das principais vítimas de EI que são crianças, com idade igual ou in-
ferior a um ano, e o EI está relacionado a administração de Soro an-
tirrábico Humano. Contudo está ocorrendo uma melhora significativa 
em relação às notificações, como é demonstrado o índice deste ano.

Considerações finais

Com base no tema deste estudo, delimitou-se como objetivo 
geral, refletir sobre os Erros de Imunização (EI) notificados na micror-
região de Unaí-MG, através do Sistema de Informação do Programa 
Nacional de Imunização. Para tornar claro este objetivo, elencou-se 
objetivos específicos.

O primeiro objetivo específico foi alcançado e teve o intuito de 
identificar os principais imunobiológicos administrados durante Erros 
de imunização. Tal fato pode ser observado no subtópico 4.2 da Aná-
lise e discussão dos resultados, ao abordar que o principal imunobio-
lógico administrado erroneamente foi o Soro antirrábico humano qua-
tro notificações (25,0 %), seguido pela vacina da Febre amarela com 
duas notificações (12,5%).

O segundo objetivo teve como premissa conhecer o núme-
ro de casos notificados de Erros de Imunização no período de Ja-
neiro de 2018 a Outubro de 2020. Este resultado pode ser observa-
do no item 4.2 da análise e discussão dos resultados, ao descrever 
que foi observado significativa elevação dos números de novos ca-
sos em 2020 (apesar que o ano não acabou) são seis (46,15%), en-
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quanto em 2018 tiveram quatro (30,77%), seguido por 2019 com três 
(23,08%). Porém, os dados notificados no ano de 2018, tinham como 
data de aplicação o ano de 2016 e 2017.

O terceiro objetivo visou citar as cidades que notificaram Erros 
de Imunização no de 2018 - 2020. Este resultado pode ser verifica-
do no subtópico 4.2 da Análise e discussão dos resultados, no qual 
foi evidenciado que os Erros de Imunização continuam presentes na 
prática clínica, principalmente na cidade de Unaí com (69,23%) (9), 
seguido por Paracatu com 15,39% (2), Riachinho com 7,69% (1) e 
Uruana com 7,69% (1).

Portanto, considera-se que os Erros de Imunização na Micror-
regional de Unaí nos anos de 2018 a 2020, não foram expressivos, 
algumas cidades não notificaram. Também pode ser identificado que 
as notificações foram preenchidas erroneamente, precisamente oito 
(61,54%), as mesmas apresentavam descrições em locais equivoca-
dos e todas tinha incompletude dos campos. Os principais erros de 
imunização estavam relacionados a atenção do administrado duran-
te o preparo do medicamento (de acordo com os relatos) e o prin-
cipal imunobiológico administrado erroneamente foi soro antirrábico 
humano. Por fim, diante deste contexto é necessário identificar os er-
ros de imunizações e suas possíveis causas, com vistas a diminuir 
os danos causados por essas ocorrências. Além do que, devem man-
ter capacitados os profissionais que atuam com atividades na sala 
de vacinação, a fim de reforçar as informações e mantê-los atualiza-
dos das modificações oriundo do calendário nacional de imunização. 
Além disso, são necessários novos estudos na área, uma vez na lite-
ratura possui poucas pesquisas relacionadas a EI. 

Referências

BALLALAI, Isabella. Manual prático de imunizações. São Paulo: A. 
C. Farmacêutica, 2013.

BALLALAI, Isabella; BRAVO, Flávia. Imunização: tudo o que você 
sempre quis saber ações. Rio de Janeiro: RMCOM, 2016

BARBOZA, Tânia Cristina et al. Estudo retrospectivo dos erros de 
imunização notificados em um Sistema de Informação on-line. Rev. 



135

Latino-Am. Enfermagem. Ribeirão Preto.  v. 28, e 3303, 2020. Disponí-
vel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 
11692020000100352&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 19 nov. 2020.

BISETTO, Lúcia Helena Linheira; CIOSAK, Suely Itsuko. Análise da 
ocorrência de evento adverso pós-vacinação decorrente de erro de 
imunização. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 70, n. 1, 
p. 87-95, fev. 2017. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S0034-71672017000100087&lng=pt&nrm=i-
so>. Acesso em: 19 nov. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Programa Nacional de Imunizações 30 anos/Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, 
2003. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
livro_30_anos_pni.pdf>. Acesso em: 02 Out. 2020.

  . Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Ma-
nual de Normas e Procedimentos para Vacinação. Brasília, DF. 2014. 
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_
procedimentos_vacinacao.pdf>. Acesso em: 27 set. 2020.

  . Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de 
vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação / Minis-
tério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 
Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 3. ed. – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2014. 250 p.: il. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.
br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_eve ntos_ad-
versos_pos_vacinacao.pdf>. Acesso em: 28 out. 2020.

  . Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunizações. 
Informe técnico - Campanha Nacional de Vacinação contra a Influen-
za. Brasília; 2015. Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.
br/images/pdf/2015/junho/26/Informe-Campanha-Influenza---Atuali-
zao-25-03-2014-final.pdf>. Acesso em: 28 out. 2020.

  . Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. PNI 
- Programa Nacional de Imunizações: Coberturas Vacinais no Brasil. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 31 p. Disponível em: <http://porta-
larquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/agosto/17/AACOBERTURAS- 
VACINAIS-NO-BRASIL---2010-2014.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2020.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 11692020000100352&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 11692020000100352&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672017000100087&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672017000100087&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672017000100087&lng=pt&nrm=iso
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livro_30_anos_pni.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livro_30_anos_pni.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_eve ntos_adversos_pos_va
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_eve ntos_adversos_pos_va
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_eve ntos_adversos_pos_va
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/junho/26/Informe-Campanha-Influenza---Atualizao-
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/junho/26/Informe-Campanha-Influenza---Atualizao-
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/junho/26/Informe-Campanha-Influenza---Atualizao-
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/agosto/17/AACOBERTURAS-
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/agosto/17/AACOBERTURAS-


136

BRITO, Maria de Fátima Paiva et al. Caracterização das notificações de 
procedimentos inadequados na administração de imunobiológicos em 
Ribeirão Preto, São Paulo, 2007-2012. Epidemiologia e Serviços de 
Saúde, [S.L.], v.23, n.1, p.33-44, mar. 2014. FapUNIFESP (SciELO). 
http://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742014000100004. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/pdf/ress/v23n1/2237-9622-ress-23-01-00033.
pdf>. Acesso em: 27 set. 2020.

CAPPONI, Renata Lobatto; CUNHA, Ceura Beatriz de Souza; PAZ, 
Nicole dos Santos. Avaliação das notificações de erros programáticos 
na administração de imunobiológicos em Porto Alegre - RS, 2019. 
Revista Eletrônica Acervo Saúde, [S.L.], v.12, n.10, p.1-9, 30 out. 
2020. Revista Eletrônica Acervo Saúde. http://dx.doi.org/10.25248/
reas.e4838.2020. Disponível em:<https://www.acervomais.com.br/
index.php/saude/article/view/4838/3028>. Acesso em: 28 out. 2020.

CHALHOUB, S. Cidade febril. São Paulo: Companhia das Letras, 
1996.

COICO, Richard, SUNSHINE, Geoffrey. Imunologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

COSTA, Nathalya Macedo Nascimento; LEÃO, Ana Maria Machado. 
Casos notificados de eventos adversos pós-vacinação: contribuição 
para o cuidar em enfermagem. Revista Enfermagem Uerj, [S.L.], 
v.23, n.3, p.297-303, 29 jul. 2015. Universidade de Estado do Rio de 
Janeiro. http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2015.14850. Disponível em: 
<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/
view/14850/13765>. Acesso em: 05 nov. 2020.

CUNHA, Juarez, KREBS, Lenita Simões, BARROS, Elvino. Vacinas 
e imunoglobulinas: consulta rápida. Porto Alegre: ArtMed, 2009.

DEMO, Pedro; RIBEIRO, Joyce M. L.; MENDONÇA, Samuel. Educação 
e Alfabetização Científica. Revista Contexto e Educação, Campinas, 
v.90, n.28, p.207-2012, ago. 2013. Disponível em: <https://www.revis-
tas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/691/2589>. 
Acesso em: 18 nov. 2020.

FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. Trad. Joice Elias Cos-
ta. 3. ed., Porto Alegre: Artmed. 2009.

http://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742014000100004
https://www.scielo.br/pdf/ress/v23n1/2237-9622-ress-23-01-00033.pdf
https://www.scielo.br/pdf/ress/v23n1/2237-9622-ress-23-01-00033.pdf
http://dx.doi.org/10.25248/reas.e4838.2020
http://dx.doi.org/10.25248/reas.e4838.2020
https://www.acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/4838/3028
https://www.acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/4838/3028
http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2015.14850
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/14850/13765
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/14850/13765
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/691/2589
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/691/2589


137

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 
2010.

GORDON, R. A assustadora história da medicina. 8.ed. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 1996.

HOMMA, Akira et al. Atualização em vacinas, imunizações e inova-
ção tecnológica. Rev. Ciência & Saúde Coletiva, v.16, n.2, p.445-
458, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/csc/v16n2/
v16n2a08>. Acesso em: 15 nov. 2020.

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia 
científica. São Paulo: Atlas, 2003.

LAROCCA, Liliana Muller; CARRARO, Telma Elisa. O MUNDO 
DAS VACINAS: caminhos (des)conhecidos. Cogitare Enferma-
gem: Universidade Federal do Paraná, Curitiba, v.5, n.2, p.43-50, 
dez. 2000. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/
view/44884/27311>. Acesso em: 10 out. 2020.

LARSON, Heidi J et al. “The State of Vaccine Confidence 2016: Global 
Insights através de uma pesquisa de 67 países.” EbioMedicine, v.12, 
p.295-301, 2016. doi:10.1016 /j.ebiom.2016.08.042. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5078590/#>. Acesso 
em: 05 nov. 2020.

LESSA, Sérgio de Castro; DÓREA, José Garrofe. Bioética e vacina-
ção infantil em massa. Revista Bioética, [s.l], v.2, n.21, p.226-236, 
maio 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/bioet/v21n2/
a05v21n2.pdf>. Acesso em: 15 set. 2020.

MACHADO, Paulo Henrique Bettaglin; LEANDRO, José Augusto; MI-
CHALISZYN, Mario Sergio (Orgs.). Saúde coletiva: um campo em 
construção. Curitiba: Inter Saberes, 2013.

MOLINA, Ana Cláudia et al. Situação vacinal infantil e características 
individuais e familiares do interior de São Paulo. Acta Scientiarum. 
Health Science, [S.L.], v.29, n.2, p.99-106, 12 mar. 2008. Universi-
dade Estadual de Maringá. http://dx.doi.org/10.4025/actascihealths-
ci.v29i2.1077. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.
php/ActaSciHealthSci/article/view/1077>. Acesso em: 05 nov. 
2020.

http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n2/v16n2a08
http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n2/v16n2a08
http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n2/v16n2a08
https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/44884/27311
https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/44884/27311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5078590/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5078590/
https://www.scielo.br/pdf/bioet/v21n2/a05v21n2.pdf
https://www.scielo.br/pdf/bioet/v21n2/a05v21n2.pdf
http://dx.doi.org/10.4025/actascihealthsci.v29i2.1077
http://dx.doi.org/10.4025/actascihealthsci.v29i2.1077
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/article/view/1077
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/article/view/1077


138

OLIVEIRA, Valéria Conceição de et al. Supervisão de enfermagem 
em sala de vacina: a percepção do enfermeiro. Texto & Contexto - 
Enfermagem, [S.L.], v.22, n.4, p.1015-1021, dez. 2013. FapUNIFESP 
(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0104-07072013000400018. Dis-
ponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S0104=07072013000400018-&lng=en&nrm=iso&tlng-
pt>. Acesso em: 15 nov. 2020.
PACHECO, Flávia et al. Análise do Sistema de Informação da Vigilância 
de Eventos Adversos Pós-Vacinação no Brasil, 2014 a 2016. Revista 
Panamericana de Salud Pública, [S.L.], p.1-8, 2018. Pan American 
Health Organization. http://dx.doi.org/10.26633/rpsp.2018.12. Disponí-
vel em: <https://www.scielosp.org/article/rpsp/2018.v42/e12/>. Acesso 
em: 15 nov. 2020.

RANKIN, S.H.; STALLINGS, K.D. Patient education: issues, princi-
ples, practices. 3 ed. Philadelphia: Lippincott, 1996.

SALOMON, Délicio Vieira. Como fazer uma monografia. 12 ed. São 
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.

SATO, Ana Paula Sayuri. What is the importance of vaccine hesitancy 
in the drop of vaccination coverage in Brazil? Revista de Saúde Públi-
ca, [s.l.], v.52, p1-9, 22 nov. 2018. Universidade de São Paulo Sistema 
Integrado de Bibliotecas - SIBiUSP. Disponível em: <http://www.revis-
tas.usp.br/rsp/article/view/152007/148791>. Acesso em: 17 out. 2020.

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23 Ed. São 
Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, Suelem Santos et al. Análise dos eventos adversos após apli-
cação de vacinas em Minas Gerais, 2011: um estudo transversal. 
Epidemiologia e Serviços de Saúde, [S.L.], v.25, n.1, p.10-1, jan. 
2016. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <https://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237- 96222016000100045>. 
Acesso em: 10 out. 2020.

TRINDADE, Alexsander Augusto et al. As implicações práticas do en-
fermeiro em saúde da família: um olhar sobre a sala de imunizações. 
Revista Eletrônica Acervo Saúde, [S.L.], n.19, p.1-9, 10 jan. 2019. 
Revista Eletronica Acervo Saude. http://dx.doi.org/10.25248/reas.
e263.2019. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/
saude/article/view/263 >. Acesso em: 15 out. 2020.

http://dx.doi.org/10.1590/s0104-07072013000400018
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072013000400018&lng=en&nrm=iso&tlng=
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072013000400018&lng=en&nrm=iso&tlng=
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072013000400018&lng=en&nrm=iso&tlng=
http://dx.doi.org/10.26633/rpsp.2018.12
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2018.v42/e12/
http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/152007/148791
http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/152007/148791
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237- 96222016000100045
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237- 96222016000100045
http://dx.doi.org/10.25248/reas.e263.2019
http://dx.doi.org/10.25248/reas.e263.2019
https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/263 
https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/263 


139

VAZ, Lettícia Botelho; GARCIA, Paula da Costa. A DESCOBERTA DA 
VACINA: uma história de sucesso no combate a grandes epidemias. 
2014. Disponível em: <http://www.atenas.edu.br/uniatenas/assets/files/
magazines/A_DESCOBERTA_DA_VACINA_uma_historia_de_suces-
so_no_combate_a_grandes_epidemias.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2020.

http://www.atenas.edu.br/uniatenas/assets/files/magazines/A_DESCOBERTA_DA_VACINA_uma_historia_de_suc
http://www.atenas.edu.br/uniatenas/assets/files/magazines/A_DESCOBERTA_DA_VACINA_uma_historia_de_suc
http://www.atenas.edu.br/uniatenas/assets/files/magazines/A_DESCOBERTA_DA_VACINA_uma_historia_de_suc


140
EN

FE
R

M
A

G
EM

 E
M

 P
A

U
TA

: P
R

O
M

O
Ç

Ã
O

, 
PR

EV
EN

Ç
Ã

O
 E

 R
EC

U
PE

R
A

Ç
Ã

O
 D

A 
SA

Ú
D

E

 CAPÍTULO 9

 GERÊNCIA PRÁTICA DE CUIDADOS NA 
 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

PRACTICAL MANAGEMENT OF CARE IN THE 
FAMILY HEALTH STRATEGY

 Marcelo Gonçalves da Silva
Psicólogo Especialista em Saúde Materno-Infantil

Dourados - MS
https://orcid.org/0000-0002-7155-6925

 Ana Carla Tamisari Pereira
Unidade de Atenção à Atenção Materno Infantil HU/UFGD.

Dourados - MS
https://orcid.org/0000-0002-0733-7250

 Nádia Dan Bianchi de Souza
Unidade de Atenção Multiprofi ssional HU/UFGD.

Dourados – MS
https://orcid.org/0000-0001-5388-4522

 Maria Carolina Costa de Almeida Cabral
Unidade de Terapia Intensiva HU/UFGD

Dourados – MS
https://orcid.org/0000-0002-1420-1933

 Robson Adriani Roques Dauzacker
Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do 

Adolescente HU/UFGD.
Dourados - MS

https://orcid.org/0000-0003-3036-1547

 Eloy Aparecido Maciel Garcia
Unidade de Saúde Mental HU/UFGD, Unidade SAE/CTA

Secretaria Municipal de Saúde
Dourados - MS



141

RESUMO
A Estratégia Saúde da Família é reconhecida como uma proposta 
para reorientação do modelo assistencial, efetuada mediante a im-
plantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saú-
de. A gerência prática do enfermeiro constitui um importante instru-
mento para a efetivação das políticas de saúde. O presente estudo 
apresenta os resultados de uma revisão integrava da literatura sobre 
processo de gerência prática de cuidados do enfermeiro na Estraté-
gia Saúde da Família. Foram analisados 15 ar gos a par r da sele-
ção nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, com recorte 
temporal de 2011 a 2021. Utilizou-se a estratégia PICO, onde P = 
População Alvo, I = Área de Interesse, C = Contexto e O = Desfecho. 
A análise das literaturas salienta a importância do enfermeiro inserido 
no processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família. Os resulta-
dos evidenciam que a gerência prática e os cuidados são indissociá-
veis para o processo de organização do trabalho.
Palavras-chave: Enfermeiras e Enfermeiros; Estratégia Saúde da 
Família; Enfermagem em Saúde Pública; Gerência em Saúde. 

ABSTRACT 
The Family Health Strategy is recognized as a proposal to reorient 
the care model, carried out by implementing multidisciplinary teams 
in basic health units. The practical management of nurses is an im-
portant instrument for the implementation of health policies. The study 
presents the results of an integrave review of the literature on the 
practical management process of nurses’ care in the Family Health 
Strategy. 15 articles were analyzed at the parity of selection in the 
Virtual Health Library databases, with a time frame from 2011 to 2021. 
The PICO strategy was used, where P = Target Population, I = Area 
of   Interest, CContext and O = Outcome. The analysis of the literature 
highlights the importance of the nurse inserted in the work process of 
the Family Health Strategy. The results show that practical manage-
ment and care are inseparable for the work organization process.
Key-words: Nurses and Nurses; Family Health Strategy; Public 
Health Nursing; Health Management.
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A Estratégia Saúde da Família (ESF) é reconhecida como pro-
posta para reorientação do modelo assistencial, efetuada mediante a im-
plantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 
Essas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de famílias in-
seridas em um território específico, atuando com ações de recuperação, 
reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, com foco principal na 
promoção, prevenção e manutenção da saúde da comunidade (1).

No Brasil, a Atenção Primária à Saúde (APS) é resultante da 
construção coletiva de usuários, gestores, profissionais e movimen-
to social. Considerada a principal porta de entrada para o sistema 
de saúde, coordena e integra os diferentes serviços e oferece aten-
ção voltada à pessoa no âmbito individual e coletivo, sendo uma das 
diretrizes da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB)(2).A ESF, 
presente na APS, se configura como um esforço para modificar o 
modelo de atenção, ampliar e organizar o acesso à saúde para a po-
pulação e repercuti positivamente na melhoria das condições de saú-
de da população, embora ainda esteja em construção e ampliação(2).

No que se refere à prática organizava das equipes no territó-
rio, é indispensável a inclusão de um trabalhador gerente, voltado à 
atuação organizacional do trabalho. Assim, devido às características 
relacionadas à formação, como liderança e organização, o enfermei-
ro tem assumido a gerência prática do território da ESF para identifi-
car e solucionar os problemas inerentes à sua função (3).

A gerência prática do enfermeiro constitui uma ferramenta 
para a efetivação das políticas de saúde, pois incorpora um caráter 
mediador e interativo, onde a prática gerencial de cuidados desenvol-
vidos por enfermeiro é determinada e determinante do processo ins-
titucional dos serviços de saúde (4).

O processo de gerência prática do enfermeiro no contexto da 
ESF se baseia na organização das ações em saúde nos territórios 
adstritos, garantido os cuidados à saúde de seus usuários para a 
construção de modelagens promissoras do espaço em que está in-
serido ampliando sua inserção nos procedimentos gerenciais, permi-
tindo um olhar qualificado para os problemas que emergem do coti-
diano dos serviços, constituindo, desta forma este profissional, como 
um dos atores no âmbito na ESF (4).
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Em cada organização é necessária a atuação de gerentes que 
tenham o papel de solucionar problemas, dimensionar recursos, pla-
nejar sua aplicação, desenvolver estratégias, efetuar diagnósticos de 
situações, garantir o desempenho de uma ou mais pessoas, entre 
outras atividades que são imprescindíveis para o desempenho na 
ESF (4).

Na ESF, o enfermeiro é caracterizado e reconhecido por com-
preender o ser humano na sua integralidade e, também, por pres-
tar assistência integral, identificando as necessidades das ações em 
saúde. Integra os diferentes saberes profissionais, dos usuários e da 
comunidade, e busca a otimização das intervenções de cuidados (2).

O processo de trabalho do enfermeiro tem duas extensões 
que se complementam: cuidado e gerência prática. Na primeira, o en-
fermeiro realiza as intervenções de acordo com as necessidades dos 
cuidados de enfermagem, com a finalidade do cuidado integral e de 
qualidade. No segundo, o enfermeiro toma como objeto a gerência 
prática, a organização do trabalho e os agentes de enfermagem, vi-
sando desenvolver e implementar condições adequadas de cuidado 
aos usuários e de desempenho para os trabalhadores. Dessa forma, 
o enfermeiro, ao exercer a gerência do cuidado na ESF, é mobilizado 
para o desenvolvimento da prática e para o seguimento da integrali-
dade de suas condutas (5).

Na função da gerência prática, o enfermeiro deve assumir o 
compromisso de trabalhar com o propósito de melhorar os cuidados 
prestados aos usuários, bem como de ser um profissional estratégi-
co e conhecedor do território de atuação. O trabalho em saúde é um 
processo dinâmico, que se articula com outros trabalhos da socieda-
de reproduzindo atitudes e intervenções para atuar na resolução dos 
problemas das necessidades de saúde territoriais (6).

As ações e intervenções de saúde que o enfermeiro desenvol-
ve na ESF de acordo com a PNAB de 2017(7) são: realizar atenção à 
saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes, em todas 
as fases do desenvolvimento humano (infância, adolescência, idade 
adulta e terceira idade) realizar consulta de enfermagem, procedi-
mentos e atividades em grupo, planejar e gerenciar insumos neces-
sários para o adequado funcionamento da unidade (7).
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Além das atividades descritas pela PNAB (2017), o enfermei-
ro também, se envolve com elementos que fazem parte da gerência 
prática de cuidados da ESF, incluindo o acompanhamento da atua-
ção dos Agentes Comunitários de Saúde, dos Técnicos de Enferma-
gem, atendimento aos usuários, a articulação com a comunidade 
para a construção de ações intersetoriais a pactos e compromissos 
com a gestão local.

Entretanto, a gerência prática do enfermeiro na ESF com-
preende o processo de trabalho envolvendo diversos recursos para 
realizar os propósitos organizacionais. A atuação gerencial, quando 
adequadamente executada, envolve atividades que incluem, entre 
outras, planejar, avaliar, organizar, liderar, controlar e realizar toma-
das de decisões inerentes à situação do território (3).

