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ANÁLISE CRÍTICA DAS MEDIDAS DE 
CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19 NO 
ÂMBITO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA 
BRASILEIRA 
CRITICAL ANALYSIS OF COVID-19 PANDEMIC CONTROL 
MEASURES IN THE FRAMEWORK OF THE BRAZILIAN PRISON 
POPULATION

Daniel Cândido de Lima1

Ana Eloísa Cruz de Oliveira2

Carla Braz Evangelista3

RESUMO

Objetivo: Analisar criticamente as práticas de combate a pandemia coronavírus junto 

aos reclusos do sistema penitenciário nacional, dado o estado de coisas inconstitucional 

dos presídios nacionais declarado pela justiça brasileira. Metodologia: Estudo teórico-

reflexivo, oriundo de estudos e debates pertinentes à Saúde Pública no sistema 

prisional, diante da pandemia desencadeada pelo coronavírus, aplicada a população 

carcerária, grupo socialmente vulnerável, em associação com a responsabilidade civil 

estatal e a tese do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. 

Resultados e discussão: Percebe-se uma clara omissão estatal na prestação dos serviços 

específicos, vilipendiando os direitos e garantias constitucionais, notadamente o 

direito à saúde, o que compromete o mínimo existencial e o direito à vida. O estado 

de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro termina por impedir uma 

atuação efetiva que pelo menos mitigue os problemas de saúde encontrados. Com a 

curva de casos diagnosticados em franca ascendência, os dados do Departamento 

Penitenciário Nacional mostram que menos de 1% da população foi testada para o 

diagnóstico do coronavírus, o que acarreta um evidente fenômeno de subnotificação 

dos casos na população carcerária brasileira. Nesse panorama, vislumbra-se o 

surgimento de ações paralelas muito tímidas junto a população carcerária e os 

servidores do órgão. Conclusão: É de uma clareza evidente a subnotificação dos casos 

1 Enfermeiro. Advogado. Especialista em Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito do Consumidor 
pela Faculdade de Ensino Superior da Paraíba – FESP.

2 Enfermeira. Doutora em Modelos de Decisão e Saúde pelo PPGMDS/UFPB. Docente do curso de 
Enfermagem do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.

3 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pelo PPGEnf /UFPB. Docente do curso de Enfermagem do Centro 
Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. 
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confirmados de coronavírus no interior dos estabelecimentos prisionais, aliada a falta 

de informações oficiais sobre o verdadeiro estado de saúde dessa população, o que 

comprova a negligência estatal agravada pelo estado de coisas inconstitucional 

que se mostra no sistema prisional brasileiro.

Descritores: Saúde pública. Pandemias. Prisões. Direito à saúde. 

ABSTRACT

Objective: It analyzes the practices used in penal establishments to combat the spread 

of the coronavirus in view of the unconstitutional state of affairs in the prison system 

declared by the Federal Supreme Court. Methodology: Theoretical-reflective study, 

derived from studies and debates pertinent to Public Health in the prison system, given 

the pandemic triggered by the coronavirus, applied to the prison population, a socially 

vulnerable group, in association with state civil responsibility and the state of affairs 

thesis unconstitutional of the Brazilian prison system. Results and discussion: There 

is a clear state omission in the provision of specific services, vilifying constitutional 

rights and guarantees, notably the right to health, which compromises the existential 

minimum and the right to life. The unconstitutional state of affairs in the Brazilian 

prison system ends up preventing effective action that at least mitigates the health 

problems encountered. With the curve of diagnosed cases on the rise, data from 

the National Penitentiary Department show that less than 1% of the population was 

tested for the diagnosis of coronavirus, which leads to an evident phenomenon of 

underreporting of cases in the Brazilian prison population. In this panorama, we can 

see the appearance of very timid parallel actions with the prison population and civil 

servants. Conclusion: It is clearly evident the underreporting of confirmed cases of 

coronavirus inside prison facilities, coupled with the lack of official information on the 

true state of health of this population, which proves the state negligence aggravated 

by the unconstitutional state of affairs that is shown in the Brazilian prison system.

Descriptors: Public health. Pandemics. Prisons. Right to health.

INTRODUÇÃO

Desde os primeiros diagnósticos confirmados do atual coronavírus causador da 

COVID-19, há uma global preocupação quanto as formas de combate, transmissão, 

imunização e cura dessa doença que vem causando diferentes impactos em todos 

os países do mundo, incluindo o Brasil. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) classifica o novo coronavírus como Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional, o mais alto nível de alerta da organização (OMS, 2020).
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Em 01 de maio de 2020 foram confirmados no mundo 3.181.642 (três milhões, 

cento e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois) casos de COVID-19 e 224.301 

(duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e uma) mortes (OMS, 2020). Nesta mesma 

data, no Brasil a transmissão comunitária da COVID-19 chega a 85.380 (oitenta e 

cinco mil, trezentos e oitenta) casos confirmados e 5.901 (cinco mil, novecentas e 

uma) mortes (OPAS, 2020).

Numa perspectiva nacional, apesar dos esforços despendidos para o combate, 

pouco se discute sobre os números de casos e medidas adotadas no sistema penitenciário 

brasileiro e, diante do estado de coisas inconstitucional que se verifica nesse sistema 

tornam-se necessários estudos que discutam as medidas adotadas pelo sistema 

carcerário a população penitenciária, grupo altamente vulnerável, principalmente 

em tempos de pandemia, como evidencia a situação atual.

O ambiente de confinamento totalmente insalubre, a falta de insumos mínimos 

para manutenção da higiene corporal e do ambiente, a falta de assistência médica, 

a disseminação da violência nos presídios, a precária assistência jurídica e muitas 

outras violações refletem a reiterada violação dos direitos e garantias fundamentais 

dos presidiários, o que poderá provocar danos irreparáveis.

A conjuntura difamatória e animalesca dos estabelecimentos prisionais brasileiros 

revela-se de grandiosidade, enredamento e circunstâncias ímpares, que correspondem a 

uma privação inveterada do sistema carcerário brasileiro e mundial, contaminando, 

em maior ou menor grau, todos os apenados nele recolhidos.

A omissão estatal frente a este problema demonstra importância singular, pois 

um ente que toma para si a responsabilidade de punir o detento e ao mesmo tempo 

garantir a cadeia de custódia, bem como sua incolumidade física e psíquica, não 

pode se imiscuir da tarefa de fornecer o mínimo existencial e garantir a dignidade 

da pessoa notadamente quanto ao direito à saúde, violando de diversas formas 

possíveis os direitos a eles garantidos.

O presente artigo tem como objetivo analisar criticamente as práticas de 

combate a pandemia coronavírus junto aos reclusos do sistema penitenciário nacional, 

dado o estado de coisas inconstitucional dos presídios nacionais declarado pela 

justiça brasileira.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo teórico de cunho reflexivo, realizado a partir de estudos 

e debates pertinentes à Saúde Pública no sistema prisional, diante da pandemia 

desencadeada pelo coronavírus, aplicada a população carcerária, em associação 

com a responsabilidade civil estatal e a tese do estado de coisas inconstitucional do 

sistema prisional brasileiro. 

 Tal construção foi desenvolvida de forma dialógica sobre as práticas utilizadas 

nos estabelecimentos penais para combater a propagação do coronavírus causador 
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da COVID-19 frente ao estado de coisas inconstitucional do sistema prisional declarado 

pelo Supremo Tribunal Federal.

As reflexões propostas foram embasadas à luz da literatura pertinente no 

direito brasileiro, bem como dos dados oficiais do governo federal no combate a 

pandemia do coronavírus, além da própria experiência dos autores no campo da 

saúde e jurídico e da literatura acerca do sistema prisional. 

Para análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo que consistem 

nas fases de pré-análise, codificação, inferência e interpretação dos dados, conforme 

propõe Bardin (2016). Portanto, a apresentação das explanações a serem tecidas se 

dará na forma de categorias temáticas sobre o tema, advindos de interpretações da 

literatura e de impressões reflexivas dos autores. Ademais, como não houve nenhuma 

interação de pesquisa direta/aplicada, excluiu-se a necessidade de submeter o 

estudo a trâmites éticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise categorial de conteúdo permitiu a construção de seis categorias, 

conforme será evidenciado a seguir: 

CONTEXTO HISTÓRICO

Remonta à antiguidade a história das prisões. Visando unicamente preservar os 

réus até o julgamento ou execução, sua finalidade era ser um lugar de custódia e tortura. A 

primeira que se teve notícia foi o Hospício San Michel, em Roma (MAGNABOSCO, 1998).

A história do sistema prisional no Brasil, remonta aos tempos coloniais, sendo 

que o primeiro registro sobre a existência de prisão em território pátrio está no Livro 

V das Ordenações Filipinas do Reino, que atribuía à Colônia, entre outras funções, 

a de prisão de degredados, sendo a Casa de Detenção do Rio de Janeiro a primeira 

delas (LIMA FILHO, 2006).

Compreende-se as prisões como instituições totais organizadas com o objetivo 

de proteger a sociedade contra os perigos de ruptura do tecido social pelo crime que, 

na maioria das vezes, não possibilitam a inclusão social das pessoas encarceradas. As 

instituições totais são aquelas em que um grande número de indivíduos em situação 

semelhante leva uma vida fechada e formalmente administrada, onde todos os 

aspectos da vida diária são racionalizados, realizados no mesmo local e sob uma 

única autoridade (GUIMARÃES et al., 2006).

O Sistema Penitenciário Brasileiro vigente está muito aquém de corresponder 

aos objetivos mundiais de humanização da pena e valorização da pessoa humana, 

notadamente quanto à assistência à saúde. O surgimento da instituição da forma 

como a conhecemos atualmente, como penalidade para infratores da lei, não tem 

suas raízes na reforma do sistema judiciário e penal citado acima, mas, nas instituições 

de correção da idade clássica. 
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Foucault (1987) já afirmava que a prisão é sem exterior nem lacuna; não se 

interrompe, a não ser depois de terminada totalmente sua tarefa; sua ação sobre 

o indivíduo deve ser ininterrupta; uma disciplina incessante. Nela ocorre um poder 

quase total sobre os detentos. Tem seus mecanismos internos de repressão e de 

castigo: disciplina despótica.

Conceituados como todos aqueles meios utilizados pela justiça com a finalidade 

de alojar pessoas presas, quer provisórios, quer condenados, ou ainda aqueles que 

estejam submetidos à medida de segurança (BRASIL, 2019). Os números da população 

carcerária no Brasil, em dezembro de 2019, envolviam 748.009 (setecentos e quarenta 

e oito mil e nove) reclusos (BRASIL, 2020a).

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Não é impróprio afirmar que todas as pessoas são titulares de direitos 

fundamentais e que a qualidade de ser humano constitui condição suficiente para 

a titularidade de tantos desses direitos. Alguns direitos fundamentais específicos, 

porém, não se ligam a toda e qualquer pessoa. Na lista brasileira dos direitos 

fundamentais, há direitos de todos os homens — como o direito à vida e o direito à 

saúde —, mas há também posições que não interessam a todos os indivíduos, referindo-

se apenas a alguns — aos presos, por exemplo (MENDES, 2009).

Tratando-se do princípio da indisponibilidade que se funda na dignidade 

humana e está vinculada à potencialidade do homem de se autodeterminar e de ser 

livre, nem todos os direitos fundamentais possuem tal característica. Apenas os que 

visam resguardar diretamente a potencialidade do homem de se autodeterminar 

devem ser considerados indisponíveis (KUMAGAI, MARTA, 2010).

Indisponíveis, portanto, são os direitos que visam resguardar a vida biológica 

— sem a qual não há substrato físico para o conceito de dignidade — ou que intentem 

preservar as condições normais de saúde física e mental bem como a liberdade de 

tomar decisões sem coerção externa. Nessa perspectiva, é inalienável o direito à 

vida, à saúde, à integridade física e às liberdades pessoais, a exemplo da liberdade 

ideológica e religiosa, liberdade de expressão, direito de reunião, entre outros.

As providências apropriadas para a proteção do direito à vida a que o Estado 

está obrigado podem variar de âmbito e de conteúdo, conforme a maior ou menor 

ameaça com que os diferentes elementos da vida social desafiam tal direito (MENDES, 

2009). É aqui onde se situa a garantia do mínimo existencial, pois o estado assume 

uma obrigação mais acentuada de proteção dos indivíduos que se encontram sob 

sua direta tutela ou custódia, a exemplo dos presidiários (BRASIL, 2008).

Os direitos fundamentais em geral excitam o dever de proteção a cargo do 

estado. É intuitivo, porém, que essa obrigação suba de ponto quanto mais elevado 

for o peso do direito no ordenamento constitucional. O Estado deverá valer-se dos 

meios tanto mais vigorosos quanto mais relevante for o direito fundamental e quanto 

mais potencialmente hostil ao direito e danoso ao bem juridicamente tutelado for 



13 

o comportamento que se deseja prevenir. A vida humana – como valor central do 

ordenamento jurídico e pressuposto existencial dos demais direitos fundamentais, 

além de base material do próprio conceito de dignidade humana – impõe sérias 

medidas para a sua proteção (MENDES; BRANCO, 2012). 

A Dignidade da Pessoa Humana assume relevo como valor supremo de toda 

sociedade para o qual se reconduzem todos os direitos fundamentais. É uma qualidade 

intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito 

e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicado, nesse sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 

sua participação ativa e o corresponsável nos destinos da própria existência e da 

vida em comunhão com os demais homens (CUNHA JUNIOR, 2013).

Não obstante a inevitável subjetividade envolvida nas tentativas de discernir 

a nota de fundamentalidade em um direito, e embora haja direitos formalmente 

incluídos na classe dos direitos fundamentais que não apresentam ligação direta 

e imediata com o princípio da dignidade humana, é esse princípio que inspira os 

típicos direitos fundamentais, atendendo à exigência do respeito à vida, à saúde, à 

integridade física e íntima de cada ser, ao postulado da igualdade em dignidade de 

todos os homens e à segurança. É o princípio da dignidade humana que demanda 

fórmulas de limitação do poder, prevenindo o arbítrio e a injustiça. Nessa medida, há 

de se convir em que os direitos fundamentais, ao menos de forma geral, podem ser 

considerados concretizações das exigências do princípio da dignidade da pessoa 

humana (MENDES; BRANCO, 2012). 

Quanto aos mecanismos de aplicabilidade dos direitos fundamentais o art. 5º, 

caput, deve ser interpretado a partir do princípio da unidade da Constituição, para 

se entender que todas as pessoas, físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, com 

a residência ou não no Brasil, são destinatárias dos direitos e garantias fundamentais 

previstos na Constituição, salvo quando a própria Constituição exclui algumas delas 

(CUNHA JUNIOR, 2013). 

A Constituição Brasileira de 1988 filiou-se a essa tendência, conforme se lê no 

art. 5º do texto, em que se diz que “as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais tem aplicação imediata”. O texto se refere aos direitos fundamentais 

em geral, não se restringindo apenas aos direitos individuais.

Em paralelo, o princípio da reserva do possível é alvo de fervorosos debates 

entre juristas, pois, não obstante, tem sido invocado em várias circunstâncias, 

seja com escopo de justificar possíveis omissões estatais, ou mesmo para servir de 

parâmetro, visto que, nem sempre “o possível” é tão restrito como se deseja demonstrar. 

Principalmente porque há grande movimento internacional com intuito de efetivar 

os direitos e garantias fundamentais do homem (QUEIROZ; LIRA, 2012).

Como se sabe, a doutrina aponta a dupla vertente dos direitos fundamentais 

e sociais, sendo uma, de natureza negativa, pregando que o Estado ou terceiros 
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devem abster-se de praticar atos que o prejudiquem, e a outra, de natureza positiva, 

ao fomentar um Estado prestacionista para implementar tais direitos (LENZA, 2015). 

A falta de recursos não pode ser guindada a obstáculo à efetivação dos direitos 

fundamentais sociais, pois imaginar que a realização desses direitos depende caixas 

cheios do Estado significa reduzir a sua eficácia a zero, o que representaria uma 

violenta frustração da vontade constituinte e uma desmedida contradição do modelo 

do Estado de Bem-Estar Social (BRASIL, 2014).

RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL

A Responsabilidade civil pode ser conceituada como sendo a aplicação de 

medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a 

terceiros em razão de ato próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou 

de fato de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de simples imposição legal 

(DINIZ, 2014).

A acepção que se faz de responsabilidade, portanto, está ligada ao surgimento 

de uma obrigação derivada, ou seja, um dever jurídico sucessivo, em função da 

ocorrência de um fato jurídico lato sensu. Responsabilidade, para o Direito, nada mais 

é, portanto, que uma obrigação derivada, um dever jurídico sucessivo de assumir 

as consequências jurídicas de um fato, consequências essas que podem variar 

(reparação dos danos e/ou punição pessoal do agente lesionante) de acordo com 

os interesses lesados (GONÇALVES, 2015; GAGLIANO; PAMPLONA FILHO 2015).

A responsabilidade extracontratual das pessoas jurídicas de direito público 

pelos danos causados pelos seus órgãos ou funcionários no exercício de suas funções 

públicas oferece rico conteúdo doutrinário. Dentre várias teses defendidas, a teoria 

do acidente administrativo parte do pressuposto de que os funcionários fazem um 

todo uno e indivisível com a própria administração, e se, na qualidade de órgãos 

desta, lesarem terceiros por uma falta cometida nos limites psicológicos da função, 

a pessoa jurídica será responsável.

De todas essas teorias, a que trata do acidente administrativo ou risco 

administrativo é a que foi adotada pelo direito brasileiro no que concerne a atos 

comissivos de funcionário, pois o Código Civil dispõe que as pessoas jurídicas de 

direito público interno são responsáveis pelos atos dos seus agentes que causem 

danos a terceiros (BRASIL, 2002). Na mesma linha a Constituição Federal preceitua 

que as pessoas jurídicas de direito púbico e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa 

(BRASIL, 1988; DINIZ, 2014).

Com essas assertivas a Constituição Federal e o Código Civil consagram a ideia 

de que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado respondem pelos 

danos que seus funcionários causem a terceiro, sem distinção da categoria do ato, 

adotando, portanto, nas relações entre o Estado e o administrado a responsabilidade 
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objetiva da pessoa jurídica de direito público, por comportamento danoso, fundada 

na teoria do risco, segundo o qual basta, para que o Estado responda civilmente, 

que haja dano, nexo causal e que o funcionário se ache no exercício da função no 

momento do evento prejudicial a direito particular.

RECONHECIMENTO DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO

O Estado de Coisas Inconstitucional é uma espécie do gênero Ativismo Judicial, 

do qual o Poder Judiciário passa através de uma decisão de sua lavra, a exigir um 

comportamento positivo, uma ação, do Executivo ou Legislativo, no condão de 

concretizar Direitos Fundamentais massivamente violados por omissões reiteradas 

destes poderes supra, e com isso, seja evitado um abarrotamento do Judiciário com 

demandas individuais (ARRUDA, 2016). 

 Portanto, não mais se discute o cabimento ou não da responsabilidade civil 

Estatal nestes casos, uma vez que a doutrina e agora a jurisprudência, em uníssono, 

corroboram acerca do reconhecimento da responsabilidade. De fato, não há como 

negar que essa minoria estigmatizada, ao adentrar no sistema prisional, sofre um 

ultraje nos seus direitos fundamentais mais básicos, como assistência médica, falta de 

insumos para manutenção dos presídios, condições mínimas de higiene e espaço nas 

celas, violência nos presídios, assistência jurídica, submissão a tratamento desumano 

ou degradante, penas cruéis, integridade física e moral, e não menos importante, o 

direito à vida (DULLIUS; HARTMANN, 2011).

 Relativo a este assunto, a Corte Europeia de Direitos Humanos –CEDH – recebeu 

nos últimos anos, milhares de reclamações de presos de vários países europeus 

pleiteando indenizações por danos morais sofridos (BRASIL, 2015). Diante desse 

fato, a Corte entendeu que o tratamento degradante deve atingir um nível mínimo 

de gravidade para dar ensejo à indenização, a depender da análise de todas as 

circunstâncias do caso concreto, incluindo a duração do encarceramento, seus 

efeitos físicos e mentais e as condições efetivas da detenção, como o espaço físico 

individual na cela, privacidade no uso dos lavatórios, a ventilação e a iluminação das 

celas e a higiene, entre outros (LIMA, 2010).

 Porém, em alguns dos casos a Corte aplicou uma decisão extra petita. Criado 

pela via jurisprudencial e, após o vislumbre da superlotação prisional como um 

problema estrutural e sistêmico Estatal, o denominado “julgamento piloto” identifica 

as causas do problema e determina ao Estado-réu a adoção de medidas para pôr fim 

às violações constatadas e para minorar, tanto quanto possível, suas consequências. 

 O caso mais emblemático dessa intervenção é o Holt v. Sarver, relativo ao sistema 

prisional do Arkansas (EUA, 1970). Trata-se do primeiro caso em que o Judiciário norte-

americano declarou a inconstitucionalidade de todo o sistema prisional de um Estado, 

por infligir cruel punição aos presos, em afronta aos seus direitos constitucionais. 

Casos semelhantes já se deram na Colômbia, Califórnia – EUA, entre outros.
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 O Estado de Coisas Inconstitucional pode ser declarado em hipótese alguma 

de uma forma vulgar ou leviana, revelando-se dessa forma, uma medida de caráter 

absolutamente excepcional (BRASIL, 2015). Deve-se necessariamente ser comprovado 

os desvios de finalidades capazes de alterar de forma insustentável o gozo de direitos 

fundamentais protegidos como cláusulas pétreas pela nossa ordem constitucional, 

por ação ou omissão contrária ao que os direitos fundamentais buscam tutelar, 

necessária a existência de uma violação massiva dos direitos fundamentais que se 

perceba já sistematizada, como demonstra o caso. 

ESTATÍSTICAS E MEDIDAS DE CONTROLE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE 
AO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19 NO SISTEMA CARCERÁRIO 
NACIONAL

 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta 

um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios 

graves. Aqui, a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser 

assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar 

por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% 

podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte 

ventilatório) (BRASIL, 2020a).

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 

agente desse vírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 após casos registrados 

na China e provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19) (OMS, 2020).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados em 1937. No entanto, foi em 1965 

que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, 

parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com o vírus comum ao longo 

da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais 

comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha 

coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1 (BRASIL, 2020a).

O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), é o órgão do governo federal 

que fiscaliza o cumprimento da execução penal em todo o país, bem como centraliza 

as informações referentes ao sistema penitenciário nacional. Conforme dito alhures, 

segundo fontes do DEPEN, em dezembro de 2019, população carcerária no Brasil, 

chegou a 748.009 (setecentos e quarenta e oito mil e nove) reclusos (BRASIL, 2020b).

Todavia em que pese essa gigantesca população vulnerável, os dados do DEPEN 

mostram que foram feitos 705 (setecentos e cinco) testes da doença, com 168 (cento 

e sessenta e oito) suspeitas, 208 (duzentos e oito) detecções e 10 (dez) óbitos. Ou seja, 

menos de 1% (um por cento) da população carcerária foi testada para detecção do 

COVID-19 até a data de 01 de maio de 2020 (BRASIL, 2020c).

Quanto às medidas específicas no combate a pandemia coronavírus no sistema 

penitenciário nacional, percebe-se uma articulação do DEPEN junto aos gestores 

estaduais para unificar as medidas de isolamento e controle.
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Dentre as medidas citadas, é importante subdividi-las em dois grupos. O primeiro, 

referente as medidas adotadas pelos gestores e servidores que atuam no sistema 

penitenciário nacional, citam-se: realização de videoconferências com todos os 

representantes dos estados para repassar orientações a respeito da prevenção e dos 

cuidados a serem adotados, reforço quanto a adoção dos protocolos do Ministério da 

Saúde sobre o coronavírus, formação de grupo de trabalho para auxiliar os gestores 

estaduais, cronograma de atividades educacionais com os servidores das unidades 

prisionais e desenvolvimento de protocolos de atuação preventiva para o sistema 

penitenciário. Já para os internos do sistema penitenciário podem citar a suspensão 

das visitas sociais, atendimento de advogados, suspensão de escoltas (BRASIL, 2020d).

ANÁLISE CRÍTICA DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA E A 
RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL

É notório que o estado brasileiro desde priscas eras vem se omitindo quanto 

a assistência à população carcerária, vilipendiando os direitos a ela garantidos e 

principalmente o direito à saúde em seus três níveis de assistência.

Neste cenário, os direitos e garantias fundamentais, dentre eles a saúde, formam 

o mais importante arcabouço constitucional protetivo da sociedade brasileira. 

Nela incluída também a população carcerária, grupo socialmente vulnerável e, em 

última análise, acaba por tolher o próprio direito a vida e o seu mínimo existencial, 

principalmente em tempos de pandemia o qual passa o planeta.

Com a flagrante omissão inconstitucional do governo brasileiro frente à 

assistência à saúde nos estabelecimentos prisionais, resta incontroversa a sua 

responsabilidade civil e, aliado ao reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal do 

estado de coisas inconstitucional dificilmente se vislumbra um panorama favorável 

à mitigação dos problemas de saúde lá encontrados.

Reduzindo a análise do presente artigo às medidas específicas de combate 

à  pandemia da COVID-19, o que se percebe é que, novamente, a ausência do 

aparato estatal para a população prisional, amalgamada com o estado de coisas 

inconstitucional dos presídios nacionais, foram uma massa amorfa de pessoas 

humanas negligenciadas, desprezadas e subjugadas nos mais diferentes níveis de 

abordagem, incluindo a assistência à saúde.

Ora, analisando os dados apresentados pelo DEPEN, enquanto alguns estados 

da federação suspenderam as visitações dos familiares e advogados aos reclusos, 

uma espécie de lockdown ou confinamento carcerário, outros estados ainda estão 

permitindo a visitação dos presos por seus familiares e advogados. Todavia, não 

consta nenhum dado oficial do governo federal quanto à eficácia das medidas 

adotadas para controle da disseminação do coronavírus, o que dificulta de 

sobremaneira o estabelecimento de metas a serem cumpridas e medidas a serem 

adotadas no âmbito do sistema prisional brasileiro.
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No presente momento, as notificações dos casos da COVID-19 encontram-se 

em franca ascendência no Brasil. O Ministério da Saúde aponta que, pelas dimensões 

continentais que se desdobra nosso território, é muito difícil prever em que momento 

se dará o achatamento da curva de casos (BRASIL, 2020a). Isso somente demonstra a 

complexidade de se trabalhar nas mais variadas frentes de combate à disseminação 

do coronavírus.

Num primeiro momento, percebe-se que o Brasil, no tocante ao combate da 

pandemia da COVID-19 na população carcerária, está indo na contramão das 

práticas e orientações adotadas pela Organização Mundial da Saúde. De fato, a 

medida mais efetiva para traçar um real panorama da pandemia é somente com 

o teste em massa da população e o isolamento social, incluindo o sistema prisional, 

além de outras práticas de igual importância.

As más condições carcerárias, falta de higiene no interior das prisões, ambiente 

totalmente insalubre, falta de atendimento médico hospitalar, falta de insumos e 

materiais relativos à saúde e higiene, a desinformação dos reclusos e as brigas de 

facções rivais e crime organizado no interior dos estabelecimentos prisionais, somente 

potencializam a dificuldade dos gestores no enfrentamento desse agravo a saúde 

de proporções planetárias.

Ao que parece, o fenômeno da subnotificação dos casos de coronavírus da 

população carcerária brasileira é por deveras, preocupante, em decorrência do 

pequeno número de testes realizados nos reclusos no sistema prisional foram testados. 

Ora, se há casos confirmados, mortes confirmadas, necessário se faz uma atuação 

mais efetiva, nos padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde para 

tentar evitar, quem sabe, a dizimação em massa da população carcerária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, percebe-se que o atual panorama do sistema de saúde prisional, 

notadamente no que tange ao combate do COVID-19 aos reclusos no sistema 

penitenciário nacional, é praticamente inexistente. Ações muito tímidas junto a este 

grupo vulnerável e aos servidores dos sistemas revelam que tais práticas estão muito 

longe das práticas ideais recomendadas pela Organização Mundial da Saúde.

Ademais, é de uma clareza evidente a subnotificação dos casos confirmados de 

coronavírus no interior dos estabelecimentos prisionais, aliada a falta de informações 

oficiais sobre o verdadeiro estado de saúde dessa população vulnerável, o que 

comprova a negligência estatal agravada pelo estado de coisas inconstitucional 

que se mostra no sistema prisional brasileiro.

Por fim, não se vislumbra quaisquer perspectivas de mudanças para minimizar 

os problemas enfrentados pela população carcerária por parte do estado brasileiro 

e, com uma doença inédita, ainda sem cura e de altíssimo contágio como a COVID-19, 

um verdadeiro holocausto prisional é um horizonte que atualmente se desenha no 

sistema de saúde dos presídios brasileiros.
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RESUMO

Objetivo: verificar o saber do enfermeiro sobre a influência do ambiente na 

recuperação da criança hospitalizada proporcionando uma reflexão do quanto 

o enfermeiro é o principal fomentador de mudanças no que concerne ao ambiente 

terapêutico e melhorador de condições da saúde da criança. Metodologia: pesquisa 

de campo, descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa. A amostra constituiu-

se com 15 enfermeiros que atuam na clínica médica pediátrica e no setor de clínica 

cirúrgica do hospital infantil Arlinda Marques, tendo em vista a participação e 

efetivação de apenas 11 enfermeiros. Foi utilizado para coleta, um formulário 

composto por duas partes, o instrumento foi aplicado no formato de entrevista e 

a análise dos dados obtidos foi realizada através do método de Bardin. Resultados 
e discussão: os resultados foram sistematizados em três categorias temáticas, 

sendo elas: O ambiente pediátrico e a visão dos enfermeiros: conceituando 

e expondo saberes; O ambiente pediátrico e a repercussão biopsicossocial na 

criança hospitalizada; O enfermeiro como principal fomentador de mudanças no 

ambiente pediátrico: significado e importância. Conclusão: a ambiência adequada 

as particularidades voltadas a fase da criança, é um pilar, tratando-se do processo 
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2 Enfermeira. Mestra em Saúde Pública. Professora Assistente do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.
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de reabilitação da saúde do paciente pediátrico em período hospitalizado. 