Afirma-se que a gerência prática e o cuidado, realizados por 
enfermeiros devem ser indissociáveis e complementares. Este estu-
do tem o objetivo de identificar as evidências cientificas disponíveis 
na literatura sobre o processo de gerência prática de cuidados do en-
fermeiro na ESF.

Métodos

Trata-se de uma revisão integrativa que possibilita buscar 
avaliações e análises dos artigos científicos, assim como uma visão 
atual de conhecimentos acerca do tema investigado, expondo as evi-
dências disponíveis de modo sintetizado com a proposta da seguin-
te questão norteadora: quais referências são utilizadas para a cons-
trução do conceito de gerência prática de cuidados do enfermeiro da 
ESF?

A definição da questão da pesquisa se deu a partir da abor-
dagem de estudos sobre a dupla função do processo de trabalho do 
enfermeiro na ESF, exercendo atividades de cuidados e de gerência 
prática. Ademais, se baseou na estratégia PICO, que consiste em: P 
(População Alvo) = enfermeiras e enfermeiros, I (Área de Interesse) 
= gerência prática do cuidado, C (Contexto) = ESF. Foram realizadas 
as seguintes etapas: identificação do tema e definição da questão de 
pesquisa, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, iden-
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tificação dos estudos pré-selecionados e selecionados, avaliação 
dos estudos selecionados, analise e interpretação dos resultados.

O levantamento bibliográfico foi realizado no portal Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), nos meses de fevereiro e março de 2022. 
Foram utilizados quatro descritores na pesquisa, sendo eles: “Enfer-
meiras e Enfermeiros”, “Estratégia Saúde da Família”, “Enfermagem 
em Saúde Pública” e “Gerência em Saúde”. Houve cruzamento dos 
descritores na base de dados, obtendo uma amostra significativa de 
estudos sobre as palavras apresentadas.

Os critérios de inclusão do material para o presente estudo fo-
ram: ar gos originais, incluindo pesquisa de campo e ar gos de revi-
são, escrito no idioma português disponível de forma completa e te-
rem sido publicados no período de janeiro de 2012 a março de 2022. 
Outrossim, também deveriam estar em consonância com a questão 
norteadora e o tema proposto.

Os critérios de exclusão foram: estudos que não responderam 
à pergunta da pesquisa, teses, dissertações, publicações que não 
estavam relacionadas com o tema da pesquisa e duplicadas.

O material foi analisado com o auxílio do método da análise 
temática de Laurence Bardin, com a finalidade de ir além das incerte-
zas e enriquecer os dados coletados com base na pré análise, explo-
ração do material, organização dos dados, inferência e interpretação, 
obtendo homogeneidade e pertinência ao objeto de estudo (8) O pro-
cesso de codificação dos dados se restringe a escolha de unidades 
de registro, ou seja, é o recorte que se dará na pesquisa. Para Bar-
din, uma unidade de registro significa uma unidade a se codificar, po-
dendo esta ser um tema, uma palavra ou uma frase (8). 

Resultados

Buscas foram realizadas no portal BVS, combinando os des-
critores já citados, obtendo-se resultados nas seguintes bases: Me-
dical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 
Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LI-
LACS), Bancos de Dados em Enfermagem (BDENF), Campus Virtual 
em Saúde Pública (CVSP), Cidade Saudáveis (CidSaúde) e Coleção 
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Nacional das Fontes de Informação de Sistema Único de Saúde (Co-
leciona SUS). Ao todo, foram encontrados 228 textos, onde 136 eram 
textos completos.

Após o refinamento, obteve-se uma amostra total de 45 arti-
gos. Com a leitura desses trabalhos, observou-se que 30 artigos se 
encontravam em mais de uma base de dados, se repetiam dentro da 
mesma base ou não responderam a proposta do presente estudo. Ao 
final, foram considerados 15 artigos que serviram como fonte de da-
dos para este estudo (figura 1).

Figura 1. metodologia da pesquisa.

Fonte: Elaboração própria.

Discussão

O presente estudo se baseia em literaturas cientificas sobre 
o processo de trabalho do enfermeiro e a gerência prática de cuida-
dos, em âmbito específico dos sujeitos abrangentes nos territórios 
da ESF. A possibilidade da construção de discussões presentes nas 
bibliografias, nos proporciona espaço de ampliação em movimento 
continuo, onde gerência prática e cuidados são complementares e 
inseparáveis.

Nesse sentido, se destaca a atuação gerencial do enfermeiro 
como líder e articulador dos processos assistenciais na ESF. Partin-
do desse pressuposto, e entendendo que os serviços de saúde ainda 
estão centrados em atos prescritivos, burocráticos e tecnicistas, a ge-
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rência prática de cuidados permite que o enfermeiro possa contribuir 
com a formatação e transformação do sistema de saúde como um 
todo. Dessa forma, possibilita aos profissionais agirem com autono-
mia, desde que no exercício de suas atividades e atribuições, o res-
peito aos preceitos é cos inerentes à categoria esteja estabelecido (9).

Foi referida em uma das pesquisas que a gerência prática de 
cuidado é conferida como privativa do enfermeiro, atividade determi-
nada na Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da enfermagem no Brasil (10). O geren-
ciar constituísse como um dos pilares de sustentação dos serviços 
de saúde, sendo um condicionador das condições para a produção 
desses serviços (10).

Como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro é um ator 
importante para execução da prática gerencial de cuidados, na medi-
da em que gerencia as ações e aprende e compreende a complexi-
dade envolvida nesse processo. No entanto, considera se necessário 
que sua formação esteja voltada para o desenvolvimento de habilida-
des e competências que favoreçam o cuidado (11).

Assim, identificou-se o conceito gerencial na Estratégia de 
Saúde da Família em alguns estudos (3,4,5,9) presentes no quadro si-
nóptico (tabela 1). O enfermeiro é visto como precursor direto da ge-
rência prática de cuidados, com habilidades, competências e ações 
assistenciais de organização, planejamento e execução do processo 
de trabalho realizado cotidianamente na ESF em relação à tomada 
de decisões.

Tabela 1. Principais características dos estudos incluídos na revisão 
integrativa.

TÍTULO TIPO DE ESTUDO OBJETIVO ANO

1

Desafios da Gestão do 
Cuidado na Atenção Básica: 

Perspectiva da Equipe de 
Enfermagem

Estudo descritivo explo-
ratório de abordagem 

qualitativa

Analisar os desafios da gestão 
do cuidado na atenção básica 

a partir da perspectiva da 
equipe de enfermagem

2020

2
Reflexão sobre a enferma-

gem e o gerenciamento das 
Unidades Básicas de Saúde

Revisão integrativa

Analisar as características da 
produção cientifica nacional 

sobre enfermagem no gerencia-
mento das Unidades Básicas 
de Saúde entre 2009 e 2014

2018
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3
Ações de gerência do cui-
dado na Estratégia Saúde 

da Família

Estudo descritivo, com 
abordagem qualitativa

Identificar, a partir dos discursos 
dos enfermeiros, as ações 

que viabilizam a gerência do 
cuidado na Estratégia Saúde 

da Família

2019

4

O pensamento crítico 
como competência para as 
práticas do enfermeiro na 

estratégia saúde da família.

Se trata de estudo teórico 
reflexivo

Promover reflexões sobre práti-
cas de cuidado realizadas pelo 
enfermeiro na estratégia saúde 

da família e o pensamento 
crítico como competência ne-

cessária para desenvolvimento 
das mesmas

2018

5

Atuação de enfermeiros 
sobre práticas de cuidados 
afrodescendentes e indí-

genas

Estudo descritivo, com 
abordagem qualitativa

Analisar a atuação de enfer-
meiros da Estratégia Saúde 

da Família em relação as 
práticas de cuidados, cujas 

raízes tem origem nas culturas 
africana e indígena

2016

6

Percepção do enfermeiro 
quanto à sua atuação edu-
cativa na estratégia saúde 

da família

Estudo descritivo, de abor-
dagem qualitativa

Analisar a percepção do 
enfermeiro sobre sua atuação 
educativa na estratégia saúde 

da família (ESF)

2016

7
Prática gerencial do enfer-
meiro na Estratégia Saúde 

da Família

Pesquisa descritiva e 
exploratória, com aborda-

gem qualitativa pautada na 
fenomenologia sociológica 

de Alfred Schütz

Analisar a prática gerencial 
dos enfermeiros na Estratégia 

Saúde da Família
2015

A percepção de Enfermei-
ros da Estratégia Saúde da 

Família sobre conceito e 
prática de avaliação

Pesquisa descritiva, de 
abordagem qualitativa

Caracterizar a percepção de 
enfermeiros da atenção básica 

acerca da compreensão da 
avaliação em saúde em seu 

cotidiano de trabalho

2017

9

Avaliação da Competência 
Interpessoal de Enfermeiros 
Coordenadores de Equipe 

na Saúde da Família.

Estudo descritivo

Verificar como o enfermeiro 
da SF avalia sua competência 
interpessoal para a coordena-

ção da equipe

2013

10
O Enfermeiro e o 

Gerenciamento na Estraté-
gia Saúde da Família

Revisão integrativa

Investigar a prática gerencial 
do enfermeiro na Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) no 
Sistema Único de Saúde

2014

11

Significado da prática social 
do enfermeiro com e a par 

do Sistema Único de Saúde 
brasileiro

Estudo descritivo

Possibilitar olhar sobre o papel 
profissional do enfermeiro no 
e a par r do Sistema Único de 
Saúde brasileiro, bem como 

compreender o significado de 
sua prática social neste campo 
de discussões e significações 

teórico práticas

2014

12
Gestão do cuidado à 

tuberculose: da formação à 
prática do enfermeiro

Estudo qualitativo

O estudo objetivou analisar a 
relação entre a formação do 

enfermeiro e as ações 
direcionadas a gestão do 

cuidado a tuberculose

2013
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13 Gestão do Trabalho em 
Unidades Básicas de Saúde

Estudo descritivo explo-
ratório, de abordagem 

qualitativa

Conhecer o entendimento dos 
enfermeiros atuantes na Estra-
tégia de Saúde da Família acer-
ca do conceito, das dificuldades 
e as estratégias utilizadas para 
desenvolver o gerenciamento 

do cuidado

2017

14

Competências gerenciais 
dos enfermeiros na amplia-
ção da Estratégia Saúde da 

Família

Pesquisa qualitativa

Relacionar as competências 
gerenciais requeridas dos 

enfermeiros com o processo 
de mudança vivenciado na 

ampliação da Estratégia Saú-
de da Família

2015

15

Desempenho do Enfermeiro 
em suas atividades Labo-
rais na Atenção Primária à 

Saúde

Pesquisa descritiva, ex-
ploratória com abordagem 

qualitativa

Conhecer o desempenho do 
enfermeiro em suas atividades 
laborais na Atenção Primária 

à Saúde.

2019

Quadro Sinóptico. 
Fonte: Elaboração própria, 2022.

Destaca-se, de acordo com as literaturas apresentadas no 
presente estudo, que o profissional enfermeiro, ao assumir a gerên-
cia prática de cuidados na ESF, deve ser aberto às mudanças, ser 
criativo, ter escuta qualificada e ser capaz de promover articulação 
entre equipe e usuários (12).

A articulação adentro da ESF possui a implementação de no-
vas nuances para a organização da gerência prática do enfermeiro, 
uma vez que a articulação não se dá de forma isolada e sim comparti-
lhada, o que possibilita identificar, com outros setores da saúde, pac-
tuações em prol das ações programáticas a serem ofertadas para os 
sujeitos dos territórios adstritos.

Segundo artigos (2,10,12) mencionados no quadro sinóptico (tabela 
1), a dupla função de gerência prática e cuidados são inerentes aos pro-
fissionais enfermeiros, pois são formados para exercer a profissão em 
vários espaços e reconhecer de maneira mais aprofundada cada inte-
grante da equipe, o que possibilita identificar afinidades com um ou ou-
tro setor. A tendência não é a acomodação do profissional e sim a busca 
pelo conhecimento dentro de uma área que lhe seja agradável (13).

As avaliações foram descritas nas pesquisas mencionadas 
(6,8,13) no quadro sinóptico (tabela 1), entretanto, as dificuldades dos 
enfermeiros para efetuar a gerência prática de cuidados na ESF, 
como processo inerente à função, faz parte da operacionalização das 



150

atividades de um programa ou do próprio serviço de saúde. Além de 
ser um método continuo que deve ser desenvolvido no decorrer das 
ações programáticas, esses profissionais têm demonstrado a neces-
sidade de avaliarem suas práticas. 

Frente às dificuldades dos enfermeiros para realizar a prática 
gerencial dos cuidados, onde o gerenciamento sempre fez parte do 
processo de trabalho do enfermeiro, ao longo dos anos, esse profis-
sional vem buscando elementos para adequar modelos administrati-
vos ao seu cotidiano e conciliá-los com seu papel principal: o cuidado 
com os usuários (14).  

Entretanto, as atividades realizadas por enfermeiros, no que 
se refere a gerência prática de cuidados na ESF para ornamentar o 
processo de trabalho quanto à promoção, prevenção, diagnóstico, 
tratamento e implementação em ações de saúde contribui de forma 
significativa para integrar os diferentes saberes, buscando otimizar 
as intervenções dentro da comunidade a partir da identificação dos 
indivíduos, assim como das famílias cadastradas. 

Portanto, a gerência prática de cuidados visa sistematizar a qua-
lidade fomentada pelo enfermeiro no desenvolvimento das suas funções 
na ESF, que se configura como a porta de entrada do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Para tanto, o enfermeiro no processo gerencial das práti-
cas de cuidados, tem que ser conhecedor do processo de trabalho, as-
sim como ter proximidade com usuários/sujeitos dos territórios. 

Para que haja o desenvolvimento dessas ações, é necessário 
que o enfermeiro consiga realizar a gerência prática de cuidados no 
seu cotidiano, pois a mesma envolve uma relação dialética entre o sa-
ber fazer gerenciar e o saber fazer cuidar (15). Há, com essa prática um 
jogo de relações que resulta em um processo dinâmico, situacional e 
sistêmico, que articula os saberes da gerência prática e de cuidados, 
viabilizando a existência de uma interface entre esses dois objetos na 
prática profissional (15). Com isso, há o incentivo à visão crítica e refle-
xiva das atividades que o enfermeiro desenvolve, possibilitando essa 
categoria se apropriar da filosofia de atuação da ESF e implementar 
mudanças na busca da melhoria de vida da população atendida.

Em alguns artigos (3,4,9,11) do quadro sinóptico (tabela 1), foi re-
ferido que a gerência prática de cuidados do enfermeiro possui po-
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tencial para suscitar mudanças significativas no contexto de saúde 
dos usuários, a partir de práticas permeadas pela reflexão crítica. Afi-
nal, o agir e pensar crítico desse profissional poderá contribuir para 
a substituição do caráter meramente técnico e biologicista do cuidar 
por uma abordagem mais direcionada ao cuidado integral dos usuá-
rios e para sua vivência da saúde como direito.

O enfermeiro precisa se qualificar para integrar e fomentar ati-
vamente os princípios do sistema de saúde vigente, sobretudo nas 
atividades interativas e gerenciais, as quais requerem envolvimento, 
sistematização e comprometimento com as necessidades da popula-
ção (16). Portanto, na sua atuação gerencial, como ocorre na amplia-
ção das equipes de saúde da família, este profissional exerce papel 
fundamental na mudança da estrutura e do processo de trabalho, a 
partir da mobilização de competências gerenciais em sua prática (16).

Apesar das limitações do estudo, foi possível identificar, nas 
literaturas, a relevância do profissional enfermeiro da ESF para a ge-
rência prática de cuidados. Com especificidades e elementos as-
sistenciais, o enfermeiro atua como elo disparador na construção 
promissora do espaço de trabalho e na singularidade dos sujeitos as-
sistidos nos diferentes ciclos de vida. 

Considerações finais

Identificou-se que as evidências cientificas apresentadas no 
presente estudo reconhecem a importância da gerência prática de 
cuidados na ESF realizada por profissionais enfermeiros. Como or-
ganizadores do processo de trabalho nas unidades e no território, os 
enfermeiros possuem conhecimento técnico e científico para organi-
zar e planejar a coordenação dos cuidados, considerando os usuá-
rios como elementos centrais desse sistema. 

Em contrapartida, poucos autores mencionaram as fragilidades 
quanto a gerência prática de cuidados, como falta de materiais, equi-
pamentos e insumos, alta rotatividade de profissionais, não resolutivi-
dade por parte da gestão, em casos complexos, principalmente de in-
ternação e a educação permanente em saúde foi pouco abordada nos 
estudos, porém, é uma ferramenta importante no âmbito da ESF.
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Os materiais utilizados neste estudo relacionam a gerência 
prática de cuidados do enfermeiro como competência profissional e 
como organizador do processo de trabalho no território da ESF. Pro-
põe-se, a par r deste estudo onde o enfermeiro se configura como 
ator, refletir sobre o processo de trabalho composto por uma dupla 
função do enfermeiro, para a gerência prática e para os cuidados. Na 
ESF, o enfermeiro é o agente que está em constante desenvolvimen-
to singular ao interagir com a população. 
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RESUMO
À frente da equipe de enfermagem está o gerente, um profi ssional 
cada vez mais exigido devido à evolução rápida e contínua do setor de 
saúde. O gerente de enfermagem analisa situações, planeja e executa 
atividades para que o cuidado seja prestado de forma efi caz e efi cien-
te, uma vez que o cuidado é a competência básica da enfermagem. O 
presente capítulo, cujo objetivo foi discutir a infl uência da gerência de 
enfermagem na qualidade do cuidado, foi conduzido através da leitura, 
análise e interpretação de artigos encontrados na Biblioteca Virtual em 
Saúde e no Google Acadêmico. Estudos mostram que o comporta-
mento do líder de enfermagem afeta a satisfação e a rotatividade do 
pessoal de enfermagem, interferindo, portanto, na incidência de acon-
tecimentos adversos que ameaçam a saúde dos pacientes, como que-
das, infecções, e erros de medicação, entre outros. Assim, o gerente 
de enfermagem deve ser capacitado para exercer a liderança. 
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem; Enfermeiras Adminis-
tradoras; Enfermeiras e Enfermeiros; Liderança; Qualidade da Assis-
tência à Saúde.



156

ABSTRACT
At the head of the nursing team is the manager, a professional in-
creasingly demanded due to the rapid and continuous evolution of 
the health sector. The nurse manager analyzes situations, plans, and 
executes activities so that care is provided effectively and efficiently 
since care is the basic competence of nursing. This chapter, whose 
objective was to discuss the influence of nursing management on the 
quality of care, was conducted through the reading, analysis and in-
terpretation of articles found in the Virtual Health Library and Google 
Scholar. Studies show that the behavior of the nursing leader affects 
the satisfaction and turnover of nursing staff, thus interfering with the 
incidence of adverse events that threaten the health of patients, such 
as falls, infections, and medication errors, among others. Thus, the 
nurse manager must be trained to perform leadership.
Keywords: Nursing Care; Nurse Administrators; Nurses; Leadership; 
Quality of Health Care. 

1 INTRODUÇÃO

A enfermagem traz em si conceitos que remetem à arte e à 
ciência do cuidar (RODRIGUEZ et al., 2017), o cuidado constitue por-
tanto, competência básica do fazer e exercer a enfermagem. A auto-
nomia do enfermeiro enquanto profissional está na sua competência 
em identificar as necessidades dos indivíduos e determinar cuidados 
para prevenir a doença, promover e recuperar a saúde (FRADIQUE; 
MENDES, 2013; OSHODI et al., 2019; SANTOS et al., 2017). 

O nascimento da enfermagem está diretamente ligado às ne-
cessidades dos indivíduos no sentido de serem cuidados, de maneira 
que, o surgimento da enfermagem não se deu de forma científica ou 
profissional, mas de maneira empírica. A humanidade, através dos 
tempos adquiriu maneiras de cuidar que foram evoluindo e se torna-
ram mais sofisticadas, assim a enfermagem também se transformou 
e se tornou cada vez mais especializada (BALL, 2013).

O líder de enfermagem exerce suas funções com autono-
mia para tomar decisões que afetam diretamente o processo de cui-
dar (OSHODI et al., 2019; SANTOS et al., 2017). Ele planeja, de-
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lega, avalia e supervisiona, melhorando a dinâmica das instituições 
de saúde (ENGHIAD et al., 2022). Quando analisados os elementos 
que compõem a qualidade do cuidado, no que diz respeito aos fato-
res que põem em risco o cuidado, e na relação com as estratégias 
para a melhoria do cuidado, o papel do líder de enfermagem pode ser 
claramente identificado (OLIVEIRA et al., 2015; TIRONI et al., 2017).

A equipe de enfermagem atua num ambiente arriscado, com-
plexo, cheio de limitações, onde indivíduos necessitam de cuidados 
cada vez mais diversificados, que precisam ser prestados de forma 
rápida e eficaz (RODRIGUES et al., 2019). Um dos problemas mais 
comuns enfrentados pelo profissional de enfermagem devido às suas 
condições de trabalho desfavoráveis é o estresse, que põe em risco a 
qualidade da assistência, uma vez que aumenta o absenteísmo, a ro-
tatividade, e a violência no local de trabalho, na medida em que tende 
a diminuir a motivação (GOMES et al., 2014). O gerente de enferma-
gem, por sua vez, exerce um papel fundamental para o sucesso da 
organização e para a motivação da equipe de enfermagem (FRADI-
QUE; MENDES, 2013; SPECCHIA et al., 2021). 

Estratégias em prol da melhoria da assistência estão direta-
mente envolvidas com a gestão das instituições de saúde (OLIVEIRA 
et al., 2015), estando, portanto, relacionadas também com a gerência 
de enfermagem, visto que a qualidade do cuidado de enfermagem 
é um indicador para a avaliação da competência de tais organiza-
ções. O gerente de enfermagem tem um papel crucial no desenvol-
vimento de um ambiente positivo onde todos trabalhem satisfeitos e 
se sintam apoiados por seu líder e seus colegas de equipe. Estudos 
em diversas fontes apontaram que atitudes da gerência de enferma-
gem tendem a influenciar diretamente na qualidade da assistência 
(ENGHIAD et al., 2022; FRADIQUE; MENDES, 2013; KIWANUKA et 
al., 2021; TIRONI et al., 2017). Reconhecendo a importância do tópi-
co, o presente capítulo teve como objetivo discutir a influência da ge-
rência de enfermagem na qualidade do cuidado.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Cuidado de Enfermagem

O profissional de enfermagem está envolvido em várias ati-
vidades que englobam o cuidado ao paciente, desde o momento de 
sua admissão na instituição de saúde, até a ocasião de sua alta (AS-
MIRAJANTI et al., 2019). O cuidado de enfermagem foca-se na pre-
venção de doenças, promoção e recuperação da saúde, assistindo 
o paciente para que ele seja um agente ativo do seu próprio proces-
so de cuidado (FRADIQUE; MENDES, 2013; RIBEIRO, et al., 2016). 

Assim, o enfermeiro percorre dimensões que permeiam o cui-
dado, a educação, e a gerência (FERNANDES et al., 2019). A dimen-
são gerencial, no entanto, é um meio para atingir o objetivo maior da 
enfermagem, que é prestar um cuidado de qualidade (FERNANDES 
et al., 2019). O cuidado de enfermagem envolve um processo com-
plexo baseado na teoria e, na prática (BALLANTYNE, 2016). 

Neste contexto, o gerente de enfermagem deve integrar co-
nhecimentos e habilidades administrativas e assistenciais para atin-
gir a sua melhor prática enquanto profissional (FERNANDES et al., 
2019). Porém, estudos mostram que enfermeiros passam mais tem-
po realizando funções burocráticas do que prestando assistência di-
reta ao paciente (DINIZ et al., 2021; RIBEIRO et al., 2016). 

O cuidado não está limitado ao tratamento de feridas, à admi-
nistração de medicamentos, ou ao alívio de desconfortos; o ato de 
cuidar vai muito além, é um relacionamento, uma cumplicidade com 
outros indivíduos, e uma forma de expressão (WALDOW, 2014), que 
traz benefícios tanto para quem recebe o cuidado como para quem 
o pratica.

O cuidado pode ser definido de diversas formas em diferentes 
culturas (DEE RAY, 2019). Cuidar, pode ser aceitar o outro, estar pre-
sente, compreender, valorizar o próximo, demonstrar conhecimento, 
expressar sentimentos, e ouvir, entre outros (WALDOW, 2014). Seja 
qual for a definição de cuidado que mais se adéqua ao momento ou 
ao lugar em que é realizado, todas as suas definições mostram o 
quão nobre é o ato de cuidar. 
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O processo de cuidar na enfermagem é realizado em seis eta-
pas: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano 
assistencial, plano de cuidados, evolução de enfermagem, e prog-
nóstico de enfermagem (HORTA, 1974). Portanto, a assistência de 
enfermagem deve ser realizada de forma sistemática e o pensamen-
to crítico deve estar presente em todas as suas fases (ASMIRAJANT 
et al., 2019). 

O cuidar, é um ato complexo, portanto, o plano de cuidados 
de enfermagem é estabelecido através de um processo minucioso, 
no qual são consideradas as peculiaridades de cada paciente, dan-
do origem a uma estratégia de cuidado individual, mesmo que os pa-
cientes tenham necessidades semelhantes (BALLANTYNE, 2016). 
O cuidado prestado pelo profissional de enfermagem é baseado em 
evidências científicas, fundamentado na filosofia humanística e reali-
zado de forma integral. Assim, o cuidado é centrado nas necessida-
des e características do indivíduo, que por sua vez é assistido em to-
das as suas dimensões. 

2.2 Qualidade na Enfermagem

A qualidade dos serviços de saúde é um assunto atual e ampla-
mente discutido. Instituições de saúde buscam fornecer uma assistên-
cia de qualidade a um público cada vez mais bem informado e exigente 
(DIAS-SILVEIRA et al., 2017). Nos serviços de saúde vários indicadores 
são utilizados para medir a qualidade da assistência e a maioria deles 
está diretamente relacionada ao cuidado de enfermagem. Dentre esses 
indicadores estão taxas relativas à queda de pacientes, à incidência de 
flebites, à ocorrência de infecções adquiridas no ambiente hospitalar, ao 
surgimento de obstruções em catéteres venosos, à presença de úlceras 
por pressão e, consequentemente à extensão do tempo de internação, 
além da possível insatisfação dos pacientes, entre outros (FESTUCCIA 
et al., 2012; ROSSANEIS et al., 2015). O relacionamento entre o pro-
fissional de enfermagem e o paciente também é considerado um fator 
determinante para a qualidade do cuidado, quanto mais cumplicidade 
existir nessa relação maior é a satisfação do paciente com o cuidado re-
cebido (HAYCOCK-STUART; KEAN, 2012).
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A qualidade do cuidado de enfermagem depende de conhe-
cimentos científicos, habilidades técnicas e relacionamentos inter-
pessoais (FRADIQUE; MENDES, 2013). Para que o cuidado tenha 
qualidade, ele deve ser focado no indivíduo, de acordo com suas ne-
cessidades físicas, psicológicas, sociais e/ou espirituais (OLIVEIRA 
et al., 2015). Além de holístico, o cuidado deve ser humanizado e ter 
em vista a satisfação do cliente (RIBEIRO et al., 2016). O indivíduo 
que recebe cuidados precisa ser considerado em suas várias dimen-
sões, enquanto um ser complexo, que possui necessidades variadas. 

Dentre os fatores que comprometem a qualidade do cuidado de 
enfermagem estão falta de recursos humanos, sobrecarga de trabalho 
(OLIVEIRA et al., 2015), escassez de recursos materiais e conflitos com 
colegas (DIAS-SILVEIRA et al., 2017); em contrapartida, educação con-
tinuada (OLIVEIRA et al., 2015), comunicação eficiente e habilidades de 
liderança são indicadas como estratégias para aumentar a qualidade do 
cuidado (DIAS-SILVEIRA et al., 2017; GOMES et al., 2014).

É importante considerar que a qualidade dos cuidados pres-
tados pela equipe de enfermagem está diretamente ligada às condi-
ções de trabalho desses profissionais (FRADIQUE; MENDES, 2013). 
Profissionais satisfeitos serão mais eficazes, mais cuidadosos, e 
mais eficientes ao realizarem suas funções. 

O papel do gerente de enfermagem se faz importante não só 
porque ele é o responsável por planejar as atividades, distribuir as 
tarefas, delegar responsabilidades e supervisionar os membros da 
equipe como também devido à sua responsabilidade em proporcio-
nar um ambiente de trabalho favorável caracterizada pelo trabalho 
em equipe e cooperação com os demais profissionais de saúde (RO-
DRIGUES et al., 2019; TIRONI et al., 2017). O trabalho realizado pela 
equipe de enfermagem somente terá qualidade se todos os mem-
bros da equipe se esforçarem para atingirem um mesmo objetivo, 
que deve ser um cuidado qualificado e eficiente.

2.3 Gerência de Enfermagem

O gerente de enfermagem analisa situações, planeja e execu-
ta atividades para que os objetivos das instituições de saúde sejam 
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alcançados, para tanto, ele deve proporcionar um ambiente de tra-
balho harmônico de maneira a motivar os demais membros de sua 
equipe, pois, profissionais satisfeitos são mais eficientes e eficazes, 
o que é importante para a prestação de um cuidado de qualidade 
(FRADIQUE; MENDES, 2013; RODRIGUES et al., 2019; SPECCHIA 
et al., 2021). 

Quando membros da equipe de enfermagem participam no 
planejamento de políticas e práticas de enfermagem ocorre um au-
mento na satisfação do profissional, que resulta num melhor aten-
dimento ao paciente (AL-HAMDAN et al., 2019). Gerentes de en-
fermagem devem atentar para o controle da equipe sobre a prática 
de enfermagem para melhorar as condições de trabalho dos profis-
sionais e consequentemente aumentar a qualidade do cuidado (AL-
-HAMDAN et al., 2019).

A primeira e mais importante etapa do processo administrativo é 
o planejamento, e assim como qualquer outro administrador, o gerente 
de enfermagem deve ser capaz de delinear bons planos e tomar deci-
sões eficazes (GOMES et al., 2014; RODRIGUES et al., 2019). O geren-
te de enfermagem é responsável pela administração de materiais e tam-
bém de pessoal, devendo, portanto, manter estoques para que não falte 
insumo médico necessário, e garantir que equipamentos funcionem cor-
retamente (RODRIGUES et al., 2019; TIRONI et al., 2017), além de ge-
renciar conflitos interpessoais (FERNANDES et al., 2019). 

O gerente de enfermagem ainda atenta para o aperfeiçoa-
mento dos conhecimentos e habilidades dos profissionais de en-
fermagem através da organização e execução de treinamentos em 
serviço para capacitar novos funcionários e atualizar os mais expe-
rientes. Além disso, é responsável pela interação com outros mem-
bros da equipe multidisciplinar (TIRONI et al., 2017). Todas essas ati-
vidades desenvolvidas pelo gerente de enfermagem são essenciais 
para a qualidade do cuidado (TIRONI et al., 2017).

A profissão de enfermagem é identificada como uma das mais 
desgastantes, expondo o profissional a diversos riscos e desafios du-
rante sua rotina de trabalho (SAMPAIO et al., 2021). Portanto, antes 
de objetivar a prestação de um cuidado qualificado por parte do pro-
fissional de enfermagem é preciso cuidar do próprio cuidador, aqui a 
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figura do líder de enfermagem é importante para identificar as neces-
sidades dos membros de sua equipe e resolver os problemas assim 
que eles surjam (RODRIGUES et al., 2019).

Muito se discute sobre a capacidade de liderança dos geren-
tes de enfermagem, que muitas vezes não foram devidamente capa-
citados para assumirem posições de gestores ou cujas personalida-
des não são compatíveis com as de líderes (FERREIRA et al., 2019; 
RODRIGUES et al., 2019). 

Universidades devem atentar para o ensino da administração 
em enfermagem a fim de formarem profissionais com competência 
para liderarem suas equipes e assim garantirem a qualidade da as-
sistência (OLIVEIRA et al., 2015).  Treinamentos em liderança clínica 
também podem ser aplicados para o desenvolvimento de melhores 
práticas de enfermagem (ENGHIAD et al., 2022), uma vez que o en-
sino da administração de enfermagem não deve se limitar às aulas 
teóricas e atividades burocráticas, o gerente de enfermagem deve 
ser capacitado para refletir e tomar decisões que perpassam o pen-
samento crítico (DAM; FORD, 2019).

Estudos realizados em diferentes países apontam para a im-
portância da liderança de enfermagem para a qualidade do cuida-
do (DIAS-SILVEIRA et al., 2017; FRADIQUE; MENDES, 2013; RO-
DRIGUES et al., 2019). A troca de informações entre o gerente de 
enfermagem e os outros membros da equipe, o reconhecimento do 
trabalho dos profissionais de enfermagem, o desenvolvimento de 
treinamentos em serviço e outras atividades em prol do aperfeiçoa-
mento da equipe de enfermagem, e estratégias que incentivem os 
profissionais foram idenficados como fatores importantes para me-
lhorar a qualidade da assistência de enfermagem (DIAS-SILVEIRA et 
al., 2017; FRADIQUE; MENDES, 2013; OLIVEIRA et al., 2015). 

O gerente deve ser um modelo para os outros profissionais de 
enfermagem, pois, sua equipe somente o aceitará se ele tiver caris-
ma e habilidades para liderar (FRADIQUE; MENDES, 2013).  O ge-
rente de enfermagem deve inspirar sua equipe para que juntos de-
senvolvam atividades assistenciais fundamentadas em bases sólidas 
para alcançar o bem-estar do paciente sem esquecer das necessida-
des do profissional que o assiste.
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2.4 Gerência de Enfermagem e a Qualidade do Cuidado

O gerente de enfermagem deve atentar para que todos os 
membros da equipe tenham oportunidades iguais; discriminação, de-
sigualdade e injustiça no ambiente de trabalho podem afetar nega-
tivamente todo o processo de enfermagem (FRADIQUE; MENDES, 
2013). 

O modelo de liderança adotado pelo gerente de enfermagem, 
de acordo com Gomes et al. (2014), pode influenciar na qualidade do 
cuidado, pois, ao assumir uma postura democrática ele pode viven-
ciar conflitos com seus superiores, e ao optar por uma liderança mais 
autocrática, o cuidado pode ganhar em quantidade, mas perder em 
qualidade. 

Assim, atitudes negativas dos gerentes de enfermagem po-
dem fazer com que os profissionais de enfermagem fiquem insatisfei-
tos e queiram pedir demissão (ENGHIAD et al., 2022; MACCAY et al., 
2018). Altas taxas de rotatividade de pessoal são responsáveis pela 
queda da qualidade do cuidado (GOMES, et al., 2014). Profissionais 
de enfermagem que trabalham sob a supervisão de gerentes cujos 
comportamentos são tóxicos relatam um aumento na ocorrência de 
incidentes como administração de medicação errada, queda de pa-
ciente, e aumento das taxas de infecção, ou seja, piora na qualidade 
da assistência (LABRAGUE et al., 2021).

O gerente de enfermagem influencia a motivação da equipe, 
ele é responsável pela formação de um grupo coeso, sendo uma re-
ferência importante para todos os profissionais de enfermagem, que 
acabam perdendo o foco na ausência de uma liderança sólida (DIAS-
-SILVEIRA et al., 2017; FERNANDES et al., 2019). Os resultados de 
uma revisão sistemática identificaram que o estilo de liderança trans-
formacional, em que líderes são confiáveis, honestos, justos, e ínte-
gros apresenta um maior número de correlações positivas em rela-
ção à satisfação da equipe de enfermagem. 

A liderança autêntica, que se caracteriza por líderes transpa-
rentes, éticos, e autoconcientes; o estilo ressonante, cujos líderes 
são empáticos e comprometidos, e a liderança servente, que tem lí-
deres humildes, e positivos também resulta na satisfação dos profis-
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sionais de enfermagem. Já estilos de liderança passivo/evitativo e li-
beral mostraram uma correlação negativa a respeito da satisfação da 
equipe de enfermagem com o ambiente de trabalho (SPECCHIA et 
al., 2021). Estilos de liderança criativos, inovadores, e confiáveis ga-
rantem uma maior qualidade do cuidado de enfermagem (KIWANU-
KA et al., 2021).

O gerente ocupa uma posição crucial para o controle de erros 
que podem ser cometidos pela equipe de enfermagem. Ao desenvol-
ver suas funções enquanto líderes, os gerentes de enfermagem aju-
dam a reduzir os riscos de eventos adversos que ameaçam a saúde 
do paciente (MACCAULEY et al., 2020). Alguns desses fatos ocor-
rem quando o paciente não é assistido como deveria ser, devido à 
falta de pessoal, de equipamentos ou de material médico (MACCAU-
LEY et al., 2020). 

Gaalan et al. (2019), chamam a atenção acerca do resultado 
da falta de planejamento e de outras deficiências da liderança de en-
fermagem, pois, além de ter o dever de controlar estoques, o gerente 
também é responsável pela escala dos profissionais de enfermagem 
e pelo treinamento de pessoal. Profissionais de enfermagem que re-
ceberam treinamento adequado e que estão satisfeitos com as condi-
ções do local de trabalho prestam melhores cuidados aos pacientes.

Oferecer suporte para que os gerentes de enfermagem de-
senvolvam uma liderança positiva, onde os outros membros da equi-
pe não se sintam humilhados, pressionados ou desmotivados, uma 
vez que, deve ser vista como uma estratégia para melhorar a qua-
lidade da assistência nas instituições de saúde (LABRAGUE et al., 
2021). Um estudo realizado no Canadá apontou para a influência do 
gerente de enfermagem na satisfação dos outros membros da equi-
pe e, consequentemente na qualidade do cuidado por eles prestado 
(ENGHIAD et al., 2022). 

Já num estudo conduzido no Reino Unido, gerentes de enfer-
magem afirmaram que a liderança de enfermagem é importante para a 
qualidade do cuidado, enquanto profissionais de enfermagem da linha 
de frente relataram que o papel do líder não é tão importante e que os 
profissionais de enfermagem diretamente envolvidos na assistência de-
terminam a qualidade do cuidado (HAYCOCK-STUART; KEAN, 2012).



165

O fato, é que nas instituições de saúde as várias lideranças 
exercem suas funções visando alcançar os objetivos traçados para 
as diferentes unidades; assim, mesmo que o gerente de enfermagem 
não esteja envolvido com a assistência direta ao paciente, ele plane-
ja, organiza, coordena e avalia as atividades envolvidas no processo 
de cuidar (FRADIQUE; MENDES, 2013).

Os autores acima citados destacam que não existe enferma-
gem sem trabalho em equipe, e todo grupo de profissionais deve ter 
um líder, que além de traçar planos para o alcance de objetivos deve 
ser fonte de inspiração e motivação para os outros membros do gru-
po. Assim, o papel do gerente de enfermagem se mostra fundamental 
para a qualidade do cuidado, e a liderança em enfermagem deve ser 
considerada pelas instituições de saúde ao delinear estratégias que vi-
sam aumentar a qualidade da assistência prestada à população.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo buscou discutir a influência da gerência de en-
fermagem na qualidade do cuidado. A liderança de enfermagem é 
crucial para a prestação de um cuidado seguro e baseado em evi-
dências científicas. O gerente de enfermagem está envolvido em ati-
vidades de planejamento e controle de estoque de material e equi-
pamentos médicos, além de ser o responsável pela supervisão e 
capacitação do pessoal de enfermagem e de apoio. 

Ao liderar sua equipe ele deve atentar para o desenvolvi-
mento de um ambiente de trabalho que motive os profissionais de 
enfermagem, tendo consciência de que esta satisfação irá afetar 
positivamente a qualidade do cuidado prestado por eles. Assim, 
pesquisas periódicas a fim de avaliar a satisfação da equipe devem 
ser realizadas.

O gerente de enfermagem está cada vez mais envolvido em 
atividades complexas à medida que o setor de saúde evolui e exi-
ge mais eficiência e rapidez na prestação de cuidados. O profissio-
nal deve, portanto, estar capacitado para exercer a liderança de sua 
equipe em prol de uma assistência de qualidade. Instituições de en-
sino e também instituições de saúde devem atentar para a importân-
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cia da competência em liderança na enfermagem para a diminuição 
de eventos adversos que culminam na redução da qualidade da as-
sistência.
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RESUMO 
O objetivo geral deste estudo foi relatar a atuação do enfermeiro em 
uma unidade de terapia intensiva (UTI) adulta, de pacientes com 
COVID-19 em hospital público de referência no norte do Piauí. Tra-
ta-se de um estudo descritivo, narrativo por relato de experiência, 
referente à atuação do enfermeiro em uma UTI COVID-19 em um 
hospital público de referência em Piripiri, Piauí - Brasil. A assistên-
cia de enfermagem ao paciente crítico com COVID-19, constituiu 
uma nova realidade de cuidado nos serviços de enfermagem em 
terapia intensiva, com utilização de uma série de recursos e inter-
venções técnico-científicas, diante da instabilidade fisiológica e in-
tensidade dos riscos à saúde. Neste cenário se faz necessário co-
nhecer tecnologias e aplicar conhecimentos acerca do atendimento 
aos pacientes, com o intuito de pautar a assistência em um cuidado 
baseado em evidências, com pronta reação às circunstâncias. A 
pandemia trouxe enormes desafios para as equipes de enferma-
gem no que concerne a mudanças de práticas assistenciais e rea-
dequações na gestão de trabalho. 
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Unidades de Terapia In-
tensiva. Infecções por Coronavírus.

ABSTRACT
To report the role of nurses in an adult intensive care unit (ICU) of 
patients with COVID-19 in a public referral hospital in the north of 
Piauí. Experience report: This is a descriptive study, narrative by ex-
perience report, referring to the role of nurses in a COVID-19 ICU 
in a public reference hospital in Piripiri, Piauí - Brazil. Nursing care 
for critically ill patients with COVID-19 faced a new reality of care in 
intensive care nursing services using a series of technical-scientific 
interventions, given the physiological instability and health risks. it is 
necessary to know technologies and knowledge about patient care, 
in order to guide care in evidence-based care. The pandemic has 
brought enormous challenges to nursing teams regarding changes in 
care practices and readjustments in work management.
Keywords: Nursing care; Intensive Care Units; Coronavirus infections.
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1. INTRODUÇÃO 

A doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus, 
a COVID-19, que primeiramente se disseminou pela China e poste-
riormente para outros países, foi declarada no início do ano de 2020 
uma emergência de saúde pública pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Os sinais clínicos da doença incluem febre, tosse, fa-
diga, sintomas gastrointestinais e dificuldade respiratória (GUO YR, 
et al., 2020). 

Desde a sua descoberta, muitos pacientes com a infeção do 
novo coronavírus (SARS-CoV-2) desenvolveram a síndrome respi-
ratória aguda grave e necessitaram de internação em unidades de 
terapia intensiva (UTI). Assim, a pandemia acometeu de grande es-
tresse os sistemas de saúde mundiais devido à grande demanda por 
leitos de UTI e por profissionais de enfermagem (RAURELL-TORRE-
DÀ M, 2020). 

No Brasil, as desigualdades sociais e de saúde foram funda-
mentais para que determinadas regiões no país, devido à escassez 
de leitos de UTI e de recursos humanos, tivessem taxas de morta-
lidade superiores à média nacional. No SUS, mais de 72% das re-
giões tinham quantidade de leitos inferior ao recomendado pelos ór-
gãos sanitários, levando à superlotação, ao desgaste dos respectivos 
sistemas de saúde. A disseminação espacial do novo coronavírus no 
país esteve diretamente associada à cobertura da rede de atenção 
à saúde, bem como ao arsenal médico assistencial presente nessas 
regiões (RACHE B, et al., 2020). 

Pesquisas realizadas em UTI apontaram taxas de mortalida-
de de pacientes com COVID-19 em torno de 50% e mais de 75% ne-
cessitaram de Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) com um tempo 
de internação superior a duas semanas, assim, demonstrando a ne-
cessidade de uma equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem 
capacitados para atuação nesses cenários de cuidado, em que o es-
tresse e demanda de trabalho são intensos (RAURELL-TORREDÀ 
M, 2020; BHATRAJU PK, et al., 2020)

 Os pacientes com a infecção causada pelo coronavírus re-
querem uma assistência de enfermagem qualificada, pois o manu-
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seio da COVID-19 é desafiador nas UTI. No que diz respeito as te-
rapias utilizadas pelos pacientes, se destaca a ventilação mecânica 
invasiva, a realização da manobra prona e a prevenção e o tratamen-
to de convulsão aguda, são pontos desafiadores para a equipe de 
enfermagem (BHATRAJU PK, et al., 2020).

Diante deste cenário pandêmico, os profissionais enfermei-
ros encontram desafios importantes no que se refere à assistência e 
qualidade dos serviços de enfermagem em terapia intensiva. As ex-
periências de enfermeiros da China e Itália apontaram que um dos 
maiores desafios na assistência aos pacientes com COVID-19 deu-
-se no âmbito da organização de equipes treinadas e capacitadas, 
dimensionamento de pessoal, gerenciamento de insumos e equipa-
mentos, bem como a atenção à saúde mental destes profissionais 
(KANG L, et al., 2020; SHARMA SK, et al., 2020).

2. DESENVOLVIMENTO
Desafio e superação na assistência crítica na Pandemia de CO-
VID-19

Com o início da pandemia, coube a este pesquisador a coor-
denação, montagem e adaptação da ALA COVID de um Hospital Re-
gional em uma cidade do interior do Piauí, onde pode evidenciar, mui-
tos medos, angústias e sofrimentos em relação ao novo que com a 
segunda formação em psicologia fez a diferença na condução deste 
cenário. A possibilidade de levar a infecção para a família era o maior 
medo, por outro lado vinha o sentimento de dever a cumprir para com 
o outro e pela escolha da profissão de Enfermagem, e além do medo, 
a imersão na causa de cuidar dos pacientes intensivos. Após estrutu-
ração da Ala COVID, faz se necessário evidenciar alguns pontos que 
correlacionaram com outros estudos que serão descritos a seguir.

A UTI COVID a ser implantada no Hospital, tratou-se de uma 
área que era utilizada como Unidade de cuidados neonatais conven-
cional UCINco que fora alocada numa área menor dentro da pedia-
tria do mesmo serviço, por se tratar de uma unidade que facilitava 
a adaptação de áreas de paramentação e desparamentação, bem 
como facilidade de estabelecer os fluxos de serviços que propicias-



174

sem menor risco de contaminação pelo COVID-19. Ter que desenhar 
tudo novo em cima de uma estrutura já existente e adaptando esta 
nova realidade, foi extremamente desafiador, mas a Enfermagem por 
ter maior conhecimento de gestão de leitos e fluxos de atendimento 
se mostrou protagonista em liderar esta função. 