Descritores: Ambiência em saúde. Criança hospitalizada. Assistência de enfermagem.

ABSTRACT

Objective: to verify the knowledge of the nurse about the influence of the environment 

in the recovery of the hospitalized child, providing a reflection of how much the nurse 

is the main promoter of changes regarding the therapeutic environment and the 

improvement of the child health conditions. Methodology: field research, descriptive, 

exploratory, with a qualitative approach. The sample consisted of 15 nurses who 

work in the pediatric medical clinic and in the surgical clinic sector of the children’s 

hospital Arlinda Marques, in view of the participation and effectiveness of only 11 

nurses. A two-part form was used for collection, the instrument was applied in an 

interview format and the analysis of the data obtained was performed using the Bardin 

method. Results and discussion: the results were systematized into three thematic 

categories, namely: The pediatric environment and the nurses’ view: conceptualizing 

and exposing knowledge; The pediatric environment and the biopsychosocial impact 

on hospitalized children; The nurse as the main promoter of changes in the pediatric 

environment: meaning and importance. Conclusion: the appropriate ambience and 

the particularities aimed at the child’s phase, is a pillar, dealing with the process of 

rehabilitation of the health of pediatric patients in hospital.

Descriptors: Health environment. Hospitalized child. Nursing care.

INTRODUÇÃO

A hospitalização infantil traz muito sofrimento para a criança, para família e 

representa uma situação jamais vivenciada, a qual modifica toda a sua rotina. Os 

episódios de estresse são frequentes no cotidiano desse tipo de paciente, pois a 

criança é inserida em um ambiente cheio de “tabus”, com pessoas desconhecidas 

que estão a todo o tempo a tocando, falando coisas diferentes, executando 

procedimentos que causam dor, sem ao menos explicar, na maioria das vezes, para 

quê e porque está sendo realizado tal processo (VEIGA; SOUZA; PEREIRA, 2016).

Uma experiência como a hospitalização, as deixam amedrontadas, causa 

desconforto, descontentamento, ansiedade, inquietação, alto nível de estresse, pois 

mesmo com a hospitalização, a necessidade de brincar e ter liberdade, não cessa. Na 

maioria das vezes os profissionais envolvidos na assistência, estão tão empenhados 

na melhora do corpo biológico, que não dão a importância necessária as questões 

psicossociais do paciente (OLIVEIRA et al, 2015).
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A teoria de Florence Nightingale aborda a atribuição de fatores que viabilizem 

um ambiente agradável, no sentido de propiciar o processo de cura e recuperação. 

O cuidado aos soldados levou Florence a refletir sobre as condições que poderia 

ajudar ou não naquele momento de recuperação, durante a guerra da Crimeia. A 

teoria muito enfatiza fatores como iluminação, limpeza, ruídos, odores, alimentação 

e ventilação como principais influenciadores no processo saúde-doença, levando 

em consideração o que era comum na época (MEDEIROS; ENDERS; LIRA, 2015). 

Trazendo para os dias atuais pode-se notar a evolução dos elementos 

ressaltados na teoria de Nightingale, sabendo que o ambiente não se resume somente 

a fatores típicos, como foram citados, mas a todas as condições externas que possam 

influenciar diretamente e indiretamente na saúde em contexto biopsicossocial.

Sabe-se que no âmbito da enfermagem a assistência dada ao paciente reflete 

em tal preocupação com o meio no qual está inserido. Entretanto, ao analisar esta 

questão do meio ambiente, esquece-se de ressaltar no que se diz respeito ao bem-

estar emocional.

Quando uma criança é hospitalizada, devemos nos preocupar não só com a 

patologia física, pois a hospitalização devasta e acarreta sentimentos negativos, 

podendo repercutir de uma forma prejudicial na sua saúde mental e física (VEIGA; 

SOUZA; PEREIRA, 2016).

 O enfermeiro tem um papel fundamental neste processo, por ser quem está 

mais próximo da criança e torna-se fundamental que exista um relacionamento 

interpessoal humanizado, onde a criança se sentirá à vontade e confiante quanto ao 

período de hospitalização. Por diversas vezes as necessidades reais da criança passam 

despercebidas, devido grande demanda com a qual o profissional de enfermagem 

tem que arcar, porém cada paciente precisa ser assistido de uma forma integral e 

dentro de suas distintas carências. Para isto o enfermeiro precisa ter a sensibilidade 

de perceber os diversos fatores que naquele ambiente podem estar influenciando 

no contexto biopsicossocial da criança e consequentemente no retardo de sua 

recuperação (MURAKAMI; CAMPOS, 2011; REGINO et al, 2019). 

Após análise de todas estas informações e pesquisas, o que presidiu o estudo 

em questão foi saber qual a influência do ambiente na recuperação do paciente 

pediátrico, o que pode ser feito para que a estadia da criança no hospital não acarrete 

danos à recuperação e qual o conhecimento do enfermeiro sobre a influência do 

ambiente no processo de recuperação da criança.

A realização do estudo tem em sua relevância o seguinte questionamento: qual 

o conhecimento do enfermeiro sobre a influência do ambiente na recuperação de 

um paciente pediátrico?

Objetivou-se verificar o saber do enfermeiro sobre a influência do ambiente 

na recuperação da criança hospitalizada proporcionando uma reflexão do quanto 

o enfermeiro é o principal fomentador de mudanças no que concerne ao ambiente 

terapêutico e melhorador de condições da saúde da criança. 
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METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de campo, descritivo, exploratório, com abordagem 

qualitativa.

O método qualitativo é usado para se estudar pessoas pertencentes a grupos com 

limites previamente estabelecidos, além de ser bastante utilizado como um meio para 

o desenvolvimento de pesquisas que buscam maneiras de tentar compreender o que 

está além do quantificável, ou seja, métodos que propõem a análise da subjetividade 

e do discurso do entrevistado, de maneira sistemática e precisa (MINAYO, 2010).

A pesquisa foi realizada na instituição hospitalar Complexo Hospitalar de 

Pediatria Arlinda Marques, no município de João Pessoa, Paraíba, Brasil, com os 

profissionais que trabalham nos setores Unidade de Clínica Médica e Unidade de 

Clínica Cirúrgica.

O universo foi composto por 20 enfermeiros. A amostra constituiu-se com 15 

enfermeiros que atuam na clínica médica pediátrica e no setor de clínica cirúrgica 

do referido hospital, sendo que 4 enfermeiros se recusaram a participar da pesquisa, 

tendo em vista a participação e efetivação de apenas 11 enfermeiros. 

A amostra foi elencada de forma não probabilística, por conveniência. Foi usado 

como critério de inclusão enfermeiros que trabalham na clínica médica e cirúrgica 

da ala pediátrica do hospital infantil Arlinda Marques e como critérios de exclusão, 

enfermeiros que não aceitaram participar da pesquisa, ou que estavam ausentes 

por motivos de férias ou afastamento de suas atividades no período da coleta e que 

não faziam parte do quadro de profissionais da clínica médica e clínica cirúrgica, 

devido ao contato menor com pacientes por tempo limitado. 

Para a coleta de dados utilizou-se um formulário composto por duas partes, 

sendo a primeira relacionada a caracterização da amostra e a segunda voltada aos 

aspectos iminentes ao objeto estudado. O instrumento foi aplicado no formato de 

entrevista, em local seguro e livre de interrupções. Os dados foram analisados a partir 

da captação do áudio do entrevistado, transcritos na íntegra de forma imediata 

após a coleta a fim de garantir a fidedignidade das informações.

A análise dos dados obtidos foi realizada através do método de Bardin que 

descreve a análise de conteúdo, consistindo em uma categorização temática 

do próprio conteúdo inserido no discurso dos entrevistados através de técnicas 

sistemáticas. O prosseguimento metodológico baseado nesse método dar-se-á pelas 

fases da análise do conteúdo que consistem em: pré-análise dos dados coletados, 

exploração do material e o tratamento dos resultados (BARDIN, 2011). 

A análise dos dados sociodemográficos deu-se através da utilização da 

estatística simples, lançados no Excel 2013, mediada pela frequência relativa e 

absoluta dos dados elencados no instrumento de coleta.

A coleta foi realizada após parecer favorável com Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro Universitário de João Pessoa, de acordo com o CAAE 04448818.7.0000.5176 

e atendeu o que preconiza a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  



26 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram entrevistados 11 enfermeiros atuantes no setor de clínica médica e clínica 

cirúrgica do Hospital pediátrico Arlinda Marques. Destes, 8 eram do sexo feminino 

(72,7%). Quanto a faixa etária, 7 (63,6%) tinham de 30 a 49 anos e 4 (36,3%) tinham de 

50 a 69 anos. Quanto à experiência profissional na pediatria, 9 enfermeiros (81,8%) 

tinham de 1 a 10 anos de atuação na pediatria e 2 (18,1%) acima de 11 anos. 

Quanto ao conhecimento dos enfermeiros sobre a influência da ambiência 

na recuperação do paciente pediátrico, foram elencadas categorias a partir 

dos discursos dos profissionais, sendo elas: 1- O ambiente pediátrico e a visão 

dos enfermeiros: conceituando e expondo saberes; 2- O ambiente pediátrico e a 

repercussão biopsicossocial na criança hospitalizada; 3- O enfermeiro como principal 

fomentador de mudanças no ambiente pediátrico: significado e importância.

CATEGORIA 01: O AMBIENTE PEDIÁTRICO E A VISÃO DOS ENFERMEIROS: 
CONCEITUANDO E EXPONDO SABERES

De acordo com os discursos dos enfermeiros, foi possível observar a partir das falas 

que a maioria consegue conceituar o que entende sobre ambientalização pediátrica 

de forma clara, de acordo com a literatura, utilizando definições que remetem a 

experiências de suas rotinas. Isto é algo fundamental, levando em consideração 

a importância que o ambiente tem para a criança se recuperar e sabendo que o 

enfermeiro é o profissional que dispõe de tratamento e acompanhamento contínuo 

no período de hospitalização infantil. 

“Eu compreendo a ambientalização pediátrica dessa forma, que a gente 

poderia melhorar em trazer algumas atividades pra... pra ... para os pacientes 

que estão internos, né?! Para que eles passassem a se sentir como se estivesse 

na sua própria casa, entendeu? Não um ambiente hospitalar, há uma diferença 

da criança para o adulto, que o adulto compreende que vai estar se tratando 

em um ambiente hospitalar, e a criança não. É.… e tudo que a gente puder 

fazer para que ele se sinta mais ambientado” Enfermeiro1

“Um... é.… a questão da iluminação, a questão dos leitos sendo mais 

confortáveis, então assim, eu acho que tudo isso é.… tudo isso é tão envolvido 

com todo o contexto do ambiente em que você está recebendo a criança 

né, acredito que isso ajude muito até na recuperação da... dela também” 

Enfermeiro9

“Ter a biblioteca, brinquedoteca, que traz um ambiente mais, digamos assim, 

tentar trazer mais perto de casa, pra que ele não se sinta tão dentro de... 

como se estivesse dentro de um hospital... tentar trazer mais o ambiente 

de casa, a parte mais é.… leve né? Do hospital pra tentar amenizar o local 
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que já é um pouco complicado pra própria criança que já fugindo da sua 

rotina” Enfermeiro10

Fazer com que o ambiente hospitalar venha a ser lúdico, mais agradável e leve, 

contribui de forma direta na percepção da criança, quanto a sua visão negativa 

sobre a necessidade de estar no hospital. (VEIGA; SOUZA; PEREIRA, 2016).

Desta forma é importante que os profissionais de enfermagem trabalhem 

focados não só nas manifestações clínicas, mas voltados para o tratamento do 

espaço físico, social e psicológico, tentando amenizar o estresse e sentimento de estar 

deslocado em tal ambiente. O enfermeiro deve ter muito mais que apenas um bom 

manejo técnico, pois são pacientes sensíveis e não tem a maturidade para entender 

que a internação é necessária para sua melhora (RIBEIRO et al, 2017).

Os enfermeiros apontaram que a criança já entra no hospital debilitada e com 

medo por estar em um lugar desconhecido e estressante. O ambiente acaba não 

sendo confortável para os pequenos, e nem tão pouco para os pais, o que agrava 

os episódios de estresse.

“...é todo uma conjuntura, certo? Porque desde que o paciente se retire do 

habitat natural que no caso, do seu domicílio e também vem uma conjuntura 

de um estado de debilitação, ele chega num ambiente hospitalar, um 

ambiente estressante, ele já não estar no seu melhor estado, porque já vem 

debilitado e adoentado e é um ambiente assim que as vezes de certa forma, 

se torna mais estressante ainda por conta da coletividade. O ambiente pra 

eles se tornam estressantes e isso implica numa... numa piora da evolução 

para que ele possa melhorar de uma forma mais harmônica” Enfermeiro6

 “A criança ela se sinta confortável melhora muito. Ambientalização 

pediátrica vai desde da estrutura do hospital, salas de recursos, é.… seja 

um ambiente né, que como eu disse, seja um ambiente alegre, um ambiente 

confortável para criança. Essa estrutura que a gente tem hoje, não oferece 

conforto para as crianças, também para o acompanhante, que são os pais” 

Enfermeiro7

A literatura nos mostra, que desde o momento que a criança entra em uma 

unidade hospitalar, já pode-se perceber a mudança de comportamento e até o 

desconforto explícito, isso porque é um ambiente estranho, longe do que é habitual. 

Além disto a criança tem que lidar com todos os sintomas da enfermidade que os 

afetam de forma contundente (RIBEIRO et al, 2017).

A Política Nacional de Humanização (PNH) procura potencializar a importância 

da ambiência em saúde, viabilizando que a unidade pediátrica de internação, seja um 

espaço que ofereça conforto, aliado a privacidade e afetivo no acolhimento, além 

de componentes estéticos que sejam suscetíveis ao olhar, audição, olfato (SOARES; 

RIBEIRO; BEZERRA, 2017; BRASIL, 2015).
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Descreveu-se ainda, pelos profissionais, que a pediatria deve ser colorida, 

animada, com desenhos e brinquedos, pois chama a atenção da criança, fazendo 

com que esqueçam por um momento o período conturbado que estão vivenciando. 

“Pronto o ambiente de pediatria acho que ele... ele... ele deve ser realmente 

algo caracterizado né... é.… colorido, ter brinquedos, ter pessoas agradáveis 

também, principalmente que saibam tratar bem, e animação” Enfermeiro4

“Seria é.… como aqui no Arlinda né que tem esses... tem esses bonecos 

desenhado na parede né? É.…é.… tem a questão também, acho que o que 

influencia também é a questão de janelas e tudo mais né, acho que é.… se 

fosse um ambiente, a ambientalização seria isso. E é como eu to dizendo, os 

desenhos na parede, porque as crianças elas realmente, eu realmente vejo 

elas olhando, ficar olhando querendo brincar com o desenhozinho que tá 

na parede lá nas enfermarias” Enfermeiro8

O cuidado na pediatria requer um olhar diferenciado, que remeta objetos, cores, 

conversas e momentos específicos da fase de uma criança. Durante a hospitalização 

a criança sente falta da sua rotina, como as brincadeiras, a liberdade de ir e vir, o 

conforto de sua casa e o acolhimento de sua família. É necessário que durante a 

internação às crianças tenham momentos de recreação, afim de realizar práticas 

próprias de sua idade. (RIBEIRO et al, 2018)

Também pode-se observar que alguns enfermeiros em seus respectivos discursos 

se distanciaram um pouco do real conceito de ambientalização pediátrica, trazendo 

uma perspectiva voltada para a segurança do paciente sob condutas dos enfermeiros. 

“Ambiente? O ambiente hospitalar é um ambiente que oferece as condições 

de uma boa assistência, que ofereça para o paciente. É... Incluindo tudo, 

né?!” Enfermeiro2

“Ambientalização pediátrica é, a criança está acomodada em um local que 

seja adequado, né... que a higiene seja específica, né... o ambiente tem que 

tá ventilado, a distância entre um leito e outro deve ter um espaço, mais ou 

menos isso, e a criança tem que se sentir confortável e livre” Enfermeiro3

“Isso acho que é de acordo com as crianças, certo?! É porque assim, quando 

a criança chega no hospital ela é furada. Chegou né, ela é furada, ela 

é invadida e ela tem medo. Chega umas pessoas estranhas, diferentes, 

principalmente na cirurgia quando é cortada, onde é costurada, onde tem 

todos os procedimentos que causam dor, então fica complicado, quanto 

mais a gente quebrar, brincar, acredito que os funcionários da pediatria, 

eles têm que brincar com as crianças, conversar com a criança, quando ela 

tiver com muito medo a gente tem que ter calma, tem que esperar o tempo 

dela, conversar! Procurar mesmo conversar, deixa ela mais tranquila possível 

para poder fazer o procedimento e não ir chegar fazendo, a gente tem que 

preparar” Enfermeiro5
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Sabe-se que a ambientalização pediátrica vai além da gentileza e paciência 

ofertadas pelos enfermeiros enquanto realização dos procedimentos, chamando 

tais atitudes de humanização. Também não diz respeito apenas à higiene do local 

e procedimentos técnicos eficazes. É preciso entender que existe uma conjuntura 

que engloba fatores físicos, biológicos e sociais, como também a interação dos 

profissionais com as crianças e familiares, para a construção de um espaço que 

auxilie no processo de cura. (LIMA et al, 2014; RIBEIRO; GOMES; THOFEHRN, 2014).

“Ambientalização? O setor, entendo como o setor que nós trabalhamos onde 

ter que ser o ambiente limpo e.... um ambiente limpo e higienizado... procurar 

manter um ambiente sempre higienizado saudável, as criança com as mães 

sempre é... com os curativos limpos com o acesso periférico trocado sempre 

que necessário em 72 horas trocar...” Enfermeiro11

Mesmo em unidades pediátricas estruturadas especificamente para internação 

da criança, os pequenos passam por traumas e acometimentos emocionais, pois 

a rotina é totalmente voltada para atender a patologia em si. Isto faz com que 

a necessidade de brincar e realizar atividades advindas da idade, passem por 

despercebidas aos olhos dos enfermeiros. Percebendo isto, é necessário que o 

ambiente proporcione suporte visual, sensorial e físico, promovendo um espaço 

acolhedor e confortável (GOSCH; TISSIANI, 2016).

Portanto, os resultados indicam que a ambiência pediátrica que atende 

especificamente a necessidade da criança em sua fase, é extremamente importante 

para a recuperação, levando em consideração um contexto biopsicossocial. O 

conforto, o acolhimento, a interação com os enfermeiros, o espaço físico lúdico, 

colorido e os momentos de recreação, são norteadores do resultado de uma 

recuperação que é esperado pela enfermagem (RONCHI; AVELLAR, 2016; RIBEIRO et 

al, 2017).

CATEGORIA 02: O AMBIENTE PEDIÁTRICO E A REPERCUSSÃO 
BIOPSICOSSOCIAL NA CRIANÇA HOSPITALIZADA

Quando se fala de repercussões psicológicas e sociais que o ambiente pode 

causar, tende-se a observar que os enfermeiros conseguem conceituar de forma 

mais objetiva a influência da ambiência como um ponto de atenção nos hospitais 

pediátricos. Conforme foi observado nas falas: 

“Porque a partir do momento que você trabalha na questão psicológica, você 

distrai a criança, a criança se esquece e brinca com o ambiente, ela esquece 

um pouco. Se você acha que criança não se estressa, se estressa muito, passa 

muitos dias no ambiente hospitalar, muita medicação, sendo furada, isso é 

um estresse constante para a criança. Então assim, se ela tá num ambiente 

que diminua o estresse para ela facilita muito na recuperação” Enfermeiro7
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“Olhe, eu vejo no sentido assim, é, se você chegar e forçar a criança, ela 

vai interferir, a gente chega num ambiente totalmente sério, rígido, só com 

normas. Se a gente não chegar um pouco ao nível da criança, ele vai interferir 

sim na recuperação” Enfermeiro5

“(...) Influência de uma forma não tão positiva, mas pra negativa, porque 

somos pessoas estranhas ao ambiente da criança, a criança sai do seu 

habitat natural, vem pra uma ambiente estranho, ele passa a ser agredido 

pelos procedimentos de enfermagem, então é toda uma conjuntura que leva 

a não ser um ambiente que seja favorável a essa evolução, mas ele precisa 

passar por esse caminho para poder evoluir e sair do seu estado debilitado, 

de debilitação e ficar bem pra poder retornar pra seu domicílio em estado 

de saúde estável” Enfermeiro6

Os discursos ratificam os estudos que afirmam a importância de um ambiente 

lúdico, acolhedor e confortável para a criança como pontos positivos durante o 

período de hospitalização.

Um ambiente lúdico oferece a criança momentos de distração e tranquilidade, os 

pequenos de sentem seguros, protegidos e mais à vontade, facilitando sua evolução 

no processo saúde-doença. Na pediatria é necessário que o cuidado seja menos 

mecânico e unidirecional, ressaltando que o tratamento deve ser realizado de forma 

integral e peculiar, abrangendo toda a conjuntura de necessidades dos pequenos 

e respeitando a condição do “ser criança” (GOMES, 2011; AZEVEDO; CUNHA, 2014).

Quando o espaço é arquitetado para suprir as necessidades das crianças e 

atende-las de forma integral, a hospitalização pode ser vista de uma forma mais 

positiva, fazendo com que os pequenos não desenvolvam episódios de trauma e de 

grande estresse. (RIBEIRO; GOMES; THOFEHRN, 2014).

Quanto as repercussões fisiológicas, alguns enfermeiros não souberam descrever 

ou explicar como ocorre e quais condições físicas são evidenciadas durante o processo 

de hospitalização, como pode-se ver nos discursos: 

“Fisiológica? melhora, né... um ambiente mais lúdico, mais leve e na 

psicossocial, eu acho que pra criança com certeza é bem melhor, o ambiente 

ser mais descontraído, ele não vai ter tanto uma carga negativa de tá 

dentro de um hospital, fora do seu cotidiano, fora do seu ambiente de casa” 

Enfermeiro10

“Sim! Tá mais voltado para a questão da higienização. Eu acredito que a 

questão da higienização... eu acredito que isso também influencia bastante” 

Enfermeiro9

De acordo com Gomes (2011), pesadelos, insônia, choro, rejeição materna e 

medo em excesso, podem ser evidencias iniciais da sobrecarga de estresse. Estudos 

mostram que a internação hospitalar traz malefícios desde que a criança tem que se 

separar da família, principalmente da mãe, fazendo com que sintam-se vulneráveis. 
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Através disto, a criança passa por situações que desencadeiam sintomas clínicos, o 

que na maioria dos casos, é confundido com os sintomas da doença.

Nos primeiros trinta dias de internação, a criança fica muito chorosa e inflexível. 

Também tende a afeiçoar-se com quem consegue introduzir o contato com ela. 

Já no segundo mês de internação, a criança começa a perder peso, o choro 

torna-se gemidos e pode-se observar um pequeno retrocesso no quociente de 

desenvolvimento, que seria o retardo, por exemplo, das funções motoras, sensoriais, 

atraso na linguagem e funções cognitivas.

Gomes (2011) ainda fala que no terceiro mês hospitalizada, a criança já não 

quer mais comunicar-se com ninguém, mantêm-se isolada de qualquer pessoa que 

tente contato, permanece deitada sempre de bruços, tem insônia, continua a perder 

peso. Além disto, o atraso motor se difunde e a criança desenvolve rigidez muscular, 

evidenciando-se principalmente na face. Após os noventa dias de internação, a 

criança encontra-se letárgica, incapaz de reagir ou expressar emoções, apática, 

em estado mórbido. 

Desta forma, percebe-se o quanto o período em que a criança está internada, 

pode ser prejudicial para o crescimento infantil e o quanto é importante que os 

enfermeiros saibam identificar as repercussões fisiológicas advindas da internação, 

para poder intervir neste processo e ajudar na reabilitação da saúde.

CATEGORIA 3: O ENFERMEIRO COMO PRINCIPAL FOMENTADOR DE 
MUDANÇAS NO AMBIENTE PEDIÁTRICO: SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA.

Conforme analisado, pode-se observar que alguns dos enfermeiros tiveram 

dificuldade em argumentar como poderiam atuar acerca da melhoria na 

ambientalização pediátrica. Nota-se que os profissionais demonstram uma certa 

dependência em terceiros para tomada de decisões quanto as atividades que devem 

executar. 

“Então a melhoria seria a gente, é.... sempre tentar pedir a administração 

da unidade, né, aquilo que realmente a criança se sente melhor, entendeu? 

Para que ele possa melhorar, é.... para que nós podemos sempre melhorar, 

o ... o.... o ambiente” Enfermeiro1

“Chamando o setor de higienização, porque a parte física, a gente 

infelizmente, não pode intervir. Eu não posso determinar que nessa enfermaria 

só tenha dois, ou três leitos, porque é a instituição quem vai dizer e também 

tipo assim, uma salinha de recreação, né, não é a enfermagem quem vai 

dizer se é pra ter ou não [...]” Enfermeiro3

Também foi citado por um enfermeiro a questão do tempo, informando que 

o foco em resolução de problemas administrativos do setor e averiguação de 
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medicações, os impossibilitavam de acompanhar a criança de perto e tratar do seu 

contexto psicossocial.

“Essa é complicada pra responder. Eu vejo assim, que a gente não tem muito 

tempo, de olhar a criança, de olhar questão psicossocial, essa questão mais 

de alma. A gente não tem muito tempo pra fazer essa parte. A gente faz 

medicação, resolve problema dos setor e resolve problemas de medicações e 

isso toma o tempo, quando a gente vai ver, terminou o plantão” Enfermeiro8

Segundo Spagnol et al (2018), o cuidado de enfermagem não pode ser limitado, 

pois tem seu próprio campo de conhecimento científico e capacitação para 

realização de intervenções, quando necessário. Vemos que os profissionais de 

enfermagem ainda atentam-se prioritariamente ao procedimento técnico e execução 

de tarefas, o que fragmenta a prática profissional e a torna mecânica e unidirecional. 

Observa-se resquícios de uma herança taylorista, onde a atuação do enfermeiro 

fundamenta-se a partir de uma supervisão e no controle de tarefas a serem realizadas. 

Outros enfermeiros apontaram que podem contribuir na recuperação estando 

presentes e atentos aos pacientes continuamente, desenvolvendo um olhar clínico 

para auxiliar em qualquer situação. Além disto, citou-se a importância de realizar a 

integração da família ao cuidado, permitindo que sejam protagonistas do tratamento 

da criança, sempre estabelecendo um diálogo e os tratando bem.

“O enfermeiro tem que dá uma boa assistência. Tem que atuar na assistência 

do paciente, observar, ter olho clínico... tá sempre atento para qualquer 

intercorrência. Ele tem que sempre está presente a todo instante, a todo 

instante. Também da assistência à família, né... para ela se integrar” 

Enfermeiro2

“Ah, conversando, brincando, tratando bem tanto a criança, como os pais. 

É isso” Enfermeiro4

“Pode atuar de uma forma em primeiro lugar, fazendo sua parte assistencial, 

mas uma das partes fundamentais, é ter um diálogo com a mãe, diálogo 

com a criança, de uma forma, que a criança se sinta confortável e sinta 

confiança naquele enfermeiro...” Enfermeiro6

Autores apontam que o cuidado compartilhado com a família traz benefícios 

para a criança. No momento em que a criança é internada, os pais internam-se 

também, gerando em si um sentimento de vulnerabilidade, pois lhe são negados a 

autonomia em poder escolher o que é viável ao seu filho. O diálogo com os pais é 

indispensável, pois o cuidado compartilhado afasta frustrações e sentimento de 

impotência por não saber sobre tratamentos e procedimentos, além de promover 

um acolhimento e interação com a família e criança, desencadeando um projeto 

terapêutico que integre a enfermagem e a família (RIBEIRO et al, 2017).
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É por meio desta interação com os pais, que a enfermagem consegue estabelecer 

uma relação de confiança com a criança. A família é uma ponte no cuidado e o 

enfermeiro se torna ponto de apoio e segurança para a criança (FREIRE, 2015).

O brincar, a conversa e a utilização do lúdico, também foram apontados pelos 

enfermeiros como estratégias benéficas na evolução da criança, pois ameniza o 

medo e os distrai. Ressaltou-se a necessidade de tratar a criança como criança, 

interagindo de acordo com o seu nível de entendimento, afim de ganhar sua confiança 

e consentimento para realizar procedimentos de forma atraumática. 

“Tratando as crianças como criança. Quando a gente for puncionar, eu tenho 

que dizer a ele que quanto mais ele colaborar, menos vai doer. Conversar 

com ele de uma forma com que ele entenda, brincar perguntar alguma coisa 

do tipo: “ta assistindo desenho?” “Ah, você viu o que?”, porque tira ele um 

pouco da mente, do medo, daquela sensação de pânico que eles têm. Isso 

é o que eu acho que a gente pode contribuir” Enfermeiro5

“Sendo extrovertido, brincando com as crianças, que é o que a gente faz 

aqui... e aí a gente atua com a parte do enfermeiro, que é a parte profissional 

e tem a parte que a gente tem que brincar com a criança, para que ela sinta 

segurança no profissional. A criança sede muito pra gente quando a gente 

chega, brinca e conversa com ela... aí ela deixa a gente fazer tudo” Enfermeiro7

Diante das afirmações, comprova-se o que se ver na literatura, sabendo que 

as atividades lúdicas são fundamentais na infância pois facilita o aprendizado, o 

desenvolvimento cognitivo e motor e melhora a condição de saúde física, social, e 

mental (VIDAL; CUNHA; COSTA, 2017).