A assistência de enfermagem a pacientes críticos com CO-
VID19 trouxe uma nova realidade de atendimento pelos profissionais. 
A admissão de pacientes em terapia intensiva requer por si só uma 
equipe multidisciplinar treinada para prestar cuidados diante das con-
dições críticas, comorbidades e riscos à saúde inerentes a este per-
fil dos pacientes, além de ter que readaptar protocolo de segurança 
e condutas terapêuticas adaptadas para esta nova realidade do CO-
VID-19.

 Os desafios no que se refere ao gerenciamento de recursos e 
materiais são enormes, exigindo dos serviços de saúde e dos gesto-
res estratégias e planos de enfretamento a esta nova realidade. Dian-
te da pandemia do novo Coronavírus, percebe-se que a conciliação 
do fazer técnico com as práticas de humanização nesses espaços, 
tornando-se um obstáculo devido à grande quantidade exigida aos 
profissionais de enfermagem. Nesta perspectiva, descrever as expe-
riências no atendimento destes pacientes torna-se importante como 
forma de discutir as relações terapêuticas estabelecidas entre a equi-
pe de enfermagem e os pacientes críticos. 

As ações voltadas às instruções permanentes em saúde são 
de fundamental importância para melhoria da qualidade no atendi-
mento aos pacientes com o novo coronavírus, considerando-se a de-
manda crescente por profissionais para atuação em UTI. Além disso, 
o estabelecimento de canais de diálogo entre as equipes multiprofis-
sionais, no âmbito da terapia intensiva, é de fundamental importância 
no contexto vivenciado. O aumento no fluxo de atendimentos a pa-
cientes com COVID-19 iniciou-se no mês de maio de 2020, exigindo 
do serviço de terapia intensiva do hospital a revisão e padronização 
do uso correto da paramentação e de Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPI). 

A gravidade clínica apresentada pelos pacientes requereu da 
equipe de enfermagem grande jornada de trabalho. Na admissão, a 
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assistência de enfermagem era pautada na realização de procedi-
mentos de enfermagem, estabilização clínica e no estabelecimento 
da comunicação com os familiares. 

Frente a esta demanda elevada nos serviços de saúde, em 
especial as UTI, de acordo com Nunes (2020), os enfermeiros pos-
suem papel central no enfrentamento deste quadro de emergência 
em saúde pública. Esta realidade trouxe em evidência alguns aspec-
tos importantes a enfermagem brasileira, como o quantitativo inade-
quado de profissionais, baixos salários e condições de trabalho ina-
dequadas. Assim, com o intuito de pautar a nossa assistência em um 
cuidado baseado em evidências faz-se necessário conhecer novas 
tecnologias acerca do atendimento aos pacientes com COVID-19.

 A pandemia de COVID-19 representa o maior desafio de saú-
de do século 21 até o momento. A doença tem implicações importantes 
para o sistema nacional de saúde, incluindo a criação e manutenção 
de leitos de terapia intensiva, que por si só são extremamente caros 
para instalar e ainda mais oneroso para custear a manutenção deles.

No Brasil, a pandemia extrapola os problemas estruturais pre-
sentes em nosso sistema de saúde como falta de investimentos, dé-
ficit de profissionais qualificados nos serviços de saúde e a desarti-
culação presente entre os níveis de atenção à saúde (BRITO SBP, et 
al., 2020).  No âmbito do cuidado aos pacientes críticos, depara-se 
com uma demanda cada vez maior profissionais enfermeiros qualifi-
cados que possam atuar nos serviços de terapia intensiva. 

Corroborando com Nunes (2020), as práticas especiais de 
cuidados intensivos são inseridos em um contexto em que os pa-
cientes têm níveis complexos e altas dependências para profissio-
nais de enfermagem o que gera algumas dificuldades, dentre elas 
podemos elencar, além das questões do processo de enfermagem 
intensiva que são mais complexas propostas nesta situação, foram a 
falta de programas educacionais permanentes nas instituições, falta 
de tempo para se qualificar, fadiga, estresse bem como dificuldades 
na concessão de  atividades educacionais com as necessidades do 
trabalho. 

A visão mais humanizada, em virtude da formação em psico-
logia além da enfermagem, proporcionou um olhar diferenciado na 
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prática, cabendo também o papel de acolher toda equipe de enfer-
magem que é a maior classe de trabalho hospitalar e sendo a mais 
exposta a risco de contaminação pela relação aos cuidados próxi-
mos aos pacientes e a que mais teve sofrimento emocional devido 
aumentado pelo contato direto e a criação dos vínculos emocionais.

A atuação da enfermagem é considerada uma prática com di-
nâmica própria no processo de cuidar, altamente instrumentalizada 
e pautada no uso de tecnologias. Assim, os profissionais estão em 
constante situações de desgaste físico e mental, tornando-o de fun-
damental importância a compreensão e melhoria das dinâmicas de 
trabalho (CAMPOS JF, et al., 2014).

 As tecnologias envolvidas, no trabalho em saúde, podem ser 
classificadas como leves, que são as tecnologias de produção de 
vínculo; leve e duras, que são os saberes estruturados que operam 
no trabalho em saúde e as duras que são as tecnologias, máquinas 
e equipamentos utilizados no processo de cuidar (OUCHI JD, et al., 
2018). 

O contexto assistencial aos pacientes em UTI, via de regra, 
figura como desafiador, por se tratar de ambientes com ruídos, alar-
mes e de procedimentos invasivos constantes, ao que se soma o fato 
de que a estruturação destes ambientes pautados na burocracia e na 
despersonalização dos pacientes, são limitadores na implementação 
de políticas voltadas à humanização (OUCHI JD, et al., 2018). 

A equipe de enfermagem que trabalha em setores de emer-
gência e UTI, habitualmente vivencia momentos de tensão, porém, a 
intensificação de tarefas, exigência por resultados positivos e a ex-
pectativa social no seu trabalho podem fazer com que a mesma não 
esteja em condições plenas para o desenvolvimento de atividades la-
borais, já que tais acontecimentos impactam na saúde mental e tam-
bém nas relações humanas. Ainda, muito profissionais têm sofrido 
assédio por parte de alguns gestores para continuar o atendimento, 
mesmo em precárias condições laborais.

Neste cenário, os trabalhadores estão com medo e preocupa-
dos com o que está por vir. Em alguns países, as taxas de infecção 
dobravam a cada 24 horas, o que leva a um aumento da ansiedade 
da população em geral. Sintomas de estresse, alto absenteísmo, tris-
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teza, fadiga, ansiedade e reclusão parecem estar fazendo parte do 
cotidiano de trabalho. Além disso, para enfermeiros que trabalham 
em setores como emergência e UTIs, a morte pode representar fa-
lha, sendo também uma fonte de estresse e angústia (JACKSON D, 
et al., 2020).

Nos últimos anos, as políticas de visitação das UTI vinham em 
um processo de ampliação com a inserção das famílias no cuidado 
ao paciente, com o intuito de aumentar o engajamento e a satisfação 
dos familiares e pacientes nos ambientes críticos. No entanto, a pan-
demia de Coronavírus fez com que muitas destas conquistas realiza-
das retrocedessem. As medidas restritivas e de bloqueio ao acesso 
as unidades de cuidado aos pacientes com COVID-19, especifica-
mente, as unidades de terapia intensiva, tiveram que ser impostas 
para proteção de pacientes e familiares.

Evidenciamos que mesmo com o aumento dos leitos de tera-
pia intensiva proveniente de algumas conquistas passadas, foi abso-
lutamente ínfimo com respeito à grande necessidade de vagas deste 
tipo de assistência, onde o nosso Estado chegou a ficar com mais de 
100 pessoas aguardando vaga de UTI.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho de enfermagem no cuidado aos pacientes críticos 
é causador de sofrimento psíquico. No contexto que vivenciamos, de 
isolamento social e de pressão nos serviços de saúde, se intensifi-
cam os sentimentos de tristeza e abandono e, também, repercussões 
orgânicas como distúrbio de sono e apetite.   

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou desde o iní-
cio da pandemia que os enfermeiros são os profissionais mais sus-
cetíveis a desgastes físicos e mentais intensos, bem como ao risco 
aumentado para o desenvolvimento de algumas síndromes (DE HU-
MEREZ DC, et al., 2020). 

A responsabilidade técnica e a sobrecarga de trabalho do pro-
fissional enfermeiro pode contribuir para o desequilíbrio emocional 
desses profissionais. Soma-se a esta situação, a pandemia de CO-
VID-19, que resultou em mudanças drásticas nas relações sociais e 
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de trabalho, fazendo com que os profissionais de enfermagem sejam 
mais susceptíveis ao sofrimento psíquico. 

A adoção de estratégias de enfrentamento, o apoio psicológi-
co especializado e a escuta ativa, constituem aspectos importantes a 
serem debatidos como forma de melhoria nas condições de trabalho 
dos profissionais de enfermagem, se fez ainda mais essencial neste 
momento (DAL BOSCO EB, et al., 2020).

O enfrentamento desta situação com uma visão mais amplia-
da do cuidado aos cuidados, no que refere a saúde mental foi bem 
importante para conseguir superar todo este momento, potenciali-
zando a importância da saúde mental em todo contexto hospitalar e 
em especial na UTI.

Contudo, esta experiência foi única na evolução da profissão 
de enfermagem, valorizando ainda mais o nosso papel na assistên-
cia ao paciente crítico, fazendo a diferença de forma positiva na recu-
peração do mesmo, por outro lado, mostrou pontos delicados no que 
diz respeito ao preparo na saúde mental desta categoria que muitas 
vezes é deixada de lado, e mediante a esta situação foi extremamen-
te valorizada. 

No cotidiano do serviço, a equipe deparou-se com agrava-
mento clínico dos pacientes, a internação prolongada e a dificulda-
de na recuperação deles, provindo do acometimento sistêmico cau-
sado pela doença. Assim, os profissionais vivenciaram a angústia e 
um sentimento de incapacidade diante o cuidado aos pacientes com 
COVID-19.

Foram várias situações vivenciadas de alto estresse, além de 
medo e ansiedade, acabaram por facilitar um erro na apresentação, 
em decorrência dessa exigência, foi estruturada uma rede de apoio 
aos profissionais da linha de frente que intervieram com grupos de 
orientação e apoio, inclusive na sociedade, para minimizar este im-
pacto negativo durante esta experiência.

A saúde mental foi o pilar da atuação com qualidade dos pro-
fissionais de enfermagem, sendo recomendado o aconselhamen-
to psicológico, grupos de apoio e práticas de exercícios físicos, dos 
quais, estes dois últimos constituíram e constituem grande valia para 
a manutenção da saúde mental para conseguir lidar com toda carga 
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de trabalho e até mesmo atribulações decorrentes no próprio plantão, 
além de lidar com inúmeras percas de pacientes.

Não esgotada a temática, mediante este estudo, segue per-
tinente que novas abordagens sejam empreendidas mediante pes-
quisas neste sentido e, no futuro, as formações de profissionais de 
enfermagem concentrem ampla atenção no quesito saúde mental, 
tanto de profissionais, quanto de pacientes, de maneira a possibilitar 
melhores estruturação destes profissionais para a lida em contextos 
e situações adversas.
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RESUMO 
O puerpério, para fins deste estudo, situado como um momento rele-
vante tanto na vida da mãe, quanto do bebê, compreende um processo 
natural, de transformações fisiológicas, sociais, emocionais e psíqui-
cos na vida de ambos, sendo a experiência da maternidade, permeada 
de muitas nuanças, mediante a percepção da equipe de enfermagem 
acerca de cada faceta deste fenômeno, se faz necessária. O presen-
te estudo tem por objetivo dialogar as percepções da equipe de enfer-
magem acerca dos transtornos psíquicos da mulher no puerpério. Este 
estudo se construiu por meio de revisão dos estudos já publicados no 
Brasil, utilizando-se como descritores: mulher, puerpério, enfermagem, 
transtornos psíquicos, nos indicadores de pesquisa acadêmica: SCIELO 
(Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-America-
na e do Caribe em Ciências da Saúde), Google Acadêmico no período 
de 2005 a 2021, em língua portuguesa acerca da percepção da equipe 
de enfermagem com referência aos transtornos psíquicos da mulher no 
puerpério. Verificou-se que o período da gestação até o pós parto a mu-
lher se encontra mais sensível e vulnerável, devido a fatores como, mo-
dificações biológicas, socias e alterações hormonais, podendo assim, 
desenvolver alguns transtornos psíquicos, variados entre: depressão 
pós parto, disforia puerperal, psicose pós parto, dentre outros. Assim, 
considera-se que a equipe de enfermagem tem papel relevante no puer-
pério, de modo a oferecer uma assistência humanizada e uma escuta 
qualificada, bem como uma leitura da pessoa e nuanças da puérpera e 
daí, perceber a possibilidade para transtornos psíquicos e, proceder a 
acolhida da demanda e encaminhamentos que se façam necessários.
Palavras chave: Mulher; Puerpério; Enfermagem; Transtornos psí-
quicos.
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ABSTRACT
The puerperium, for the purposes of this study, situated as a relevant 
moment in both the mother’s and the baby’s life, comprises a nat-
ural process of physiological, social, emotional and psychic chang-
es in the lives of both, with the experience of motherhood, permeat-
ed with many nuances, through the perception of the nursing team 
about each facet of this phenomenon, it is necessary. The present 
study aims to discuss the perceptions of the nursing team about the 
psychological disorders of women in the puerperium. This study was 
built through a review of studies already published in Brazil, using as 
descriptors: woman, puerperium, nursing, psychic disorders, in aca-
demic research indicators: SCIELO (Scientific Electronic Library On-
line), LILACS (Latin American Literature and the Caribbean in Health 
Sciences), Google Scholar in the period from 2005 to 2021, in Portu-
guese about the perception of the nursing team regarding the psycho-
logical disorders of women in the puerperium. It was found that the 
period from pregnancy to postpartum, the woman is more sensitive 
and vulnerable, due to factors such as biological, social and hormonal 
changes, thus being able to develop some psychic disorders, rang-
ing from: postpartum depression, dysphoria postpartum psychosis, 
postpartum psychosis, among others. Thus, it is considered that the 
nursing team has a relevant role in the puerperium, in order to offer 
humanized care and qualified listening, as well as a reading of the 
person and nuances of the puerperal woman and from there, perceive 
the possibility of psychic disorders and proceed the reception of the 
demand and referrals that are necessary.
Keywords: Woman; Puerperium; Nursing; Psychic disorders.

Introdução

A considerar que a equipe de enfermagem tem vários momen-
tos de interação com o público que busca atendimento em saúde, e, 
em específico, pode ampliar o estabelecimento de laços, quando se 
trata da mulher nos momentos que antecedem o puerpério, a par-
tir de seu investimento de detida atenção no sentido de observar, 
pode assim, chegar à fase do puerpério tendo evoluído em alcançar 
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e perceber a relação possível entre alterações de humor e transtor-
nos psíquicos, procedendo daí, os devidos acompanhamentos e en-
caminhamentos para outros profissionais da rede, que somarão em 
seu agir, para o amparo e assistência da puérpera.

Segundo Brasil (2001), o puerpério inicia-se uma a duas horas 
após a saída da placenta e tem seu término imprevisto, pois enquan-
to a mulher amamentar ela estará sofrendo modificações da gesta-
ção, esta fase, segundo Maciel, et al., (2019), trata-se de um momen-
to permeado de vulnerabilidade psíquica, onde pode se estabelecer, 
em algumas mulheres, uma extensão maior de alterações psicoemo-
cionais e corporais o que por certo, deve aguçar suficientemente, o 
potencial do enfermeiro, no sentido de observar e perceber.

O documento acima citado chama ainda a atenção para as 
modificações biológicas, sociais e as possíveis alterações emocio-
nais da mulher no período puerperal, com extensão a todo o seu cír-
culo de relações. Nessa fase, ela se encontra mais sensível e até 
vulnerável, razão pela qual, precisa de uma atenção maior, devido 
às alterações hormonais e psicológicas, o que, repercute em relação 
direta na sua saúde mental e nos seus processos de interação sócio 
familiar (MACIEL, et al., 2019).

Corroborando com as sentenças acima postas, Silva; Braga 
(2019), em relação às questões psicológicas, sinalizam que o puer-
pério é considerado o período mais crítico para mulher em todo o ci-
clo gravídico-puerperal. É nessa fase que a mulher sofre diversas 
adaptações e que muitas delas se confrontam com a realidade.

De acordo com Moura; Fernandes; Apolinário (2011), ao longo 
dos nove meses de gestação, o filho é parte integrante e inerência à 
mulher que, no momento do parto, vive uma grande perda. O nasci-
mento do filho gera a diferenciação, podendo trazer consigo, um mis-
to de significados, seja para vida ou para morte, além de transtornos 
psíquicos, sendo a disforia do pós parto, a síndrome da tristeza pós 
parto e a psicose, os mais comuns.

Ainda do mesmo autor, a consideração de que a disforia no 
pós-parto inclui sintomas depressivos leves e pode ser identificada 
em 50% a 85% das puérperas, dependendo dos critérios de diagnós-
tico utilizados. A síndrome da tristeza pós-parto, ou depressão pós-
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-parto, é um distúrbio emocional comum, podendo ser considerada 
uma reação esperada no período pós-parto imediato e que, geral-
mente ocorre na primeira semana depois do nascimento da criança. 
Estima-se que, também em maioria, ou seja, entre 50 a 80%, apre-
sentarão outras reações emocionais. 

O presente estudo traz a discussão acerca do fato de que, 
para algumas mulheres, o período da gravidez até o nascimento de 
um bebê e o período pós-parto podem desencadear desde altera-
ções de humor, até a depressão puerperal ou depressão pós-parto, o 
que consiste em um campo vasto de circunstâncias e nuanças com 
as quais o enfermeiro possa interagir de maneira positiva, de tal for-
ma, que possa proceder orientações e encaminhamentos a partir dos 
quais, se darão as necessárias intervenções.

O reconhecimento da depressão no contexto do puerpério tem 
contrariado o entendimento popular, por acreditar que, a maternidade 
é apenas uma fase prazerosa e satisfatória. Assim, o desenvolvimento 
deste estudo tem sua relevância social, por se propor a dialogar com um 
conjunto de possibilidades adversas vivenciadas por considerável parte 
de mulheres no puerpério e suas repercussões na saúde da mulher, no 
contexto familiar e em seus processos de interação com o bebê.

O interesse destas pesquisadoras por esta temática se deu a 
partir dos encontros com gestantes e puérperas no decorrer das au-
las práticas, onde foi possível perceber desde medos a vulnerabilida-
des tais que enunciavam possiblidades para transtornos, de maneira 
que este estudo se justifica pela necessidade de abordagem acadê-
mica da temática, em busca do como a equipe de enfermagem se 
posiciona e suas atitudes no sentido de perceber tais circunstâncias.

O ciclo reprodutivo envolve elementos potencialmente estres-
sores, indicando vulnerabilidade para transtornos psíquicos, tendo 
como fatores atuantes as alterações neuroquímicas e hormonais, as-
sociadas a agravos menstruais, alterações de personalidade, predis-
posição biológica, bastante características desse momento. A respeito 
da temática, cabe indagar quais as percepções da equipe de enferma-
gem acerca dos transtornos psíquicos da mulher no puerpério?

O estudo teve como objetivo geral dialogar as percepções da 
equipe de enfermagem acerca dos transtornos psíquicos da mulher no 
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puerpério e objetivos específicos: abordar conceitualmente parto e puer-
pério; apontar fatores desencadeadores de transtornos psíquicos na mu-
lher no puerpério; delinear as percepções e papéis da equipe de enfer-
magem com relação aos transtornos psíquicos da mulher no puerpério.

Desenvolvimento

O presente estudo busca fundamentar a percepção da equipe 
de enfermagem acerca dos possíveis transtornos psíquicos que pos-
sam afetar à mulher na fase do pós parto, ou puerpério, contexto no 
qual podem se dar, desde sofrimentos físicos leves a intensos, bem 
como situações emocionais que também podem oscilar desde leves, 
até o conceito de transtorno, o que requererá da equipe de enferma-
gem, uma ausculta qualificada, até sensibilidade para perceber possí-
veis alterações no decorrer de assistência sob moldes humanizados.

Gestação

A gravidez, comumente, é considerada um período normal 
de transição, favorecendo o desenvolvimento emocional da mulher 
e sua família para a chegada do bebê, período que pode acontecer 
diversas turbulências, razão pela qual, a mulher deverá ser acompa-
nhada, compreendida e amparada pela família, amigos e pessoas 
que lhe sejam significativas, que podem fortalecê-la no enfrentamen-
to destas possíveis inseguranças (PIO; CAPEL, 2015).

A gravidez é um momento em que a vida da mulher passa por 
mudanças físicas, fisiológicas e psíquicas. Nessa fase, algumas mu-
danças podem afetar profundamente o cotidiano da gestante e tam-
bém do seu parceiro, podendo causar um certo desequilíbrio no rela-
cionamento (ALVES; BEZERRA, 2020). 

Ressaltam ainda que, a gravidez pode desencadear crises 
emocionais em algumas mulheres, bem como, inaugurar um contex-
to com diversas adaptações e até deparar-se com situações confli-
tuosas. A forma como a mulher lida com todas estas mudanças do 
período gestacional irá influenciar na sua relação futura com a crian-
ça. Para Piccinini et al., (2008), os conteúdos inconscientes podem 
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se tornar conscientes ou aparecerem disfarçados de sonhos e sinto-
mas. Existe, portanto, a possibilidade de conflitos psíquicos e, nesse 
caso, a identidade da mulher passa por importantes transformações.

O autor considera ainda que, frente a todas essas mudanças e 
vivências psíquicas, a experiência de gerar um bebê pode levar a uma 
exacerbação nos processos de sensibilidade da mulher, o que pode de-
sencadear vários distúrbios emocionais. Portanto, a gravidez pode re-
sultar numa crise emocional para a gestante e também gerar grandes 
dificuldades em se adaptar e resolver conflitos até então desconhecidos.

Parto de Puerpério

O processo de parto, aqui entendido como trabalho de parto 
e parto, incluem, a mulher, sua família, bem como a equipe de saúde 
(FRELLO; CARRARO, 2010).

As gestantes possuem duas opções na escolha do parto, ten-
do a cesárea, que consiste uma intervenção cirúrgica, apresentada 
como uma indicação específica em casos de riscos a gestante ou ao 
feto, e o parto vaginal que é um método natural de nascimento do 
bebê, que se baseia na saída do bebê pelo canal vaginal, não haven-
do nenhum tipo de intervenção cirúrgica favorecendo uma rápida re-
cuperação (OLIVEIRA; DE SENE; WATANABE, 2018).

Vários fatores, sendo eles associados ou não, envolvem ques-
tões na escolha do tipo de parto mais adequado, que vão desde a 
qualidade oferecida pela assistência obstétrica até às consequências 
para a saúde da mãe e do bebê. Esta decisão pode sofrer influências 
relacionadas aos riscos, benefícios e possíveis complicações futuras. 
Consta-se, que a escolha do tipo de parto tem muita relação com o 
nível de conhecimento que as gestantes possuem sobre o assunto 
por intermédio das orientações que devem ser passadas pelos pro-
fissionais de saúde (FEITOSA et al., 2017). 

O parto normal, é apontado como a forma mais natural para 
se dar curso ao nascimento, é caracterizado pelo seu início espon-
tâneo, com pouco risco associado, estendendo dessa forma até ao 
puerpério, ou seja, após o pós-parto, não se verifica trauma por parte 
da mãe (ALMEIDA, 2018).
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Todavia, para o autor, o medo da dor é um dos principais mo-
tivos que levam as mulheres a dar preferência pela cesariana e a te-
merem o parto vaginal.

Ressaltam-se ainda, que o parto cesariano pode ser realiza-
do por escolha da gestante, contudo, as vezes é necessário a obriga-
toriedade da realização desta via de parto. Com isso, existem várias 
indicações para a cesariana como herpes ativo no momento do par-
to, sofrimento fetal agudo, gemelaridade, deslocamento da placenta 
e do cordão umbilical.

A via de parto sofre grande influência no período puerperal. O 
parto normal favorece o contato imediato entre mãe-filho, estimulan-
do a excreção do leite e o vínculo afetivo, o que se considera como 
fator positivo para a amamentação. Em contrapartida, a cesariana 
leva um tempo maior para o vínculo entre o binômio e um distancia-
mento inicial da puérpera com o bebê, devido ao tempo de recupera-
ção (VIEIRA; COSTA; SOUSA et al., 2019).

No período puerperal ocorre modificações biológicas, emocio-
nais e sociais, que envolvem a mulher e todo o seu círculo de relações. 
Nessa fase, ela se encontra mais sensível e precisa de uma atenção 
maior, devido estar mais propícia a alterações fisiológicas, hormonais 
e psicológicas, que influência diretamente na sua saúde mental e nos 
seus processos de interação sócio familiar (MACIEL et al., 2019).

Diante deste contexto, os autores Moura; Fernandes; Apolinário 
(2011, p.- 454) ressaltam que são vários os fatores influenciadores para a 
precipitação de transtornos associados ao puerpério com destaque aos:

biológicos e psicológicos, bem como a associação destes 
com o meio cultural e social da mulher. Os biológicos re-
sultam da variação nos níveis de hormônios sexuais circu-
lantes e de uma alteração no metabolismo das catecola-
minas, causando alteração no humor e podendo contribuir 
para a instalação do quadro depressivo. Os psicológicos 
se originam de sentimentos conflituosos da mulher em re-
lação a si mesma, como mãe; ao bebê; ao companheiro; 
ou a si mesma, como filha da sua própria mãe.

Ribeiro (2021), agrega uma certa riqueza de detalhes na com-
preensão do período pós-parto ou puerpério, ao subdividi-lo em qua-
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tro etapas, sendo a imediata, a que se dá desde a expulsão da pla-
centa, até duas horas após o parto, a mediata, até o 10º dia, a tardia, 
que pode oscilar entre o 11º e o 45º dia e a remota, após o 45º dia. 
Durante o puerpério imediato, fazem-se presentes alguns desconfor-
tos inerentes ao processo de parturição, sendo a dor o sintoma mais 
frequentemente relatado pelas puérperas e pode causar limitações 
de movimentos, de deambulação e mudanças de postura no leito, 
além de dificultar o vínculo entre a mãe e o recém-nascido (TOMA-
SONI et al., 2020).

Em relação às questões psicológicas, o puerpério é conside-
rado o período mais crítico para a mulher em todo o ciclo gravídico-
-puerperal. É nessa fase que a mulher sofre diversas adaptações e 
que muitas delas se confrontam com um conjunto bem distinto de 
realidade (SILVA; BRAGA, 2019).

Já no pós-parto se dá uma mudança de foco, onde as aten-
ções se voltam para o bebê, de maneira que, sem o apoio necessá-
rio, a mãe pode vir a ter problemas que interferem diretamente na sua 
relação com o bebê (CAMPOS; CARNEIRO, 2021).

Um marco muito importante é a amamentação que se inicia 
logo no pós parto, e promove uma relação fundamental do binômio 
mãe/bebê, contudo, se não houver o estimulo necessário do aleita-
mento, a mulher pode se sentir fragilizada para executar a amamen-
tação, podendo assim, ocasionar danos nas mamas, como fissuras, 
prejudicar o vínculo, por medo, insegurança, ansiedade e até mesmo 
a dor, que pode ser um elemento muito marcante (RIBEIRO, 2021).

A humanização da assistência ao parto compreende a relação 
de respeito dos profissionais de saúde com as mulheres durante todo 
o processo de parturição entende-se que o parto é um processo natu-
ral, fisiológico e respeita o processo da gestação, parto e nascimento 
(RODRIGUES et al., 2018).

Fatores de risco desencadeadores de transtornos psíquicos na 
mulher no puerpério

Parto e puerpério, são importantes etapas da vida reprodutiva 
da mulher e que embora sejam consideradas fisiológicas, necessitam 
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de uma atenção especial da família e equipe de saúde. As modifica-
ções que acontecem nessas etapas, por vezes acabam propiciando 
medos e conflitos, que interferem na possível vivência de naturalida-
de no decorrer do processo. A vivência de parte destes fatores como 
negativos deve ser alvo de atenção dos profissionais de saúde, sen-
do que o aspecto psíquico deve ser abordado com a mesma atenção 
com que são abordados os clínicos e obstétricos, de maneira a con-
torná-los e que a vida reprodutiva da mulher transcorra o mais sau-
dável possível (DE CARVALHO et al., 2019).

Consoante ao contexto acima posto, Moura; Fernandes; Apo-
linário (2011, p. 02), chamam a atenção para as reações decorridas 
no puerpério, sendo elas conscientes e inconscientes abrangendo 
desde a própria mulher até os âmbitos familiares e sociais, acometi-
dos de fatores diversos de ansiedades, onde:

Uma das mais importantes é a vivência inconsciente 
da angústia do trauma do próprio nascimento. Ao longo 
dos nove meses de gestação o filho é parte integrante e 
inerente da mulher que, no momento do parto, vive uma 
grande perda. O nascimento do filho gera a diferencia-
ção.

Assim, estes períodos de pré e pós-parto tem sido apontado 
como aqueles que representam uma fase da vida da mulher, onde o 
risco de manifestar transtornos psíquicos é maior. A mulher, ao se tor-
nar mãe, dado às exigências dos novos papéis, tem que abrir mão de 
considerável parte de sua vida social e de atividades junto aos ami-
gos e familiares, para daí, investir tempo em cuidar da criança, o que 
pode demandar alterações psicológicas e nos seus processos de in-
teração. Além disso, instabilidades emocionais durante a gravidez, 
parto e puerpério, embora naturais, trazem consigo mudanças que 
exigem adaptações (POLES et al., 2018). Ressaltam ainda, que um 
terço das mulheres que desenvolvem sintomas depressivos na fase 
do puerpério tendem a continuar com o quadro até um ano depois.

Os autores chamam ainda a atenção no sentido de que, al-
guns dos fatores de risco para o surgimento de quadros depressivos 
no período de pré e pós-parto, podem ser encontrados em possíveis 
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históricos familiares de depressão, ausência de suporte familiar, al-
coolismo, tabagismo e outras drogas, história de violência doméstica, 
bem como situação de vulnerabilidade e pobreza.

Antecedentes psiquiátricos, constituem também, fatores as-
sociados, bem como, gestação não planejada, dificuldades em ama-
mentar e eventos estressores aumentam a probabilidade de desen-
volver transtornos psíquicos (MACIEL et al., 2019).

Além das mudanças fisiológicas, a mulher se depara também 
com exigências culturais, sociais, familiares e pessoais na fase puer-
peral, fator que pode prejudicar o desempenho das funções maternas 
de forma satisfatória. A puérpera vivencia um período de fragilidade, 
além de lhe caber o papel acerca da satisfação e o reconhecimento 
das necessidades demandadas pelo bebê. Essa realidade acaba in-
tensificando as alterações psicológicas na puérpera (FERREIRA et 
al., 2020).

Os processos de gestação sofrem marcantes influências com 
o aparecimento da depressão pós-parto, associada ao sentimento 
de incapacidade de se adequar, realidade que destoa do romantismo 
apregoado acerca deste momento, o que as deixa ansiosas e culpo-
sas, suscitando conflitos predisponentes para transtornos psíquicos, 
dentre eles a da depressão pós-parto (BERETTA et al., 2008).

Da Costa; Maximin; De Souto (2016), acrescentam que as 
condições da vida da mulher no intervalo entre gestação e puerpério 
influenciam, de maneira marcante para as possibilidades de desen-
volvimento de transtornos depressivos. A etiologia da depressão não 
é determinada por fatores isolados, mas sim, por inúmeros fatores 
psicológicos, sociais, obstétricos e biológicos.

Os autores consideram ainda que, o nascimento de um filho 
pode reativar problemáticas antigas que não tenham sido suficiente-
mente trabalhadas a seu tempo na vida da mãe, o que torna o puer-
pério, uma fase propensa a crises emocionais, tais como melancolia 
da maternidade (baby blues – tristeza materna), a psicose puerperal 
e a depressão, se situam como eventuais transtornos psíquicos.

A psicose pós-parto, por outro lado, é a forma mais grave dos 
transtornos psíquicos do puerpério, podendo ser considerada uma 
emergência psiquiátrica. A mulher apresenta sintomas de agitação, 
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insônia, irritabilidade e humor deprimido, além de delírios e alucina-
ções auditivas relacionadas à criança, podendo aumentar os riscos 
de infanticídio e suicídio se não forem tratadas (ASSEF et al., 2021).

Relação entre puerpério e Depressão pós-parto

Segundo De Carvalho, Do Nascimento; De Oliveira (2021), 
o período gestacional decorre de alterações hormonais que trazem 
consigo alterações no comportamento feminino, tais como instabili-
dade de humor e conflito de sentimentos na relação com a nova rea-
lidade de vida. Ainda dos mesmos autores, a consideração de que a 
partir da tomada de consciência dos novos papéis na família e na so-
ciedade, o que antes era considerado mais importante, sobre profun-
das transformações, além dos fatores emocionais que podem induzir 
à puérpera a um estado letárgico.

O estado puerperal constitua um fenômeno natural de curto 
prazo, e não necessariamente, uma patologia física ou psíquica na 
vida da parturiente, Da Silva, et al., (2020), descreve em seus estu-
dos que a depressão puerperal ou Depressão Pós- Parto é um trans-
torno psíquico (CID 11), decorrente do estado puerperal.

Cantilino et al., (2010), agregam que a fase do puerpério é um 
período que ocorrem alterações biológicas, psicológicas e sociais, ra-
zão pela qual, é considerado o período de mais vulnerabilidade para 
a ocorrência de doenças psíquicas. A disforia puerperal, a depres-
são pós-parto e a psicose pós-parto estão relacionadas diretamente 
à parturiente.

Assim, Maciel et al., (2019), sinalizam que a tristeza puerpe-
ral, quanto mais intensa e duradoura amplia as chances de uma pos-
sível DPP, quadro clínico severo e agudo e que precisa de acom-
panhamento psicológico e psiquiátrico. E também de uma Psicose 
Puerperal definida como um distúrbio de humor psicótico, que apre-
senta perturbações mentais graves.

Os autores acima citados, apontam que, os transtornos de-
pressivos puerperais podem apresentar sinais e sintomas clínicos 
que se assemelham aos da depressão em outras fases da vida. Cabe 
ainda ressaltar que, características relacionadas à maternidade e aos 
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papéis maternos, como desinteresse pelo filho e sentimento de culpa 
por não conseguir desenvolver o cuidado, contribuem para o desen-
volvimento indevido e perturbador na relação de interação mãe/filho.

Consoante a este contexto, De Oliveira; De Ávila (2021, p. 
02), chamam a atenção para as perspectivas de que:

algumas mulheres desenvolvam a depressão pós-parto 
tanto por fatores hormonais, quanto por fatores heredi-
tários. Na gestação os níveis hormonais de estrógeno e 
progesterona aumentam muito em comparação ao pe-
ríodo não gravídico. Esse fato gera grandes alterações 
no humor; e quando a mulher tem seu filho esses níveis 
hormonais possuem uma queda abrupta o que pode ser 
um desencadeador para a depressão pós-parto.

A DPP tem as mesmas características clínicas do episódio de-
pressivo maior, e de acordo com a American Psychiatric Association 
(2014), abrange pelo menos cinco sintomas presentes no intervalo 
de duas semanas, com perda de humor e interesses em atividades 
do dia a dia, além da instabilidade emocional, insônia, pensamento 
suicidas, ansiedade e culpa (ASSEF et al., 2021). 

Estes transtornos impactam negativamente na interação mãe-
-bebê, o que acaba causando um desgaste progressivo das relações 
familiares da puérpera, ocasionando várias mudanças no emocional, 
cognitivas, comportamentais e físicas na saúde materna-infantil. O 
diagnóstico da DPP, muitas das vezes é negligenciado pela própria 
puérpera, marido e familiares, geralmente associado aos sintomas 
ao cansaço natural do puerpério, causado pelo excesso de tarefas e 
cuidados com o bebê (GOMES et al., 2010).

Na relação entre mãe e filho, as mães com DPP podem apre-
sentar níveis mais elevados de hostilidade ao interagir com seus fi-
lhos, apresentando maior rejeição, abandono e agressividade (BE-
RETTA et al., 2008).

A disforia puerperal é conhecida também como blues puerpe-
ral e se apresenta com sintomas leves na instabilidade emocional, al-
terações de humor, choro e ansiedade, mas não deixam interferir no 
cuidado da mãe ao cuidar de si e do recém- nascido (ASSEF et al., 
2021).
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Os sintomas geralmente começam nos primeiros dias após 
o nascimento do bebê, e podem atingir seu pico no quarto ou quinto 
dia do pós-parto e remitem espontaneamente em até duas semanas. 
Algumas mulheres apresentam sentimentos de estranheza e desper-
sonalização, já outras podem sentir euforia. Mulheres com disforia 
pós-parto não precisam de intervenção medicamentosa. A aborda-
gem consiste em manter suporte emocional adequado, compreen-
são e assistência no cuidado com o bebê (CANTILINO et al., 2010).

Atualmente, a forma de atendimento destinada ao binômio 
mãe-filho é centrada na criança, o que muitas vezes deixa a desejar 
quanto às necessidades e frustações maternas em segundo plano 
(FERREIRA et al., 2021). Por esse motivo, a importância da psicose 
puerperal ser contextualizada e discutida, a fim de oportunizar rapi-
dez na identificação do quadro clínico, desenvolvimento e execução 
de estratégias para enfrentamento dessa enfermidade. Cabe desta-
car que as estratégias assistenciais necessárias para o manejo ade-
quado por parte dos profissionais de saúde durante o atendimento às 
pacientes e seus familiares, resultará em benefício do coletivo.

Gomes et al., (2010), ressaltam que os transtornos depressi-
vos puerperais influenciam diretamente a interação do binômio mãe-
-filho, promovendo um desgaste na relação da puérpera com seus 
familiares, principalmente na vida afetiva do casal, além de aumentar 
as possibilidades de auto e heteroagressões.

Infanticídio

O crime de infanticídio está previsto no Art. 123 do Código Pe-
nal, caracterizado como delito de homicídio doloso, já que para seu 
perfil, quando a ação de matar venha a ser dirigida à vítima nascen-
te o neonato, da parte de sua genitora, quando em estado puerperal 
(CASTRO FILHO, 2018).

O termo infanticídio originou-se da fusão das seguintes pala-
vras em latim: infantis, que significa criança e caedere, que significa 
matar, podendo o infanticídio ser definido como, dar a morte à uma 
criança. O Código Penal Brasileiro(CPB) dispõe que infanticídio não 
é a morte de qualquer criança, segundo o art. 123 do referido códi-
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go, infanticídio é a morte do filho, pela mãe, sob influência do esta-
do puerperal, durante ou logo após o parto (SOARES; PARAVINA, 
2008).

Os autores ainda relatam que, é relevante ressaltar que o 
modo penal em apreço é identificado pelos cenários elementares, 
que são: matar o próprio filho durante ou logo após o parto, sob in-
fluência da condição puerperal, sendo que a ausência destes, resul-
tam na inexistência do delito ou configuração de outro crime.

Com referência à relação dos estresses do estado puerperal e 
a prática do infanticídio, Marchezini (2016, p. 02) agrega que,

a influência do estado puerperal pode reduzir a capaci-
dade de compreensão, discernimento e resistência da 
mulher grávida; pode também, dias após o parto, causar 
uma psicose puerperal, que está na maioria das vezes 
ligada a uma doença mental já preexistente, possuindo 
os mesmos efeitos da falta de discernimento, fato esse, 
que quando a puérpera se reabilita, não possui memórias 
do ocorrido.

Ainda com relação aos transtornos psíquicos no puerpério, 
Assef et al., (2021) chamam atenção para a psicose puerperal, como 
sendo a manifestação mais acentuada e grave dos sintomas depres-
sivos no puerpério, que pode se estabelecer abrupta e repentina-
mente, perto das duas semanas após o nascimento, razão pela qual 
se estabelece o quadro de emergência psiquiátrica, para o enfren-
tamento do que é evidenciado a partir dos sintomas de angústia in-
tensa, insônia, seguidas de delírios e alucinações, além do estado 
confusional com relação ao bebê. Não se pode tomar por algo de so-
menos importância, por se tratar de um transtorno possível de rápido 
agravamento, variável na intensidade destes sintomas, podendo de-
sencadear tanto o suicídio quanto o infanticídio.

Percepções e papéis da equipe de enfermagem com relação aos 
transtornos psíquicos da mulher no puerpério

O puerpério é um período importante do ciclo gravídico-puer-
peral, e é nesse momento que se põe em prática o imaginário e se 



196

estabelecem vínculos que proporciona uma estrutura familiar. É ex-
tremamente importante que profissionais compreendam as emoções 
vividas durante o puerpério e considerem a melhor forma de promo-
ver um cuidado qualificado a promoção da saúde (MACIEL et al., 
2019).

A assistência prestada à mulher pela equipe de enfermagem 
no puerpério imediato e logo nas primeiras semanas após o parto 
tem fundamental importância para a saúde da mãe e do bebê. Por-
tanto, uma assistência qualificada de enfermagem se faz necessária 
para efeito de detecção e prevenção de complicações com vistas ao 
conforto emocional e físico do binômio mãe e bebê (GOMES; DOS 
SANTOS, 2017). O puerpério é marcado por diversas mudanças fí-
sicas e emocionais, e a equipe de enfermagem deve estar atenta a 
essas demandas, tanto em compreensão, quanto ao fortalecimento 
do diálogo para esclarecimento/orientações de eventuais dúvidas. A 
consulta de enfermagem deve ser humanizada e integral, colocando-
-se no lugar do paciente, reconhecendo suas vontades e suas sen-
sibilidades.

Ressaltam ainda que, a equipe de enfermagem deve verifi-
car alterações tanto no humor, quanto na integridade física das ges-
tantes, assegurando assim, a possibilidade de se antecipar a futuros 
problemas e garantir a detecção precoce e prevenção dos transtor-
nos psíquicos puerperais.

Ao examinar uma puérpera, é necessário, além dos aspectos 
de sua situação clínica, uma rápida avaliação do seu estado psíquico 
e emocional. A importância desta avaliação, justifica-se uma vez que 
transtornos psíquicos aqui suscetíveis, podem gerar repercussões 
negativas para a mãe, o bebê e seus familiares, o que pode acabar 
interferindo no desenvolvimento da criança, causando impactos ne-
gativos desde a infância até a sua vida adulta (ASSEF et al., 2021).

No encontro profissional de saúde/usuário, cada membro de-
verá aliar seu conhecimento técnico-científico à atitude ética e soli-
dária, aderindo o acolhimento como diretriz transversal do cuidado. 
Esse processo de acolher caracteriza os contextos de intersubjetivi-
dade que permite a construção do vínculo, corresponsabilidade e au-
tonomia no cuidado à saúde (CORRÊA et al., 2017).
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O autor acima ainda discorre que o acolhimento se refere à re-
lação oferta- demanda, ouvindo e compreendendo os relatos objeti-
vos e subjetivos das vivências das puérperas. O afeto e a visão são 
os mais apuradas na busca constante pela identificação e satisfação 
das necessidades de saúde e comunicação dialógica. Indica, portanto, 
o caráter interativo, crítico e reflexivo da ação profissional, que visa à 
superação de uma prática clínica reduzida a protocolos padronizados.

Desta maneira, o cuidado à mulher e ao recém-nascido no 
puerpério imediato e nas primeiras semanas após o parto é de fun-
damental importância para a saúde de ambos, e o acolhimento deve 
ser realizado por toda equipe de saúde. Além disso, é importante que 
a equipe de enfermagem realize um acolhimento humanizado à puér-
pera da melhor forma possível, inclusive com a proposição de um 
amparo terapêutico, uma vez que a gravidez transforma o corpo da 
mulher, sua rotina, seus hábitos (ASSEF et al., 2021).

De acordo com De Carvalho; Do Nascimento; De Oliveira 
(2021), o profissional de enfermagem, que acompanha à mulher des-
de o período gestacional até o puerpério, no exercício de função pri-
mordial, ao observar detidamente todas as possíveis alterações, po-
derá constatar indícios de uma DPP, e desencadear uma abordagem 
individualizada e pessoal, com foco na prevenção. Dessa relação en-
tre equipe especializada de enfermagem e parturiente é que se dá 
sua recepção humanizada à sua nova fase de vida, com suas pecu-
liaridades e particularidades.

De Oliveira; De Ávila (2021) ressaltam que, estando a mulher 
puérpera na vivência de conflito interno e diante da possibilidade de 
não contar com apoio, pode avançar ainda mais o seu quadro em de-
clinar, o que torna imprescindível o papel da equipe de saúde, e com 
especificidade, a presença e atuação do(a) enfermeiro(a), no intuíto de 
ofertar e desencadear suporte emocional, nas construções de estabili-
dade e segurança nos estabelecimentos de vínculo entre mãe e bebê.

Metodologia

Trata de uma pesquisa de revisão de literatura, com aborda-
gem qualitativa do tipo exploratória e descritiva, com a finalidade de 
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reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre os transtornos psí-
quicos que a mulher sofre no período de pós parto e os cuidados re-
ferentes a equipe de enfermagem de forma sistemática e ordenada, 
contribuindo assim, para a compreensão completa do assunto estu-
dado.

De acordo com Martins, et al., (2018), a pesquisa de revisão 
de literatura se refere à uma fundamentação teórica na qual será 
adotada para tratar o tema e o problema de pesquisa. Por meio de 
análises da literatura já publicadas o indivíduo irá traçar um quadro 
teórico e realizará a estruturação conceitual a qual dará sustentação 
ao desenvolvimento da pesquisa. A autora ainda ressalta sobre a re-
levância da pesquisa de revisão bibliográfica, essa fundamentada na 
análise da literatura já publicada em forma de livros, artigos e litera-
tura cinzenta.

O estudo apresenta-se com abordagem qualitativa que para 
Santade (2020), pode ser conceituada como um estudo não esta-
tístico, o qual identifica e analisa os dados de difícil mensuração de 
determinados grupos de indivíduos em relação a um problema es-
pecífico. Este problema pode estar caracterizado em sentimentos, 
percepções, sensações e motivações que tentam traduzir vários 
comportamentos, delimitados num rol de significado que os indiví-
duos absorvem em suas situações cotidianas.

Para Tabosa, Pinto; Loureiro (2016), o estudo exploratório ob-
jetiva proporcionar maior familiaridade com o problema de forma a 
torná‐lo explícito ou a construir hipóteses. Ainda de acordo com os 
autores, a pesquisa descritiva visa descrever as características de 
uma determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de re-
lações entre variáveis.