O enfermeiro é o profissional que passa mais tempo com a criança durante a 

hospitalização, então deve executar estratégias que possam reduzir o impacto que 

a internação causa. Promover saúde é tratar da criança de forma humanizada, em 

um contexto biopsicossocial, ajudando-as a passar por seu estado de debilitação 

proporcionando mais benefícios do que malefícios (SILVA; BRANDÃO, 2016).

Pode-se considerar que incluir a promoção de atividades lúdicas na pediatria 

como mecanismo terapêutico, auxilia na recuperação mais rápida da criança. 

O brincar, a arquitetura voltada para o conforto e privacidade da criança e o 

acolhimento humanizado pelos profissionais de enfermagem são capazes de distrair 

a criança da internação. (RIBEIRO; GOMES; THOFEHRN, 2014)

O brincar durante a hospitalização é um recurso terapêutico que possibilita 

esquecimento da dor e faz com que a criança expresse seus sentimentos num momento 

de fragilidade, além de os preparar para procedimentos (SOARES; RIBEIRO; BEZERRA, 

2017). 

“Eu trouxe tinta atóxica pra pintar as crianças, comecei a trazer bola, trazer 

outras coisas assim, para as crianças descontrair dentro do hospital. Sair 

daquela parte de medicação, tentei descontrair com as crianças, e com 

isso a gente... pelo menos eu consegui que as crianças se distraíssem e ... 
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e perguntassem “Ah cadê aquela tia que pinta a gente?” aí isso aí foi um 

período bastante proveitoso pra mim” Enfermeiro10

O brincar possibilita a criação de um vínculo entre a criança e o enfermeiro ao 

mesmo tempo que proporciona efeitos terapêuticos para os pais, pois possibilita 

momentos de descanso. Durante as atividades lúdicas os pais e a criança deslocam 

por algum tempo o foco do seu pensamento da doença. Para os pais é confortante 

verem seus filhos brincando e se distraindo, mesmo estando doentes, esquecendo 

por um momento a sobrecarga que traz a hospitalização (SILVA; BRANDÃO, 2016).

Contudo pode-se analisar na categoria a importância de vincular o lúdico ao 

tratamento da criança em seu período de internação, sabendo que a contribuição 

e capacitação do enfermeiro é fundamental, tendo em vista a necessidade de se 

proporcionar a criança uma visão positiva do momento que está vivendo. 

CONCLUSÃO

Portanto o estudo possibilitou entender que a ambiência adequada as 

particularidades voltadas a fase da criança, é um pilar, tratando-se do processo de 

reabilitação da saúde do paciente pediátrico em período hospitalizado.

Através deste estudo também pode-se concluir que o enfermeiro é o principal 

fomentador de mudanças no ambiente ao qual estiver inserido e que deve compreender 

sobre o processo de internação pediátrica e sua peculiaridade, pois o cuidado deve 

exceder competências técnicas dos profissionais de enfermagem.

 Para oferecer um tratamento holístico e específico, abrangendo as necessidades 

da criança, o enfermeiro precisa entender que desde a chegada da criança na 

unidade, a mesma passa por acometimentos que podem desencadear repercussões 

biopsicossociais podendo ser um fator que ocasione um retardo na recuperação. 

Por fim, ressalta-se ainda, a importância de realizarem-se mais estudos quanto 

as repercussões fisiológicas que a hospitalização pode causar, afim de tomarem-se 

precauções precoces, evitando o agravamento das mesmas.
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RESUMO

Objetivo: Descrever a percepção dos profissionais das equipes da Atenção Básica 

de João Pessoa-PB acerca do uso da sala de situação no processo de trabalho. 

Metodologia: Estudo transversal exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa 

realizado no período de junho a agosto de 2019, em Unidades de Saúde da Família 

em João Pessoa – PB, com população de 200 equipes de saúde e uma amostra de 74, 

representadas por um dos seus profissionais de nível superior. Resultados e discussão: 

mais de 50% da amostra tem a percepção que o trabalho de consolidação e envio 

ainda deve ser centralizado em um único profissional da equipe. 50% da amostra 

afirmaram que a equipe busca discutir sobre os dados preenchidos na Sala de 

Situação em Saúde, mesmo que posterior ao momento da consolidação e 62,2% dos 

entrevistados afirmaram que a sua equipe busca arquivar os dados já enviados para 

realizar seu acompanhamento, mas apenas 48,7% dos profissionais buscam discutir 

os dados de forma comparativa. 66,2% da amostra afirmaram utilizar os dados 

1 Enfermeira. Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Modelos de Decisão e Saúde. Docente do 
curso de Enfermagem do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.

2 Enfermeira. Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Modelos de Decisão e Saúde / PPGMDS-
UFPB. Professora Adjunta das Faculdades Nova Esperança e do Mestrado Profissional em Saúde da 
Família (MPSF/FACENE) e da Residência em Medicina de Família e Comunidade. Professora Adjunta 
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM). 

3 Fisioterapeuta. Doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. Docente do curso de 
Fisioterapia da UFPB e dos Programas de Pós-graduação em Modelos de Decisão e Saúde e Mestrado 
em Fisioterapia.

4 Engenheiro Mecânico. Doutor em Estatística pela Universidade de São Paulo (IME/USP). Docente do 
Departamento de Estatística e do Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde da 
Universidade Federal da Paraíba/CCEN/DE – Campus I.
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da Sala de Situação para nortear as ações do seu processo de trabalho e 86,5% 

acreditam que a gestão toma decisões a partir dos dados coletados pela sua equipe. 

Conclusão: Se faz necessário investir em um maior monitoramento do uso da Sala 

de Situação, aprimorando de forma constante não apenas a maneira de organizar 

tal ferramenta, mas também lançando um olhar direcionado aos atores envolvidos 

no trabalho, buscando uma sensibilização a partir de uma reflexão crítica sobre o 

trabalho com a Sala de Situação em Saúde.

Descritores: Tomada de Decisões. Atenção Básica. Saúde Pública.

ABSTRACT

Objective: To describe the perception of professionals in the Primary Care teams of 

João Pessoa-PB about the use of the situation room in the work process. Methodology: 

Cross-sectional exploratory-descriptive study, with a quantitative approach carried 

out from June to August 2019, in Family Health Units in João Pessoa - PB, with a 

population of 200 health teams and a sample of 74, represented by one of its top-level 

professionals. Results and discussion: more than 50% of the sample has the perception 

that the consolidation and sending work must still be centralized in a single professional 

on the team. 50% of the sample stated that the team seeks to discuss the data filled 

in the Health Situation Room, even after the moment of consolidation and 62.2% of 

the interviewees stated that their team seeks to archive the data already sent to 

carry out their monitoring, but only 48.7% of professionals seek to discuss the data in 

a comparative way. 66.2% of the sample claimed to use the data from the Situation 

Room to guide the actions of their work process and 86.5% believe that management 

makes decisions based on the data collected by their team. Conclusion: It is necessary 

to invest in a greater monitoring of the use of the Situation Room, constantly improving 

not only the way of organizing such a tool, but also casting a look directed at the 

actors involved in the work, seeking an awareness based on a reflection criticism 

about the work with the Health Situation Room.

Descriptors: Decision Making, Primary Care, Public Health.

INTRODUÇÃO

A informação é fundamental para o processo de tomada de decisão, isso se 

aplica também na área da saúde, cuja intervenção em tempo oportuno é primordial 

para identificar problemas, desenvolver e avaliar as políticas e ações, organizar 

a execução, além de acompanhar e controlar a prestação dos serviços de saúde 

(LUNKES et al., 2016).



40 

O uso da informação em saúde possibilita aos gestores e profissionais da área 

a avaliação da situação de um determinado território, que consequentemente 

viabiliza o planejamento e a implementação de estratégias de enfrentamento de 

problemáticas identificadas (SELLERA et al., 2019a).

Para desenvolver efetivamente seu papel, a informação em saúde precisa ser 

organizada e padronizada. Uma estratégia que vem sendo adotada para responder à 

essa necessidade é a criação e utilização da Sala de Situação em Saúde, considerada 

como importante ferramenta para expor os dados do território, os problemas de 

saúde da população, além de evidenciar alguns resultados já alcançados por meio 

das intervenções realizadas (SELLERA et al., 2019a).

Conforme Bueno (2010), a Sala de Situação em Saúde é constituída por um 

conjunto de dados agrupados em uma determinada planilha e alimentados 

diretamente pelos profissionais ou através dos sistemas de informação, permitindo, 

assim, conhecer a realidade, o perfil, as necessidades da população, bem como o 

trabalho realizado (oferta/demanda) pelo setor saúde e seu impacto em determinada 

abrangência populacional. Pode ser compreendida pelo território de uma unidade 

básica de saúde, de um distrito, município, estado ou até mesmo de um país.

A Sala de Situação tornou-se relevante no processo de trabalho em saúde, uma 

vez que viabiliza o uso da informação para subsidiar uma efetiva tomada de decisão, 

sendo assim um significativo espaço de interação das equipes (BRASIL, 2016) e uma 

oportunidade para autoavaliação. No entanto, para alcançar o seu verdadeiro 

potencial é preciso utilizá-la adequadamente, com dados confiáveis, consistentes, 

permitindo ampla divulgação de informações fidedignas para gestores, profissionais 

e aos usuários assistidos, ação que estimula e fortalece a participação popular no SUS.  

O uso da Sala de Situação integrada ao processo de trabalho dos serviços de 

saúde não deve ser, necessariamente, dependente de meios informatizados, podendo 

ser utilizada também por meio de painéis, quadros e tabelas as quais podem ser 

afixadas em locais de fácil acesso e visibilidade, como a recepção dos serviços da 

Atenção Básica. Independente da forma de utilização, informatizada ou física, é 

imprescindível que os dados compilados representem com clareza, objetividade e 

fidedignidade a realidade de uma população e que os dados possam ser analisados, 

interpretados para guiar as ações de saúde destinadas às pessoas assistidas (SAMICO 

et al., 2002). 

No caso da Atenção Básica, a equipe de saúde é levada a conhecer a realidade 

da área de abrangência da unidade, que está sob sua responsabilidade, tornando-

se mais sensível às suas necessidades, o que facilita a identificação e o atendimento 

dos problemas de saúde da comunidade (SILVA; SILVA; BOUSSO, 2011).

Nesse contexto, a Sala de Situação constitui uma das ferramentas disponíveis 

para a sistematização das informações necessárias no seu processo de trabalho, 

mas ainda se mostra necessária uma maior sensibilização por parte dos profissionais 

quanto a significativa contribuição da Sala de Situação, uma vez que ainda há 

profissionais que não a utilizam e visualizam a sua construção como algo burocrático, 
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que vai apenas gerar mais uma demanda dentro da sua sobrecarregada rotina de 

trabalho (FEITOSA, et al. 2014). 

No momento em que os profissionais reconhecerem de fato a relevância da 

Sala de Situação, da atualização constante dos dados, do preenchimento correto 

dos relatórios, essa será uma ferramenta útil, mais eficaz e concreta, capaz de 

facilitar o planejamento estratégico e apontar caminhos para o enfrentamento 

das problemáticas vivenciadas, independentemente do nível de atenção à saúde 

(BRASIL, 2004).

Bueno (2010) apresenta que a Sala de Situação e seus indicadores possibilitam a 

elaboração de planos e programações compatíveis com as necessidades detectadas 

e permitindo a observância dos resultados concretos da aplicação das políticas 

públicas de saúde, principalmente porque os indicadores de saúde podem atuar 

como valiosos instrumentos para a gestão e a avaliação da situação da saúde e 

das ações de Saúde Pública, desde que gerados de forma regular em um sistema 

dinâmico (SANTOS, 2015).

Por conseguinte, conhecer a fonte de dados e avaliar se os mesmos são válidos 

e confiáveis torna-se condição fundamental para a análise objetiva das condições 

de saúde, assim como para decisões baseadas em evidências (SELLERA et al., 2019b). 

Assim, percebe-se o monitoramento como uma ação que permite a observação, 

sendo essencial para o acompanhamento cotidiano de informações prioritárias, tanto 

para o processo de implementação de intervenções, como para o acompanhamento 

de seu desempenho. Já a avaliação constitui-se um instrumento primordial no apoio 

à gestão pela sua capacidade de melhorar a qualidade da tomada de decisão, 

sendo capaz de subsidiar mudanças na construção e/ou na implementação dessas 

intervenções, ou até mesmo de políticas de saúde (BRASIL, 2012). 

Nessa perspectiva, justifica-se a motivação para realização desta pesquisa, 

observando a incipiente importância dada a essa estratégia de planejamento em 

saúde nas Unidades de Saúde da Família do município de João Pessoa, bem como a 

restrita literatura que abordam a temática. Com base no exposto, emergiu o seguinte 

questionamento: Qual a percepção dos profissionais das equipes da Atenção Básica 

de João Pessoa-PB acerca do uso da sala de situação no processo de trabalho?

Dessa forma, desejou-se com esse estudo dar uma maior sustentação para a 

utilização da sala de situação em saúde, para que os dados e informações gerados 

pelo próprio município sejam regularmente utilizados, questionados, melhorados 

e valorizados, buscando-se obter melhores resultados e impactos no processo de 

trabalho dos profissionais da Atenção Básica, gerando consequentes pontos positivos 

no processo de saúde-doença, bem como no cuidado ofertado à população assistida. 

Portanto, o presente estudo tem como objetivo descrever a percepção dos 

profissionais das equipes da Atenção Básica de João Pessoa-PB acerca do uso da 

sala de situação no processo de trabalho. 
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METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal exploratório-descritivo, com abordagem 

quantitativa realizado no período de junho a agosto de 2019, em Unidades de Saúde 

da Família (USF) em João Pessoa - PB. A estrutura do município constitui-se de um total 

de 200 equipes de saúde, divididas em cinco Distritos Sanitários. 

A etapa de planejamento do inquérito aplicado para obtenção dos dados optou 

pelo plano amostral de amostragem estratificada por distritos da cidade de João 

Pessoa. A população-alvo foi definida como sendo as Equipes de Saúde da Família 

no município de João Pessoa, como referência. 

A seleção da amostra então foi realizada segundo método de alocação ótima, 

considerando a média do total de indicadores informados por equipe, para cada 

um dos distritos considerados, e considerando custo de seleção fixo para todos os 

elementos da população-alvo, conforme descrito por Cochran (1977) e Valliant et al 

(2013).

Sendo assim, amostra definida foi de 74 (setenta e quatro) equipes de saúde, 

sendo 14 equipes no distrito 1, 18 equipes no distrito 2, 24 equipes no distrito 3, 8 equipes 

no distrito 4 e 10 equipes no distrito 5, de forma que cada uma das Equipes de Saúde 

da Família de João Pessoa fosse representada por um dos seus profissionais de nível 

superior.

Destarte, a amostra foi composta por aqueles profissionais de nível superior - 

médicos, enfermeiros e odontólogos - que atuam em serviços da Atenção Básica no 

município de João Pessoa, sendo selecionados a partir dos seguintes critérios: Ser 

profissional de nível superior atuante em uma equipe de saúde da família em João 

Pessoa-PB, por no mínimo seis meses e concordar em participar da pesquisa. 

As informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa foram obtidas 

por meio da técnica de entrevistas semiestruturadas, efetuadas nas unidades 

de saúde onde os integrantes da amostra atuavam. Todas as entrevistas foram 

precedidas pela apresentação e leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).

 Após a fase de coleta, foi realizado um levantamento de dados entre a amostra 

de profissionais de saúde participantes da pesquisa, onde foi possível identificar 

a percepção dos profissionais das equipes da Atenção Básica de João Pessoa-PB 

acerca do uso da sala de situação no processo de trabalho.

A entrada e controle de qualidade dos dados obtidos foram realizados por 

meio do software Microsoft Excel, enquanto as análises estatísticas descritivas foram 

realizadas por meio do software IBM SPSS Statistics, versão 20.0.

O estudo foi realizado levando-se em consideração os aspectos éticos em 

pesquisa envolvendo seres humanos, preconizados pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, dos aspectos éticos, que trata do envolvimento com 

seres humanos em pesquisa (BRASIL, 2012), tendo parecer favorável por meio do 

CAAE: 08805318.8.0000.5188.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primeiramente, buscou-se caracterizar a amostra selecionada, e com relação 

aos dados de identificação, foram exploradas as seguintes varáveis: sexo, faixa 

etária, formação profissional, tempo de atuação profissional, tempo de atuação 

na Estratégia Saúde da Família e ainda o tipo de vínculo profissional. 

Os resultados encontram-se apresentados detalhadamente na tabela 1, em 

forma de frequência e percentual, facilitando o entendimento dos achados obtidos 

a partir do desenvolvimento do presente estudo.

Tabela 1 – Distribuição de frequência para os dados de caracterização da amostra do 
estudo (n=74). João Pessoa-PB, 2019.

Dados de caracterização da amostra do estudo

Sexo Frequência Percentual %

Masculino 14 19

Feminino 60 81

Faixa etária

Até 29 anos 33 44,6

30 à 59 anos 35 47,2

60 anos ou mais 06 8,2

Formação profissional

Enfermagem 43 58,1

Medicina 10 13,5

Odontologia 21 28,4

Tempo de atuação profissional

Até 10 anos 31 41,9

11 à 20 anos 25 33,8

Mais de 20 anos 18 24,3

Tempo de atuação na Estratégia Saúde da Família

Até 10 anos 38 51,4

Mais de 10 anos 36 48,6

Vínculo

Efetivo 13 17,6%

Prestador de serviço 61 82,4%

 Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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Considerando o total da amostra trabalhada no estudo em questão, constatou-se 

que entre as características dos profissionais entrevistados ocorreu uma participação 

predominante do sexo feminino (81%), na faixa etária de 30 a 59 anos de idade (47,2%) 

e com formação em enfermagem (58,1%). A maior parte da amostra possuía até 10 

anos de atuação profissional (41,9%), até 10 anos de atuação na Estratégia Saúde 

da Família (51,4%) e um vínculo de prestador de serviço (82,4%).

Tais profissionais relataram a sua percepção quanto a utilização da Sala de 

Situação em Saúde, a partir da sua vivência na Atenção Básica, e diante do seu 

processo de trabalho junto a sua equipe. Para isso, foi utilizada uma escala likert 

com valores do 1 ao 5, na qual o 1 representava o fato de discordar totalmente da 

afirmativa apresentada e o 5 concordar totalmente com a mesma. Os resultados 

dessa avaliação encontram-se descritos na Tabela 2.

Tabela 2 – Descrição da percepção dos profissionais das equipes da Atenção Básica de 
João Pessoa-PB acerca do uso da sala de situação no processo de trabalho. 

QUESTÕES/ESCALA LIKERT 1 2 3 4 5

1. Basta um profissional da equipe ficar responsável pela 
consolidação e envio da Sala de Situação em Saúde.

9,4% 17,6% 20,3% 31,1% 21,6%

2. A equipe busca discutir sobre os dados preenchidos na Sala 
de Situação em Saúde.

17,6% 17,6% 14,8% 23% 27%

3. A equipe busca arquivar os impressos das Salas de Situação 
já enviadas para acompanhamento dos dados.

2,7% 9,4% 25,7% 17,6% 44,6%

4. A equipe busca discutir os dados da Sala de Situação de 
forma comparativa, avaliando os dados dos meses já enviados 
e traçando um diagnóstico local.

8,1% 14,8% 28,4% 20,3% 28,4%

5. Utilizo os dados da Sala de Situação para nortear as ações 
no meu processo de trabalho.

1,4% 5,4% 27% 21,6% 44,6%

6. Acredito que a gestão toma decisões a partir dos dados 
coletados por minha equipe.

2,7% 4,0% 6,8% 23% 63,5%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A primeira afirmativa apresentava que basta um profissional da equipe ficar 

responsável pela consolidação e envio da Sala de Situação em Saúde, e constatou-

se que mais de 50% da amostra tem a percepção que esse trabalho ainda deve ser 

centralizado. 

Conforme Lanzoni e Meirelles (2012) a proposta de trabalho em saúde na 

Atenção Básica baseia-se em um desenvolvimento coletivo e multiprofissional, de 

forma horizontalizada, integralizada e em cooperação, entretanto, encontra-se 

ainda permeada por ações fragmentadas e a presença de pobres interações entre 

os membros das equipes. Isso acarreta uma inexistência de responsabilidade coletiva 

e gera descontinuidade frente às atividades de trabalho.
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Nesse sentido, percebe-se que o momento de consolidação de dados da Sala 

de Situação deveria ser valorizado como uma oportunidade de troca de saberes, 

comunicação e interação da equipe, buscando realizar em conjunto uma discussão 

sobre seus indicadores e o reflexo produzido por eles no processo de trabalho. 

Como isso, poderia ser efetuada uma autoavaliação que possibilitaria o 

desenvolvimento de um planejamento estratégico diante da realidade encontrada, 

através dos dados presentes na Sala de Situação em Saúde. 

Embora metade dos profissionais entrevistados acreditem que a consolidação e 

envio da Sala de Situação pode ficar sob responsabilidade de apenas um profissional, 

50% da amostra afirma que a sua equipe busca discutir sobre os dados preenchidos 

na Sala de Situação em Saúde, mesmo que posterior ao momento da consolidação. 

Inclusive, nesse sentido, 62,2% dos entrevistados afirmaram que a sua equipe 

busca arquivar os impressos das Salas de Situação já enviadas, para realizar o 

acompanhamento dos dados. 

Nessa perspectiva, apenas 48,7% dos profissionais afirmaram que a equipe da 

qual faz parte busca discutir os dados da Sala de Situação de forma comparativa, 

avaliando os dados dos meses já enviados e traçando um diagnóstico local apoiado 

no comportamento dos dados ao longo do tempo. 

Para que o trabalho em equipe seja viabilizado, Araújo e Rocha (2007) abordam 

que há necessidade de uma relação interativa entre os trabalhadores, mediada pela 

troca de conhecimentos e articulação de objetivos comuns a todos, facilitada pela 

soma de olhares dos distintos profissionais que compõem as equipes interdisciplinares. 

Dessa forma, será possível gerar um maior impacto na realidade em que estão inseridos, 

constituindo um instrumento singular para readequação do processo de trabalho, e 

para a promoção de melhorias na assistência oferecida aos usuários.

O trabalho em equipe, portanto, constitui uma significativa estratégia para a 

articulação de ações de saúde, aproximando os agentes de mudança, proporcionando 

uma integração dos saberes diante da realidade trabalhada, além de atuar 

democratizando relações e decisões, no sentido de promover mudanças positivas 

na realidade encontrada (PERUZZO et al. 2018).

Um dos momentos propícios para promoção de diálogo e planejamento é a 

própria reunião de equipe, que acontece semanalmente nas unidades da Atenção 

Básica, no município de João Pessoa, e que segundo Cardoso e Hennington (2011) atuam 

como importantes dispositivos para a estruturação e organização do planejamento, 

diálogo, repasse de informações, estabelecimento de diretrizes e momentos de 

tomada de decisões mais participativas e assertivas.

Garcia et al. (2014), a partir do seu estudo, realizado na Atenção Básica de 78 

municípios do estado do Espírito Santo, constatou que as reuniões de equipe estão 

sendo realizadas e promovendo espaços de autoavaliação, monitoramento, análise 

dos indicadores de saúde e planejamento, tornando-se uma importante ferramenta 

de gestão e trabalho, tendo impacto de diversas ordens, e sustentando a organização 
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dos diversos e complexos processos cotidianos que conformam o trabalho das equipes 

na Atenção Básica.

Voltolini et al. (2019) ressalta também que normativas nacionais e locais, como a 

Política Nacional de Atenção Básica, tratam as reuniões periódicas de equipe, para 

discussão conjunta sobre o planejamento, monitoramento e avaliação das ações 

em saúde, como uma atribuição comum entre todos os profissionais atuantes nas 

equipes da Atenção Básica, não sendo uma atribuição centralizada em apenas um 

integrante da equipe, como alguns profissionais ainda acreditam que deve ocorrer. 

Com relação a utilização da Sala de Situação no processo de trabalho, 66,2% 

dos profissionais que fizeram parte da amostra afirmaram utilizar os dados da Sala 

de Situação para nortear as ações do seu processo de trabalho. Além disso, 86,5% 

acreditam que a gestão toma decisões a partir dos dados coletados pela sua equipe. 

Através desses dados pode-se observar que a maioria dos entrevistados estão 

cientes que as informações coletadas e consolidadas por meio da Sala de Situação 

em Saúde são úteis para a tomada de decisão e embasam as ações de saúde, no 

entanto, os números apresentam que os profissionais relacionam uma maior utilização 

por parte gestores, enquanto isso ocorre com menor frequência diante da realidade 

das suas equipes, em âmbito local.  

Esse é um fato que não se encontra restrito ao trabalho dos dados efetuado 

em João Pessoa.  Em um estudo realizado sobre a utilização da Sala de Situação 

por profissionais do município de Sobral, no Ceará, também foi apontado que há 

dificuldades no reconhecimento do potencial de ação da Sala de Situação e que há 

profissionais da Atenção Básica que relatam o pouco uso da ferramenta, confirmando 

que são necessárias algumas mudanças no sentido de dar uma maior sustentação 

para sua utilização (ALBUQUERQUE et al., 2013)

Como em qualquer outra atividade, no setor saúde a informação deve ser 

entendida como um redutor de incertezas, um instrumento para detectar focos 

prioritários, levando a um planejamento responsável e a execução de decisões e 

ações que condicionem a realidade às transformações necessárias, nos mais diversos 

cenários (MENDES, 2011). 

Porto e Bandeira (2006) abordam que decidir é efetuar escolhas sobre alternativas 

que combinem recursos e caminhos de ação, a fim de atingir determinadas preferências 

e expectativas de resultados. Uma decisão de qualidade está pautada no uso 

adequado da informação no processo decisório, de modo a traçar as alternativas 

e escolher a opção que leve a resultados positivos para a organização. Dessa forma, 

relaciona a decisão ao resultado de um processo mental-cognitivo de uma pessoa ou 

de um grupo de indivíduos, enquanto a tomada de decisões é o processo que consiste 

em optar por uma alternativa que resolva a situação-problema, baseando-se nos 

cenários, ambientes, análises e fatores relacionados ao processo.

De fato, a gestão no âmbito da saúde necessita lidar com constantes decisões 

frente aos problemas de diversas complexidades, assim como com a adoção de 

medidas de intervenção de alta relevância social, mas as decisões não podem ser 
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condicionadas apenas à deliberação dos gestores, mas também aos profissionais 

das equipes de saúde e a comunidade assistida, diante de problemáticas locais.

Dessa maneira, a informação extraída da Sala de Situação é capaz de possibilitar 

um planejamento mais próximo das necessidades de saúde para atingir um objetivo 

almejado. Afinal, todo processo decisório é baseado em informações e quanto mais 

essa refletir a realidade, mais fácil será tomar uma decisão eficaz e eficiente ao fim de 

todos processo (OLIVEIRA; LIMA; NASCIMENTO, 2018). No entanto, a utilização prática 

da Sala de Situação é composta por avanços e, também, por diversos desafios que 

necessitam de atenção para que possam ser superados, destacando ainda mais 

suas potencialidades. 

A Sala de Situação em Saúde, em seu formato atual, foi implantada na 

Atenção Básica de João Pessoa no ano de 2015, buscando organizar o processo de 

monitoramento, planejamento e avaliação desenvolvido por gestores e equipes 

de saúde, que se encontrava fragilizado. A partir da sua utilização observou-se a 

produção de informações mais detalhadas acerca da Atenção Básica, a viabilização 

de um processo planejamento mais eficaz, e também a ampliação de práticas 

de discussão de dados entre trabalhadores das equipes de saúde. Contudo, tais 

conquistas foram alcançadas mediante envolvimento conjunto entre os atores que 

reconheceram o relevante papel da Sala de Situação no seu processo de trabalho 

(OLIVEIRA; LIMA; NASCIMENTO, 2018).

Com o panorama constatado por meio dos dados do estudo, observa-se que 

mesmo com as potencialidades do uso da Sala de Situação e os avanços alcançados 

em João Pessoa ainda é preciso investir em uma sensibilização dos profissionais 

não apenas ao uso correto da ferramenta, preenchimento completo de dados e 

realização de discussão dos dados em equipe, mas quanto ao papel de cada um 

nessa perspectiva de trabalho, e a importância da valorização da Sala de Situação 

no processo de trabalho da Atenção Básica. 

Moraes (2010) expõe que o comportamento e compromisso dos gestores e 

profissionais da saúde serão decisivos na forma como a utilização da Sala de Situação 

se apresentará, podendo atuar como uma ferramenta inovadora e contribuir para 

o processo de decisão, ou apenas permanecer como uma vitrine composta por 

números, tornando-se estéril e sem a devida utilização das informações geradas no 

processo de trabalho em saúde. 

Oliveira, Lima e Nascimento (2018) corroboram com essa ideia quando abordam 

que ao efetuar ações de sensibilização dos profissionais quanto a utilização da 

Sala de Situação, será possível torná-la uma ferramenta mais atuante, dinâmica e 

seus resultados serão mais concretos, viabilizando a realização de programações 

tanto na área assistencial, como na área gerencial, intervindo de acordo com as 

particularidades e reais necessidades de cada equipe de saúde da família e do seu 

território, facilitando também a democratização das informações e um controle da 

sociedade sobre as ações de saúde.
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Enfim, torna-se primordial manter a contínua reflexão sobre a qualidade do 

trabalho desenvolvido diante da Sala de Situação em Saúde, buscando aperfeiçoar 

essa prática, seja por meio da capacitação permanente dos profissionais e gestores 

envolvidos, ou até mesmo por meio do aprimoramento da própria ferramenta, 

em questão de composição de dados, ou tecnologias e fluxos de alimentação e 

monitoramento.

CONCLUSÃO

A partir do estudo realizado com os profissionais da Atenção Básica de João 

Pessoa, com o objetivo de descrever a sua percepção acerca do uso da sala de 

situação no processo de trabalho, constatou-se que embora a Sala de Situação já 

faça parte da rotina de trabalho das equipes de saúde há mais de 5 anos e todos 

conheçam tal ferramenta, ainda é insuficiente o reconhecimento do seu papel diante 

do processo de trabalho em saúde. 

Ao menos metade da amostra entrevistada afirma que sua equipe procura 

discutir os dados da Sala de Situação, até mesmo com a preocupação de arquivar os 

dados enviados aos gestores, para uma posterior análise e discussão comparativa. 

Além disso, afirmam a utilização dos dados trabalhados para nortear seu processo 

de trabalho. No entanto, esperava-se que esses números pudessem representar de 

forma significativa a maioria dos participantes.

Nessa perspectiva das fragilidades apresentadas no processo de trabalho 

com a Sala de Situação, observou-se que uma relevante parcela dos profissionais 

ainda afirma que o processo de consolidação dos dados pode ser uma atribuição 

centralizada em apenas um dos profissionais da equipe e visualizam a utilidade dos 

dados de forma mais notória no planejamento e intervenções dos gestores do que 

na sua própria rotina de trabalho e tomada de decisão em problemáticas da equipe 

e seus usuários, em âmbito local. 

A Sala de Situação em Saúde pode atuar como uma potente ferramenta na 

organização dos serviços de saúde, readequação de processos de trabalho e 

melhorias no acesso e qualidade aos serviços e ações de saúde ofertadas pelos 

diferentes níveis de atenção, como na Atenção Básica.

Uma vez de posse das informações em saúde haverá condições de adotar 

rapidamente, medidas eficientes de intervenção diante dos problemas presentes 

em cada cenário, por meio do planejamento de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, subsidiando tomadas de decisões.

Esse retrato da realidade em João Pessoa mostra que ainda se deve investir 

em um maior monitoramento do uso da Sala de Situação, aprimorando de 

forma constante não apenas a maneira de organizar tal ferramenta e sua coleta e 

consolidação de dados, mas se deve ter também um olhar direcionado aos atores 

envolvidos nesse trabalho, sejam profissionais, gestores e até a própria população 

assistida nas unidades de saúde. 
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Ao promover uma reflexão crítica sobre o trabalho com a Sala de Situação em 

Saúde, com todos aqueles que se encontram inseridos nesse processo, será possível 

sensibilizar quanto ao importante papel que a Sala de Situação pode desempenhar, a 

convertendo em um verdadeiro espaço de interação, favorável ao processo decisório 

qualificado.

Sob tal perspectiva, percebe-se que o processo de tomada de decisão é 

essencial para a gestão da saúde e o uso de ferramentas que facilitem tal processo, 

como a Sala de Situação, é indispensável. Para isso é preciso utilizá-la corretamente, 

reconhecer seu valor e trabalhar com compromisso, proporcionando não apenas 

uma maior especificidade no conhecimento das realidades locais, como também 

favorecendo melhorias relevantes na qualidade da assistência em saúde ofertada.
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RESUMO

Objetivo: verificar o conhecimento e autocuidado de jovens acerca das infecções 

sexualmente transmissíveis em uma instituição de ensino médio. Metodologia: estudo 

descritivo, transversal, exploratório, com abordagem quantitativa, que buscou 

desenvolver um levantamento de dados junto aos adolescentes inseridos em uma 

unidade escolar de referência, na cidade de Timbaúba/Pernambuco, no mês de 

setembro de 2019. Fizeram parte da amostra trinta e sete estudantes que estão 

matriculados na escola onde foi realizada a coleta de dados. Assim, foi utilizado um 

formulário previamente elaborado e que comtemplou algumas questões inerentes 

à caracterização da amostra e aos aspectos pertinentes aos objetivos da pesquisa, 

implementando no formato de entrevista. A análise dos dados deu-se por meio da 

estatística descritiva simples, correlacionando frequência absoluta e relativa das 

variáveis. A pesquisa atendeu o preconizado pela Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde sob protocolo 17784819.4.0000.517. Resultados e discussão: na 
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pesquisa os estudantes responderam algumas questões referente ao conhecimento e 

o autocuidado frente as infecções sexualmente transmissíveis e a partir das respostas 

obtidas pode-se analisar os aspectos que concerne o objetivo da pesquisa na qual 

foram os níveis de conhecimento e do autocuidado entre os jovens. Conclusão: 

ressalta-se a necessidade de continuidade do estudo, no sentido de promover um 

aprofundamento teórico sobre a temática, identificando os aspectos que estão 

relacionados ao processo do conhecimento e autocuidado entre os jovens e gerando 

novas perspectivas de atuação da enfermagem frente a educação em sexual.

Descritores: Enfermagem. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Autocuidado. 

ABSTRACT

Objective: to verify the knowledge and self-care of young people about sexually 

transmitted infections in a high school institution. Method: a descriptive, cross-

sectional, exploratory study, with a quantitative approach, which sought to develop 

a data survey with adolescents inserted in a reference school unit, in the city of 

Timbaúba / Pernambuco, in September 2019. Thirty samples were part of the sample. 

and seven students who are enrolled in the school where the data was collected. 

Thus, a previously prepared form was used, which covered some issues inherent to 

the characterization of the sample and aspects relevant to the research objectives, 

implementing in the interview format. Data analysis was performed using simple 

descriptive statistics, correlating absolute and relative frequency of variables. The 

research complied with what is recommended by Resolution 466/2012 of the National 

Health Council under protocol 17784819.4.0000.517. Results and discussion: in the 

research, students answered some questions regarding knowledge and self-care in 

relation to STIs, and from the answers obtained, it is possible to analyze the aspects 

that concern the research objective, in which were the levels of knowledge and self-

care among young people. Conclusion: the need to continue the study is emphasized, 

in order to promote a theoretical deepening on the theme, identifying the aspects 

that are related to the process of knowledge and self-care among young people and 

generating new perspectives of nursing performance in relation to education in sexual

Descriptors: Nursing. Sexually Transmitted Diseases. Self-care.

INTRODUÇÃO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são consideradas uma grande 

problemática da saúde pública mundial atingindo a maioria dos países em 

desenvolvimento (OPAS, 2017). O termo Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) não 

é mais utilizado devido aos processos infecciosos que podem apresentar de forma 
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assintomática ou manifestar-se por meio de sinais e sintomas como corrimento uretral 

e/ou vaginal, úlceras genitais, linfadenopatia inguinal, dor abdominal, encontrando-

se associadas à infertilidade, incapacidades, complicações gestacionais e morte. 

Logo assumiram a nomenclatura de IST. (CARVALHO et al., 2015).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 1 milhão de pessoas são 

infectadas por algum tipo de IST curável, totalizando em um ano aproximadamente 

357 milhões de casos no mundo e, no Brasil, cerca de 12 milhões de casos. Estes números 

são alarmantes, pois aumentam a vulnerabilidade de adquirir ou transmitir o Vírus 

da Imunodeficiência Humana (HIV) e outras IST consideradas graves ou de difíceis 

terapêutica (SBP, 2018).

No Brasil, a epidemiologia referente a IST entre adolescentes se torna de difícil 

acesso, pois somente a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids), a sífilis e 

as hepatites virais estão na lista nacional de doenças e agravos de notificação 

compulsória - Sistema de Investigação de Agravos de Notificação – (SINAN), dessa 

maneira não há obrigatoriedade do relato ou notificação das demais IST (NERY, 2015). 

De acordo com os dados do Ministério da Saúde (MS), o número de notificações 

de casos de aids em indivíduos com a faixa etária entre 15 e 24 anos, nos anos de 1980 

a 2017, foram no total de 97.130.  No tocante à sífilis em gestantes com a faixa etária 

entre 10 e 29 anos, nos anos de 2005 a 2017 totalizaram-se 154.960. Os casos de hepatite 

B e C nos anos de 1999 e 2016 totalizaram-se 531.782 (BRASIL, 2017).

Em consonância com Carvalho, Pinto e Santos, (2018), adolescentes e jovens 

adultos são grupos vulneráveis às IST, devido a suscetibilidade ao comportamento 

de risco, como por exemplo, sexo sem métodos contraceptivos e protetivos, múltiplos 

parceiros sexuais, tabagismo, uso de álcool e drogas ilícitas, que estão em conjunto 

ao desenvolvimento, transformações, sentimentos inconsequentes, pensamento 

abstrato e atitudes contestadoras. Do ponto de vista social, fatores como baixo nível 

socioeconômico, sexo e violência intrafamiliar podem contribuir para a ocorrência 

de IST (NEVES et al., 2017).

A adolescência é caracterizada pelo período de transição da infância para fase 

adulta associada ao desenvolvimento comportamental, cognitivo, psicológico, social, 

econômico e consequentemente, pelo crescimento das características biológicas. 

Destaca-se o amadurecimento e a curiosidade das características sexuais e o início 

dessas atividades as quais estão entre as principais mudanças nesta fase (NEVES et 

al., 2017). 

Considerando isso, no Brasil ocorreram mudanças no cenário educacional 

para o desenvolvimento de dados, informações e conhecimento sobre as IST, como 

livros nos quais são abordados de forma breve a biologia sexual e algumas doenças 

relacionadas e materiais voltados para adolescentes contendo alguns informativos 

sobre o assunto (CARVALHO; PINTO; SANTOS, 2018; NEVES et al., 2017).

Porém, na tentativa de disponibilizar o acesso às informações e ao conhecimento 

na sexualidade, algumas problemáticas socioculturais e/ou interfamiliares, como a 

vergonha e o tabu, atuam como fatores que interferem neste processo educativo e 
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de autocuidado. Atrelado a isso, têm-se a persistência do déficit no conhecimento 

e o autocuidado acerca das IST entre adolescente e os jovens adultos (CARVALHO; 

PINTO; SANTOS, 2018).

Nesse contexto a importância e a necessidade na abordagem do tema referente 

às IST no âmbito educacional, visto que a escola tem papel fundamental em auxiliar na 

detecção de práticas que tornem o adolescente vulnerável, participando diretamente 

na elaboração das ações educativas que visem à promoção da saúde do educando. 

Nesta perspectiva, tais estratégias podem facilitar o acesso ao adolescente em 

trocar experiências e esclarecer as suas dúvidas (CARVALHO; PINTO; SANTOS, 2018).

Mediante as ponderações aqui apresentadas e considerando os altos índices 

de contaminação por IST e a vulnerabilidade social, ressalta-se a escola como 

um campo indispensável para realização e a efetivação da prática de educação 

em saúde, tendo em vista a participação e a atuação de profissionais de saúde 

juntamente com o corpo docente para amenização desta problemática durante o 

desenvolvimento educacional, social e preventivo no público alvo, neste caso, jovens 

e adolescentes. Surgiu, então, a seguinte questão de pesquisa: qual o conhecimento 

de jovens escolares acerca das ISTs e sobre o seu autocuidado frente a essas? 

Dessa forma o presente estudo tem como objetivo verificar o conhecimento e 

autocuidado de jovens acerca das IST em uma instituição de ensino médio, tornando-

se de fundamental importância, tendo em vista a implicação cotidiana do profissional 

que atua perante os parâmetros de saúde de jovens e adolescentes escolares no 

que diz respeito à mudança do panorama das IST no referido ambiente de interação 

configurando-se assim relevante ao campo científico e profissional/assistencial.

METODOLOGIA 

Estudo descritivo, transversal, exploratório, com abordagem quantitativa, que 

buscou desenvolver um levantamento de dados junto aos adolescentes inseridos na 

Escola de Referência em Ensino Médio de Timbaúba (EREMT) Antônio José Barbosa 

dos Santos, na cidade de Timbaúba – PE, do dia 19 a 30 no mês de setembro, de 2019. 

Para uma população de 616 estudantes, admitindo-se um erro amostral de 5% e 

um nível de confiança 95%, considerando a distribuição de forma homogênea 80/20, 

assumiu-se uma amostra de 237 estudantes, na qual a escola disponibilizou apenas 

três turmas do primeiro ano, totalizando uma amostra de 128 estudantes.

Dos 128 estudantes do primeiro ano do ensino médio, 28,90% (n=37), aceitaram 

participar da pesquisa, 40,60% (n=52) não aceitaram participar, 17,18% (n= 22) 

esqueceram o TCLE assinado pelos responsáveis, 3,12% (n=4) os responsáveis não 

autorizaram a participação e 10,15% (n=13) não estavam presentes nos dias de coleta. 

Para participação da pesquisa foram necessárias a autorização dos 

responsáveis por meio da assinatura dos Termos de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) e atender aos seguintes critérios de inclusão: estar regularmente matriculado 

na instituição de ensino; possuir de 14 a 18 anos; apresentar o Termo de Consentimento 
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Livre Esclarecido assinado pelos responsáveis. Foram excluídos: os adolescentes que 

não estiveram presentes no ambiente escolar durante a coleta de dados.

Para o levantamento dos dados, foi utilizado um questionário semiestruturado 

no formato de checklist, composto por duas partes, sendo a primeira relacionada 

à caracterização da amostra e, a segunda, voltada aos aspectos pertinentes a 

composição dos dados colhidos junto aos adolescentes no ambiente escolar inerentes 

à temática da pesquisa. 

A análise dos dados deu-se por meio da estatística descritiva simples, 

correlacionando frequência absoluta e relativa das variáveis que emergiram dos 

dados coletados obtendo-se suporte do software de análise de variáveis Statistical 

Package Science Social (SPSS) e do Excel versão 2013 para construção de diagramas 

gráficos representativos. 

Para a realização da pesquisa foi levado em consideração o que preceitua 

a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que trata de pesquisas 

envolvendo seres humanos em vigor no país, bem como a Resolução n° 564/2017 do 

COFEN, que dispõe sobre o código de ética dos profissionais de enfermagem e, em 

respeito às normativas voltadas ao cuidado e preservação de adolescentes, levar-

se-á em consideração a prerrogativa que traz a Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) como descreve a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. O projeto teve aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro Universitário de João Pessoa, segundo CAAE 

de nº 17784819.4.0000.517.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram coletadas 37 entrevistas junto aos adolescentes inseridos na EREMT 

Antônio José Barbosa dos Santos, na cidade de Timbaúba – PE. No que concerne à 

caracterização da amostra, 100% (n=37) cursavam o primeiro ano do ensino médio; 

sendo 59,45% (n=22) do sexo feminino e 40,54% (n=15) do sexo masculino. Quanto à faixa 

etária 59,45% (n=22) dos estudantes tinham entre 14 e 15 anos e 40,54% (n=15) tinham 

entre 16 e 17 anos.

Na tabela 1 apresenta os dados obtidos referente ao autocuidado dos 

adolescentes frente às infecções sexualmente transmissíveis, neste ponto foram 

comtempladas questões que estivessem pertinentes ao panorama de hábitos durante 

o período da adolescência.
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Tabela 1 - Aspectos inerentes às práticas de autocuidado referente às infecções 
sexualmente transmissíveis em jovens de ensino médio. Timbaúba, Pernambuco, Brasil, 

2019

CONDIÇÃO PARA 
AUTOCUIDADO

VARIÁVEL NOMINAL n %

Mantém algum 
relacionamento

Sim 20 54,05

Não 17 45,94

Possuem vida sexual 
ativa

Não 26 70,27

Sim 11 29,72

Idade em que iniciou a 
prática sexual

13 anos
14 anos
15 anos
16 anos

1
6
2
2

9,10
54,5
18,2
18,2

Usa o preservativo
Sim 9 81,8

Não 2 18,2

Atividade de educação 
sexual

Tiveram ou Participaram 27 72,97%

Não tiveram ou não 
participaram

9 24,32%

Não responderam 1 2,7%

Estudou IST

Escola 31 94,72%

PSF 1 2,7%

Casa 1 2,7%

TOTAL 37 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Diante da análise dos dados, observa-se que 54,05% (n=20) dos estudantes 

mantém algum tipo de relacionamento e 29,72% (n=11) realizam a prática sexual. Com 

relação ao início das práticas sexuais tem-se que 18,91% (n=7) dos jovens iniciaram 

entre 13 e 14 anos e 10,80% (n=4) entre 15 e 16 anos. E destes que realizam as práticas 

sexuais, 24,32% (n=9) fazem uso do preservativo e 5,40% (n=2) não usam nenhum 

método protetivo.

No tocante ao meio de informação/conhecimento sobre as IST, 72,97% (n=27) 

dos estudantes afirmaram ter participado de atividades voltadas para a educação 

sexual, tendo a escola com maior predominância de 83,78% (n=31) como local para 

facilitação dessas aprendizagens. 

Mediante estes resultados presentes na Tabela 1, percebe-se que 54,05% 

(n=20) dos adolescentes possuem algum relacionamento, já praticam atividades 

sexuais, sendo o sexo com maior prevalência, dando início a partir dos 13 anos de 

idade. Malta, Martins e Almeida (2013) afirmam que no Brasil anualmente cerca de 4 

milhões de adolescentes tornam-se ativos sexualmente cada vez mais cedo e o uso 

do preservativo é reduzido consideravelmente a medida em que a idade também é 
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inferior. Quando esse início é anterior aos 15 anos, há maior risco pela falta do uso do 

preservativo o que é caracterizado como um fator importante para vulnerabilidade 

às IST (ESPADA; MORALES; ORGILÉS, 2014).

A Tabela 2 traz o levantamento dos tipos dos métodos protetivos conhecidos 

e utilizados pelos jovens em relação às IST. É oportuno salientar que dentre os 37 

entrevistados, 16 (43%) não responderam este questionamento. 

Tabela 2 - Meios de proteção contra IST utilizados por jovens de ensino médio. Timbaúba, 
Pernambuco, Brasil, 2019

MÉTODO DE PROTEÇÃO* N %

Camisinha 21 65

Vacinas 5 15

Anticoncepcional 3 9,5

Tratamento medicamentoso 3 9,5

TOTAL 32 100%

*Possibilidade de mais de uma resposta

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Os resultados desta tabela apontam a predominância da camisinha como um 

método protetivo utilizado pelos adolescentes, evidenciando um dado positivo, em 

que segundo o MS, o uso da camisinha (masculina ou feminina) em todas as relações 

sexuais (orais, anais  e vaginais) é o método mais eficaz para evitar a transmissão 

das IST, do HIV/aids e das hepatites virais B e C, importante, também, como método 

contraceptivo (BRASIL, 2019). 

Em outras respostas os estudantes, confundiam ou ligavam os métodos de 

prevenção com métodos contraceptivos e/ou de tratamento, apresentando assim 

uma fragilidade do conhecimento referente à diferenciação dos tipos de prevenção 

contra as IST. Visto que o preservativo se inclui tanto no método protetivo quanto 

para o contraceptivo, no entanto anticoncepcionais são apenas contraceptivos, já 

a vacina e uso de medicamentos são medidas de tratamento (BRASIL, 2019).

Tendo como paradoxo, mediante os dados positivos referentes à proteção 

frente às IST, 43,24% (n=16) dos adolescentes não responderam e/ou desconheciam 

quais os tipos de métodos protetivos, este sendo um número preocupante e relevante 

para atenção à saúde sexual dos jovens. 

A Tabela 3 expõe as variáveis e respostas referente ao conhecimento sobre as IST 

HIV/aids e Sífilis, seguindo uma sequência voltada para os meios de contaminação, 

sinais e sintomas e prevenção.  
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Tabela 3 - Conhecimento de jovens de ensino médio sobre os aspectos inerentes às IST 
HIV/aids e Sífilis. Timbaúba, Pernambuco, Brasil, 2019. 

VARIÁVEIS HIV/aids n(%) SÍFILIS n(%)

Meios de 
Contaminação

Soluções de 
continuidade e 

perfurocortantes
21 (56,75)

Transfusão de Sangue, 
Sexo e Parto

14 (37,83)

Sexo 15 (40,54)
Beijo e Contato com a 

área infectada
13 (35,13)

Infecção 1 (2,7)
Não souberam 

responder
10 (27,02)

*M±DP±IC
12,3±10,2

8,71 - 15,29
12,3±2,08

11,33 – 12,67

Sinais e Sintomas

Não souberam 
responder

20 (54,05)
Sinais e Sintomas 

Sifilíticos
16 (43,23)

Sinais aids 9 (24,32) Sinais não sifilíticos 6 (16,20)

Imunossupressão 8 (21,62)
Não souberam 

responder
15 (40,54)

*M±DP±IC
12,3±6,6

9,87 – 14,13
12,3±5,5

10,23 – 13,77

Prevenção

Preservativo 27 (72,97) Preservativo 10 (27,02)

Práticas de saúde 
seguras

7 (18, 91)
Práticas de 

saúde seguras e 
antibioticoterapia

10
(27,02)

Não souberam 
responder

3 (8,1)
Não souberam 

responder
17

(45,94)

*M±DP±IC
12,3±12,8

7,88 – 16,12
12,3±4,04

10,70 – 13,30

*M: Média; DP: Desvio Padrão; IC: Índice de confiança

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Diante dos resultados das variáveis, percebe-se uma assertividade com relação 

aos meios de contaminação por HIV/aids onde 100% (n=37), apresentaram respostas 

satisfatórias e condizentes com a IST, dado esse confirmado pela Média (M) 12,3, com 

Desvio Padrão (DP) de 10,2, inserida no intervalo de confiança (IC) entre 8,71 – 15,29.

Porém, 54,05% (n=20) não souberam responder quais sinais e sintomas do HIV/

aids e 45,94% (n=17) conseguiram relacionar algumas manifestações clínicas presentes 

durante o processo de infecção, dado este confirmado pela (M) 12,3, com (DP) de 6,6, 

inserida no (IC) entre 9,87 – 14,13. 

Com relação à prevenção contra o HIV/aids, 91,88% (n=34) mostraram 

positivamente o conhecimento adequado frente a esta questão e, apenas 8,1% (n=3) 

não souberam responder quais os métodos protetivos, dado este confirmado pela 

(M) 12,3, com (DP) de 12,8, inserida no (IC) entre 7,88 – 16,12. 

A segunda IST estudada foi a sífilis, em que 72,96% (n=27) descreveram respostas 

convenientes em relação aos meios de contaminação e 27,02% (n=10) não souberam 
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responder, dado este confirmado pela (M) 12,3, com (DP) de 2,08, inserida no (IC) 

entre 11,33 – 12,67. 

Acerca dos sinais e sintomas, 43,23% (n=16) mostraram respostas possíveis de 

serem relacionadas, no entanto 56,74% (n=21) não apresentaram respostas satisfatórias 

e/ou não sabiam sobre as manifestações clínicas da sífilis, dado este confirmado 

pela (M) 12,3, com (DP) de 5,5, inserida no (IC) entre 10,23 – 13,77. 

Sobre a prevenção relacionada à sífilis, 54,04% (n=20) deram respostas assertivas 

e 45,94% (n=17) não souberam responder nenhum método protetivo, dado este 

confirmado pela (M) 12,3, com (DP) de 4,04, inserida no (IC) entre 10,70 – 13,30.

A tabela 4 expõe as respostas referentes ao conhecimento sobre as IST Hepatite 

B e C e HPV.

Tabela 4 - Conhecimento de jovens de ensino médio sobre os aspectos inerentes às IST 
Hepatite B/C e HPV. 

VARIÁVEIS HEPATITE B e C n(%) HPV n(%)

Meios de 
Contaminação

Transfusão de 
sangue e sexo

17 (45,94) Relação Sexual 17 (45,94)

Bebidas alcoólicas 1 (2,7)
Transfusão de 

Sangue
2 (5,4)

Não souberam 
responder

19 (51,35)
Não souberam 

responder
18 (48,64)

M±DP±IC
9±8

6,42 – 11,58
12,3±8,9

9,13 – 14,87

Sinais
e Sintomas

Imunidade 
deficitária e 

Icterícia
6 (16,21) Verrugas genitais 1 (2,7)

Hepatite, febre e 
calafrios

3 (8,1)
Sinais e Sintomas 
não condizentes

4 (10,81)

Não souberam 
responder

28 (75,67)
Não souberam 

responder
32 (86,48)

M±DP±IC
12,3±13,6

7,62 – 16,38
12,33±17,09
6,49±17,51

Prevenção

Preservativo 11 (32,42) Vacinação 8 (21,62)

Evitar o contato 
com pessoas 
infectadas e 

bebidas alcoólicas

2 (5,4)
Vacinação e 
preservativo

9
(24,32)

Não souberam 
responder

24 (64,86) Não souberam 
responder

20
(54,05)

M±DP±IC
12,33±11,06
8,44 – 15,56

12,33±6,65
9,86 – 14,14

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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Dando continuidade na análise das variáveis e suas respectivas respostas, estas 

voltadas para a hepatite B e C, com relação aos meios de contaminação tem-se que 

48,64% (n=18) dos estudantes apresentaram respostas adequadas, porém 51,35% 

(n=19) não souberam responder, dados estes confirmados pela (M) 9, com (DP) de 8, 

inserida no (IC) entre 6,42 – 11,58. 

Em relação aos sinais e sintomas da hepatite B e C, 24,31% (n=9) mostraram 

respostas corretas e algumas possíveis de relacionar, porém 75,67% (n=28) não 

souberam responder nenhum tipo de manifestação clínica, dados estes confirmados 

pela (M) 12,3, com (DP) de 13,6, inserida no (IC) de 7,62 – 16,38. 

Quanto à prevenção contra as hepatites B e C, 37,82 (n=13) dos estudantes 

apresentaram respostas compatíveis, mas 64,86% (n=24) não souberam responder 

nenhum método protetivo, dado este confirmado pela (M) 12,33, com (DP) de 11,06, 

inserida no (IC) de 8,44 – 15,56. 

Outra IST presente na tabela 4, foi o HPV, e com relação aos meios de 

contaminação 51,34% (n=19) souberam responder corretamente e 48,64% não souberam, 

dados estes confirmados pela (M) 12,3, com (DP) de 8,9, inserida no (IC) de 9,13 – 14,87. 

Ainda sobre o HPV, os sinais e sintomas descritos pelos estudantes obtiveram-se 

apenas 2,7% (n=1) como resposta condizente ao HPV e 97,29% (n=36) não souberam 

responder, dado este confirmado pela (M) 12,33, com (DP) de 17,09, inserida no (IC) 

entre 6,49 – 17,51.  

E por último, 45,94% (n=17) descreveram que a vacinação e o preservativo são 

métodos protetivos contra o HPV, no entanto 54,05% não souberam citar nenhum 

método de proteção, dados estes confirmados pela (M) 12,33, com (DP) de 6,65, 

inserida no (IC) entre 9,86 – 14,14.  

Após a análise das tabelas 3 e 4, na qual foram descritas as respostas 

pertencentes ao conhecimento dos jovens sobre as IST, foi possível observar a 

predominância de assertividade voltadas para o HIV/aids, onde a maioria conseguiu 

chegar em respostas corretas ou próximas a isto. Há estudos que corroboram com 

o presente resultado em que a IST mais conhecida é o HIV/aids e, um dos motivos 

deste conhecimento se deve a divulgação na mídia, nas escolas, unidades de saúde 

e outros locais (ARAÚJO et al., 2012; CARVALHO; PINTO; SANTOS, 2018). 

O mesmo estudo afirma também que, devido a esse destaque para o HIV/aids, as 

outras IST são negligenciadas no conhecimento e consequentemente no autocuidado, 

pois sabe-se que as demais IST além de aumentarem a susceptibilidade ao HIV, podem 

provocar manifestações clínicas graves, como o abortamento, gravidez ectópica, 

alguns tipos de câncer e outros (ARAÚJO et al., 2012). 

Esta informação reforça que os resultados obtidos nas variáveis posteriores 

do presente estudo, onde há uma predominância no desconhecimento voltado 

para as outras IST, estas referente à sífilis, às hepatites B/C e o HPV, percebeu-se 

que os estudantes citavam informações inespecíficas, não condizentes e/ou não 

sabiam responder sobre os sinais e sintomas das respectivas doenças. Em estudo 

realizado por Brêtas (2009), demonstrou que as porcentagens de adolescentes na 
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qual desconheciam os sinais e sintomas das IST foram ainda maiores em relação ao 

desconhecimento das formas de contágio.

E com relação aos meios de contaminação, os mais citados foram os contatos 

sexuais e transfusão sanguínea, em que Brêtas (2009) também alega que 

possivelmente por serem estes os meios mais comuns de contágio das infeções e, 

também os mais difundidos pelos meios de comunicação e em campanhas voltadas 

para a prevenção, seja essa a forma mais conhecida para o contágio de IST.

Outro ponto importante do presente estudo foi a predominância do 

desconhecimento relacionado ao HPV, onde a maioria dos jovens não souberam 

informar os sinais e sintomas e os meios de proteção. Um estudo realizado com 

adolescentes também revela o alto nível de desconhecimento sobre o HPV, tanto na 

existência quanto na fisiopatologia. Atualmente muitas mulheres são contaminadas 

por algum tipo do papiloma vírus humano, sabe-se que a maioria das lesões regridem, 

no entanto, a doença representa um grande fator para o desenvolvimento do câncer 

do colo do útero (BESERRA, 2008). 

Diante dos resultados e os referencias, fica explicito a fragilidade das 

informações repassadas e o conhecimento de forma ineficaz e ineficiente, o que 

chama atenção para a divulgação das demais IST nos ambientes comuns aos jovens, 

de uma forma que absorvam as informações e tenha um maior conhecimento a 

respeito destas e de como preveni-las (ARAÚJO, 2012). 