Para o levantamento bibliográfico, foi utilizado os descritores: 
mulher, puerpério, enfermagem, transtorno psíquicos, nos indexado-
res SCIELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Google Aca-
dêmico no período de 2001 a 2021, em português.

Já, o método científico de acordo com Santos; Parrafilho 
(2012), pode ser entendido como um conjunto de procedimentos sis-
temáticos que o pesquisador emprega para assim, conseguir obter 
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um conhecimento adequado do problema que se propõe resolver. 
Desta forma, este estudo foi realizado baseado em pesquisas biblio-
gráficas em todo o seu curso.

Análise e discussão dos resultados

A partir das obras levantadas, compreendidas no intervalo en-
tre 2005 a 2021 para fins deste estudo, fica notório que desde a ges-
tação até o puerpério as mulheres passam por diversas modificações 
tanto físico biológicas, quanto emocionais, o que as deixa mais sen-
síveis e fragilizadas, e mais suscetíveis ao aparecimento de alguns 
transtornos psíquicos, relação esta, demonstrada nos autores trazi-
dos à discussão, como por exemplo, Maciel et al., (2019) e Ferrei-
ra et al., (2020), apontam que nesta fase a mulher precisa de maior 
atenção devido as alterações hormonais sofridas, as exigências cul-
turais, sociais, familiares e pessoais o que influência diretamente na 
sua saúde mental.

Conforme encontrado em Maciel et al., (2019), antecedentes 
psiquiátricos como gestação não planejada, dificuldades para ama-
mentar e fatores estressores podem estar associados ao desenvolvi-
mento de possíveis transtornos psíquicos.

Assim, estudo de Cantilino et al., (2011), apontam que a fase 
do puerpério traz consigo crises emocionais e de instabilidade para a 
mulher, podendo haver a ocorrência de transtornos tais como, a dis-
foria puerperal, psicose pós-parto e a depressão pós-parto.

Neste contexto, no o estudo realizado pelo American Psychia-
tric Association (2014), a Depressão pós-parto engloba cerca de cin-
co sintomas presentes em um intervalo de duas semanas, podendo 
haver perda de humor falta de interesse por atividades do dia a dia, 
insônia, pensamentos suicidas e instabilidades emocionais.

Já em estudos realizados por Assef et al., (2021), a disforia puer-
peral se apresenta com sintomas mais leves do que outros transtornos 
em questão, como alterações de humor, choros involuntários, ansieda-
de, contundo, a relação e cuidado da mãe com o bebê não altera.

Neste contexto, estudos de Gomes; Dos Santos (2017), cha-
mam a atenção da equipe de enfermagem no sentido de assumir o seu 
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papel no puerpério imediato e nas primeiras semanas após o parto, de 
maneira a garantir, uma assistência humanizada e qualificada tanto 
para mãe quanto para o bebê. Destacam ainda que essa assistência 
se faz necessária para a detecção e prevenção de possíveis complica-
ções que possam tirar o conforto físico e emocional de ambos.

Ainda em relação a equipe de enfermagem, Assef et al., (2021), 
ressaltam ainda que, além da avaliação clínica da puérpera, deve-se 
fazer uma avaliação do seu estado psíquico e emocional, observando 
se ela aceitou a gestação, suas atitudes em relação ao bebê, como 
está lidando naquele momento com a situação. Essas avaliações são 
importantes no quesito que, os transtornos psíquicos podem gerar 
grandes pontos negativos para a mãe, o bebê e seus familiares.

Considerações finais

A partir da abordagem das literaturas alcançadas, verificou-se 
que, o período puerperal é marcado por ser uma etapa de mudanças 
profundas nas esferas psicológicas, físicas e sociais da mulher sen-
do assim um período de instabilidades no qual a mulher necessita 
da compreensão de todos que fazem parte do círculo de interações 
e vida da puérpera, inclusive dos profissionais de saúde que são es-
senciais para a determinação de um puerpério saudável. O quadro 
de transtornos psíquicos engloba uma serie de consequências e na 
maioria desses casos reflete de forma negativa na interação mãe e 
filho, na relação afetiva entre ela e o marido e na relação familiar.

Diante deste contexto, a equipe de enfermagem se encontra 
apta para auxiliar na prevenção do surgimento dos transtornos psí-
quicos, visto que, além de possuírem conhecimentos necessários, 
devido às possibilidades de aproximação, conseguem fomentar e 
criar ações com fins preventivos não só voltada para a saúde neona-
tal e materna, mas também na prevenção de doenças em geral a ên-
fase que pode ser dada ao contexto da família.

Intervenções desenvolvidas pela equipe de enfermagem sem-
pre são essenciais para a construção de uma vida saudável não ape-
nas para um ser social com necessidades especificas como também 
para a mulher enquanto gestante. O profissional de enfermagem é um 
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dos responsáveis por acompanhar a puérpera nesse processo gravídi-
co-puerperal e deve ter suas intervenções humanizadas pautadas em 
conhecimentos técnico científicos, pois são elementos importantes para 
detecção, prevenção e promoção de saúde em mulheres que apresen-
tam ou estão propensas a desenvolverem o quadro clínico de transtor-
no puerperal. Embora a relevância do enfermeiro na abordagem referi-
da, esteja em reconhecer seu potencial principalmente, integrando uma 
equipe multiprofissional como forma de melhor assistir essas pacientes.

O incentivo ao autoconhecimento é capaz de prevenir além 
das doenças físicas, os transtornos psíquicos relacionados ao enfra-
quecimento de viver sem suprir suas necessidades básicas.

Há que se ater às necessidades da paciente com o propósito 
de proporcionar aos profissionais de saúde algumas estratégias afins 
de facilitar o acesso ao conhecimento de infinitas possibilidades de 
enfrentar estes transtornos associados ao puerpério, inserindo sabe-
res técnicos e de relacionamentos com as gestantes e puérperas., 
sendo estas duas circunstâncias, como que inseparáveis ao trabalho 
diário da equipe de enfermagem.

No decorrer deste estudo, ao abordar a percepção da equipe 
de enfermagem acerca dos transtornos psíquicos que podem aco-
meter à mulher na fase puerperal, além de fazer saltar a relevância 
do papel desta equipe, em se manter atenta no sentido de se permitir 
e se fazer perceber a evolução dos processos e suas possibilidades 
para transtornos e daí, desencadear intervenções em tempo hábil, a 
sensação destas pesquisadoras, no sentido do não esgotamento da 
temática, razão pela qual, outras abordagens se fazem necessárias, 
tanto pelos avanços teórico científicos, quanto pela manutenção des-
tas discussões nos âmbitos da academia.
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RESUMO
O presente artigo possui como objetivo uma refl exão sobre as condi-
ções de trabalho e cuidados que poderão ser aplicados para melhorar a 
qualidade de ambiente laborativo da equipe de enfermagem, nas quais 
incluem incumbências para evitar doenças e acidentes ocupacionais. 
O estudo foi direcionado pela questão: Os cuidados com a saúde e 
condições de trabalho da equipe de enfermagem na atualidade.
Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador. Enfermeiros Gestores. Am-
bientes de Trabalho. Doenças Ocupacionais. 

ABSTRACT
This article aims to refl ect on the working conditions and care that can 
be applied to improve the quality of the nursing team’s work environ-
ment, which include tasks to avoid occupational diseases and acci-
dents. The study was guided by the question: health care and working 
conditions of the nursing team today.
Keywords: Worker’s health. Nurse Managers. Work Environments. 
Occupational Diseases.
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MÉTODO

O método utilizado para elaboração deste artigo foi alusivo 
aos estudos descritivos, na qual utilizou-se da análise teórico- refle-
xivo que desenvolveu uma revisão narrativa, desenvolvida a partir de 
artigos originais, disponíveis em sua plenitude, na modalidade online 
e na língua portuguesa.

INTRODUÇÃO

Quando se faz referência ao profissional de enfermagem, seja 
ele auxiliar, técnico ou graduado, logo vem à mente a imagem de 
um profissional que possui uma jornada exaustiva, estressante, com 
pouco tempo para descanso, cobrança excessiva de seus gestores, 
em resumo um trabalhador estressado e sobrecarregado, na qual 
precisa desenvolver um alto equilíbrio físico, mental e emocional.

Esta visão não está de toda errada, uma vez que diante do 
bem tutelado que este profissional resguarda, ou seja, a vida, eles 
detêm uma responsabilidade exacerbada. 

A discussão não cabe quanto a importância de seu trabalho, 
que sabemos que é enorme, mas sim quanto a irresponsabilidade 
dos gestores, empresas, hospitais, em não se preocuparem com a 
saúde e bem-estar desta categoria tão importante para o funciona-
mento da grande máquina que são os hospitais. 

O que muitas pessoas não entendem, e até confundem, é a 
real função do enfermeiro, que ao contrário do médico, é cuidar do 
paciente, sendo atribuído, portanto, o dever de limpar, medicar, lidar 
com o humor do próprio paciente, da família, da dor, do estresse, e 
na maioria dos casos, situações que o paciente se encontra entre a 
vida e a morte dependendo dos primeiros socorros imediatos daque-
les profissionais ali presentes.

Todos esses esforços (levanta, senta e deita paciente) cau-
sam diversas doenças ocupacionais (lesões por esforços repetiti-
vos, artrite, artrose, desenvoltura de doenças reumáticas, e tantas 
outras), isso sem colocar na ponta do lápis as doenças geradas pelo 
estresse que a própria demanda já possui (depressão, ansiedade, 
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síndrome de Burnout, entre outras). Somando a tudo isso, temos o 
profissional que detém jornadas de 12 por 36 horas, mas que normal-
mente possuem dois empregos, que os submetem a plantões de 24 
horas. Estas situações ocorrem por causa do baixo piso salarial que 
foi atribuído à categoria, além da demanda exacerbada. 

Esta irresponsabilidade não pode ser atribuída, apenas aos 
profissionais dependentes de sua sobrevivência, mas, também, aos 
empregadores que além de colocar a vida do trabalhador em perigo, 
colocam a vida do paciente em risco. Então falamos não apenas de 
uma, mas sim de dois bens tutelados. 

Frente a essas considerações, o objetivo deste estudo é refle-
tir sobre as condições de trabalho e cuidados que poderão ser aplica-
dos para melhorar a qualidade de trabalho da equipe de enfermagem.

DA OBRIGATORIEDADE DO CUIDADO

A seguridade social trata-se de um conjunto de iniciativas pú-
blicas que tem por finalidade certificar que todos os residentes no 
Brasil tenham seus direitos e garantias assegurados1. 

Dito isso, ela se subdivide em Saúde, conhecida como Siste-
ma Único de Saúde - SUS (Art. 196 da CF2) que tem por obrigação 
fornecer assistência médica a todos, Previdência (Arts. 201 e 202 da 
CF1), este por sua vez atende ao grupo específico de trabalhadores 
como, os ativos e inativos. Nesta hipótese há a necessidade da con-
tribuição para se valer dos benefícios.  E, a Assistência Social (Arts. 
203 e 204 da CF1), na qual possui a atuação protetiva para sanar, ou 
tentar, as necessidades dos assistidos, como, auxílio-natalidade; au-
xílio-funeral; bolsa-família, entre outros. 

A Lei nº. 8.080/19902 que regulamenta o SUS, aduz como obri-
gação a prestação de serviços relacionados à saúde de toda a popu-
lação. Estas acolhidas englobam o cuidado e a prevenção da saúde. 

O artigo 6º, §3 da Lei nº. 8.080/19903, traz como obrigatorieda-
de a periodicidade quanto a vigilância sanitária e epidemiológica da 

1  PINTO MARTINS, S. Direito Da Seguridade Social. 39. ed. [s.l.] Editora Saraiva Educação, 2020.
2 Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitui-

cao/constituicao.htm>. Acesso em: 22 mar. 2022.
3  L8080. , [s.d.]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso 

em: 21 mar. 2022

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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saúde do trabalhador, além de determinar a disseminação de informa-
ção que promova, proteja e recupere a reabilitação da saúde dos tra-
balhadores que são submetidos a diversas condições de trabalho.

As relações de trabalho começaram a ter as primeiras mudan-
ças significativas com a chegada da Primeira Revolução Industrial 
no século XVIII, que teve como marco a consolidação do progresso 
tecnológico e científico. A Segunda Revolução Industrial inicia-se por 
volta do século XIX, que é marcada pelo surgimento dos movimen-
tos de fordismo e taylorismo, na qual trazem a implementação de 
maquinário para facilitar os trabalhos realizados. Foi neste período 
que tivemos o nascimento dos sindicatos, uma vez que as máquinas 
substituíram muitas mãos de obras. E, por fim, a Terceira Revolu-
ção Industrial (século XX), com a chegada da tecnologia ainda mais 
avançada (computadores, softwares e dos dispositivos móveis). 

Todas essas mudanças podemos classificar como uma roda 
gigante, pois do mesmo jeito que trazem desempregos, criam-se fun-
ções e direitos.

 Antes destas revoluções, as condições de trabalhos eram 
consideradas análogas à de escravos, na qual se submetiam a am-
bientes insalubres, precários, como a falta de água, de higiene, de 
iluminação, entre muitas outras.

Após o nascimento do SUS, a responsabilidade torna-se ain-
da mais evidente quanto ao Estado em divulgar e cuidar da Saúde 
dos Trabalhadores.

A primeira regulamentação que surgiu em nosso ordenamento 
jurídico foi a Portaria MTB nº 3.2144 (08/06/1978) que trouxe o capí-
tulo Segurança e Medicina do Trabalho na Consolidação das Leis do 
Trabalho. A partir daí, houveram diversas normas criadas que foram 
acrescidas e implementadas para assegurar a prevenção a saúde e 
segurança dos trabalhadores3.

Em 11 de novembro de 2005, foi criado através da Portaria MTE 
nº 485 a Norma Regulamentadora 32ª5, na qual traz as especificações 
referentes aos ambulatórios (médicos e odontológicos), clínicas, la-

4  Portaria MTb nº 3.214 de 08/06/1978., [s.d.]. Disponível em: <https://www.normasbrasil.com.
br/norma/portaria-3214-1978_180449.html>. Acesso em: 21 mar. 2022

5   Norma Regulamentadora No. 32 (NR-32). Disponível em: <http://www.gov.br/trabalho-e-previ-
dencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-sau-
de-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-32-nr-32>. Acesso em: 21 mar. 2022.

https://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-3214-1978_180449.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-3214-1978_180449.html
http://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/
http://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/
http://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/
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boratório, hospitais, ou qualquer outro seguimento da área da saúde. 
Além dos novos critérios, a NR 324 aperfeiçoou o Programa de Preven-
ção de Riscos Ambientais (PPRA) – NR-96, e o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) – NR-77, por causa do expo-
sições que os trabalhadores se submetem como os riscos químicos, 
biológicos e radiações ionizantes existentes nos serviços de saúde8.

DA SOBRECARGA E CONDIÇÕES DE TRABALHO

 O livro Gestão Dos Riscos Ocupacionais Nos Serviços Hos-
pitalares: Uma Análise Reflexiva9, traz apontamentos que os profis-
sionais da área da enfermagem enfrentam periodicamente todos os 
dias, tais como: exposições a riscos biológicos, a ruídos, umidade, 
risco de contato com substâncias químicas, além de se submeterem 
a esforços físicos que acarretam fadiga e lesões, além de todos os 
problemas que profissionais de outras áreas enfrentam (recursos in-
suficientes, conflitos entre gestores, falta de reconhecimentos, tare-
fas monótonas e dificuldades em receber promoções).

Todas essas conjunções ocasionam em doenças ocupacionais, 
sendo as mais comuns as doenças infecciosas, (intoxicação por me-
tais ou substâncias), doenças relacionadas às articulações, lesões na 
coluna, transtornos do sono, alcoolismo, uso de drogas, condutas vio-
lentas3, depressão, ansiedade e síndrome de Burnout. Além de todas 
essas enfermidades citadas, temos as que derivam de relações entre 
empregados, como: o bullying, assédio moral e assédio sexual.

Um estudo realizado em grandes hospitais públicos no Rio de 
Janeiro, constatou que a maioria dos servidores não possuem cursos 
de mestrado ou doutorado, com cargas de trabalhos em desmedido, 
além de múltiplos vínculos. Fora constatado que 87,3% dos funcio-

6  Norma Regulamentadora No. 9 (NR-9). Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-pre-
videncia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-
-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-9-nr-9>. Acesso em: 8 abr. 2022.

7  Norma Regulamentadora No. 7 (NR-7). Disponível em: <http:////www.gov.br/trabalho-e-pre-
videncia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-
-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-7-nr-7>. Acesso em: 8 abr. 2022.

8   Governo do Brasil. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br>. Acesso em: 21 mar. 2022. 
9   DE SOUZA VITOR MACHADO CAVAGNA GEILSA SORAIA CAVALCANTI VALENTE, M. A. P. 

B. M. A. D. F. Gestão dos riscos ocupacionais nos serviços hospitalares: uma análise reflexi-
va. Revista de Enfermagem uf, v.11, p.10, 2017.

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho
http:////www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalh
http:////www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalh
http:////www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalh
http://www.brasil.gov.br


212

nários são mulheres, na qual titubeiam em procurar outro emprego 
(10% fora e 30% dentro da área da enfermagem). Já os homens são 
encaminhados, em sua maioria, para os trabalhos noturnos e pos-
suem jornadas mais intensas.10

Uma outra análise feita recentemente em um hospital público 
no norte do Brasil, constatou que 69,56% dos enfermeiros se afas-
tam por motivos de adoecimento, 61,39% referem-se a auxiliares, e 
60,32% a técnicos.11

Já foi constatado que ambientes insalubres e estressantes 
ocasionam em acidentes de trabalhos e facilitam a desenvoltura de 
patologias. 

Nota-se que que a classe da enfermagem possui a predomi-
nância do gênero feminino, que além de lidar com todos os proble-
mas relatados, ainda lida com os estresses diários da vida pessoal 
(ser mãe, esposa, dona de casa, família, etc.).

Desta forma, fica evidente que o acompanhamento psicológi-
co e o descanso físico são cada vez mais necessários para propor-
cionar qualidade na assistência prestada.

DO ESTRESSE NO TRABALHO

Estudo coletado sobre o estresse no trabalho dos enfermeiros:

10  HÄRTER GRIEP, R. et al. Enfermeiros dos grandes hospitais públicos no Rio de Janeiro: 
características sociodemográficas e relacionadas ao trabalho. Revista Brasileira de Enfer-
magem, v.66, n.2013, p.151–157, 5 2013.

11  Pacheco TP, Schlindwein VLDC. Afastamentos do Trabalho por Motivos de Saúde entre Tra-
balhadores da Enfermagem de um Hospital Público na Amazônia. Rev Ciência Amazônia. 
2016; <https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=nMgH-
WcMAAAAJ&citation_for_view=nMgHWcMAAAAJ:LPZeul_q3PIC>

https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=nMgHWcMAAAAJ&citation_fo
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=nMgHWcMAAAAJ&citation_fo
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Quadro 1: Síntese dos trabalhos que foram retirados da base de da-
dos do BIREME e na biblioteca SciELO, que foi utilizado no estudo 
“Refl exão sobre as condições de trabalho da enfermagem: subsídio 
às 30 horas de trabalho”.

Fonte: Os autores - 2007.12

Os trabalhos realizados pela classe de enfermagem, possuem 
como preponderância entre as demais classes, uma inclinação em ge-
ral para desenvolver quadros de estresse ocupacional e síndromes 
como a Burnout. Isto acontece devido a responsabilidade inerente à 
função, ao baixo piso salarial, além da sobrecarga emocional.13

A síndrome de Burnout é tipifi cada pelo pico de estresse ocu-
pacional, na qual é desencadeada pela exaustão extrema, estresse e 
esgotamento físico. As causas estão relacionadas com as situações 
de trabalho desgastante, que requerem muita competitividade ou res-
ponsabilidade.

Uma pesquisa realizada em 57 enfermeiras em uma Instituição 
Hospitalar de Alta Complexidade - Campinas/SP - constataram através 
de exames laboratoriais a presença de valores elevados de concentra-
ção de cortisol em enfermeiros que realizam dupla jornada de trabalho14.

12  BARDAQUIM, V. A. et al. Refl exão sobre as condições de trabalho da enfermagem: subsídio 
às 30 horas de trabalho. Revista Enfermagem Contemporânea, v.8, n.2, p.172–181, 2019.

13  VALERETTO, F. A.; ALVES, D. F. FATORES DESENCADEANTES DO ESTRESSE OCU-
PACIONAL E DA SÍNDROME DE BURNOUT EM ENFERMEIROS. Revista Saúde Física & 
Mental- ISSN 2317-1790, v.3, n.2, p.1–11, 2014.>

14  Rocha MCP, Martino MMF, Grassi-Kassisse DM, Souza AL. Estresse em enfermeiros: o uso do 
cortisol salivar no dia de trabalho e de folga. Rev Esc Enferm. 2013;47(5):<https://PIRES DA 
ROCHA, M. C. et al. Stress among nurses: an examination of salivary cortisol levels on work 
and day off . Revista da Escola de Enfermagem da U S P, v. 47, n. 5, p. 1194–1201, 2013.>
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Diante o exposto, fica constatado que a junção do elevado 
grau de responsabilidades, jornada de trabalho em desmedido e ex-
cesso de carga de trabalho, aumentam a insatisfação com a função 
e, por consequência, a procura por outra profissão6. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de todas as mudanças que ocorreram ao longo dos 
anos, na qual proporcionaram melhorias às classes de trabalhado-
res, tanto em criações legislativas, quanto no aprimoramento de am-
bientes de trabalho, não foram o suficiente para propiciar o ambiente 
de trabalho ideal. Temos um longo caminho a percorrer para que seja 
alcançada uma utopia trabalhista. No entanto, é necessário que as 
empresas cumpram com as leis vigentes e que o Estado faça a visto-
ria da aplicabilidade legislativa. 

A classe de enfermagem é negligenciada todos os dias por 
seus gestores. Esta omissão em submeter os funcionários a situa-
ções de extremo estresse, ambientes insalubres, com baixa em co-
laboradores, jornadas exaustivas, em excessiva cobrança, implicam 
em funcionários doentes e desgostosos. 

Segundo a NR615, artigo 6.7, alínea “b”, é dever o empregador 
exigir o uso dos EPIs aos funcionários, podendo utilizar de seu po-
der diretivo para aplicar sanções em caso de negativa de utilização. 

O que muitas empresas não analisam, que além do custo que 
um funcionário causa ao se afastar (transtorno de reposição do fun-
cionário) toda aquela falta de reconhecimento, por menor que seja, 
acarretam em profissionais desgostos e uma vez insatisfeitos há uma 
queda na produtividade, o que propicia uma sobrecarga no colega ao 
lado, desperdício de insumos, ausência de zelo com equipamentos e 
pacientes. Cada uma dessas circunstâncias gera prejuízos financei-
ros, a depender, altíssimos. 

Logo, é dever do enfermeiro gestor conceber ambientes labo-
rais mais brandos, solicitar novas contratualizações, promover a disse-
minação de informações contra assédios (morais e sexuais), ressaltar 

15  Norma Regulamentadora No. 6 (NR-6). Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-pre-
videncia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-
-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-6-nr-6>. Acesso em: 8 abr. 2022.

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho
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a importância da prática dos cuidados com a própria saúde (alimen-
tação e exercícios), além de seguir à risca as NRs 32ª4; 6ª14, 7ª6 e 9ª5 
que prezam pela cuidados a saúde dos trabalhadores. E, as empresas 
cabe a responsabilidade em: desenvolver programas de acompanha-
mento psicológicos, viabilizar novas contratualizações, impor tolerân-
cia zero a situações de assédio moral e assédio sexual, além conceder 
prêmios com finalidade de aumentar a percepção de reconhecimento. 
Quaisquer desses meios aplicados respingam em todas as áreas das 
instituições, na qual implicam em menos gastos e mais lucros. 