Com isso, um dos pontos questionados e avaliados na pesquisa foram quais 

os meios de informações e conhecimento sobre as IST utilizados pelos jovens, onde 

obteve-se a escola com maior predominância para este resultado. Oliveira-Matos 

et al (2014), afirmam que a maioria dos adolescentes passam a maior parte do seu 

tempo na escola, onde os contatos sociais e grupos de convívio são estabelecidos 

e mantidos. 

Para alguns autores, a escola é um pilar na integração entre saúde e educação, 

onde é possível estimular comportamentos seguros a partir do âmbito de aprendizagem, 

contribuindo assim para a saúde do adolescente, por meio de sua organização, 

desenvolvimento do currículo, prática pedagógica, e programas educacionais 

relacionados à saúde (BESERRA, 2008; CARVALHO; PINTO; SANTOS, 2018).

Brêtas (2009), complementa que se faz necessária a atuação e atualização 

contínua do conhecimento desses profissionais de ensino sobre a sexualidade e as 

IST, para o cumprimento eficaz do seu papel quanto facilitador de aprendizagem e 

incentivador crítico. Tendo em vista que o professor é considerado pelos estudantes, 

como referência para o adquirir as informações e conhecimento.

Dentro deste contexto, faz-se necessário correlacionar a importância do papel 

do profissional de enfermagem, este estando diretamente ligado ao processo de 

promoção do conhecimento e do autocuidado. Neste caso, Orem apresenta em 

sua Teoria Geral de Enfermagem constituída por três sistemas teóricos imbricados: 

a Teoria do Autocuidado, a Teoria das Deficiências do Autocuidado e a Teoria de 

Sistemas de Enfermagem (SANTOS; SARAT, 2008). 
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A Teoria de Sistemas de Enfermagem é a melhor encaixa para o presente estudo, 

visto que está baseado nas necessidades de cuidado e na capacidade do indivíduo 

para a execução de atividades de autocuidado. A teoria possui subclassificações 

que são voltadas para as devidas necessidades do indivíduo, neste caso tem-se o 

Sistema de Apoio-Educação onde podem ser direcionadas para os adolescentes 

(TORRES; DAVIM; NÓBREGA, 1999). 

O Sistema de Enfermagem de Apoio-Educação ocorre quando o indivíduo é capaz 

de aprender e realizar atividades e medidas de autocuidado, onde o enfermeiro deve 

guiar, apoiar de forma física e/ou psicologicamente proporcionando um ambiente 

que promova o desenvolvimento pessoal, tornando-o capaz de satisfazer demandas 

futuras ou atuais (TORRES; DAVIM; NÓBREGA, 1999; QUEIRÓS; VIDINHA; ALMEIDA FILHO, 

2014). 

Segundo Santos e Sarat (2008), existem fatores que interferem na aprendizagem 

das medidas de autocuidado incluindo a idade, a capacidade mental, a cultura, a 

sociedade e o estado emocional. Entretanto, devido à interferência desses fatores 

ligados à convivência dos sujeitos com seu ambiente social, concebe- se o autocuidado 

tanto como uma construção social quanto biológica.

Por tanto nota-se que essa afirmativa está estritamente ligada ao processo 

de desenvolvimento nos mesmos aspectos (sociais e biológicos) dos jovens e, que 

o profissional de enfermagem, dentro de seus embasamentos teóricos/científicos 

deve atuar de forma ética, precisa e resolutiva, com ações educativas voltadas para 

medidas de autocuidado dos jovens acerca das IST (CARVALHO; PINTO; SANTOS; 

SARAT, 2018).

CONCLUSÃO

Os objetivos do estudo foram alcançados, onde teve a possibilidade de verificar 

e analisar o conhecimento e o autocuidado acerca das IST entre os adolescentes. 

Entretanto, o número da amostra foi inferior ao que se era esperado. Levando em 

consideração os critérios de inclusão, muitos adolescentes não puderam participar 

ou não se encaixavam nos mesmos critérios. Além disso, houve algumas limitações 

para a realização da coleta de dados, em que a coordenação pedagógica da escola 

não pode disponibilizar todas as turmas conforme o planejado e, consequentemente 

reduziu demasiadamente o número da amostra.  

E mesmo com as limitações presentes e com o número reduzido dos estudantes, 

pode-se perceber que a hipótese do déficit do conhecimento e do autocuidado frente 

as IST eram evidentes. Dados estes confirmados por meio das análises, entrevistas e 

o referencial teórico do presente estudo. 

Considerando a adolescência como uma fase decisiva para a concretização, 

mudanças e a somatória de valores, hábitos e comportamentos, é impreterível que 

seja inserida a educação sexual o mais precoce possível, visto que é evidente os altos 
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índices de adolescentes contaminados por algum tipo de IST e HIV/aids, isto sem levar 

em consideração altos os números de gravidez na adolescência.

Dessa forma, faz-se necessária a implementação de ações de educação sexual, 

seja em escolas, comunidades, unidades de saúde, mídia e outros. Para isto, devem 

estar articulados equipes com intuito de promover a facilitação dessas aprendizagens, 

seja o professor, o profissional de enfermagem, e/ou equipes de saúde. Além disso, 

foi perceptível que a família é ausente para prover sobre o assunto, tendo em vista 

que existem fatores pertinentes como tabus, culturas e resistências referente a 

sexualidade. 

Frente ao contexto, enfatiza-se a importância da equipe de enfermagem na 

prestação de promoção de saúde de forma integral e adequada, atendendo as 

necessidades dos jovens e os aspectos que envolvem o mesmo. Sendo indispensável o 

acolhimento e escuta humanizada, favorecendo a criação de vínculo e confiança, para 

que seja possível uma assistência eficaz e, dessa forma amenizar a vulnerabilidade 

e os riscos presentes no período da juventude.  

Conclui-se ressaltando a necessidade de continuidade do estudo, no sentido de 

promover um aprofundamento teórico sobre a temática, identificando os aspectos 

que estão relacionados ao processo do conhecimento e autocuidado entre os jovens 

e gerando novas perspectivas de atuação da enfermagem frente a educação em 

sexual

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, D. S. et al. Práticas de sexo seguro e prevenção de DST/aids: conhecimento 

de jovens recém-ingressos em uma instituição de ensino superior. Revista enferm 
UFPI. Teresina, v.1 n.1 p. 56-63, 2012. Disponível em: https://revistas.ufpi.br/index.php/

reufpi/article/view/710  Acesso em: 23 jun. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de aids, e Hepatites Virais. Boletins 
epidemiológicos - Linha do tempo. 2018. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://www.aids.gov.br/es/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-

vertical. Acesso em 15 de ago. de 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/aids e 
das Hepatites Virais. 2018. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: http://www.

aids.gov.br/pt-br/noticias/departamento-passa-utilizar-nomenclatura-ist-no-

lugar-de-dst. Acesso em 15 ago. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico – aids e IST. Brasília – DF: Ministério 

da Saúde, 2017. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/

boletins-epidemiologicos-vertical Acesso em: 10 de Setembro de 2018.

https://revistas.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/710
https://revistas.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/710
http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical
http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical


66 

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico – Hepatites. Brasília – DF: Ministério 

da Saúde, 2017. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/

boletins-epidemiologicos-vertical Acesso em: 10 de Setembro de 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico – Sífilis. Brasília – DF: Ministério da 

Saúde, 2017. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/

boletins-epidemiologicos-vertical  Acesso em: 10 de Setembro de 2018

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção 
Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis. 2º edição. Brasília – DF: 

Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-

conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical  Acesso em: 21 de Setembro de 2018

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual Técnico para o Diagnóstico de Infecção pelo 
HIV. Brasília – DF: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: http://www.aids.gov.br/

pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical  Acesso em: 30 de 

Setembro de 2018

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e 

Infecções Sexualmente Transmissíveis – Como é a prevenção das IST? – DF: Ministério 

da Saúde, 2019. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/

boletins-epidemiologicos-vertical  Acesso em: 30 de Setembro de 2018 

BESERRA, E. P; PINHEIRO, P. N. C; BARROSO, M. G. T. Ação educativa do enfermeiro na 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis: uma investigação a partir das 

adolescentes. Esc Anna Nery Rev. Enferm. Rio de Janeiro, v.12, n.3, p.522-28, 2008. 

Disponível em: http://eean.edu.br/2017/detalhe_artigo.asp?id=352. Acesso em: 30 

nov. 2019

BRÊTAS, J. R. S. et al. Conhecimentos de adolescentes sobre Doenças Sexualmente 

Transmissíveis: subsídios para prevenção. Acta paul. enferm. [Online]. 2009, 

vol.22, n.6, p.786-792. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_

abstract&pid=S0103-21002009000600010&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 15 ago. 2019.

CARVALHO, G. R. O; PINTO, R. G. S; SANTOS, M. S. Conhecimento sobre as infecções 

sexualmente transmissíveis por estudantes adolescentes de escolas públicas. 

Adolesc. Saúde. Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 7-17, 2018. Disponível em: http://www.

adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=703. Acesso em: 20 set. 2019.

CARVALHO, P. M. R. S. et al. Prevalência de sinais e sintomas e conhecimento sobre 

doenças sexualmente transmissíveis. Acta Paul Enferm. São Paulo, v. 28, n. 1, p. 95-100, 

2015. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-0194201500016. Acesso em: 13 abr. 

2019.

http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical
http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical
http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical
http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical
http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical
http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical
http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical
http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical
http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical
http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/boletins-epidemiologicos-vertical


67 

ESPADA, J. P.; MORALES, A.; ORGILÉS, M. Riesgo sexual en adolescentes según la edad 

de debut sexual. Acta. colomb. psicol. Colômbia, v. 17, n. 1, p. 53-60, 2014. Disponível 

em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-91552014000100006&script=sci_

abstract&tlng=pt. Acesso em: 24 abr. 2019.

MALTA, E. C; MARTINS, M. R; ALMEIDA, M. F. Avaliação do conhecimento dos adolescentes 

sobre infecções sexualmente transmissíveis. Revista enferm UFPE on line. [Online], n. 7, 

e. especial, 2013. Disponível em: 10.5205/reuol.4767-42136-1-ED.0712esp201311. Acesso 

em 03 de nov. de 2019.

NEVES, R. G. et al. Simultaneidade de comportamentos de risco para infecções 

sexualmente transmissíveis em adolescentes brasileiros. Epidemiol. Serv. Saude. 

Brasília, v. 3; n. 26, p. 443-54, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5123/s1679-

49742017000300003. Acesso em: 03 nov. 2019.

NERY, J. A. C. et al. Infecções sexualmente transmissíveis na adolescência. Rev Residência 
Pediátrica. Rio de Janeiro, v. 5, n. 3, e1, 2015. Disponível em: http://residenciapediatrica.

com.br/detalhes/170/infeccoes-sexualmente-transmissiveis-na-adolescencia. 

Acesso em: 03 mar. 2019.

OLIVEIRA-CAMPOS, M. et al. Sexual behavior among Brazilian adolescentes, National 

Adolescent School-based Health Survey (PeNSE 2012). Rev. bras. epidemiol. São Paulo, 

v. 17, n.1, 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1809-4503201400050010. 

Acesso em: 05 set. 2019.

QUEIRÓS, P. J. P.; VIDINHA, T. S. S.; ALMEIDA FILHO, A. J. Autocuidado: o contributo teórico 

de Orem para a disciplina e profissão de Enfermagem. Rev Referência. [S/l], v. 4, n. 

3, 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.12707/RIV14081. Acesso em: 20 nov. 2019.

SANTOS, I.; SARAT, C. N. F. Modalidades de aplicação da Teoria do Autocuidado de 

Orem em comunicações científicas de enfermagem brasileira. Rev. enferm. UERJ. Rio 

de Janeiro, v. 16, n. 3, p. 313-318, 2008. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/

portal/resource/pt/bde-15146. Acesso em: 20 nov. 2019.

TORRES, G. V.; DAVIM, R. M. B.; NÓBREGA, M. M. L. aplicação do processo de enfermagem 

baseado na teoria de orem: estudo de caso com uma adolescente grávida. Rev. 
latino-am. enfermagem. Ribeirão Preto, v. 7, n. 2, p. 47-53, 1999. Disponível em: https://

www.scielo.br/pdf/rlae/v7n2/13461.pdf. Acesso em: 30 jan. 2019.

http://dx.doi.org/10.12707/RIV14081


68 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO USUÁRIO 
COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA 
ATENCÃO BÁSICA
NURSING ASSISTANCE TO USERS WITH SYSTEMIC ARTERIAL 
HYPERTENSION IN BASIC CARE

Roberta Maria Barbosa de Lima1

Rita de Cássia Cordeiro de Oliveira2

Hebe Janayna Mota Duarte Beserra3

Michelle Alves de Carvalho4

Ana Eloísa Cruz de Oliveira5

RESUMO

Objetivo: investigar as ações desenvolvidas pelo enfermeiro na atenção básica para 

o cuidado a pessoa com hipertensão arterial sistêmica. Metodologia: trata-se de 

uma pesquisa de campo, com abordagem quantiqualitativa, de caráter descritivo, 

desenvolvida em duas Unidades de Saúde da Família de João Pessoa/PB: USF Integrada 

Verdes Mares e USF Integrada Cidade Verde. A amostra foi constituída por 08 

enfermeiros e 18 usuários hipertensos que participaram de uma entrevista semidirigida, 

mediante gravação, no período de março a abril de 2019. Para análise do material 

empírico, utilizou-se a estatística descritiva para determinação de frequências 

percentuais dos dados quantitativos e análise de conteúdo, na modalidade temática 

para identificação dos núcleos de sentido, codificação e categorização dos achados 

qualitativos. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro 

Universitário de João Pessoa (CAAE: 04248718.5.0000.5176). Resultados e discussões: 

os resultados obtidos foram similares aos descritos na literatura, ratificando que a 

assistência de enfermagem ao usuário com hipertensão arterial sistêmica contribui 

1 Enfermeira, Curso de Enfermagem do Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. João Pessoa-PB.
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de forma positiva na prevenção, controle e tratamento da hipertensão arterial 

sistêmica, desde que o enfermeiro realize uma assistência integral e dinâmica ao 

usuário. Observaram-se fragilidades nos discursos das enfermeiras com relação 

aos procedimentos essenciais ao controle da hipertensão e que não vêm sendo 

desenvolvido pela equipe de enfermagem no acompanhamento do usuário na unidade. 

Conclusões: a consulta de enfermagem é essencial ao cuidado da hipertensão arterial 

sistêmica, pois o enfermeiro desempenha o papel de orientar os usuários quanto à 

prática de autocuidado e adesão ao tratamento, além de acompanhar a evolução 

da doença.   

Descritores: Políticas Públicas. Enfermagem.  Hipertensão Arterial.  Atenção Básica.

ABSTRACT

Objective: to investigate the actions developed by the nurse in the basic care for 

the care of the person with systemic arterial hypertension. Methodology: it is a field 

research, with quantitative qualitative, approach of a descriptive, character, developed 

in the Units of Health of the Family of João Pessoa/PB. The sample consisted of 08 

nurses and 18 hypertensive patients who participated in a semi-directed interview 

with recording in the period of march to april 2019. For the analysis of the empirical 

material, descriptive statistics were used to determine the percentage frequencies 

of the quantitative data and content analysis, in thematic modality for identification 

of the sense nuclei, codification. This research was approved by the ethics committee 

and research of the University Center of João Pessoa (CAAE: 04248718.5.0000.5176).  

Results and discussions: The results obtained were similar to those described in the 

literature, confirming that nursing care for the user with systemic arterial hypertension, 

provided that the nurse. Weaknesses were observed in the nurses’ speeches regarding 

essential procedures to control hypertension and which have not been developed by 

the nursing team in monitoring the user in the unit. Conclusion: The nursing consultation 

is essential to the care of the HAS, since the nurse plays the role of guiding the users 

regarding the practice of self-care and adherence to treatment, in addition to 

following the evolution of the.

Descriptors: Public Policies. Nursing. Arterial Hypertension. Basic Care.

INTRODUÇÃO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica, multifatorial, 

caracterizada constantemente pela elevação da pressão arterial, determinada 

pelos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Está associada a distúrbios metabólicos, 

alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos alvos, sendo a mais frequente das 
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doenças cardiovasculares, incluindo diversos fatores de riscos que podem levar ao 

agravamento da doença como obesidade, sedentarismo, hereditariedade, tabagismo 

e alcoolismo (SBC, 2017).  

Trata-se de um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sua 

prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos (32% em média), chegando 

a mais de 50% para pessoas com 60 e 69 anos e 75% em pessoas com mais de 70 anos 

(SBC, 2017). 

A HAS apresenta alta morbimortalidade interferindo na qualidade de vida da 

população, o que sinaliza um alerta para a importância do diagnóstico precoce, 

tratamento, controle e prevenção da doença, de forma simples por meio de mudança 

no estilo de vida, e através de medicamentos de baixo custo e pouco efeito colateral 

que comprovadamente apresentam-se eficazes na Atenção Básica (AB) (PARANÁ, 

2018).

Consideram-se aspectos importantes na AB a atuação dos profissionais 

de saúde, através de estratégias que buscam melhorar a qualidade de vida da 

população, enfatizando ações de prevenção e promoção da saúde de forma integral 

e contínua (FREITAS; MANDU, 2010).

A forma de tratamento da HAS fundamenta-se em tratamento medicamentoso 

e não medicamentoso, e para se obter resultados satisfatórios é primordial que 

o usuário siga corretamente as orientações estabelecidas pelos profissionais de 

saúde, as quais estão relacionadas a mudanças no estilo de vida e adesão à terapia 

medicamentosa (BRASIL, 2013).

A alimentação adequada, a diminuição do consumo de sal, o controle do peso, 

a prática de atividade física, redução do tabagismo e abdicação do uso abusivo do 

álcool são fatores que precisam ser abordados com a população, uma vez que se 

constituem como aspectos fundamentais para atingir os níveis desejados da pressão 

arterial, mesmo fazendo uso diário de medicamentos (MACHADO; PIRES; LOBÃO, 2012).

As equipes que fazem parte da Estratégia de Saúde da Família (ESF) são 

multiprofissionais, composta por médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem 

e agentes comunitários de saúde, e seu processo de trabalho cria vínculo com a 

comunidade adscrita, levando em consideração a diversidade cultural, racial, religiosa 

e os fatores sociais envolvidos (VIEIRA et al., 2014). 

O enfermeiro como parte integrante da ESF, desempenha um papel importante 

nas estratégias de prevenção, diagnóstico, implementação, avaliação e controle da 

HAS (CARVALHO et al., 2011). Portanto, a assistência ao usuário deverá ser contínua e 

integral, conseguindo atender as necessidades básicas da população. A assistência 

de enfermagem, contempla um conjunto de cuidados e medidas que deve envolver 

os usuários e a família em nível individual e coletivo na implementação de estratégias 

de controle à hipertensão (VIEIRA et al., 2014). 

Para Santos et al. (2012), a enfermeira atuante na ESF deve informar e esclarecer 

a população sobre a importância de adotar hábitos saudáveis para o controle da 

pressão arterial. A enfermeira faz parte de grupos multiprofissionais, desenvolvendo 
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ações assistenciais e educativas conjuntas nas ações de cuidado ao usuário 

hipertenso, além de inserir programas e consultas, aprimorando seu conhecimento 

e construindo intervenções favoráveis à saúde (CAMARGO; ANJOS; AMARAL, 2013).    

Os profissionais de enfermagem carregam uma responsabilidade de desenvolver 

medidas de educação em saúde que promova qualidade de vida, através de ações 

que contribuam para o controle dos fatores de risco e seus agravos (ROECKER; NUNES; 

MARCON, 2013). Entretanto, nota-se, que há uma grande resistência dos usuários 

hipertensos na adesão do tratamento farmacológico como também na adoção de 

mudanças no estilo de vida, o que acaba regredindo o efeito esperado do tratamento 

(BRASIL, 2013).

Na AB, as equipes de saúde ainda enfrentam problemas em relação a HAS, 

nota-se que existem dificuldade em realizar o diagnóstico precoce, o tratamento 

e o controle dos níveis pressóricos da pressão arterial. Sendo de competência do 

enfermeiro na AB, o desenvolvimento de ações assistenciais e educativas por meio do 

processo de enfermagem, com o intuito de propiciar uma sistematização centrada 

no cuidado à pessoa hipertensa (SANTOS et al., 2012).

Em vista do exposto, surgem as seguintes questões de pesquisa: Quais são as 

ações e recomendações dadas pelos enfermeiros aos usuários para o controle e 

prevenção da HAS na AB? Quais as dificuldades são citadas pelos enfermeiros e 

usuários no serviço de AB para o controle da hipertensão arterial?

Este estudo justifica-se pela relevância da temática contribuindo na formação 

dos profissionais de enfermagem que tendo acesso às informações deste estudo, 

poderão atuar na melhoria da assistência de enfermagem ao usuário hipertenso 

que procuram o serviço na rede de atenção básica.

Assim sendo, o presente estudo teve como objetivo investigar as ações 

desenvolvidas pelo enfermeiro na atenção básica para o cuidado à pessoa com HAS. 

METODOLOGIA

Este estudo configura-se em uma pesquisa de campo, com abordagem 

quantiqualitativa e caráter descritivo. Utilizaram-se como cenário desta investigação, 

duas Unidades de Saúde da Família (USF): USF Integrada Verde Mares e USF Integrada 

Cidade Verde pertencentes ao Distrito Sanitário de Saúde (DSS) III de João Pessoa/

PB. A rede de AB do município está distribuída de maneira regionalizada dispondo 

de cinco distritos sanitários (DSS I a DSS V) que administram 192 equipes de saúde, 

distribuídas em 110 USF, perfazendo 85,5% da cobertura populacional. Cada unidade 

distrital tem sua própria administração, direção e equipe de profissionais responsáveis 

pelas ações da AB. 

A população do estudo foi constituída por todos os enfermeiros que atuam 

nas USF Verde Mares e Cidade Verde e usuários hipertensos cadastrados nessas 

unidades. Desse modo, as unidades amostrais foram constituídas por 08 enfermeiros 

e 18 usuários. 
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Os enfermeiros foram incluídos no estudo por terem atendidos os seguintes 

critérios de inclusão: ser voluntário na pesquisa; ser maior de 18 anos de idade; está 

atuando no serviço de AB há pelo menos seis meses; desenvolver ações do Programa 

de HAS na unidade pesquisada; prestar assistência de enfermagem ao usuário 

hipertenso na unidade pesquisada; estar atuando na unidade no período da coleta 

de dados. Os critérios de exclusão foram: não pertencer ao quadro de profissionais 

do município João Pessoa/PB; não atuar nas unidades pertencentes a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) do município pesquisado, estar ausente no dia da coleta de 

dados, não dispor de experiência no serviço com relação a assistência de enfermagem 

prestada ao usuário com hipertensão arterial sistêmica. 

Para os usuários hipertensos os critérios de inclusão foram: ser voluntário na 

pesquisa; ser maior de 18 anos de idade; ser usuário pertencente à área adstrita da 

unidade de saúde pesquisada; estar em condições de saúde física e mental para 

participar do estudo. Os critérios de exclusão foram: estar ausente na unidade no 

período da coleta dos dados; e não pertencer ao território de abrangência da 

unidade de saúde pesquisada.

O material empírico foi coletado nos meses de março a abril de 2019 a partir 

da técnica de entrevista, utilizando-se de roteiro semidirigido. As entrevistas foram 

realizadas individualmente, mediante uso de gravador, composta por duas partes: a 

primeira referente a perguntas fechadas destinada aos dados de caracterização da 

amostra, e a segunda foi constituída de questões abertas referentes à temática, em 

local reservado na unidade, garantindo o direito ao anonimato e a privacidade. Os 

usuários participantes do estudo foram identificados pela letra U (usuário) e dispostos 

em sequência (U1 a U18), de acordo com a ordem de realização das entrevistas, o que 

seguiu o mesmo modelo para a identificação dos enfermeiros identificados pela 

letra (E1 a E8). 

Para análise do material empírico utilizou-se a estatística descritiva para 

determinação de frequências percentuais dos dados quantitativos e análise de 

conteúdo na modalidade temática para identificação dos núcleos de sentido, 

codificação e categorização dos achados qualitativos (BARDIN, 2013). Este estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de João 

Pessoa/Unipê com parecer nº 3.106.959, e CAAE: 04248718.5.0000.5176) em respeito às 

Resoluções Nº 466/2012, 510/2016 e 580/2018 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

que dispõem sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 

seres humanos (BRASIL, 2012; 2016; 2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para melhor compreensão e visualização dos resultados obtidos neste estudo, 

os dados quantitativos foram distribuídos da seguinte forma: caracterização dos 

sujeitos (usuários e profissionais) participantes do estudo e informações sobre os 



73 

antecedentes pessoais e familiares relacionadas à hipertensão arterial sistêmica 

dos usuários participantes.

Os dados utilizados para caracterização dos usuários hipertensos contemplaram 

as seguintes variáveis: gênero, faixa etária, estado civil, escolaridade, religião, 

ocupação e renda. Para os profissionais foram as seguintes variáveis: idade, gênero, 

tempo de serviço, capacitação profissional sobre a hipertensão arterial e cursos de 

pós-graduação. Em referência aos antecedentes pessoais e familiares dos usuários, 

foram investigadas as seguintes questões: familiares portadores da doença, tempo de 

tratamento, uso contínuo de medicação, hospitalização e se possui diabetes mellitus.

Para a análise qualitativa dos fragmentos textuais contidas nos discursos dos 

participantes, foi possível apreender cinco categorias: (1) Informações relacionadas 

à assistência de enfermagem para o controle da hipertensão na Atenção Básica; (2) 

Informações relacionadas à assistência de enfermagem prestada ao usuário hipertenso 

na Atenção Básica; (3) Sistematização da Assistência de Enfermagem ao usuário 

com hipertensão arterial sistêmica na Atenção Básica; (4) Atividades de educação 

em saúde com ênfase na prevenção primária e desenvolvidas pela enfermeira para 

com a pessoa hipertensa na USF; e (5) Recomendações para o controle e tratamento 

da HAS na AB. 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS (USUÁRIOS E PROFISSIONAIS) 
PARTICIPANTES DO ESTUDO

Dos 18 usuários hipertensos participantes, 55,6% eram mulheres e 44,4% homens, 

com faixa etária predominante entre 51 a 65 anos (77,8%). A maioria deles (38,9%) 

tinham por credo religioso o catolicismo, enquanto que 22,2% informaram não fazer 

parte de nenhuma religião. Quanto ao estado civil, 38,9% eram solteiros. 

Em relação ao grau de instrução escolar, 27,8% informaram ter o ensino 

fundamental incompleto. Chamou a atenção à baixa escolaridade e o analfabetismo 

em 33,3% dos entrevistados. Com referência às ocupações/profissões identificou-

se que 22,2% eram agricultores, 22,2% faxineiros, e 33,5% aposentados, com renda 

familiar de 01 até 02 salários mínimos. 

A hipertensão arterial sistêmica, é uma doença crônica que acomete cerca de 

31% da população mundial e produz um embate nas políticas de saúde pública. O 

tratamento geralmente é baseado na terapia medicamentosa, com mudanças no 

estilo de vida, especialmente na prática de atividades físicas e na adoção de hábitos 

alimentares saudáveis (REGO, 2018).

As alterações no perfil epidemiológico, o aumento da expectativa de vida, o 

sedentarismo e a adoção de hábitos alimentares não saudáveis influenciam para 

o aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Essas doenças atuam 

no desenvolvimento de complicações agudas e crônicas, com elevadas taxas de 

morbimortalidade, sendo prevalente na fase adulta, decorrente da Hipertensão 

Arterial sistêmica (HAS) e do Diabetes Mellitus (DM) (COQUEIRO et al., 2015).
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Em 2001, cerca de 7,6% milhões de mortes no mundo ocorreram pela elevação 

da pressão arterial (PA), 54% por acidente vascular encefálico e 47% por doença 

isquêmica do coração, sendo que a maioria delas aconteceram nos países de baixo 

e médio desenvolvimento econômico e mais da metade em pessoas entre 45 e 69 

anos (WILLIAMS, 2010).

No Brasil, a predominância média de Hipertensão Arterial Sistêmica na 

população acima de 18 anos, de acordo com a Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel – 2011), é de 22,7%, 

com prevalência em mulheres (25,4%) do que em homens (19,5%). 

Salienta-se a associação inversa entre nível de escolaridade e diagnóstico 

da doença entre as mulheres: enquanto 34,4% das mulheres com até 8 anos de 

escolaridade apresentavam diagnóstico de HAS, a mesma condição foi observada 

em 14,2% das mulheres com 12 ou mais anos de escolaridade. Em relação aos homens, 

o diagnóstico da doença apresentou-se menos frequente nos que estudaram de 9 

a 11 anos (BRASIL, 2013).

As Unidades de Saúde da Família (USF), dispõe de uma equipe multiprofissional 

que trabalhem em conjunto para atender as necessidades da comunidade, de forma 

individual e coletiva, considerando ainda a diversidade racial, cultural, religiosa e 

os fatores sociais envolvidos. Esses aspectos reforçam a necessidade do enfermeiro 

em desenvolver ações de educação permanente que auxilie o usuário na adoção de 

medidas de controle dos fatores de risco e da promoção à saúde, tendo em vista 

que ainda assim existem barreiras dos usuários hipertensos em seguir o tratamento 

corretamente (BRASIL, 2013; GEWEHR et al., 2018).