Por fim, ressalta-se que é dever de todos (empregadores, en-
fermeiros, gestores, colaboradores e Estado) promover, capacitar, 
imputar a divulgação da saúde dos trabalhadores. 
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RESUMO
O papel da equipe de enfermagem, no setor de doenças renais, tem 
por objetivo investir no processo contínuo de orientações para o indi-
víduo doente, no sentido de avaliar clinicamente o estado hídrico cor-
poral, identifi car e prestar assistência aos fatores de desequilíbrio or-
gânico, implementar com programa nutricional as necessidades do 
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organismo de cada indivíduo, submetido aos procedimentos e cui-
dados renais. Método: Trata-se de um estudo de reflexão, funda-
mentado em uma revisão de literatura, realizada e organizada a par-
tir de busca em bases de dados. Este procedimento abrange a leitu-
ra exploratória, seletiva, reflexiva e interpretativa dos textos relevan-
tes acerca da temática a desenvolver. Considerações finais: O pro-
cesso de enfermagem não é baseado em achismo, é pautado em vi-
sões clínicas cientificas, da patologia que acomete o paciente. Por 
este motivo, elaborar os diagnósticos, aplicar as intervenções e ana-
lisar os resultados fazem parte dos elementos essenciais da prática 
do enfermeiro na área da nefrologia. 
Palavras-chave: Enfermagem em Nefrologia. Processo do Cuidar. 
Sistematização da Assistência. Desequilíbrio Orgânico. Orientação. 

ABSTRACT: 
The role of the nursing team, in the kidney disease sector, aims to in-
vest in the continuous process of guidance for the sick individual, in 
order to clinically assess the body’s water status, identify and provide 
assistance to factors of organic imbalance, implement with a program 
nutritional needs of the organism of each individual, submitted to the 
procedures and renal care. Method: This is a reflection study, based 
on a literature review, carried out and organized from a search in da-
tabases. This procedure covers the exploratory, selective, reflective, 
and interpretive reading of the relevant texts on the topic to be devel-
oped. Final considerations: The nursing process is not based on 
guesswork; it is based on scientific clinical views of the pathology that 
affects the patient. For this reason, elaborating diagnoses, applying 
interventions, and analyzing the results are part of the essential ele-
ments of the nurse’s practice in the area of   nephrology.
Keywords: Nephrology Nursing. Care Process. Systematization of 
Assistance. Organic Imbalance. Guidance.

Introdução

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

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Orga-
nização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o conceito de saúde, é 
baseado em diversos modelos holísticos e proposto historicamente 
que diz, na integra: 

Saúde é o estado de completo bem-estar físico, psíquico 
e social, e não somente a ausência de doenças. O estado 
de completo bem-estar físico, mental e social depende de 
fatores médicos e sociais. Dessa forma, o estado de saúde 
das pessoas depende de forma significativa da alocação 
de recursos em setores como a educação, alimentação, 
infraestrutura sanitária e habitacional, incentivos ao traba-
lho, promoções ao estilo de vida saudável com atividades 
de lazer e cuidados com o meio ambiente (OMS, 1974).

A palavra “doença” vem do latim e significa sentir ou causar 
dor. De forma geral, pode ser considerado um conjunto, síndrome, 
alteração ou anormalidade que modifica as funções das células, teci-
dos ou sistemas do organismo humano (SMELTZER; BARE, 2005). 

No ambiente hospitalar o trabalho em equipe deve ser funda-
mental, harmonioso, com dedicação, determinação e embasado no 
respeito multiprofissional entre si, e com todos os pacientes, clientes 
ou usuários, para que se obtenha a segurança e eficácia necessária 
nos diversos setores desse ambiente (CARVALHO, 2016).

É preciso compreender que a equipe multiprofissional necessita 
ser capacitada constantemente para exercer uma assistência de quali-
dade, para aqueles indivíduos com patologias renais agudas e crônicas. 

 O âmbito hospitalar para cuidados com indivíduos com doen-
ças renais, é considerado um setor dinâmico e com atividades inten-
sas, e que requer uma educação continuada, quase que diariamente 
(CARVALHO, 2016).

O setor hospitalar para a prestação da assistência aos doen-
tes renais é considerado crítico e requer dos profissionais um olhar 
integral, humanizado e holístico. Compreendemos que nem todos os 
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pacientes com patologias relacionadas ao sistema excretor, urinário 
ou renal precisa se submeter o procedimento de hemodiálise. 

Trabalhar na área da saúde é ter uma prática de capacitações 
e treinamentos constantes. Levando em considerações as ações 
educativas e transformadoras de saúde, dentro de uma instituição 
hospitalar, é preciso entender que elas estão interligadas com pro-
postas de melhoria da qualidade e segurança dos serviços presta-
dos, aproveitamento o tempo disposto para executar tal prática edu-
cativa, motivando os profissionais para que ele se sinta desafiado em 
aprender, desenvolvendo uma sistematização da assistência digna a 
qualquer pessoa que procura o serviço de saúde (PEDROSO, 2015).

Na função assistencial, o profissional enfermeiro, é responsá-
vel em prestar assistência e cuidados de enfermagem, de qualidade, 
ao paciente, cliente ou usuário dos diversos setores hospitalares. 

As diversas ações assistenciais, no setor para os cuidados re-
nais, têm por objetivo uma assistência integral ao paciente, engloban-
do a esfera física, mental e espiritual como se preconiza um atendi-
mento holístico e humanizado (LAUTERT; ZINI; GLANZNER, 2006). 

Metodologia 

Estudo de revisão, na modalidade de revisão e reflexão da li-
teratura em bases de dados da BVS, LILACS e PUBMED/MEDLI-
NE, de acordo com o tema da enfermagem em nefrologia. Trata-se 
de revisão e reflexão da literatura, por ser uma técnica de pesquisa 
que reúne e sintetiza o conhecimento científico produzido, através da 
análise dos resultados já evidenciados nos estudos de autores espe-
cializados. Para organizar e promover esta reflexão foram seguidos 
três passos: primeiramente procedeu-se a busca de literatura que 
abordasse o tema proposto. O segundo passo foi resgatar da expe-
riência dos autores dilemas e reflexões associadas e relacionadas 
com o objeto do estudo, à luz da enfermagem em nefrologia. O tercei-
ro passo, com base nos anteriores, remete a apresentação dos resul-
tados e discussão reflexiva através de textos que a) apresentaram a 
questão, b) argumentaram o cuidar frente aos conceitos e processo 
do cuidar em enfermagem acerca dos pacientes renais. 
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2 Desenvolvimento 
2.1 Atribuições dos Profissionais da Enfermagem

A enfermagem (Figura 01) é uma profissão voltada para pro-
moção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde da popula-
ção, e requer constante treinamentos inovadores, devido à evolução 
tecnológica e científica (COFEN, 2017).

Figura 01 – Esquema Didático da Equipe de Enfermagem

Fonte: COFEN, 2017. 

Nesse sentido, o enfermeiro, utiliza a ferramenta de educação 
continuada para oferecer a sua equipe e a outros profissionais os co-
nhecimentos para uma atuação eficaz no setor destinado a assistên-
cia e cuidados para os pacientes renais (FERREIRA et al, 2017).

O enfermeiro, quanto líder, busca instrumentos pertinentes 
para capacitar toda a sua equipe de enfermagem, oferecendo, desta 
forma, uma melhor assistência de saúde ao paciente que se encontra 
em um serviço de organização hospitalar (PEDROSO 2015). 

Podemos dizer que gerenciamento significa organizar, plane-
jar e executar atividades ou tarefas que tenha como objetivo facilita 
os diversos processos de trabalho, e deve ser realizado por um pro-
fissional administrador, gerente ou líder e que seja direcionado para 
a gestão de processos e de pessoas.

O gerenciamento ou supervisão em enfermagem é uma atri-
buição complexa do enfermeiro, e direcionada para a liderança da 
equipe, planejamento, supervisão, controle e avaliação das ações 
que serão desenvolvidas junto aos pacientes que buscam os servi-
ços para as suas necessidades de saúde. 
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O enfermeiro exerce a sua função, na gerência ou na assis-
tência, baseado nas atribuições legais do código de deontologia e da 
lei profissional da enfermagem (PEDROSO, 2015).

Para complementar os estudos do gerenciamento ou supervi-
são em enfermagem, O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN 
em 1986, em obediência à Lei nº 7. 498, determinou e destaca-se na 
íntegra que: 

O gerenciamento na equipe de enfermagem fosse uma 
atividade conferida privativa ao enfermeiro. O enfermeiro 
exerce todas as atividades de enfermagem, no entanto 
são privativas à direção dos órgãos de enfermagem da 
instituição de saúde pública e privada e à chefia de ser-
viço e de unidade de enfermagem, a organização e a di-
reção dos serviços de enfermagem e de suas atividades 
técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços, o planejamento, a organização, a coordenação, 
a execução e a avaliação dos serviços de assistência de 
enfermagem. (COFEN, 2017).

Ser enfermeiro, líder ou gerente, no cotidiano atual de seu tra-
balho, é desenvolver ações fundamentadas para a promoção, pre-
venção e recuperação da saúde do ser humano. Para tal é preciso 
envolver o ato de coordenar e avaliar o desenvolvimento do trabalho 
da equipe de enfermagem, e da assistência prestada ao paciente, 
usuário ou cliente. Para isso, é preciso se capacitar constantemente 
nas funções que envolva gerencia para desenvolver o trabalho com 
qualidade e segurança para o paciente (FREITAS, 2011). 

As diversas ações assistenciais, no setor para os cuidados re-
nais, têm por objetivo uma assistência integral ao paciente, engloban-
do a esfera física, mental e espiritual como se preconiza um atendi-
mento holístico e humanizado (LAUTERT; ZINI; GLANZNER, 2006). 

Para complementar os estudos das atribuições dos profissio-
nais da enfermagem brasileira, O Conselho Federal de Enfermagem 
– COFEN, através da Lei nº 7. 498/86, destaca-se na íntegra, a fun-
cionabilidade do profissional de nível médio da enfermagem que diz: 

O técnico de enfermagem exerce atividade de nível mé-
dio, envolvendo orientações e no acompanhamento do 
trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participando 
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no planejamento da assistência de enfermagem, caben-
do-lhe participar da programação da assistência, execu-
tar ações assistenciais, exceto as privativas do enfermei-
ro, e participar da equipe de saúde (COFEN, 2017). 

Ainda segundo o COFEN (2017), através da Lei nº 7. 498/86, 
destaca-se na íntegra, a funcionabilidade do profissional de nível mé-
dio da enfermagem que diz: 

O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, 
de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de 
enfermagem sob supervisão, bem como a participação em 
nível de execução simples, em processos de tratamento, 
cabendo-lhe especialmente, observar, reconhecer e des-
crever sinais e sintomas, participar de ações de tratamento 
simples e prestar cuidados de higiene e conforto ao pacien-
te, e por fim, participar da equipe de saúde (COFEN, 2017).  

O papel da equipe de enfermagem, no setor de doenças re-
nais, tem por objetivo investir no processo contínuo de orientações 
para o indivíduo doente, no sentido de avaliar clinicamente o estado 
hídrico corporal, identificar e prestar assistência aos fatores de dese-
quilíbrio orgânico, implementar com programa nutricional as necessi-
dades do organismo de cada indivíduo, submetido aos procedimen-
tos e cuidados renais (BRUNNER; SUDDARTH, 2005). 

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (2002), estabelece que 
existe uma necessidade de examinar as principais disfunções orgâ-
nicas do paciente, decorrente, dos procedimentos renais, e com isso, 
garantir a homeostase orgânica, evitando possível problemas no de-
correr do tratamento do paciente. 

É importante dizer que, o indivíduo com patologias renais, pre-
cisa ser ouvido e orientado sobre a patologia, o que é, sinais e sinto-
mas, diagnósticos, tratamentos e reabilitações. Além disso, é preciso 
descrever detalhadamente as inúmeras formas de cuidados e terapia 
renal substitutiva, para cada caso, e os possíveis riscos e benefícios, 
que se encontram associados a cada variedade terapêutica (LAU-
TERT; ZINI; GLANZNER, 2006). 

O paciente, cliente ou usuário, precisa ser informado sobre os 
acessos vasculares (arterial e venoso), sobre a produção precoce do 
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acesso da fístula arteriovenosa ou, ainda, cateter para diálise perito-
neal, tipo de alimentação (dieta), restrição de água e outros líquidos, 
uso de fármacos e de procedimentos contínuo do controle da pres-
são arterial sistêmica e das taxas glicêmicas (PASSOS, 2018). Essa 
orientação deve ser realizada pela equipe de enfermagem, sob a su-
pervisão do enfermeiro (BRUNNER; SUDDARTH, 2005). 

É de extrema necessidade que o paciente seja orientado cor-
retamente, ou ainda, encaminhado para o setor de psicologia para 
minimizar o processo de ansiedade inicial, e aumentar a adesão do 
autocuidado, diminuindo dessa forma as irregularidades, decorrentes 
do tratamento, e assim, aumentando a adesão a terapêutica da equi-
pe multiprofissional 

Nesse âmbito hospitalar (nefrologia), é de extrema eficácia, 
trabalhar com a promoção a saúde, em todos os sentidos, para que 
os indivíduos, que corporificam ou vivenciam essas mudanças no es-
tilo de vida, se sintam encorajados com as limitações decorrentes 
do processo patológico, com o tratamento doloroso, além dos pen-
samentos constantes de evoluírem para o óbito (FERREIRA et al, 
2018).

Segundo Passos (2018), o profissional enfermeiros deve se 
fundamentar na capacidade de tomar decisões urgentes, emergen-
ciais e críticas, inúmeras das vezes de modo a garantir um resultado 
da terapêutica efetiva, sem desperdiçar recursos humanos e mate-
riais. 

Por isso se faz necessário, sistematizar a assistência de en-
fermagem, para desenvolver uma avaliação crítica, baseada em evi-
dências científicas, para decidir o melhor caminho ou conduta clínica, 
assegurando maiores cuidados ao paciente, ao longo dos procedi-
mentos, desenvolvidos no setor hospitalar, destinado a assistência 
ao indivíduo com doença renal (BRUNNER; SUDDARTH, 2005).

E por fim, os profissionais enfermeiros, mobilizam e motivam 
conhecimentos, para a sua equipe de enfermagem, por meio do pro-
cesso de trabalho e sistematização da assistência, esquematizando 
diversos cuidados durante os procedimentos a saúde do paciente, e 
assim, possibilitando que os saberes desenvolvidos gerem compe-
tências específicas para o profissional do setor de nefrologia (FER-
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REIRA et al, 2018). Dessa forma todo esse esquema planejado se 
traduz em ações e atos de enfermagem para os cuidados com o pa-
ciente nefrológico.

3 Humanização e Acolhimento ao Paciente Renal 

Antes de compreender os processos de humanização e aco-
lhimento, se faz necessário, entender, na integra, o significado da 
palavra saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que se baseia em di-
versos modelos holísticos e propostos historicamente que diz: 

Saúde é o estado de completo bem-estar físico, psíquico 
e social, e não somente a ausência de doenças. O estado 
de completo bem-estar físico, mental e social depende 
de fatores médicos e sociais. Dessa forma, o estado de 
saúde das pessoas depende de forma significativa da 
alocação de recursos em setores como a educação, ali-
mentação, infraestrutura sanitária e habitacional, incen-
tivos ao trabalho, promoções ao estilo de vida saudável 
com atividades de lazer e cuidados com o meio ambiente 
(OMS, 1974, s. p.). 

Sabendo desse conceito de saúde, proposto pela OMS/OPAS, 
o profissional enfermeiro, e a sua equipe de enfermagem, técnicos e 
auxiliares, promovem o bem-estar biopsicossocial dos indivíduos, em 
um setor, de prestação de cuidados, considerado dinâmico com in-
tensas modificações de rotinas, devido as urgências e emergências 
clínicas renais que podem acometer os pacientes com disfunções no 
sistema excretor.   

As práticas, dos profissionais da enfermagem, caminham pa-
ralelo com a humanização, considerada como o efeito de tornar hu-
mano, ético, amoroso, estético político e saber escutar o paciente que 
se encontra, inúmeras das vezes, debilitado, entristecido, devido aos 
problemas renais que acometem o seu corpo (FERREIRA et al, 2018). 

É importante dizer que o processo de humanizar vai além da 
área da saúde, envolvendo os inúmeros profissionais das ciências 
sociais aplicadas, ciências exatas, entre outras áreas do conheci-
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mento, por isso, afirmamos anteriormente, que precisamos enxergar 
o paciente renal, como um indivíduo biopsicossocial. 

Os diversos profissionais da área da saúde, principalmente os 
da enfermagem, devem cuidar de forma humanizada do indivíduo, 
objetivando as suas práticas assistenciais nas reais prioridades de 
saúde do seu usuário (FERREIRA et al, 2018). 

Dessa forma, o atendimento associado com as intervenções 
de saúde, humanizadas, podem contribuir para o diagnóstico, tra-
tamento, recuperação, cura, e ainda, promover com qualidades, os 
possíveis cuidados paliativos. 

Atuando com as práticas humanistas em saúde, os pacientes, 
usuários, clientes, e os familiares ou cuidadores, conseguem respon-
der as intervenções clínicas, de forma favorável, mantendo a saúde 
mental fortalecida, contribuindo para a melhoria do estado de saú-
de dos pacientes renais 

O acolhimento (Figura 02) é proposto como uma conduta da 
política nacional de humanização (PNH), que não depende de am-
biente, nem horário para ser desenvolvido e nem um profissional es-
pecífico para a ocorrência dessa atribuição.  

Acolher, um paciente, é saber, compreender, um indivíduo sin-
gular, ao mesmo tempo, é saber lidar com aspectos ético, morais, es-
téticos e políticos, de forma específica, para se fazer saúde, com se-
gurança e qualidade.  

Os processos de humanização e acolhimento, caminham pa-
ralelo, e pode ser considerado, uma ferramenta tecnológica neces-
sária dos processos intervencionais para promover uma escuta com 
criação de vínculo, garantindo dessa forma, um melhor acesso aos 
serviços de saúde, aos setores de cuidados e tratamentos renais, 
tentando buscar resolutividade nos diversos serviços, ofertados por 
esse setor, ao paciente acometidos por patologias do sistema uriná-
rio, excretor ou renal (LAUTERT; ZINI; GLANZNER, 2006). 
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Figura 02 - Esquema Didático do Acolhimento

Fonte: LAUTERT; ZINI; GLANZNER, 2006.

O acolhimento não pode ser considerado como um espaço 
material ou um local, mas uma diretriz ética que implica comparti-
lhar, vivenciar e articular os saberes, as ansiedades, as angústias 
dos clientes e familiares, em relação ao contexto de vida daqueles 
indivíduos, que naquele momento podem estar passando por situa-
ções desconfortáveis 

É importante dizer e aprender que o enfermeiro e a sua equi-
pe de enfermagem, prestam cuidados diretos aos pacientes, sendo 
assim, inúmeras vezes, é considerado, o profissional, mais habilitado 
para acolher o paciente nos diversos setores, do âmbito hospitalar, 
visto que, tem  que ser ativo e dinâmico, para contemplar a complexi-
dade das diferentes agressões patológicas, e das inúmeras deman-
das, de atendimentos e cuidados de enfermagem,  prestados aos pa-
cientes renais (PASSOS, 2018).

Não podemos esquecer da importância da equipe multiprofissio-
nal se apresentar para o paciente, dialogando sempre, tentando diminuir 
ao máximo suas inseguranças, medos e receios, fazendo com que esse 
indivíduo se sinta aconchegado, acolhido, protegido tendo a certeza de 
que não está sozinho enfrentando essa nova experiência em sua vida 

Além disso, o enfermeiro, precisa ficar alerta, para os diversos 
encaminhamentos multiprofissionais, para que o paciente, consiga 
atingir o mais rápido possível as condições clínicas, emocionais e so-
ciais adequadas para sua futura alta hospitalar. 
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4 Processo e Sistematização da Assistência em Enfermagem em 
Nefrologia 

Ao longo dos anos foi necessário oferecer ao paciente uma 
melhor assistência, baseada em achados científicos, para garantir 
práticas seguras e cuidados da equipe de enfermagem (enfermeiro, 
auxiliares e técnicos) com um olhar holístico, humanizado e seguro 
para com o paciente nos diversos níveis de complexidades da assis-
tência em saúde (PASSOS, 2018).

A arte do cuidar ou enfermagem é uma profissão que perpas-
sa séculos. Ao longo da história da enfermagem passamos por di-
versos momentos e fases.  Os enfermeiros estavam sempre buscan-
do melhores motivações e condições para aplicar os conhecimentos 
científicos da enfermagem em suas atividades diárias 

A primeira enfermeira a introduzir em cenário nacional os con-
ceitos e teorias de enfermagem em 1979 é conhecida como Wanda 
Horta que elaborou a teoria das necessidades humanas, que con-
sidera na integra: 

A enfermagem como um serviço prestado ao ser huma-
no. Enxerga o ser humano como parte integrante do uni-
verso está sujeito a estados de equilíbrio e desequilíbrio 
no tempo e no espaço. O Processo de Enfermagem foi 
criado e considerado uma conquista da classe, sendo um 
método de organizar e sistematizar os cuidados pres-
tados, uma determinação legalizada (WANDA HORTA, 
1979, s. p.). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é re-
gulamentada a nível nacional como uma prática organizacional dos 
profissionais enfermeiros, possibilitando a implementação do proces-
so de enfermagem (COFEN, 2009). 

O processo de enfermagem é planejado pelo enfermeiro que 
tem o objetivo de prestar cuidados clínicos de acordo com a patologia 
renal, do ser humano, que se encontra internado ou vai se submeter 
aos procedimentos e intervenções renais. As orientações são forne-
cidas ao paciente por meio do enfermeiro e da sua equipe, a partir do 
momento da internação até a sua alta (COFEN, 2009).
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O processo de enfermagem (Figura 03) no setor de nefrologia 
é composto por cinco etapas: investigação, diagnóstico, planejamen-
to, implementação e avaliação das ações de enfermagem no setor 
de saúde a qual o enfermeiro encontra-se prestando a assistência de 
enfermagem (PASSOS, 2018).

Figura 03 – Esquema Didático do Processo de Enfermagem 

Fonte: COFEN, 2012. 

A SAE é uma assistência completa em que o indivíduo se 
encontra sob a assistência de enfermagem (MASCARENHA et al, 
2011). Entendemos que o processo de enfermagem representa uma 
opção de reaproximação do enfermeiro com a sua comunidade ou 
paciente, avaliando desde cuidados simples e fáceis da atenção à 
saúde até planejamentos criteriosos, de setores que envolvam proce-
dimentos complexos, como é o caso da área hospitalar da nefrologia 
(TANNURE; PINHEIRO, 2011).

A sistematização da assistência em enfermagem em nefrolo-
gia é elaborada de acordo pela avaliação do enfermeiro no momento 
inicial do processo de enfermagem (Figura 4), examinando-se os pro-
blemas físicos e mentais levantados, as necessidades afetadas e o 
grau de dependência do paciente renal (MASCARENHA et al, 2011).
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Figura 04 – Esquema Didático do Processo de Enfermagem em Ne-
frologia 

Fonte: COFEN, 2012.

A sistematização da assistência deve ser pensada e elabora-
da em prol da promoção a saúde do paciente renal, mesmo que esse 
já esteja em cuidados paliativos (COFEN, 2012).  

É importante lembrar que a SAE é um instrumento científico 
baseado em achados clínicos do paciente. Inserir a família no pro-
cesso de sistematização se faz necessário, já que são os familiares, 
que inúmeras vezes acompanham o paciente aos setores hospitala-
res para os cuidados com as doenças renais (PASSOS, 2018).

A família e os cuidadores têm atribuições primordiais e funda-
mentais para ajudar na adesão e no controle das enfermidades re-
nais, já que as complicações oriundas das patologias relacionadas 
ao sistema excretor estão relacionadas ao conhecimento para o au-
tocuidado diário e ao estilo e qualidade de vida saudável (MASCA-
RENHA et al, 2011).  

Aplicar a SAE nos ambientes hospitalares que prestam cuida-
dos ao paciente com deficiência no sistema renal, nos faz observar 
o outro, de forma diferenciada. O enfermeiro precisa e deve buscar 
dados baseados em pesquisas clínicas para entender a importância 
da aplicabilidade da sistematização da assistência em enfermagem.  
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Considerações Finais 

O organismo humano é considerado uma máquina ativa e di-
nâmica que para o seu funcionamento é imprescindível o trabalho 
concomitante dos sistemas orgânicos. Dessa forma, o sistema ex-
cretor, tem por objetivo eliminar as excretas provindas das inúmeras 
reações bioquímicas que ocorrem no interior do organismo devido in-
tenso metabolismo celular orgânico do ser humano. 

É nesse contexto do conhecimento que, o enfermeiro especiali-
zado em nefrologia humana,  tornasse responsável para se dedicar aos 
planejamento de saúde baseado em um processo chamado de sistema-
tização da assistência de enfermagem (SAE), regulamentada nacional-
mente,  como um instrumento cientifico que organiza a parte laboral da 
profissão, possibilitando a implementação do processo de enfermagem, 
organizado em cinco etapas: coleta de dados, diagnóstico de enferma-
gem, planejamento, implementação e avaliação de enfermagem. 

A utilização desse instrumento garante ao profissional a qua-
lificação do gerenciamento do cuidado e o planejamento de suas ati-
vidades, além de servir como guia para suas ações. 
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RESUMO
É preciso entender que para diagnosticar algum problema, com a saúde 
do indivíduo, se faz necessário levar em consideração, não somente, 
os processos sintomatológicos percebidos no ato da consulta clínica, 
mas os diversos fatores que levaram ao adoecimento biopsicossocial 
do organismo humano.  Um profi ssional da saúde que descreve corre-
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tamente uma disfunção orgânica, pode minimizar inúmeras sequelas 
originadas pelo processo do adoecimento, além de tornar mais fácil, 
os cuidados e tratamentos propostos para o indivíduo. Método: Tra-
ta-se de um estudo de reflexão, fundamentado em uma revisão de 
literatura, realizada e organizada a partir de busca em bases de dados. 
Este procedimento abrange a leitura exploratória, seletiva, reflexiva e 
interpretativa dos textos relevantes acerca da temática a desenvolver. 
Considerações finais: Diante do exposto é função do enfermeiro, no 
momento da consulta de enfermagem, elaborar um plano de interven-
ção, voltado para este fator da vida do paciente, já que se trata de um 
problema, que influencia no nível de estresse e ansiedade, e desenca-
deiam inúmeras disfunções orgânica, para o paciente nefrológico
Palavras-chave: Enfermagem em Nefrologia. Processo do Cuidar. 
Sistematização da Assistência. Diagnóstico de Enfermagem. 

ABSTRACT: 
It is necessary to understand that in order to diagnose a problem with 
the health of the individual, it is necessary to take into account not only 
the symptomatological processes perceived in the act of clinical con-
sultation, but the various factors that led to the biopsychosocial illness 
of the human organism. A health professional who correctly describes 
an organic dysfunction can minimize numerous sequelae caused by 
the illness process, in addition to making the care and treatments 
proposed for the individual easier. Method: This is a reflection study, 
based on a literature review, carried out and organized from a search 
in databases. This procedure covers the exploratory, selective, reflec-
tive, and interpretive reading of the relevant texts on the topic to be 
developed. Final considerations: In view of the above, it is the role 
of the nurse, at the time of the nursing consultation, to prepare an 
intervention plan, focused on this factor in the patient’s life, since it is 
a problem that influences the level of stress and anxiety, and trigger 
numerous organic dysfunctions for the nephrological patient
Keywords: Nephrology Nursing. Care Process. Systematization of 
Assistance. Nursing Diagnosis.
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Introdução

O ramo ou área das ciências da saúde:  nefrologia, é conside-
rada uma ramificação da medicina, podendo desenvolver suas ativi-
dades com a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabili-
tação e cura de disfunção relacionada com o sistema renal, urinário 
ou excretor, considerando que é voltado diretamente para o funcio-
nalmente das células, tecido e órgão renal (rins).  É formada por uma 
equipe multiprofissional qualificada e especializada para prestarem 
o suporte necessário ao paciente ou cliente nefrológico (AFH, 2019).  

O organismo humano é considerado uma máquina ativa e di-
nâmica que para o seu funcionamento é imprescindível o trabalho 
concomitante dos sistemas orgânicos. Dessa forma, o sistema ex-
cretor, tem por objetivo eliminar as excretas provindas das inúmeras 
reações bioquímicas que ocorrem no interior do organismo devido in-
tenso metabolismo celular orgânico do ser humano. 

Dessa forma, este sistema tem a funcionabilidade de se livrar 
das toxinas que precisam ser liberadas do organismo humano (AFH, 
2019). Além disso, o sistema renal, precisa e deve controlar a compo-
sição química do ambiente interno das células, tecidos e órgãos que 
compõem os diversos sistemas do organismo humano. 

Sabendo disso, é preciso compreender que a enfermagem, é 
uma área da saúde que se compromete com a elaboração, planejamen-
to e liderança da assistência prestada, ao paciente ou cliente, nos diver-
sos contextos socio, ambientais e culturais em resolução das necessi-
dades do indivíduo, família e coletividade (AGUIAR; GUEDES, 2017). 

O cuidado do profissional enfermeiro e da sua equipe de en-
fermagem é pautado na visão integral e holística da profissão, envol-
vendo as áreas dos conhecimentos sociais e humanos, executados 
pelos profissionais na prática social e cotidiana da assistência, geren-
cia, ensino, educação e extensão e pesquisa.

É nesse contexto do conhecimento que, o enfermeiro especia-
lizado em nefrologia humana, tornasse responsável para se dedicar 
aos planejamento de saúde baseado em um processo chamado de 
sistematização da assistência de enfermagem (SAE) regulamentada 
nacionalmente.

https://conhecimentocientifico.r7.com/celula-o-que-e/
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É considerado um instrumento científico que organiza a parte 
laboral da profissão, possibilitando a implementação do processo de 
enfermagem, organizado em cinco etapas: coleta de dados, diagnós-
tico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação de 
enfermagem (TANNURE; PINHEIRO, 2011).  

Nesta perspectiva, a utilização da SAE em pacientes nefroló-
gicos, concede uma prestação da assistência de forma individual com 
uma maior visão das necessidades reais, do indivíduo hospitalizado, 
e acometido por agravos e doenças renais, além de proporcionar um 
olhar integral, humanizado e holístico para essas pessoas, que muitas 
das vezes encontram-se fragilizada por um tratamento que pode ser 
de longa duração e muitas das vezes desgastante (COFEN, 2012).

Metodologia 

Estudo de revisão, na modalidade de revisão e reflexão da li-
teratura em bases de dados da BVS, LILACS e PUBMED/MEDLI-
NE, de acordo com o tema da enfermagem em nefrologia. Trata-se 
de revisão e reflexão da literatura, por ser uma técnica de pesquisa 
que reúne e sintetiza o conhecimento científico produzido, através da 
análise dos resultados já evidenciados nos estudos de autores espe-
cializados. Para organizar e promover esta reflexão foram seguidos 
três passos: primeiramente procedeu-se a busca de literatura que 
abordasse o tema proposto. O segundo passo foi resgatar da expe-
riência dos autores dilemas e reflexões associadas e relacionadas 
com o objeto do estudo, à luz da enfermagem em nefrologia. O tercei-
ro passo, com base nos anteriores, remete a apresentação dos resul-
tados e discussão reflexiva através de textos que a) apresentaram a 
questão, b) argumentaram o cuidar frente aos conceitos e processo 
do cuidar em enfermagem acerca dos pacientes renais. 

2 Desenvolvimento 
2.1 Conceito de Diagnóstico em Saúde

Iniciaremos os nossos estudos sobre os diagnósticos de en-
fermagem, conceituando a palavra diagnosticar, de origem francesa, 
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que significa diagnostiquer, ou seja, é um termo da língua portugue-
sa que se relaciona a buscar e encontrar determinadas razões para o 
desenvolvimento das disfunções orgânicas (DEBONE, 2017).  

Então podemos dizer que diagnosticar, também, está relacio-
nado a realização de exames clínicos, tentando entender a origem 
do processo de desequilíbrio orgânico dos seres humano, ao mesmo 
tempo, que buscamos descrever os processos sintomatológicos des-
sas disfunções orgânicas (TANNURE; PINHEIRO, 2011).  

Para os profissionais de saúde, entendemos que o diagnós-
tico (Figura 01) é uma palavra da área das ciências da saúde dire-
cionada a designação de uma determinada patologia ou disposição 
de caráter físico ou mental baseado em sintomatologias clínicas ob-
servadas durante uma consulta clínica qualificada (MANSUR, 2010).  

É preciso entender que para diagnosticar algum problema, 
com a saúde do indivíduo, se faz necessário levar em considera-
ção, não somente, os processos sintomatológicos percebidos no ato 
da consulta clínica, mas os diversos fatores que levaram ao adoeci-
mento biopsicossocial do organismo humano (TANNURE; PINHEI-
RO, 2011; MANSUR, 2010).  

Figura 01 – Esquema Didático dos Conceitos da Palavra Diagnóstico 

Fonte: MANSUR, 2010. 

Quando identificamos a patologia na sua fase inicial, com poucos 
ou nenhuma sintomatologia, obtemos um diagnóstico precoce, e a par-
tir, dele, obtemos um prognóstico, que consiste na precaução e cuida-
dos com a manifestação de futura disfunção orgânica (GRASSI. 2017). 

Um profissional da saúde que descreve corretamente uma 
disfunção orgânica, pode minimizar inúmeras sequelas originadas 
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pelo processo do adoecimento, além de tornar mais fácil, os cuida-
dos e tratamentos propostos para o indivíduo, e dessa maneira ma-
ximizar a probabilidade de sobrevida ou cura, nos múltiplos casos de 
patologias consideradas graves (MUNIZ et al, 2015).   

2.1. 1 Diagnósticos de Enfermagem 

A prática do processo de enfermagem é considerada uma fer-
ramenta relevante e deve ser utilizada pelo enfermeiro para adminis-
trar os cuidados minuciosos nas diversas fases da sistematização da 
assistência, e logo em seguida, devem ser registrados em prontuá-
rios dos pacientes (SOARES et al, 2020). 

O diagnóstico de enfermagem faz parte da sistematização da 
assistência, e se caracteriza, pela ação contínua e cognitiva, asso-
ciada a coleta e análise de informações provindas dos pacientes para 
em seguida desenvolver o planejamento e avaliação das hipóteses 
clínicas atribuídas pelo enfermeiro (POTTER; PERRY, 2013).  

Antes da elaboração dos diagnósticos de enfermagem, o en-
fermeiro, deve realizar a coleta detalhado ou sistemático de dados 
relevantes sobre o paciente, família ou grupo social a qual o mesmo 
se inseri. Essas investigações podem ser denominadas de histórico 
(Figura 02) ou coleta de dados e consideramos como a primeira eta-
pa da SAE, de extrema importância para a elaboração dos supostos 
diagnósticos de enfermagem (BARROS, 2016). 
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Figura 02 – Esquema Didático do Histórico de Enfermagem 

Fonte: MANSUR, 2010. 

É a partir das informações contidas na anamnese que, significa 
trazer de volta, recordar, que buscamos desenvolver uma entrevista clí-
nica, objetivando coletar as informações, de saúde, necessária para a 
consulta de enfermagem, baseando-se em achados clínicos científicos.  

Logo em seguida, deve ser colocado em prática as técnicas de 
inspeção, palpação, percussão e ausculta, consideradas etapas impor-
tantes da avalição clínica (MANSUR, 2010), terminado esse momento, 
adentramos na organização e agrupamento dos dados que irão influen-
ciar na tomada de decisão, por parte do enfermeiro, para sistematizar 
as descrições das possíveis disfunções e necessidades dos pacientes, 
para elaboração dos diagnósticos de enfermagem (BARROS, 2016).

Ainda segundo Barros (2016), no decorrer do histórico de en-
fermagem, se faz necessário compreender e reconhecer não somen-
te as sintomatologias clínicas apresentadas pelo paciente no ato da 
consulta de enfermagem, é importante e relevante, entender o mun-
do externo e interno que estão levando o surgimento das disfunções 
orgânicas desse indivíduo. 

O enfermeiro precisa das suas habilidades de pensamento 
crítico e clínico, para estabelecer medidas de planejamento eficazes, 
mas ao mesmo tempo, flexíveis, para assegurar que os seus diag-
nósticos (Figura 03), contribuam para findar as necessidades básicas 
e especificas, dos pacientes e das famílias (DEBONE, 2017).  
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Figura 03 – Esquema Didático do Diagnóstico de Enfermagem

Fonte: BARROS, 2016. 

O enfermeiro precisa e deve atentar que é preciso manter 
uma excelente comunicação com o paciente e possivelmente com a 
família, para garantir que as implementadas ou intervenções de en-
fermagem, seja direcionada para as suas reais e potenciais necessi-
dade de saúde, por isso, que a interação entre profissional e paciente 
precisa ter um foco preciso para desenvolver os diagnósticos de en-
fermagem (DEBONE, 2017).  

O profissional enfermeiros deve se fundamentar na capaci-
dade de tomar decisões urgentes, emergenciais e críticas, inúmeras 
das vezes de modo a garantir um resultado da terapêutica efetiva, 
sem desperdiçar recursos humanos e materiais (JARVIS, 2016). 

Por isso se faz necessário, sistematizar a assistência de en-
fermagem, para desenvolver uma avaliação crítica, baseada em evi-
dências científicas, para decidir o melhor caminho ou conduta clínica, 
assegurando maiores cuidados ao paciente, ao longo dos procedi-
mentos, desenvolvidos no setor hospitalar, destinado a assistência 
ao indivíduo com doença renal (POTTER; PERRY, 2013).   

Para a renomeada enfermeira Wanda Horta (1979), o planeja-
mento do desenvolvimento da segunda etapa do processo de siste-
matização da assistência de enfermagem, a qual chamamos de diag-
nóstico de enfermagem, é relevante para a análise de informações, 
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que foram identificadas, para permitir que o enfermeiro atribua um 
olhar, acolhedor, holístico e humanizado, para atender, as necessi-
dades biopsicossociais dos indivíduos acometidos por disfunção or-
gânica (POTTER; PERRY, 2013). 

Ainda segundo a enfermeira Wanda Horta (1979), e adaptado 
para fins didáticos e dias modernos, o enfermeiro utiliza a coleta das 
informações clínicas e subjetivas, baseando-se nas reais necessida-
des básicas dos pacientes de forma a incorporar os seguintes fato-
res, abaixo e na integra (POTTER; PERRY, 2013; DEBONE, 2017): 

Primeiro Fator: identificação e história de saúde do paciente, as 
quais incluímos: idade, cor da pele, estado civil, procedência, escola-
ridade, profissão e/ou ocupação, histórico de saúde, queixas, hábitos 
e estilo de vida.

Segundo Fator: informações objetivas e subjetivas – Necessidade 
Humanas Básicas (NHB), as quais incluímos: 

• As NHB relacionadas aos Fatores Psicobiológicos, como 
por exemplo oxigenação, respiração, circulação, termorre-
gulação, percepção sensorial, integridade tecidual, nutri-
ção, hidratação, eliminação, sono, repouso, atividade físi-
ca, mobilidade, higiene, regulação, abrigo e sexualidade;

• As NHB relacionadas aos Fatores Psicossociais, como por 
exemplo segurança, comunicação, interação social, lazer, 
recreação, autoestima e autorrealização;

• As NHB relacionadas aos Fatores Psicoespirituais: crença 
religiosa, e necessidade espiritual.

Diante das reais complexidades, decorrentes das manifesta-
ções clínicas, sintomáticas e assintomáticas dos pacientes, com dis-
funções do sistema renal, é preciso que o enfermeiro, identifique, 
juntamente com a equipe médica, e de enfermagem, associada com 
a equipe multiprofissional, qual o melhor tratamento farmacológico e 
não farmacológico para o paciente (DEBONE, 2017).   
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Lembrando que o tratamento farmacológico ficará a critério do 
médico, mas o profissional enfermeiro, por esta durante um bom tem-
po prestando os cuidados de enfermagem, deverá observar as diver-
sas reações medicamentos e informar ao profissional médico 

Os diagnósticos de enfermagem precisam ser direcionados 
para a promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e possível cura 
das manifestações decorrentes das inúmeras patologias que acome-
te o sistema renal. 

O enfermeiro, juntamente, com a sua equipe de enfermagem, 
deve implantar instrumentos estratégicos que atenda o desenvolvi-
mento da assistência biopsicossocial, direcionada, para os acompa-
nhamentos dos pacientes renais (SOARES et al, 2020). Esses, deve 
ser, ainda, desenvolvido holisticamente, para atender o controle das 
disfunções percebida no momento da entrevista, e descritos como 
diagnósticos de enfermagem.

Lembre-se que os diagnósticos de enfermagem, têm por fina-
lidade, descrever intervenções que servirão para aumentar a expec-
tativa de vida, de um paciente, que que inúmeras das vezes se en-
contra desacreditado da vida, e isso, pode tornar-se um desafio, para 
o enfermeiro (BARROS, 2016). Por este motivo deve-se instituir ins-
trumentos assistenciais individuais para atender a necessidade do in-
divíduo com disfunções renais (SMELTZER; BARE, 2005). 

3 Planejamento da Assistência de Enfermagem – Paciente Renal 

Antes de compreender o planejamento da assistência de en-
fermagem para os pacientes renais, iremos abordar, o significado do 
termo planejar, que remete a elaborar, organizar, projetar, estudar de 
forma prévia o ambiente, o sujeito e o objeto que sofrerão a estraté-
gia ou ação pensada pelo planejador (SOARES et al, 2020).

Para desenvolver um planejamento, se faz necessário, que o 
planejador, analise os diferentes motivos para a elaboração do plano 
de ação, e busque priorizá-los, de acordo com as reais necessidades 
(SMELTZER; BARE, 2005).

Planejamento em Saúde, é definido como ações contínuas, 
que podem ser desenvolvidas em qualquer ambiente que preste as-
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sistência de saúde. Na nefrologia, o planejamento deve ser executado 
no setor para assistência aos pacientes com disfunções nefrológicas 

O planejamento, deve ser constituído por propostas de ação, 
elaboradas a partir dos diagnósticos de enfermagem, e que visem, 
uma melhor resolutividade para os pacientes acometidos por enfer-
midades nefrológicas.  

O planejamento é um instrumento técnico e científico das práti-
cas desenvolvidas em prol de implementar intervenções e cuidados de 
saúde em busca de melhores respostas terapêuticas ao tratamento. 

A assistência de enfermagem deve ser planejada a partir de uma 
metodologia baseada em práticas de cuidados, elaboradas pelo enfer-
meiro no decorrer dos cuidados prestados ao paciente (SOUSA, 2017).  

Lembrado que a assistência de enfermagem é baseada no 
processo de trabalho do enfermeiro aprimorado nas cinco etapas da 
SAE: Coleta de dados, diagnósticos, planejamento, intervenção e re-
sultados (AGUIAR; GUEDES, 2017). 

O plano de cuidado, proposto pelo enfermeiro, a qual estamos 
denominando de planejamento de enfermagem, se refere a etapa da 
SAE na qual é identificada as intervenções ou cuidados de enferma-
gem, que são necessárias para os indivíduos enfermos, para que al-
cancem os resultados esperados, e não podemos esquecer, que es-
tes são individualizados (SOUSA, 2017). 

Nessa etapa da SAE, chamada de intervenções ou cuidados 
de enfermagem, é preciso ter um olhar integral para planejar, preve-
nir, intervir ou resolver os transtornos de saúde que foram diagnosti-
cados pelo enfermeiro (AGUIAR; GUEDES, 2017). 

O enfermeiro deverá inserir no seu planejamento as interven-
ções e resultados de enfermagem que são esperados relacionados 
aos sinais vitais, higiene corporal, nutrição, alimentação, realização 
dos procedimentos, técnicas seguras com os procedimentos, admi-
nistração medicamentosa, cuidados com os fármacos, promoção e 
orientação ao paciente, promoção e orientação para os cuidadores e 
familiares, intervenções emergenciais, abordagem integral, humani-
zada e holística (GRASSI. 2017).

Ainda segundo Grassi (2017) um planejamento bem elabora-
do é aquele que se baseia nas reais queixas individualizadas dos pa-
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cientes, e nos diagnósticos percebidos, pelo enfermeiro, no momento 
da consulta de enfermagem. Além disso, é preciso perceber as ne-
cessidades psíquicas e sociais dos pacientes e encaminhá-los para 
os diferentes setores do serviço, a qual está prestando assistência de 
saúde, para este indivíduo acometido por enfermidade 

Prestar assistência para as pessoas acometidas pelas patolo-
gias renais, e que muitas das vezes, já se encontram em cuidados cui-
dado paliativo, não é algo fácil, ao mesmo tempo, requer um vasto co-
nhecimento técnico e cientifico, dos profissionais envolvidos no cuidado, 
e para o enfermeiro, além da elaboração das suas ações, ainda, se faz 
necessário, supervisionar a sua equipe de enfermagem,  para que ocor-
ra um excelente desenvolvimento das intervenções, propostas, no ato 
da elaboração dos cuidados de saúde (AGUIAR; GUEDES, 2017). 
 
Considerações Finais 

Pensar em pacientes nefrológicos, é remeter, a priorização da 
sua qualidade de vida, como sendo, um valioso sinal de qualificar os 
atendimentos e assistência de serviços de saúde, adicionando o pro-
cesso saúde e doença com a efetividade dos métodos empregados 
para o cuidado e reabilitação do indivíduo. 

Por meio das atuações, dos profissionais da enfermagem, 
para a realização dos diversos procedimentos, para os pacientes re-
nais, podemos dizer, que esses procedimentos, aumentam o tempo 
de vida, desses indivíduos acometidos pelas disfunções orgânicas, 
ao mesmo tempo, que minimiza o sofrimento, influenciam para uma 
melhor prevenção de transtornos futuros.

E mais uma vez, lembramos, que os diversos profissionais, 
que estão atuando com os pacientes nefrológicos, desenvolvem, pla-
nos de cuidados diferenciados, visando como um todo a qualidade 
de vida do indivíduo adoecido.  E com o enfermeiro não é diferente, 
quanto mais, se investe em elaborar os diagnósticos de enfermagem, 
melhor avaliado será o paciente, mediante as intervenções imple-
mentadas para a qualidade de vida do paciente nefrológico.
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