Das informações sobre os antecedentes pessoais e familiares relacionadas à HAS 

dos usuários (hipertensos) 66,6% destes afirmaram que têm algum parente próximo 

que é hipertenso, fator de risco para o desenvolvimnto da hipertensão. Podem ser 

considerados como fatores de risco não modificáveis: a idade, o gênero, a etnia e a 

genética como potenciadores para o desenvolvimento da HAS.  

Alguns hábitos de vida devem ser modificados para que haja uma melhor 

qualidade de vida, e consequentemente atue na prevenção dos agravos à saúde. 

Podem ser considerados como fatores de risco modificáveis: ingestão de sal, 

sedentarismo, consumo de gordura, tabagismo, ingestão de álcool, excesso de 

peso, alimentos industrializados, fatores socioeconômicos e estresse, são fatores que 

estão associados de forma indireta a maior risco cardiovascular, que pode ainda ser 

associado a outros fatores de risco como obesidade e dislipidemia. 

Portanto, a melhoria do padrão alimentar, a prática de atividade física, a 

manutenção do peso corporal, o consumo de frutas e verduras, a redução do sal, o uso 

de temperos naturais para o preparo das comidas, o consumo de alguns nutrientes, 

como cálcio e potássio apresentam benefícios sobre a pressão arterial.

O enfermeiro deve estar atento a esses fatores de risco para desenvolver ações 

de educação em saúde, que sejam destinadas tanto para o usuário hipertenso como 

para os seus familiares, ciente, que é necessário que as pessoas estejam de acordo 
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com as orientações definidas pelo enfermeiro para que apresente progresso no 

tratamento da HAS (BARBIANI, et al., 2016).

Referente ao tempo de tratamento dos usuários, a maioria (44,4%) iniciaram o 

tratamento nos últimos três anos, 22,2% já fazem tratamento entre três e seis anos 

e 33,4 % há mais de 6 anos.

Neste aspecto, as intervenções realizadas para o controle e a prevenção das 

complicações da HAS, são definidas por ações que atendam às necessidades dos 

usuários, analisando o perfil cultural e socioeconômico, detectando os indicadores 

de risco e a probabilidade de complicações da morbidade. Essas ações possibilitam 

ao usuário a convivência harmônica com a doença e garantia de melhor qualidade 

de vida, através do direcionamento do enfermeiro para maior adesão ao tratamento 

de escolha (RADOVANOVIC et al., 2014).

Sobre o uso de medicação para o controle da HAS 83,3% dos indivíduos relataram 

fazer uso de medicação continua. Nesta feita, é possível observar que várias pessoas 

já são dependentes de drogas para se conseguir manter estável sua PA. 

O enfermeiro deve, ainda, partilhar a assistência, envolvendo os familiares no 

processo saúde-doença do usuário hipertenso, ensinando-lhe os cuidados básicos 

imprescindíveis para se conviver no domicílio com a doença, as ações do cuidado 

devem envolver profissional, usuário e a família, de forma que haja interação social 

para tanto é necessário que este seja orientado. Com a realização de intervenções 

educativas tanto para os hipertensos como para a família, pode-se evidenciar melhora 

significativa no reconhecimento e adesão ao tratamento da HAS.

Em referência a internação, 33,4% dos usuários relataram que nos últimos cinco 

anos (2014 a 2018) foram hospitalizados por conta de algum problema decorrentes da 

HAS. Observou-se ainda que 55,6% destes entrevistados além de serem hipertensos 

também são diabéticos. Estes dados percentuais são preocupantes, pois se tratam de 

duas doenças crônicas, que podem desencadear outros problemas graves de saúde.          

Com relação a caracterização dos profissionais enfermeiros participantes 

do estudo, observou-se que 100% (8) são do gênero feminino. Este percentual vem 

corroborar com outras pesquisas em que apontam a categoria de enfermeiros são 

em sua maioria do gênero feminino (SIMÕES et al., 2012). Observou-se que 75% dos 

profissionais estão predominantes numa faixa etária entre 31 a 41 anos. Quando 

questionados sobre sua experiência na AB, 37,5% relataram que estão de quatro a 

sete anos atuando neste serviço.

Com relação à qualificação relacionada ao programa Hiperdia 50% dos 

profissionais afirmaram ter capacitação. Essa capacitação é primordial para melhor 

atender o usuário hipertenso, através de planos de cuidados voltados à saúde dos 

usuários. 

Os enfermeiros da AB precisam estar treinados e bem capacitados para realizar 

uma consulta satisfatória aos usuários hipertensos. Para tanto, suas ações precisam 

estar em consonância com a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 

para que todas as etapas sejam atendidas na consulta de enfermagem: o histórico, 
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diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, a fim de que seu trabalho 

traga êxito na qualidade de vida do paciente.

Em relação a formação, 100% fizeram especialização na área da AB. Nesse 

aspecto, evidencia-se, a importância do cuidado de enfermagem na inspeção dos 

fatores de risco durante as consultas, monitorização dos agravos com medidas de 

educação em saúde, estar atento às necessidades individuais que se caracteriza 

como ferramenta eficaz, com impacto positivo na prevenção de agravos da doença 

a partir da sistematização do cuidado.    

Assim, as metodologias NANDA, NOC e NIC vêm atender às necessidades em 

relação aos cuidados a partir dos problemas, propondo intervenções para o alcance 

dos resultados esperados. Logo, a SAE reflete na autonomia profissional frente 

aos caminhos para o cuidado, sendo padronizada e aceita como uma prática de 

enfermagem universal.

Dando seguimento, apresentam-se a seguir os achados empíricos referentes 

a opinião dos sujeitos: usuários e enfermeiros do estudo acerca da assistência de 

enfermagem ao usuário com hipertensão arterial sistêmica na atencão básica.

INFORMAÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA O 
CONTROLE DA HIPERTENSÃO NA ATENÇÃO BÁSICA

Durante as entrevistas, solicitou-se para que cada usuário falasse “as etapas 

realizadas pela enfermeira durante a consulta de enfermagem” para identificar se 

a abordagem realizada pelo profissional contribuiu para o cuidado e prevenção da 

saúde do usuário hipertenso. Não houve divergência nas respostas, mas, foi possível 

observar que alguns não estavam satisfeitos com a assistência que recebia da 

enfermeira durante as consultas.

O enfermeiro da unidade de saúde da família atua sobre as ações do cuidado 

para a promoção da saúde e prevenção de riscos e agravos dessa doença, como 

também é de sua responsabilidade o acompanhamento e o controle do usuário 

hipertenso. Por meio do conhecimento e de seu papel de educador, ele tem a 

perspectiva de orientar o usuário para o tratamento, melhorando sua qualidade 

de vida (COSTA et al., 2014).

A consulta de enfermagem é primordial para os usuários hipertensos, por meio 

da consulta consegue-se atingir uma sublimidade no cuidado, de forma que as 

necessidades dos usuários sejam avaliadas constantemente. Por isso observa-se a 

necessidade da avaliação minuciosa do cuidado, de forma que se planejem ações que 

envolvam o cuidado da equipe multidisciplinar para avaliar os agravos e conseguir 

obter resultados positivos. 

Os fragmentos textuais enunciados pelos participantes em seus discursos 

exemplificam esta característica:
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[...] É normal, venho aqui ela ver minha pressão, se estiver alta ela me 

encaminha para o médico e pergunta se estou tomando o remédio na hora 

certa, pergunta se tive algum estresse, ou se não diminui o sal da comida, 

mais quando está normal, ela só passa a receita do remédio e me libera, 

venho pegar a receita aqui, mais compro o remédio na farmácia popular, 

porque aqui na unidade nunca tem sabe, é complicado as coisas aqui (U1);

[...] Chego na consulta ela verifica minha pressão e faz uma avaliação em 

mim, para ver se estou conseguindo progredir no tratamento (U14);

[...] Quando chego na consuta ela vê minha pressão, se estiver normal passa a 

receita para eu pegar a medicação, mas, quando está alta ela me encaminha 

para o médico [...] Minha relação com a enfermagem é somente para pegar 

a receita do remédio, e ter que comprar porque no posto sempre falta (U15);

[...] Me considero bem atendida aqui, na medida do possível, não podemos 

exigir demais, só é possível mais atenção por parte delas. [...] (U18);

[...] Para mim a consulta é boa, porque sempre que chego aqui e a pressão 

está alta, ela procura meios simples mesmo que me ajude a regular essa 

pressão, e a cada consulta ela fica acompanhando minha evolução no 

controle da minha pressão (U17).

De acordo com os depoimentos, fica claro o quão deficiente foi o atendimento 

a esses usuários, pois o que deveria ser uma avaliação constante conforme às etapas 

da SAE, porém só se torna prioridade apenas quando o usuário apresenta uma 

alteração da pressão arterial (PA). As consultas de enfermagem destacam-se sobre 

as consultas médicas na AB aos usuários hipertensos, portanto, observa-se um déficit 

do enfermeiro no atendimento, pois alguns cuidados constatados indispensáveis não 

são investigados durante as consultas, o que pode ser capaz de impedir o controle 

da doença e a prevenção de seus agravos.

Esta propositura está reafirmada na Resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) nº 159/93 ao determinar que os enfermeiros devem realizar 

a consulta de enfermagem em todos os níveis de assistência à saúde (COFEN, 1993).

INFORMAÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA 
AO USUÁRIO HIPERTENSO NA ATENÇÃO BÁSICA

O enfermeiro, durante as consultas realizadas, deve atender o usuário hipertenso, 

sistematizando suas ações, sendo necessária a implementação do processo de 

enfermagem, desenvolvendo açõs que minimizem os agravos dessa doença e que 

consiga manter a estabilidade da pressão arterial. (SOUSA, 2015).

 Assim, destacam-se nessa categoria os fragmentos em que os usuários relatam 

como é realizada a consulta de enfermagem, para identificar se a abordagem 
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realizada pelo profissional contribuiu para o cuidado e prevenção da saúde do 

usuário hipertenso.

[...] É normal, venho aqui ela ver minha pressão, se estiver alta ela me encaminha 

para o médico e pergunta se estou tomando o remédio na hora certa. Mas, 

quando está normal, ela só passa a receita do remédio e me libera, venho 

pegar a receita aqui, mais compro o remédio na farmácia popular, porque 

aqui na unidade nunca tem sabe, é complicado as coisas aqui (U1);

[...] Ás vezes estão apressadas, ai fica até difícil trocar duas palavrinhas 

com ela, ela ver minha pressão, e passa a receita pra pegar o remédio (U12);

[...] Se a pressão tiver normal, ela passa a receita para pegar o remédio, se 

estiver alterada, me manda passar no médico (U16); 

[...] Para mim a consulta é boa, porque sempre que chego aqui e a pressão 

está alta, ela procura meios simples mesmo, que me ajude a regular essa 

pressão (U17);

[...] Minha enfermeira é boa, me trata bem, me orienta a tomar medidas que 

faz bem à saúde (U18).

Embora as ações de cuidado sejam centradas em procedimentos, os depoimentos 

dos usuários denotam uma aceitação da maneira como esse cuidado tem sido 

prestado. Geralmente, essa aceitação acontece porque os usuários são leigos de 

informações da própria doença, desconhecem seus direitos e deveres, e muita das 

vezes o acesso ao serviço de saúde é muito limitado, por isso muitos aceitam o que 

recebe de assistência, guardam suas dúvidas para si, com medo de ser mal atendido 

e ainda agradecem achando que recebeu o melhor atendimento que poderia.

[...] Diz que tenho que seguir as orientações dela (U12);

[...] Às vezes tenho até vontade de conversar com ela a respeito de uns mal 

estar que sinto, mais é muita gente e nunca dá tempo sabe minha filha (U12);

[...] Minha relação com a enfermagem é somente para pegar a receita do 

remédio, e ter que comprar porque no posto sempre falta (U15);

[...] Minha filha até o remédio no começo tomava errado, porque nunca me 

explicaram direitinho como devia toma (U15);

[...] Me considero bem atendida aqui, na medida do possível, não podemos 

exigir demais, só é possível mais atenção por parte delas [...] (U18).

 O usuário hipertenso necessita de acompanhamento constante, que pode ser 

realizado através de consultas de rotina para que possam ser avaliados aspectos 

como, a qualidade de vida, tratamento não farmacológico, e o controle da PA sejam 
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avaliados constantemente pelo enfermeiro e reforçado a cada encontro, que deve 

haver dedicação e motivação do usuário em seguir o tratamento farmacológico e 

não farmacológico para que os objetivos sejam atingidos.

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO USUÁRIO COM HAS 
NA ATENÇÃO BÁSICA

É um fator indispensável a presença de uma equipe multidisciplinar, pois contribui 

de forma positiva na adesão ao tratamento, por meios de intervenções conjuntas. 

Portanto, os profissionais precisam estarem prontamente orientados sobre as 

características da doença, assim como as formas de tratamento, objetivando domínio 

sobre a doença (COSTA et al., 2014). 

Outra questão abordada nas entrevistas diz respeito às informações fornecidas 

pela enfermagem aos usuários hipertensos a respeito da assistência prestada:

[...] Faz as orientações. Verifica a Pressão Arterial do usuário, procura 

saber se eles estão tomando as medicações, faço orientações aos hábitos 

alimentares e a qualidade de vida [...] A alimentação é muito importante, não 

é só o remédio, pego muito no pé dos usuários na questão da alimentação, 

peço para que eles possam relaxar um pouco diante de tantos problemas (E1);

[...] Quando a gente capta algum paciente com suspeita ou já com quadro de 

hipertensão[...] Fazemos a solicitação de exames, o mapeamento hipertensivo, 

orientações e cuidados com alimentação e sedentarismo e tudo mais (E 2);

 [...] Depois da verificação da PA, iniciamos a aferição dos sinais vitais, 

circunferência abdominal, peso e alguns aspectos necessários do exame 

físico (E 7). 

 Foi possível analisar que o enfermeiro faz a consulta, porém alguns 

procedimentos considerados essenciais não são abordados, o que leva a uma 

assistência incompleta, acarretando problemas no controle e prevenção dos agravos 

relacionados a HAS.

Observaram-se algumas fragilidades nos discursos das enfermeiras, as quais 

tentam justificar o porquê de não conseguir executar uma assistência adequada 

aos usuários: 

[...] Realizamos poucas atividades de educação em saúde, porque a demanda 

é muito grande na unidade e termina superlotando o serviço [...] caso a gente 

não consiga dar suporte a esse usuário encaminhamos para um serviço mais 

ampliado (E6);

[...] Às vezes falta um suporte mais adequado sabe, para gente tratar [...] 

falta tempo para fazer uma consulta qualificada a cada usuário (P8).
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São situações que não deveriam acontecer e infelizmente é uma questão 

rotineira que se observa no serviço de atenção básica. É fundamental que o enfermeiro 

realize as etapas da SAE, que consiga acompanhar a evolução do usuário, fazendo 

intervenções necessárias, sempre que for preciso, trabalhando com ações que 

favoreçam a prevenção e o controle da doença, promovendo uma qualidade de 

vida melhor a esse usuário.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ENFERMEIRA À 
PESSOA COM HAS PARA PREVENÇÃO PRIMÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA:

Em relação ao modo positivo de atuação das enfermeiras em relação às 

atividades de educação em saúde desenvolvidas para o controle da HAS, houve 

similaridade dos resultados por todas as enfermeiras entrevistadas. 

[...] Rodas de conversa (E 1);

[...] Oriento a fazer auricoterapia para ajudar a diminuir o estresse que é um 

fator de risco para a HAS. [...] Servimos um lanche saudável para conscientizar 

a população sobre os benefícios de se cuidar (E 3);

[...] Rodas de conversas iniciamos se exercitando e alongando (E 4);

[...] Marcamos um vez na semana um encontro com a população para 

trabalhar esses fatores que são predisponentes para a HAS (E 5);

[...] Tentamos fazer palestras, rodas de conversa para tratar sobre esses 

assuntos (E 6);

[...] Marcamos rodas de conversas com a população, a gente prepara um 

lanche saudável é uma forma de motivar eles vim pra consulta como também 

é uma forma de orientar quanto a questão da importância da alimentação 

saudável (E 8);

[...] Palestra na comunidade, e às vezes tem aquele lanchezinho, porque é 

uma forma de incentivar a população a participarem das reuniões (E 8).

Percebe-se ainda que acontecem falhas na assistência, que as enfermeiras como 

peças fundamentais no processo de cuidar, não têm realizado de forma coerente 

uma assistência sistematizada a esses usuários. 

A educação em saúde é imprescindível, pois não é possível o controle adequado 

da pressão arterial se o paciente não for instruído sobre os princípios em que se 

fundamentam seu tratamento, haja vista que a participação ativa do indivíduo é a 

única solução eficaz no controle das doenças e na prevenção de suas complicações. 

É importante também a participação dos familiares nesse processo de aprendizagem 

e ressignificação de hábitos.
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O enfermeiro deve realizar uma consulta qualificada, investigando todas as 

causas que comprovadamente tem influênciado no controle da pressão arterial 

(PA), durante as consultas o enfermeiro precisa realizar alguns procedimentos 

considerados fundamentais para que a assistência seja realizada com qualidade 

ao usuário hipertenso como: aferição da pressão arterial, verificação da altura, 

peso, circunferência abdominal e índice de massa corporal. Deve também identificar 

fatores de riscos, orientar a adoção de dieta hipossódica, importância da atividade 

física regular, abandono de tabagismo e ingesta controlada de bebidas alcoólicas 

(SCB, 2017).

Ademais é atributo do enfermeiro o encaminhamento para realização de 

exames laboratoriais estabelecidos nos protocolos locais de saúde para pacientes 

hipertensos, orientação quanto as medicações: doses, horário, reações adversas, 

interações medicamentosas. Por fim, remete-se a imprescindível contribuição do 

enfermeiro na realização de atividades educativas em todas as facetas de sua prática 

profissional, especialmente nas consultas de enfermagem realizadas aos pacientes 

hipertensos (COSTA et al., 2014).

Analisando os discursos dos usuários em referência à assistência prestada pela 

enfermeira, observaram-se fragilidades nas ações e condutas dessas profissionais 

para o cuidado ao usuário com hipertensão na AB. 

[...] Falta dar um suporte melhor a gente (U4);

[...] Mais agora é tudo meio desmantelado minha filha, falta remédio, não 

tem mais aquele controle que tinha de anotar os dados da gente, verificar 

a pressão, essas coisas, sabe? (U5); 

[...] Ela verifica a pressão, ver se tá tudo bem e passa a receita para gente 

pegar o medicamento (U6);

[...] Na consulta ela só verifica minha pressão mesmo, pergunta como estou, 

se estiver alterada me manda passar no médico, o peso eu que tenho que 

pedir a ela para me pesar, e saber com quantos kg estou, meus exames faço 

particular porque se esperar po aqui demora demais (U8);

[...] Quando venho pra consulta ela ver minha pressão, se tiver alta me 

encaminha para o médico e me libera (U9);

[...] Aqui a gente não faz um exame nessa unidade, tem que ser tudo pago, 

não entendo quando falam que a gente tem direito à saúde (U12);

[...] Quando trago meus exames para a consulta com a enfermeira, ela pede 

para mostrar ao médico para ele avaliar. [...] Acho que falta um suporte 

melhor sabe, mais é o que tem então a gente tem que aceitar, ou ir para o 

particular mesmo (U15).
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RECOMENDAÇÕES PARA O CONTROLE E TRATAMENTO DA HAS NA ATENÇÃO 
BÁSICA

O enfermeiro tem a responsabilidade de propiciar aos pacientes e a comunidade 

informações importantes, ajudando-os na incorporação de hábitos e atitudes efetivas 

para o controle da hipertensão. Os fragmentos discursos abaixo enunciados pelos 

usuários participantes deste estudo exemplificam estas características:

[...] A enfermeira explicou que fazer caminhada de 30 minutos já está bom, 

[...] Eu fumo já tem mais de 20 anos, ela falou também que era bom eu deixar 

de fumar porque prejudica muito, essas coisas sabe que a gente não dá 

importância e é o que acaba com a saúde da pessoa (U1);

[...] No começo da minha doença ela me orientava como já disse a fazer 

caminhada para perder peso (U2);

[...] Ela pega muito no meu pé pra mim parar de fumar e de beber, mais é um 

vício maior que eu(U3);

[...] Agora nenhuma, não vou mentir. No começo quando tinha o controle tudo 

certinho, que era uma vez no mês, que tinha um momento para hipertensos 

e diabetes, ela orientava a gente direitinho (U4);

[...] Estou fazendo as orientações que minha enfermeira pede, colocando 

menos sal na comida evitado gorduras e frituras, participo das atividades 

que é feita uma vez por mês na igreja com um grupo de idosos, é bem lega, 

as vezes tem até um lanchinho delicioso e saudável (U14).

Tratar e até mesmo prevenir a HAS exije capacitação do profissional para 

orientar os usuários no processo de mudanças dos hábitos danosos a saúde, tanto no 

que se refere ao tratamento não medicamentoso quanto ao tratamento farmacológico 

para o controle da doença.

É importante que o enfermeiro, enquanto integrante da equipe de utilize-se 

de educação em saúde para ter o acompanhamento do usuário, na tentativa de 

sensibilizar o processo de mudança de hábitos para melhorar a sua qualidade de 

vida. A educação em saúde deve ser de forma contínua por meio de ações individuais 

e grupais para atender as necessidades de cada usuário, incluindo a família que é 

peça chave para esse processo de transformação.

 CONCLUSÃO

A realização deste estudo possibilitou identificar de que forma é prestada 

a assistência de enfermagem ao usuário hipertenso e quais são as intervenções 

aplicadas no tratamento da doença como também na prevenção da HAS e seus 
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agravos. O trabalho que vem sendo desenvolvido pelas equipes da AB busca influir 

nos fatores que contribuem para o risco à saúde, buscando favorecer a qualidade 

de vida da população.

Apesar da assistência de enfermagem ser prestada ao usuário, ainda assim, 

a enfermagem tem omitido informações sobre a doença, o manejo clínico, os 

diagnósticos, os procedimentos realizados, e as intervenções propostas em relação 

ao cuidado desses usuários, a falta de conhecimento dos usuários sobre os seus 

direitos e deveres como cidadãos e a dificuldade de acesso aos serviços públicos 

de saúde, interrompe a participação ativa do usuário no processo de construção 

da sua autonomia. 

É importante que a enfermagem reconheça que seu papel de cuidador vai 

muito além de técnicas, e pode ser expandido de outras formas, usando essa falta 

de informação para construir espaços de aprendizagem, através do diálogo e da 

escuta qualificada, despertando no usuário sentimentos de segurança, confiança e 

satisfação. Portanto a consulta de enfermagem é essencial ao cuidado da HAS, pois 

o enfermeiro desempenha seu papel em orientar quanto à prática de autocuidado 

e adesão ao tratamento, além de acompanhar a evolução da doença.   

Observaram-se que o enfermeiro considera importantes aspectos durante 

a consulta de enfermagem à usuários com hipertensão arterial sistêmica como: 

verificação da pressão arterial, peso, orientações quanto a mudanças no estilo de 

vida, avaliação dos fatores de risco que podem ocasionar complicações e o incentivo 

aos usuários a prática de atividade física, alimentação saudável, o abandono do 

tabagismo e do álcool. 

Entretanto, alguns aspectos também importantes como: medida da 

circunferência, estratificação de risco cardiovascular, exame físico detalhado, 

controle de peso, explicação da doença e da terapia farmacológica ao usuário, 

solicitação e avaliação de exames laboratoriais em conformidade aos protocolos 

locais não vêm sendo realizadas pela equipe de enfermagem aos usuários hipertensos.

Esse estudo foi importante para aprimorar a assistência ao hipertenso, a 

ressignificar atitudes da equipe de saúde, de modo que a enfermagem se utilize de 

ações que possa atender as necessidades de cada usuário hipertenso atendido nos 

serviços de saúde do SUS, trabalhando educação em saúde de forma contínua.  
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RESUMO

Objetivo: caracterizar os pacientes que foram admitidos com complicações de 

Hipertensão Arterial Sistêmica em Unidade de Pronto Atendimento de um município 

de interior Cearense. Metodologia: trata-se de um estudo transversal com enfoque 

retrospectivo, desenvolvida na cidade de Iguatu, especificamente na Unidade de 

Pronto Atendimento do município. A população deste estudo trata-se de fichas 

de pacientes admitidos com complicações hipertensivas durante o ano de 2015. 

Para a seleção da amostra incluiu-se fichas de admissão de pacientes com alguma 

característica de complicação hipertensiva e diagnóstico de hipertensão; fichas 

que estivessem com todos os dados registrados e fichas de pacientes com idade 

igual ou maior que 18 anos e informações legíveis. A análise dos dados foi realizada 

com as variáveis que correspondiam as urgências e/ou emergências hipertensivas, 

estes foram organizados em planilha a fim de otimizar a realização da estatística 

descritiva. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa com número 

de CAAE 58604416.0.0000.5055. Resultados e Discussão: na amostra documental, 

1 Enfermeiro(a). Universidade Regional do Cariri/Unidade Descentralizada de Iguatu/CE.

2 Enfermeiro(a). Universidade Regional do Cariri/Unidade Descentralizada de Iguatu/CE.

3 Enfermeiro(a). Universidade Regional do Cariri/Unidade Descentralizada de Iguatu/CE.

4 Enfermeiro(a). Universidade Regional do Cariri/Unidade Descentralizada de Iguatu/CE.

5 Enfermeiro(a). Universidade Regional do Cariri/Unidade Descentralizada de Iguatu/CE.

6 Enfermeira. Mestra em Saúde Pública. Centro Universitário de João Pessoa.
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composta por 1.658 prontuários identificou-se que 52,1% dos pacientes atendidos 

possuíam acima de 60 anos e 62,4% eram mulheres. A Hipertensão Arterial Sistólica 

tipo 3 correspondeu a 40,6%, e 46,3% com Hipertensão diastólica tipo 2, 80% dos 

casos atendidos possuíam hipertensão arterial diagnosticada. O pico hipertensivo 

foi prevalente em 62,5% dos casos e 56,8% foram classificados como pouco urgentes. 

Conclusão: neste estudo, possível verificar através das informações clínicas que a 

maioria dos pacientes apresentaram alterações na pressão arterial sistêmica, porém 

a maior parte foram classificados com assistência pouco urgente.

Descritores: Emergência. Hipertensão. Atenção Secundária à Saúde.

ABSTRACT

Objective: to characterize the patients who were admitted with complications of 

Systemic Arterial Hypertension in the Emergency Department in a city in the interior 

of Ceará. Methodology: this is a cross-sectional study with a retrospective focus, 

developed in the city of Iguatu, specifically in the Emergency Care Unit of the 

municipality. The population of this study consists of patient records admitted with 

hypertensive complications during year of 2015. For the sample selection, patient 

admission records with some characteristic of hypertensive complication and 

diagnosis of hypertension were included; records that had all the data recorded 

and records of patients aged 18 years or older and legible information. Data analysis 

was performed with variables that corresponded to urgent and / or hypertensive 

emergencies; these were organized in a spreadsheet in order to optimize the 

performance of descriptive statistics. The research was approved by the Ethics and 

Research Committee under CAAE number 58604416.0.0000.5055. Result and discussion: 

in the documentary sample, composed of 1,658 records, it was identified that 52.1% of 

the patients attended were over 60 years old and 62.4% were women. Type 3 systolic 

hypertension corresponded to 40.6%, and 46.3% with type 2 diastolic hypertension, 

80% of the cases treated had diagnosed arterial hypertension. The hypertensive peak 

was prevalent in 62.5% of cases and 56.8% were classified as not urgent. Conclusion: 

in this study, it is possible to verify clinical information with most patients who have 

undergone changes in systemic blood pressure, but most have been classified with 

little urgent care.

Descriptors: Emergency. Hypertension. Secondary Care.

INTRODUÇÃO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma afecção que acomete grande 

parte da população, considerada uma doença crônica e fator de risco para vários 
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outros problemas. É definida como a elevação sustentada da pressão arterial (PA) 

com nível maior ou igual a 140 de pressão sistólica e maior ou igual a 90 de pressão 

diastólica estando relacionada a diversos fatores (SBC, 2010).

O estilo de vida adotado por grande parte das pessoas atualmente colabora 

para o surgimento da HAS. A vida agitada e pouco tempo acabam influenciando em 

hábitos alimentares sem a composição dos nutrientes essenciais, isso devido à troca 

de alimentação por comidas rápidas e de fácil acesso, como Fast-Food e produtos 

industrializados. Outro fator a ser levado em consideração é a falta de atividade física 

que somada à má alimentação, ao tabagismo, ao sedentarismo, à obesidade e entre 

outros, pode levar ao surgimento da hipertensão (OMS, 2013a; SCHMIDT et al., 2009).

De acordo com o documento da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2013 

com informações gerais sobre a hipertensão no mundo, 9,4 milhões de mortes ocorrem 

a cada ano decorrente de complicações hipertensivas, responsável por 45% das 

mortes por cardiopatias e 51% das mortes por acidente cerebrovascular (OMS, 2013).

O diagnóstico da HAS é simples de ser realizado. Consiste na verificação da PA em 

pelo menos três dias diferentes com intervalos entre eles de no mínimo uma semana, 

soma-se e divide os resultados das aferições pela quantidade de dias verificados, 

sendo positivo com a obtenção de uma média aritmética da PA maior ou igual a 

140/90mmHg. Após a confirmação do diagnóstico as intervenções devem ser postas 

em prática, medidas acessíveis e que dependem muito do paciente para o efetivo 

controle nos níveis pressóricos como mudança no estilo de vida e medicamentos de 

baixo custo (BRASIL, 2013a; SCHMIDT et al, 2009).

O tratamento surge como método essencial e indispensável para o controle 

da PA e melhoria da qualidade de vida da pessoa com HAS. Sendo utilizadas como 

métodos terapêuticos medidas farmacológicas e não farmacológicas, entre essas 

destaca-se: diuréticos, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da Enzima 

Conversora de Angiotensina (ECA), vasodilatadores diretos, controle do peso, melhoria 

do padrão alimentar, redução do consumo de sal e bebidas alcoólicas, atividade 

física, abandono do tabagismo e controle do estresse psicoemocional. No entanto, 

a mudança no estilo de vida e o controle regular da hipertensão muitas vezes não 

são cumpridos pelo paciente com hipertensão ocasionando outros problemas a sua 

saúde (BRASIL, 2013a).

A terapêutica da hipertensão visa trazer para indivíduo maior qualidade 

de vida com a presença da doença, evitar complicações decorrentes da mesma, 

principalmente complicações cardiovasculares, onde a hipertensão é fator de risco 

independente, e reduzir o índice de morbimortalidade cardiovascular (CAMPANA; 

FARIA; BRANDÃO, 2014; BORELLI et al., 2008).

O cuidado com o indivíduo com hipertensão deve ser prioritariamente em nível 

de atenção primária recorrendo a atenção secundária quando necessário, com tudo. 

Como apontam os estudos, grande parte dos atendimentos das unidades secundárias 

como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) recebem diariamente hipertensos 
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descompensados bem como outras situações relacionadas à hipertensão (BASTOS 

et al., 2013; PEREZ; ABASCAL; CUERVO, 2009).

Com o controle inadequado da pressão arterial, surgem algumas complicações 

como urgências e emergências hipertensivas. A urgência hipertensiva é definida como 

uma importante elevação da pressão arterial, em geral pressão arterial diastólica 

maior que 120 mmHg, com condição clínica estável, sem comprometimento de órgãos-

alvo. A pressão arterial deverá ser reduzida em pelo menos 24 horas, em geral com 

medicamentos por via oral. A emergência hipertensiva caracteriza-se pela elevação 

crítica da pressão arterial com quadro clínico grave, progressiva lesão de órgãos-

alvo e risco de morte, exigindo imediata redução da pressão arterial com agentes 

por via parenteral (GREZZANA; STEIN; PELLANDA, 2013).

Estudos da Sociedade Brasileira de Hipertensão, apontam que cerca de 25% da 

população brasileira adulta está acometida com hipertensão arterial, dobrando essa 

porcentagem para maiores de 60 anos de idade, sendo considerada a responsável 

por 40% dos infartos, 80% dos Acidentes Vasculares Cerebrais e 25% dos casos de 

insuficiência renal (SBH, 2015a).

Cerca de 1 milhão de pessoas são afetadas em todo mundo pela hipertensão. 

As doenças cardiovasculares, no continente americano, são responsáveis por cerca 

de 1,9 milhões de mortes por ano (OMS, 2013a).

As Unidades de Pronto Atendimento funcionam 24 horas por dia, são unidades de 

complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e a rede hospitalar, 

integra uma rede organizada de atenção às urgências e emergências, com pactos e 

fluxos previamente definidos, com o objetivo de garantir o acolhimento aos pacientes, 

intervir em sua condição clínica e contra referenciá-los para os demais pontos 

de atenção da Rede de Atenção à Saúde, para os serviços da atenção básica 

ou especializada ou para internação hospitalar, viabilizando a continuidade do 

tratamento com efeito positivo no quadro de saúde no âmbito individual e coletivo 

da população (BRASIL, 2013b).

A UPA adota como critério de classificação de risco o protocolo de Manchester. 

A avaliação do paciente requer tanto raciocínio como intuição e ambos devem estar 

baseados em conhecimentos e aptidões profissionais. A classificação é determinada 

por corres: azul não urgente até quatro horas de espera, verde pouco urgente até 

duas horas de espera, amarelo urgente até uma hora de espera, laranja muito urgente 

até dez minutos de espera e vermelha emergência atendimento imediato (JONES; 

MARSDEN; WINDLE, 2010).

Diante das informações expostas faz-se necessário indagar o porquê o 

número de hipertensos com complicações ser tão significante, mesmo diante de 

tratamentos eficientes que são ofertados pelo sistema público de saúde. Para tanto, é 

indispensável identificar as características ou fatores de risco da população, portanto 

questiona-se: Como caracteriza-se a população alvo deste estudo em relação as 

variáveis sociodemográficas, econômicas e clínico-laboratorial? Quais as principais 
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complicações hipertensivas são observadas nas Unidades de Pronto Atendimento? 

Qual a prevalência das complicações hipertensivas na população estudada?

O presente estudo justifica-se pelos altos índices de complicações hipertensivas, 

além da observância por profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

de Iguatu do alto número de pacientes que são admitidos na unidade com PA 

descompensada e agravos decorrentes dessa alteração pressórica.

Para tanto, este estudo possui como objetivo caracterizar os pacientes que 

foram admitidos com complicações de Hipertensão Arterial Sistêmica em Unidade 

de Pronto Atendimento de um município de interior Cearense.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal descritivo de cunho quantitativo com enfoque 

retrospectivo.

A pesquisa foi desenvolvida no município de Iguatu, especificamente em uma 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, o qual se localiza no região 

centro-sul do estado de Ceará (CE)/Brasil.

A UPA Leonardo e Marcelo Moreno Teixeira, local se realizou a pesquisa, foi inaugurada 

em 24 de março de 2014. Instituída pela portaria de número 00098585/2014 do ministério 

da saúde. Segundo a portaria vigente da unidade, esta é caracterizada como UPA porte I: 

tem no mínimo 7 leitos de observação e capacidade de atender até 150 pacientes por dia 

em uma área de abrangência com 50 mil a 100 mil habitantes (BRASIL, 2013b).

A escolha da unidade de pronto atendimento de média complexidade deu-se 

por esta ser a porta de entrada de casos emergenciais na rede de atenção à saúde, 

classificada como serviço de atenção à saúde no âmbito da urgência e emergência. 

Subtende-se que o maior número de paciente com Pressão Arterial descompensada 

use a UPA como ponto de apoio e primeira escolha para seu tratamento.

A população deste estudo foram prontuários de pacientes admitidos com 

complicações hipertensivas de qualquer natureza na UPA do município de Iguatu/CE 

durante o ano de 2015, como pico hipertensivo, urgência e emergência hipertensiva, 

Acidente Vascular Cerebral, Infarto Agudo do Miocárdio, Insuficiência renal, 

hipertrofia ventricular e entre outros.

Para a seleção da amostra, que se caracterizou por amostra não-probabilística, 

foram adotados os seguintes critérios operacionais de inclusão: fichas de pacientes 

que possuíssem alguma característica de complicação hipertensiva registrada em 

ficha de admissão e diagnóstico de HAS; pacientes, cujas fichas estivessem com dados 

pessoais, anamnese e sinais vitais registrados e fichas de pacientes com idade igual 

ou maior que 18 anos. As fichas de pacientes que apresentaram impossibilidade para 

leitura não foram selecionadas para a pesquisa.

A coleta foi realizada entre os meses de dezembro de 2016 a junho de 2017. 

Foram analisadas todas as fichas de atendimento de pacientes do ano de 2015 

e as consideradas elegíveis foram coletadas as informações das complicações 
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hipertensivas que foram atendidas no ano de 2015 consolidadas em um formulário 

não validado.

Para a caracterização da amostra foram selecionadas aquelas variáveis que 

correspondiam aos determinantes diretos e indiretos das urgências ou emergências 

hipertensivas, e em seguida calculado a frequência das complicações hipertensivas 

de acordo com as variáveis qualitativas como sexo (feminino; masculino); faixa etária 

(anos); condições demográficas e socioeconômicas, e com as variáveis quantitativas 

como pulso (por minuto); Frequência respiratória; Glicemia (mg/dL); Saturação de 

O² (%); pressão arterial (mmHg); temperatura (°C); Índice de Massa Corpórea (IMC); 

queixa principal; classificação de risco de Manchester (vermelho, laranja, amarelo, 

verde e azul) e histórico de saúde.

A pesquisa foi desenvolvida obedecendo durante todo o seu percurso os 

preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde/Ministério da Saúde e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Regional do Cariri com número do CAAE 58604416.0.0000.5055.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra documental, composta por 1.658 prontuários foi caracterizada a 

partir de variáveis sociodemográficas e clínicas. De acordo com a idade, identificou-

se que 52,1% (n= 864) dos pacientes atendidos possuíam acima de 60 anos e 62,4% (n= 

1032) do total da amostra eram mulheres.

Tabela 1 – Distribuição dos pacientes admitidos na UPA com complicações hipertensivas no 
ano de 2015 por faixa etária e sexo. 

Faixa etária % (n)

18 – 29 4,0 (66)

30 – 39 8,7 (144)

40 – 49 15,6 (259)

50 – 59 19,6 (325)

60 > 52,1 (864)

Sexo

Feminino 62,4 (1032)

Masculino 37,6 (626)

Fonte: Dados da pesquisa, 2015

O resultado da análise da amostra deste estudo, expos que 52,1% dos pacientes 

possuíam idade acima de 60 anos. Estudos corroboram com os dados apresentados nesta 

pesquisa, abordando a alta taxa de prevalência de HAS em idosos com idade entre 60 a 103 

anos; ainda apontam a menor probabilidade de o sexo masculino apresentar HAS quando 
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comparados a mulheres. No Brasil, a prevalência dessa doença é de aproximadamente 

24,8% em indivíduos adultos, onde as mulheres ganham maior destaque em uma proporção 

de 26,8% em relação a22,5% para os homens (MALTA, 2017; MENEZES, 2016).

A explicação para o alto acometimento de complicações hipertensivas em pessoas 

com mais de 60 anos, pode partir de uma justificativa anatomofisiológica. Um estudo 

realizado por Hay (2015) aborda que as alterações anatômicas e fisiológicas acontecem 

principalmente, a partir da quinta década de vida, levando ao enrijecimento das artérias, 

gerando uma menor dispensabilidade e, consequentemente, um aumento progressivo 

da pressão arterial, caracterizando a HAS como a doença de maior predominância 

na população idosa, trazendo uma taxa de prevalência maior que 60% nos indivíduos 

maiores de 65 anos (BRASIL, 2010).

Com relação ao aspecto sociodemográfico, no que concerne ao sexo, esse 

estudo vai ao encontro da pesquisa Mendonça (2015) onde 74,1% da amostra era do 

sexo feminino. Essa predominância justifica-se pela maior busca das mulheres aos 

serviços de saúde e à concepção de cuidado que é inerente a este gênero. Acredita-se 

que as mulheres compareçam ao serviço de saúde tanto para cuidar da própria saúde, 

quanto para acompanhar algum ente querido, o que pode justificar a prevalência 

de diagnósticos nesta população (NEGREIROS; MELO; CARTAXO, 2016). 

Ainda no estudo de Negreiros, Melo e Cartaxo (2016) foi possível observar que as 

principais complicações relatadas foram o Acidente Vascular Cerebral (AVC), com 

5,2% e o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), com 8,3%. Neste estudo foi apresentado 

como hipótese diagnostica de maior prevalência, o pico/crise hipertensivo.

Os níveis pressóricos identificados evidenciaram que a HAS sistólica tipo 3 

corresponde a 40,6% (n= 672), em contrapartida a HAS diastólica tipo 2 tem maior 

ocorrência, 46,3% (n=766) dos casos de PAS descompensadas (Tabela 2).

Tabela 2: Caracterização clínica dos pacientes admitidos na UPA com complicações 
hipertensivas no ano de 2015. 

VARIÁVEIS % (n)

PAS (mmHg)

Pré-hipertensão 3,9 (65)

HAS 1* 17,6 (291)

HAS 2* 37,9 (627)

HAS 3* 40,6 (672)

PAD (mmHg)

Pré-hipertensão 13,4 (222)

HAS 1* 14,4 (239)

HAS 2* 46,3 (766)

HAS 3* 25,8 (427)



93 

VARIÁVEIS % (n)

FC (bpm)

Menor que 60 4,2 (69)

60 a 100 80,2 (1329)

Maior que 100 15,6 (260)

SatO
2
 (%)

Menor que 95 3,6 (60)

95 a 100 96,4 (1598)

Fonte: Dados da pesquisa, 2015

Legenda: HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; PAS: Pressão Arterial Sistólica; PAD: Pressão Arterial 
Diastólica; FC: Frequência Cardíaca; SatO

2
: Saturação de oxigênio. 

* Classificação de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016).

Conforme apresentado na tabela 3 e 4, o histórico pregresso de hipertensão 

arterial isolada, sem a presença de outras morbidades, apresenta-se como predominante 

relacionado a 80% dos casos atendidos, corroborando a este dado, a impressão 

diagnóstica teve como prevalência, o pico hipertensivo correspondendo a 62,5% (n= 

1001) dos usuários atendidos. Apenas 4,3% (n= 69) foram caracterizados como urgência 

e emergência hipertensiva. Vale ressaltar que para estas informações algumas fichas 

não apresentaram a informação, reduzindo a amostra, conforme tabela 3.

Tabela 3: Caracterização dos usuários admitidos na UPA com complicações hipertensivas 
no ano de 2015. 

VARIÁVEIS % (n)

Impressão diagnóstica

Pico hipertensivo 62,5 (1001)

Urgência e emergência hipertensiva 4,3 (69)

AVC 0,3 (5)

IAM 0,8 (12)

Angina instável 0,8 (12)

Outros 31,4 (502)

Total 1.601

História de doença pregressa

HAS 80 (1319)

HAS e Diabetes 16,9 (278)

HAS, Diabetes e Cardiopatia 0,4 (7)
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VARIÁVEIS % (n)

HAS e outras comorbidades 2,3 (38)

Outros 0,4 (7)

Total 1649

Fonte: Dados da pesquisa, 2015

Legenda: AVC: Acidente Vascular Encefálico; IAM: Infarto Agudo do Miocárdio; HAS: Hipertensão Arterial 
Sistêmica.

O estudo demostrou que há uma significativa prevalência de casos de 

complicações hipertensivas na unidade em estudo. A HAS significa o mais importante 

fator de risco isolado para mortalidade e o principal fator de risco modificável para 

doença cardiovascular, com prevalência de um bilhão de hipertensos no mundo e 

responsável por aproximadamente 7,6 milhões de mortes ao ano (GREZZANA; STEIN; 

PELLANDA, 2013).

A prevalência de emergências hipertensivas é resultante do descontrole da 

pressão arterial relacionada a fatores diversos como a não condução do tratamento 

adequado da hipertensão arterial, tabagismo, alcoolismo, diabete mellitus, 

dislipidemias, obesidade e histórico família. Para tanto, a presença de fatores de 

risco, como a baixa escolaridade, está sendo de alvo de discussões e estudos, sendo 

essa uma característica marcante do Nordeste (SOUSA et al., 2018).

No estudo realizado por Barreto et al., (2015) sobre a prevalência de não adesão 

ao tratamento farmacológico por indivíduos hipertensos, 65% da sua amostra de 

422 hipertensos não eram aderentes ao tratamento. A pesquisa que também avaliou 

a associação dessa não adesão com fatores socioeconômicos e assistenciais e 

constatou que indivíduos com características, por exemplo, de baixa escolaridade, 

sem frequentar regularmente a consulta médica, etnia não branca e em uso de vários 

medicamentos para o controle da pressão arterial, acabava por dificultar a adesão 

ao tratamento medicamentoso.

No estudo de Peréz, Abascal e Cuervo (2009) realizado com hipertensos que 

foram admitidos em um serviço de emergência a maioria apresentavam fatores de 

risco para o desenvolvimento da doença como tabagismo, estresse, sedentarismo e 

dislipidemia e apresentavam lesões em órgãos alvos como a Hipertrofia Ventricular 

Esquerda, Retinopatia Hipertensiva e níveis de creatinina anormal.

Acerca da elevada prevalência de hipertensão e suas consequências, pode-

se justificar os dados em detrimento da baixa taxa de adesão ao tratamento. No 

Brasil, estima-se que 33% dos pacientes em tratamento da HAS conseguem atingir 

as metas de controle da Pressão Arterial com tratamentos farmacológicos e não 

farmacológicas. A Sociedade Brasileira de Hipertensão demonstra que 36% dos 

usuários com hipertensão não controlam a doença e alarmantemente 41% abandonam 

o tratamento quando não apresentam mais sintomas (SBH, 2015; ULHÔA et al., 2012).
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A elevada prevalência de HAS é potencialmente preocupante, em virtude das 

possíveis consequências cardíacas, cerebrovasculares e renais advindas da não 

manutenção dos níveis pressóricos dentro da normalidade (MENEZES et al., 2016).

A crise hipertensiva é caracterizada quando a pressão arterial eleva-se 

rapidamente, com considerável alteração na pressão diastólica, > 120mmHg, e o 

indivíduo começa a apresentar sinais e sintomas como cefaleia, tontura, náuseas, 

vômitos, precordialgia e dispneia, está dividida em urgência hipertensiva e emergência 

hipertensiva (SOUZA et al., 2009; FEITOSA FILHO et al., 2008; LOURENÇO et al., 2008).

O pico hipertensivo ainda é um assunto pouco abordado, tanto no que se refere à 

incidência quanto à prevalência. Há uma estimativa de que cerca de 1% da população 

hipertensa possa desenvolver a crise, o que equivale a 360 mil hipertensos no Brasil. 

Isso ressalta a importância do correto diagnóstico e tratamento dessa condição 

(MARTIN et al., 2011; MARTIN, 2004).

Ressalta-se que neste estudo a crise hipertensiva correspondeu a 62,5% dos 

atendimentos. No entanto, esta não foi caracterizada em urgência ou emergência 

hipertensiva nos registros dos prontuários, estes corresponderam a um quantitativo 

muito inferior (4,3%), o que induz a identificação de lacunas na avaliação clínica 

e preenchimento das fichas de admissão destes pacientes. Mediante isso, existe 

a possibilidade de ocorrência de complicações em detrimento da condução 

inadequada do tratamento.

Entre as patologias desencadeadas pela crise hipertensiva estão dissecção 

aguda de aorta, o infarto agudo do miocárdio, encefalopatia hipertensiva, o edema 

agudo de pulmão, o acidente vascular cerebral, hemorragia intracraniana e angina 

instável (PRAXEDES; SANTELLO, 2006).

Estudo realizado em Fortaleza/CE em um serviço de emergência foi identificado 

que do total de crises hipertensivas identificadas (118), 88,1% foram de urgência e 

11,9% de emergências (SOUZA et al., 2009).

Além da urgência e emergência hipertensivas os serviços de saúde se deparam 

com as pseudocrises hipertensivas, caracterizadas pelo aumento acentuado na 

pressão arterial com sinais de dor, desconforto ou ansiedade, mas sem aparentemente 

comprometimento de órgão-alvo. Quando mal diagnosticada e tratada como uma 

crise hipertensiva pode levar danos ao paciente (SILVA et al., 2013; MONTEIRO JÚNIOR 

et al., 2008).

Para tanto, mesmo com a significativa porcentagem de casos com crises 

hipertensivas, os dados da pressão arterial sistólica e diastólica expressam uma 

caracterização diferente. De acordo com a tabela 2, a amostra apresentou a maioria 

de casos com hipertensão arterial sistêmica do tipo 3, isso considerando a orientação 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), quando a Pressão Arterial Sistólica e 

a Pressão Arterial Diastólica situam-se em categorias diferentes, a maior, neste caso 

a Pressão Arterial Sistólica com 40,6% de representação, deve ser utilizada para 

classificação da Pressão Arterial.
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Em pesquisa realizado em Unidade de Pronto Atendimento no Estado de Minas 

Gerais, destaca-se que 27% dos usuários envolvidos no estudo não foram incluídos 

na categoria de urgência, mesmo apresentando Pressão Arterial Diastólica ≥ 120 

mmHg (JESUS et al., 2016).

A frequência cardíaca da amostra apresentou parâmetros esperados para um 

adulto. No entanto, o achado em relação à classificação da Hipertensão Arterial 

Sistêmica do tipo 3 como prevalente na amostra, levanta questionamentos sobre a 

disparidade entre os sinais vitais. 

A saturação de oxigênio neste estudo foi considerada dentro dos parâmetros 

de normalidade em 96,4% da amostra, o que expõe os pacientes com complicações 

hipertensivas não possuíam acometimento pulmonar. Estudos como o de Feitosa Filho 

et al (2008) reforçam que a redução da saturação de oxigênio como achado clínico na 

emergência hipertensiva está relacionada ao diagnóstico de edema agudo pulmonar. 

Ainda neste estudo foi possível verificar que cerca de 56,8% (n= 923) da amostra 

foi classificada como verde de acordo com o protocolo de classificação de risco da 

unidade (Tabela 4). 

Tabela 4: Classificação de risco dos pacientes admitidos na UPA com complicações 
hipertensivas no ano de 2015. 

VARIÁVEIS % (n)

Azul 12,8 (208)

Verde 56,8 (923)

Amarelo 28,3 (459)

Laranja 2,2 (35)

Vermelho 0,1 (1)

Fonte: Dados da pesquisa, 2015

A assistência médica nas complicações hipertensivas deve ocorrer de acordo com a 

classificação realizada no setor de acolhimento da unidade. Os dados apresentados 

neste estudo demonstram que dos 1.658 pacientes que compuseram a amostra, 

56,8% foram classificados como pouco urgentes, seguido da classificação urgência 

com 28,3%, respectivas classificações pelo protocolo de classificação de risco 

correspondem a cor verde e amarela. 

A resposta assistencial imediata deve ser realizada para o nível 1, caracterizado 

pela cor vermelha (emergência); há prazos de até 10 minutos para o nível 2 (cor laranja 

– muito urgente), 60 minutos para o nível 3 (cor amarela - urgência), 120 minutos para 

o nível 4 (cor verde – pouco urgente) e até 240 minutos para o nível 5 (cor azul – não 

urgente) (CORDEIRO JUNIOR; MAFRA, 2010).

A relevância de uma classificação de risco adequada ao estado clínico do 

paciente está relacionada à redução de complicações deste a curto prazo. Assim 
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como, a reavaliação do quadro sintomático do paciente em tempo oportuno de 

acordo como nível de gravidade. 

Portanto, a classificação de risco é considerada uma atividade complexa, que 

depende das habilidades e competências dos enfermeiros, sendo capazes de avaliar e 

classificar os pacientes para o nível de cuidado mais adequado. Estudos demonstram 

que inúmeros pacientes que procuram pelo serviço de emergência recebem um nível 

de cuidado considerado não ideal (HERMIDA et al., 2018).

CONCLUSÃO

Esta pesquisa de campo possibilitou consolidar achados relacionadas às pessoas 

com diagnóstico de hipertensão que apresentaram complicações hipertensivas. 

Foi possível verificar através das informações clínicas que a maioria dos pacientes 

apresentaram alterações na pressão arterial sistêmica, porém a maior parte foram 

classificados com assistência pouco urgente.

No tocante as limitações deste estudo, relata-se que um elevado número de 

fichas de admissão dos pacientes continha em sua história pregressa informações 

significativas como Acidente Vascular Encefálico, Angina, Infarto Agudo do Miocárdio, 

que são alterações associadas a complicações de hipertensão, porém não possuíam 

registro de diagnóstico de hipertensão. Ainda sobre as limitações, as informações 

incompletas nas fichas foram também um fator que reduziu a amostra deste estudo.

A ilegibilidade foi elencada como a maior limitação para a seleção das fichas, 

estas são de uso multiprofissional e preenchidas por vários profissionais, apresentavam 

um histórico significativo e elegível para a pesquisa, porém possuía informações 

preenchidas por outro profissional, geralmente o médico e não havia compreensão 

da escrita. 

Por fim, a hipertensão continua sendo a doença crônica não transmissível mais 

prevalente na população e a baixa adesão ao tratamento pode estar relacionada 

a fatores socioeconômicos, assistenciais e até mesmo o nível de escolaridade, de 

acordo com estudos na área. 
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RESUMO 

Objetivo: conhecer experiências de mulheres que passaram a vivenciar a gestação 

de alto risco. Metodologia: trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem 

qualitativa, através da análise de conteúdo de Bardin. A pesquisa foi realizada com 

12 gestantes de uma maternidade de Referência no Vale São Francisco, em março de 

2018, mediante aplicação de um roteiro semiestruturado, composto por duas partes. 

As entrevistas foram audiogravadas, realizada na Sala de Evolução da Triagem 

Obstétrica, individualmente e, transcritas na íntegra. O anonimato foi assegurado 

e as gestantes identificadas por códigos baseados nas letras “GAR”, seguida de 

numeração crescente. Os dados foram interpretados e originaram categorias 

temáticas Resultados e discussão: a consciência sobre a condição de risco esteve 

presente nos relatos das gestantes, a experiência do internamento evocou diversos 

sentimentos. No geral, as entrevistadas relataram ter boa relação com a família e, que 

os laços se estreitaram ainda mais com o internamento e a descoberta da condição 

de risco. Conclusão: o perfil clínico das gestantes requeria intervenção hospitalar, 

pela necessidade de acompanhamento. A compreensão com relação ao internamento 

foi aceita, porém os sentimentos de abalo e tristeza estiveram presentes. A gestação 

de alto risco promove mudanças na vida da mulher, por isso a equipe que presta os 

cuidados precisa assegurar uma assistência de qualidade.

Descritores: Gravidez de alto risco. Gestantes. Maternidades.
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ABSTRACT

Objective: to know the experiences of women who started to experience high-risk 

pregnancies. Methodology: this is a descriptive research with a qualitative approach, 

through the analysis of Bardin’s content. The research was carried out with 12 

pregnant women from a Reference Maternity in the São Francisco Valley, in March 

2018, through the application of a semi-structured script, composed of two parts. 

The interviews were audio-recorded, carried out in the Obstetric Screening Evolution 

Room, individually and transcribed in full. Anonymity was ensured and the pregnant 

women were identified by codes based on the letters “GAR”, followed by increasing 

numbers. The data were interpreted and originated thematic categories Results and 
discussion: awareness of the risk condition was present in the reports of pregnant 

women, the experience of hospitalization evoked several feelings. In general, the 

interviewees reported having a good relationship with the family and that the ties were 

even closer with hospitalization and the discovery of the risk condition. Conclusion: 

the clinical profile of the pregnant women required hospital intervention, due to the 

need for follow-up. The understanding regarding hospitalization was accepted, but 

feelings of shock and sadness were present. High-risk pregnancies promote changes 

in the woman’s life, so the team that provides care needs to ensure quality care.

Descriptors: High-risk pregnancy. Pregnant women. Maternity hospitals.

INTRODUÇÃO

A gestação é um evento fisiológico na vida da mulher que promove mudanças 

anatômicas e funcionais no organismo para adaptação do feto em desenvolvimento, 

essas transformações geram mudanças físicas e emocionais que demandam um 

acompanhamento contínuo por parte dos profissionais de saúde e envolvem também 

o apoio dos familiares (REZENDE, 2012).

A gravidez vem acompanhada por mudanças sociais, familiares, físicas e 

subjetivas, que interfere no cotidiano da mulher e causa modificações em atividades 

habituais que passam a ser readaptadas e muitas vezes os planos são interrompidos 

diante de novas demandas familiares (OLIVEIRA, MANDU, 2015).

O conhecimento das alterações fisiológicas do organismo materno e 

reconhecimento dos desvios da normalidade são parâmetros fundamentais para a 

qualidade na prática obstétrica, podendo intervir precocemente no surgimento de 

complicações e previamente na prevenção de patologias evitáveis (ZUGAIB, 2016).

A assistência pré-natal é um excelente recurso para atenção à saúde das 

mulheres no período gravídico. A cada consulta, até o momento do parto, deve-se ter 

o discernimento com relação à identificação de fatores de risco e a classificação da 

gestação. Isso é relevante e gera precaução e vigilância com relação ao surgimento 

de alterações no ciclo gravídico, o que permite ao Enfermeiro reconhecer o momento 
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em que a gestante necessitará de assistência especializada ou de interconsultas 

com outro profissional (CABRITA et al., 2015).

Sampaio, Rocha, Leal (2018), consideram o pré-natal como ferramenta idônea 

aos desfechos da gestação e continuidade do cuidado. Um pré-natal quando bem 

realizado pelo profissional mostra informações indispensáveis para o direcionamento 

da assistência adequada e com isso reverbera para prevenção de complicações 

maternas e fetais. 

Outro fator importante é manter a gestante informada e instruída quanto 

aos comportamentos e atitudes para melhorar sua saúde com o intuito de obter 

contiuidade saudável da gestação. Além de esclarecimento da importância de 

manter o vínculo e participação familiar, do  companheiro(a) e pessoas de convivência 

próxima, que devem ser preparados para prover um suporte adequado a esta 

gestante (BRASIL, 2012).

Toda gestação apresenta um risco para a mãe e/ou feto, a partir do momento 

que esse risco não compromete o desenvolvimento do concepto e organismo da 

mulher, é considerado uma gestação de risco habitual (CABRITA et al., 2015). Quando 

o delineamento desse processo gestacional passa a não ser fisiológico, algumas 

complicações podem surgir e comprometer a saúde materna e fetal, exigindo um 

cuidado específico para prevenir sua evolução. A essas características particulares 

que comprometem a saúde materna e fetal com evolução desfavorável ao binômio 

é caracterizada como gestação de alto risco (BRASIL, 2012).

O processo patológico do período gravídico é um risco que leva a complicação 

ou mudança no processo de desenvolvimento para a saúde da mulher e do feto devido 

a condições clínicas e obstétricas capazes de tornar o prognóstico materno e fetal 

desfavorável no desfecho da gestação (SAMPAIO, ROCHA, LEAL, 2018). 

A gestante de alto risco pode apresentar sinais e sintomas que podem estar 

relacionados às patologias que requerem maiores cuidados, como diabetes, 

cardiopatias, hipertensão, pré-eclâmpsia e eclâmpsia.   A conduta assistencial 

adequada para cada particularidade, com prevenção dos riscos e intervenção eficaz 

visando dirimir complexidades é essencial para o desfecho da gestação (SAMPAIO, 

ROCHA, LEAL, 2018).

Não só as condições clínicas de saúde podem repercutir para um prognóstico 

ruim, outros condicionantes de saúde que merecem ser citados são as questões 

sociais, culturais, estilo de vida da gestante, que também configuram como indicativos 

que podem influenciar a gestação de alto risco, bem como casos de consumo de 

drogas lícitas ou ilícitas, violência doméstica, desnutrição, obesidade, e faixa etária. 

Nesta linha de pensamento, destaca-se que a gestante de alto risco encontra maior 

probabilidade de ter um parto prematuro e desenvolver complicações para ela e seu 

bebê (SPEROTTO et al., 2015).  Ferreira et al. (2019) relataram sobre esses fatos como 

aspectos potenciais de comprometimento da saúde do feto e gestante.

É evidente que para uma melhor assistência de saúde e acompanhamento da 

gestante de alto risco, há necessidade de equipe multidisciplinar. A hospitalização, 
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quando necessária no seguimento da gravidez de alto risco, deve ser considerada 

como fator estressante adicional. As gestantes se sentem sozinhas e com medo 

durante todo o período de internação, nesse período ela acaba sendo afastada do 

convívio familiar, surge uma dependência imposta e perda da autonomia sobre si e 

a gravidez (OLIVEIRA, MADEIRA, PENNA 2011; BRASIL, 2012). 

A experiência da maternidade sob o olhar das gestantes e os sentimentos 

adquiridos relacionados à gestação considerada de alto risco poderá contribuir 

com os profissionais da saúde para melhoria do cuidado e assistência às gestantes.

Este estudo justifica-se diante da importância de conhecer a realidade vivenciada 

pela mulher ao descobrir que apresenta uma comorbidade que a classifica como 

gestante de alto risco. A necessidade de entender a perspectiva da gestante nessa 

condição de risco pode proporcionar a ascensão na qualidade da assistência. 

As melhorias podem ser iniciadas perante a valorização do acolhimento, escuta 

qualificada, estabelecimento de vínculos e realização de técnicas baseadas em 

evidências, são esses os fatores que de início perpetua numa melhoria da assistência, 

equilíbrio, bem estar do binômio e. consquentemente, para a sociedade.

Diante do exposto, surgiu o seguinte questionamento:  como está sendo as 

experiências das gestantes que passam a conviver com a gestação de alto risco 

adimitidas na maternidade de Referência no Vale São Francisco?

O presente estudo teve como objetivo conhecer experiências de mulheres que 

passaram a vivenciar a gestação de alto risco.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, através da 

análise de conteúdo temática segundo Bardin. O estudo qualitativo possibilita que 

o entrevistado vivencie a pesquisa e, por meio do diálogo e do contexto que permeia 

possibilite coletar o máximo de informações, para a criação de categorias e temas 

em ordem crescente (ALDRIGHI, 2016). 

A pesquisa qualitativa proporciona um modelo de entendimento de ligações 

entre elementos, direcionado à compreensão da manifestação do objeto de estudo, 

com abordagem ao reconhecimento de processos sociais pouco conhecidos, 

referentes a grupos particulares, propicia a criação de novas abordagens dos 

discursos, entendimento do ser, suas interações com o contexto, revisão e criação 

de novos conceitos e categorias durante a investigação (MINAYO, 2013). 

Caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, onde pesquisadores tendem 

a analisar seus dados indutivamente, que resulta de observações e experiências. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem, tendo como objetivo 

descrever as características de determinada população ou um fenômeno, por meio 

do levantamento de opiniões, atitudes e crenças (PRODANOV , FREITAS, 2013).



105 

O estudo foi realizado com 12 gestantes internadas na Triagem Obstétrica de 

uma maternidade de Referência no Vale São Francisco, destinadas ao setor de alto 

risco do referido hospital. A coleta de dados ocorreu em março de 2018.

A seleção das participantes obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 

gestantes hospitalizadas na triagem obstétrica destinadas ao setor de alto risco, 

independente do período de internamento, com idade igual ou superior a 18 anos; 

foram excluídas as gestantes que apresentavam complicação clínica que inviabilizasse 

a pesquisa ou possuísse limitações para comunicação verbal.

Previamente a coleta realizou-se um levantamento das pacientes internadas na 

Enfermaria da Triagem Obstétrica e, quando necessário era acessado o prontuário 

para confirmação de informações, essa etapa permitiu o estabelecimento dos 

critérios das gestantes elegíveis para o estudo. 

A definição do número de participantes foi realizada por procedimento de 

saturação teórica, que aconteceu a partir do momento que o conteúdo obtido 

tornou-se repetitivo e nenhum novo elemento encontrado (Bardin, 2011). 

Realizou-se entrevista mediante aplicação de um roteiro semiestruturado, 

previamente elaborado pelo pesquisador, composto por duas partes. A primeira, um 

formulário com questões abertas relacionadas à caracterização sociodemográfica 

e, a segunda por cinco questões norteadoras, que atenderam as especificações 

dos objetivos propostos e com relação ao internamento á condição de gestante de 

alto risco.

As questões norteadoras foram: “em qual momento você soube que precisaria 

buscar a emergência da maternidade de Referência no Vale São Francisco para 

atendimento?”; “Qual sua reação quando soube que precisaria ser internada?”; 

“Qual seu conhecimento e experiência sobre sua gestação de alto risco?”; “Como é 

a relação com sua família nessa gestação?”; “Os planos para esta fase da vida têm 

sido alterados em virtude da gestação de alto risco?”.

A entrevista foi realizada por uma autora da pesquisa, na Sala de Evolução 

da Triagem Obstétrica, individualmente, garantindo a privacidade das respostas. 

A entrevista aconteceu durante o período diurno, havendo uma breve explicação 

sobre a pesquisa e a partir da aceitação das gestantes em participar da pesquisa 

procedeu-se a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

O anonimato foi assegurado por meio do termo de confidencialidade 

previamente assinado pelas pesquisadoras e uso códigos baseados nas letras 

“GAR”, para atribuir o significado de gestante de alto risco, seguida de numeração 

crescente, de acordo com a ordem de realização das entrevistas.

As entrevistas foram audiogravadas, posteriormente em momento oportuno, 

todos os áudios foram transcritos na íntegra para tratamento e análise do material, 

por meio da técnica de análise de conteúdo, modalidade temática, de Bardin, 

executando-se as seguintes etapas: pré-análise, exploração do material, tratamento 

dos dados e inferência dos resultados (BARDIN, 2011).
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Na pré-análise, compreendeu-se a leitura geral do material para a análise, 

também conhecida como “leitura flutuante”, destacando-se os pontos chave, 

seguido da exploração do material com a leitura compreensiva e exaustiva de todo 

o conteúdo, sendo o primeiro contato com os documentos da coleta de dados, para 

conhecer os textos, entrevistas e demais fontes a serem analisadas.

Na segunda fase se deu a exploração do material, que consistiu na construção 

das operações de codificação das mensagens, considerando-se os recortes dos textos 

em unidades de registros, por meio da qual se apreenderam os núcleos de sentido, os 

quais foram agrupados, gerando as seguintes categorias temáticas: Significados da 

gestação de alto risco pelo olhar da gestante; Significado do internamento durante 

a gestação de alto risco e Sentimentos de gestantes com relação aos familiares 

acerca da descoberta da gestação de alto risco.

Finalizada a categorização, na terceira fase ocorreu o tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação, no intuito de captar os conteúdos manifestos 

e latentes considerando o contexto da linguagem, condição do emissor e suas 

significações, (entrevistas, documentos e observação) (BARDIN, 2011). 

O estudo iniciou-se após a aprovação da Solicitação de Autorização 

Institucional, do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) e assinatura do TCLE.

Este estudo faz parte de um projeto maior, intitulado: gestantes de alto risco 

hospitalizadas numa maternidade do Vale São Francisco, foi submetido ao CEP do 

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP/PE e, aprovado por 

meio do parecer n° 2.490.004 e registro CAAE: 82331418.0.0000.5201. Foram respeitados 

os aspectos éticos presentes na resolução 466/12 (BRASIL, 2013) do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), e os princípios da beneficência, não maleficência, autonomia e 

confidencialidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES

Foram entrevistadas 12 gestantes internadas na Triagem Obstétrica, destinadas 

ao setor de alto risco com idade entre 18 e 36 anos.

A respeito da profissão, três gestantes eram donas de casa, três agricultoras, 

duas auxiliares de limpeza, uma auxiliar administrativo, uma recepcionista, uma 

atendente e uma professora. Acerca da escolaridade, sete apresentaram ensino 

médio completo, três ensino fundamental, uma tinha ensino superior completo e 

uma possuía pós-graduação.

Quanto à situação conjugal, observou-se que uma gestante era solteira, três 

eram casadas e oito mantinham união estável.

Das gestantes entrevistadas, apenas seis residiam em Petrolina, as demais, por 

residirem em outros municípios, obtiveram acesso à instituição hospitalar mediante 

transferência por meio de ambulância do hospital de origem, Serviço de Atendimento 
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Móvel de Urgência (SAMU) ou carro próprio. Com relação à religião, seis relataram 

serem católicas, uma evangélica e as demais não possuíam religião.

Como segunda etapa da pesquisa, mediante o tratamento dos dados obtidos em 

resposta as perguntas norteadoras identificou-se as seguintes categorias temáticas, 

obtidas pela análise de conteúdo de Bardin:

SIGNIFICADOS DA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PELO OLHAR DA GESTANTE

As gestantes entrevistadas, já eram previamente classificadas como de alto 

risco. Elas apresentaram o perfil clínico relacionado à rotura prematura de membranas 

(bolsa rota), oligoâmnio, arboviroses, síndromes hemorrágicas na gestação e 

síndromes hipertensivas na gestação.

Outro fator interessante de se mencionar é o fato da peregrinação, como 

observado, a maioria das mulheres não residiam em Petrolina, mas precisaram se 

direcionar até esse município para ter acesso a maternidade de referência para alto 

risco, então podemos perceber que a condição de maior risco obstétrico também 

favoreceu a peregrinação das gestantes. (MONTESCHIO et al., 2014; MENDES et al., 

2019)

A consciência sobre a condição de risco esteve presente nos relatos 

das gestantes, através da compreensão da possivel fragilidade para o feto e 

comprometimento da própria saúde, deixando clara as sensações desagradáveis 

de estarem na situação de gravidez de risco. Algumas gestantes já vivenciaram a 

gravidez de alto risco, outras estão vivenciando na atual gestação, mas em ambos 

os casos ocorre o entendimento sobre a necessidade de assistência e monitoramento 

contínuo.

[...] sei o que é, mais ou menos. Que o bebê pode nascer doente, grave, 

pode nascer prematuro. O internamento é para tentar salvar o bebê. Minha 

segunda gravidez foi de alto risco, o mioma estava muito grande e pipocou 

ai tive que tirar (GAR 01)

[...] Já tive experiência, é um fato que você esta maleável, não está bem, nem 

ta mal. E você pode ficar bem ou completamente mal, é uma questão que 

vai depender somente de Deus (GAR 05)

[...] quer dizer que ta correndo algum risco, que tem que ter mais cuidado 

justamente por esse risco, devido a pressão alta, ou o bebê ta sofrendo, 

alguma coisa assim, agora noção exatamente eu não sei porque minha 

gravidez foi bastante tranquila ai na segunda que veio ter alguma alteração 

(GAR 08)

[...] gestação de alto risco é quando está envolvido o risco da mãe e do bebê, 

um maior risco que requer mais cuidado, mais atenção, mais monitoramento 

(GAR 09)
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[...] gestação de alto risco é ruim, tem mais perigo e prejudica (GAR 12)

[...] não sei o que é, mas sei que preciso ficar internada, passar mais no médico, 

tomar mais remédio (GAR 02)

Quando as entrevistadas foram questionadas sobre a experiência da gestação, 

foi notável a necessidade de expor e compartilhar os sentimentos vivenciados. A forma 

como a mulher experiencia a gestação de alto risco, os sentimentos despertados 

diante das informações adquiridas ao longo do período gestacional e as possíveis 

complicações, acarretam implicações no seu modo de enfrentá-la (WHILHELM et 

al., 2015).

Quando a gestante obtém o diagnóstico de maior risco, o sofrimento remete 

mais pela preocupação em detrimento do filho (OLIVEIRA, MANDU, 2015). Nos relatos 

das gestantes é perceptível que as gestantes remetem ao pensamento de querer 

tratar o filho, quando se veem na necessidade de estarem internadas. 

Vale atentar-se ao fato de que a gestante que já passou por uma gestação 

anterior de risco habitual, consegue perceber que a condição de alto risco na atual 

gestação, é pior pois apresenta mais risco, como foi observado na fala de GAR 

08. Esse relato corrobora com o estudo de Amorim et al., (2017), que demonstra o 

entendimento das mulheres sobre as complicações de uma gestação de alto risco 

serem piores, quando comparado a uma gestação habitual.

Os relatos das gestantes remetem a gestação de alto risco como condição 

que requer mais cuidado, atenção, internamento, monitoramento contínuo, dentre 

outros. Diante disso, percebe-se a responsabilidade que os profissionais necessitam 

ter para lidar com essas situações de agravamento. Para isso, a assistência a gestante 

reitera-se a necessidade de capacitações, habilidades e manejos que requer do 

profissional condutas adequadas em situações emergenciais (AMORIM et al., 2017).

EXPERIÊNCIA DO INTERNAMENTO DURANTE A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO

A experiência do internamento durante a gestação desperta sentimentos de 

tristeza, dúvida, incompreensão, ansiedade, nervosismo, conformismo, desconforto 

devido às condições físicas do hospital, percepção sobre a assistência em saúde, 

dentre outros. 

Por isso, é importante que como profissional de saúde nos atentemos a situações 

subjetivas e que tenhamos um olhar diferenciado, a ponto de percebermos a 

importância da conduta do Enfermeiro ser pautada em incluir  a gestante no seu 

próprio cuidado, para que ela saiba o que está acontecendo diante do seu caso 

clínico, para que também dessa maneira, seja válido considerar a percepção da 

gestante acerca dos acontecimentos (AMORIM et al., 2017).
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[...] fiquei triste porque não esperava ficar internada. Achei que ia dar os 

remédios e ia pra casa. Aí fiquei triste, ao invés de ficar em casa to aqui, né 

(GAR 01)

[...] Pensei que eu ia ser atendida, tomar medicação e ficar de repouso... 

fiquei triste, mas depois fiquei feliz né, porque sei que é pela saúde do meu 

filho. To aqui pela saúde dele e da minha também. (GAR 02)

[...]...a noite foi que me disse que eu ia ficar internada, Assim eu não queria 

ficar porque tá lotado ne, to na sala verde, nas cadeirinhas (GAR 04)

[...]...assim a gente fica nervoso porque tem filho em casa, trabalho e, deixa 

uma vida toda pra ficar dentro do hospital, já venho sabendo do processo 

em que me encontro (GAR 05)

[...] entrei em estado de choque porque não imaginava. Achei que eu ia ser 

atendida e liberada, fiquei nervosa, chorosa, porque eu não queria. E já 

fiquei preocupada com meu bebê, achando que o que tava acontecendo 

era grave (GAR 08)

[...] bom, no inicio eu fiquei surpresa com a superlotação, porque como eu 

vim de uma cidade menor, a maternidade é bem mais tranquila e aqui é bem  

lotado Não deixa a desejar no atendimento só que quando tem muita gente 

ai o atendimento fica mais lento por conta da quantidade de pessoas (GAR 

09)

[...] eu fiquei tranquila porque eu sei que aqui tem uma estrutura melhor 

para receber meu bebê, do que lá em Salgueiro. Eu já esperava que ia ficar 

internada (GAR 10)

O sentimento de tristeza esteve presente nos relatos. Segundo Whilhelm et 

al., (2015) , isso pode estar relacionado à circunstâncias negativas pelo fato das 

gestantes nao terem controle do que está acontecendo. Na gestação, a tristeza é 

um dos sentimentos que perturba a mulher. Na maioria dos casos, a tristeza durante 

a gravidez está relacionada à perda das expectativas. 

Dessa maneira podemos observar como é conflituoso vivenciar a gestação 

de alto risco  inserida num ambiente hospitalar. Com os relatos percebe-se que a 

tristeza, incertezas, situações insesperadas, desconforto devido a superlotação, 

nervosismo, distanciamento do familiar, são ocasiões vividas. Segundo Amorim et al., 

(2017), além disso, as hospitalizações podem reduzir a autonomia da mulher e tornar 

o estresse  aumentado.

 Diante dessas modificações torna-se necessário a reestruturação e 

reajustamento da vida, trazendo à tona, novas experiências, acontecimentos 

inesperados e alterações comportamentais adaptativos (BEZERRA, 2017).

Uma maneira de adaptação é durante o período de hospitalização da gestante 

que se tem uma oportunidade para firmar uma relação de confiança entre a gestante 
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e familiares e o profissional de saúde além de possibilidade de dialógo. E, através de 

trocas de informações e percepções a respeito do processo de internamento, ser 

facilitado o entendimento e direção dos melhores resultados (AMORIN et al., 2017).

Sentimentos de gestantes com relação aos familiares acerca da descoberta 

da gestação de alto risco

No geral, as entrevistadas relataram ter boa relação com a família e, que os laços 

se estreitaram ainda mais com o internamento e a descoberta da condição de risco. 

Elas lamentaram o fato de não ter direito a acompanhante, mas afirmaram o contato 

estreito com os familiares e a importância desse apoio. Uma entrevistada relatou o 

distanciamento que tem dos familiares e, entristeceu-se levando em consideração 

a falta que fazem nesse momento de fragilidade.

[... ] a relação é boa, eles me ligam direto. Estou com minha mãe aqui, lá fora, 

os outros parentes ficam revezando (GAR 02)

[... ] eles me apoiam, se deixar, todos os dias eles invadem aqui. Toda hora 

liga pra saber. Acho importante esse apoio, tanto da minha família como a 

do meu marido também (GAR 04)

[...] toda hora eles ligam, manda mensagem para saber como estou. Só não 

tem como visitar, mas toda hora querem saber de alguma coisa, procuram 

saber se to bem, se tão me tratando bem, tudo isso querem saber direitinho, 

pra ter certeza que estou bem (GAR 08)

[...] tenho apoio da minha família, por sinal é uma gestação muito querida, 

muito esperada, porque minha filha já tem 12 anos e todo mundo espera 

demais. Tenho apoio dos meus pais, marido, irmã, tia, todos da família (GAR 09)

[...] com meu esposo, Graças Deus, é ótima, com minha família é pouco, eles 

não querem ter contato comigo, moram próximo de mim, só o meu marido 

vem me ver. No geral o apoio da família é pouco. Acho o apoio importante, 

porque quando tem apoio você se sente uma pessoa mais segura, um abraço 

forte pra chegar (GAR 10)

[...] ela é boa, geralmente melhorou muito quando foi descoberto que era 

de risco o cuidado foi maior ainda, a família, com isso acabou aproximando 

até mais, meu pai, que a gente não era tão próximo assim, ele liga pergunta 

como estou então melhorou bastante (GAR 11)

[...] minha família é próxima, descobriram que minha gravidez era de alto 

risco, fica tudo do meu lado. Eles me ligam, vem me ver (GAR 12)

Nesta categoria foram selecionadas falas nas quais demonstraram ser 

satisfatório o suporte familiar recebido pelas mulheres com a descoberta da gestação 

de alto risco. As gestantes se referiam afetuosamente com relação ao apoio da 

família, companheiro e pessoas próximas.



111 

Os vínculos estabelecidos nessa etapa repercute positivamente na vida da 

gestante, e contibui para a eficácia terapêutica. A rede de apoio familiar torna-se 

significativo e essencial para o enfrentamento de situações atípicas e, propicia um 

bem estar para a maternidade (ANTONIAZZI, SIQUEIRA, FARIAS, 2019).

É sabido que diante de um internamento durante a gestação, a rotina da 

gestante mude, por isso é necessário que haja integração familiar, no âmparo a 

mulher e auxílio no decorrer da gestação (PETRONI et al., 2012).

Segundo Ferreira et al., (2019), a experiência da gestação de alto risco é um 

processo atípico, subjetivo, complicado e dinâmico, que envolve o social, individual 

e coletivo, visto que se estende aos familiares, companheiro e sociedade.

As mulheres vivenciam a gravidez atribuindo significados construídos que 

influenciam em sua saúde e no autocuidado e pode-se constituir também em evento 

gerador de vulnerabilidades, surgimento de conflitos e indagações. Considerando isso, 

percebe-se que no pré-natal torna-se crucial a escuta qualificada para atentar-se as 

dúvidas e aflições,  no sentido de apreender, compreender e considerar as vivências 

e o ponto de vista das mulheres a respeito da gravidez  (OLIVEIRA, MANDU, 2015). 

Neste âmbito, deve-se atentar para a escuta ativa, atentiva e perspectiva 

de comunicação que favoreça o entendimento e enfrentamento de sentimentos 

negativos da mulher, o que possibilita melhores resultados maternos e neonatais 

(AMORIM et al., 2017).

Na maternidade que ocorreu o estudo, considerar uma gravidez como sendo 

de “alto risco” é um critério efetuado pela medicina mediante avaliação clínica, 

exames laboratoriais e /ou de imagem. Porém há um acompanhamento direcionado 

pela equipe de enfermagem e outros profissionais habilitados, responsáveis pelo 

planejamento do cuidado.

Levar em consideração compreender as experiências de risco gestacional 

através do discurso de mulheres, permite considerar subjetivamente os fatos envolvidos 

nesse contexto de forma ampla tendo à integralidade como princípio norteador da 

assistência.

Nos relatos das gestantes a classificação de gravidez de risco configurou-se 

como ameaça, medo de perder o bebê e, preocupação com a própria saúde. Outros 

sentimentos que podem surgir é ansiedade, sentimentos como medo, estresse, 

impotência e culpa que estão frequentemente relacionados às mulheres em condição 

de risco no ciclo gravídico (AMORIM et al., 2017).

Essas mulheres vivenciam e expressam eventos biológicos, afetivos, 

comportamentais, entrelaçados a situações familiares, institucionais e sociais, além 

daqueles problemas diagnosticados, com possíveis consequências adversas à sua 

saúde e a de seu filho. São circunstâncias que comprometem ou podem afetar a sua 

saúde como um todo e, as suas possibilidades de cuidar de si (OLIVEIRA, MANDU, 2015).

Além do diagnóstico médico que as classificam como de risco, as gestantes 

precisam lidar com sentimentos que tendem a se intensificar, pelo fato de aparecer 
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exigências e dificuldades novas relacionadas a condição que se encontram (OLIVEIRA, 

MANDU, 2015).

CONCLUSÃO

Neste estudo, o perfil clínico das gestantes requeria intervenção hospitalar pela 

necessidade de acompanhamento. Observa-se que a compreensão com relação 

ao internamento foi aceita, porém os sentimentos de abalo e tristeza estiveram 

presentes. Foi perceptível a influência positiva da participação dos familiares e do 

companheiro na vivência da gestação de alto risco, com gestantes mais confiantes 

e seguras diante do suporte que recebem.

A descoberta da gestação de alto risco é acompanhada pela compreensão das 

gestantes sobre a necessidade de internamento devido vir a tona a preocupação 

com o bebê em desenvolvimento no útero. A partir disso e, das mudanças que a 

gestação de risco origina na vida da mulher, a maneira como ela lida com essa 

situação irá proporcionar um desfecho menos sofrido. Por isso a equipe que presta 

os cuidados precisa viabilizar a permanência da gestante assegurando um máximo 

bem estar, promovendo saúde de qualidade, voltando o olhar para uma situação 

específica e delicada considerando as particularidades de cada gestante. A equipe 

de Enfermagem precisa ter na sua base asssistencial a prática de operacionalizar 

o processo de Enfermagem, pois é uma medida que permite elencar diagnósticos e 

prescrição de intervenções que permite mudar a realidade da gestante no quesito 

oferta de melhoria do cuidado e condição de saúde.

Para a Enfermagem este estudo contribui de maneira significativa, quando visa 

proporcionar reflexão sobre as condutas práticas e postura profissional diante da 

assistência em saúde às gestantes de alto risco, a começar considerando a gestante 

em sua integralidade, promovendo cuidado de qualidade, através da iniciativa, 

interesse e sensibilidade, no intuito de tornar o período de internamento menos 

traumático e a visão da gestação de alto risco como sendo de um período de maior 

cuidado, mas não de desespero e sofrimento.
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RESUMO

Objetivo: identificar as ações do enfermeiro frente às especificidades apresentadas 

no manejo da dor na criança que enfrenta o processo de hospitalização. Metodologia: 

a pesquisa realizou-se no Hospital Infantil Arlinda Marques, na cidade de João 

Pessoa/PB, em formato de estudo de campo, de caráter descritivo com abordagem 

qualitativa, utilizando-se de um questionário semiestruturado para a coleta de 

dados em forma de entrevista. Neste questionário estavam presentes questões 

referentes a caracterização da amostra, e as perguntas norteadoras para a realização 

da entrevista. A amostra abrangeu 8 enfermeiros da Urgência e Emergência, e 

7 enfermeiros da Clínica Pediátrica, elencados de forma não probabilística, por 

conveniência. A análise dos dados ocorreu pela técnica de análise do conteúdo de 

Bardin. A pesquisa atendeu a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sob 

CAAE: 17024719.0.0000.5176. Resultados e discussão: diante do conhecimento exposto 

nos discursos dos entrevistados acerca do manejo da dor na criança hospitalizada 

pelo profissional enfermeiro, desenvolveram-se as seguintes categorias: O Enfermeiro 

e a detecção de sinais álgicos na criança hospitalizada; Ações de controle da 

dor implementadas pelo profissional do cuidar; Atuação e desafios inerentes ao 

1 Enfermeira. Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.
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enfermeiro no cuidado da criança com dor no ambiente hospitalar. Conclusão: o 

enfermeiro tem papel fundamental na assistência à criança com dor, estando mais 

próximo a ela durante a experiências dolorosas, sendo o profissional responsável 

pela identificação, avaliação e intervenções realizadas para o manejo da dor.

Descritores: Enfermagem Pediátrica. Criança hospitalizada. Manejo da dor. Cuidado 

da criança.

ABSTRACT

Objective: to identify the nurses’ actions in view of the specificities presented in the 

management of pain in the child facing the hospitalization process. Methodology: 

the research was carried out at the Hospital Infantil Arlinda Marques, in the city of 

João Pessoa / PB, in a field study format, of a descriptive character with a qualitative 

approach, using a semi-structured questionnaire for data collection in the form of 

interview. This questionnaire contained questions regarding the characterization 

of the sample, and the guiding questions for conducting the interview. The sample 

included 8 nurses from Urgency and Emergency, and 7 nurses from the Pediatric Clinic, 

listed in a non-probabilistic manner, for convenience. Data analysis was performed 

using the Bardin content analysis technique. The research complied with Resolution 

466/2012 of the National Health Council, under CAAE: 17024719.0.0000.5176. Results 
and discussion: in view of the knowledge exposed in the interviewees’ speeches 

about pain management in hospitalized children by the professional nurse, the 

following categories were developed: The Nurse and the detection of pain signals 

in the hospitalized child; Pain control actions implemented by the care professional; 

Performance and challenges inherent to nurses in caring for children with pain in 

the hospital environment. Conclusion: the nurse has a fundamental role in assisting 

children with pain, being closer to them during painful experiences, being the 

professional responsible for identifying, evaluating and performing interventions 

for pain management.

Descriptors: Pediatric Nursing. Hospitalized child. Pain management. Child care.

INTRODUÇÃO

A hospitalização é uma experiência difícil para o ser humano em todas as fases 

de sua vida. Para a criança, torna-se um processo ainda mais complexo, pois ela reage 

aos estímulos de forma diferenciada e está sendo exposta a um ambiente que não 

lhe aproxima à familiaridade de seu cotidiano social. O afastamento dessa criança 

de seu dia a dia em família, a vivência com pessoas desconhecidas, equipamentos e 
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procedimentos, torna este processo um abalo na vida do pequeno paciente (PINTO 

et al., 2015).

Durante o processo de hospitalização, observam-se como características 

apresentadas pelas crianças hospitalizadas, em meio aos seus sentimentos e 

experiências, o medo e a tristeza, que estão relacionados às sensações vivenciadas 

no hospital. Tais sentimentos são constantemente evidenciados por comportamentos 

como choro e irritação e, são minimizados quando há atuação terapêutica lúdica 

(GOMES; FERNANDES; NÓBREGA, 2016).

Existem vários fatores estressantes associados ao processo de hospitalização 

da criança e seus impactos na saúde física e psicológica do paciente, tanto em sua 

internação como em sua recuperação. Dentre esses fatores, foram encontrados 

o afastamento da criança do seu cotidiano, no que se refere à família e escola, 

por exemplo, a alteração da sua rotina, e a percepção de ameaça frente ao 

desconhecido, à dor e ao desconforto relacionados a sua situação clínica e ao 

tratamento que está enfrentando (CAIRES et al., 2014).

Segundo a International Association for the Study of Pain (IASP), a dor é uma 

experiência sensorial e emocional associada a um dano real, que se manifesta de 

maneira subjetiva, envolvendo mecanismos físicos, psíquicos e culturais. Nesse 

processo, no contexto da pediatria, a criança é exposta a dores, tanto provenientes de 

sua patologia como dos procedimentos realizados, sendo importante a identificação 

e avaliação dessa dor como fator primordial e determinante à assistência do 

enfermeiro (SANTOS; MARANHÃO, 2016).

A aptidão das crianças para demonstrar a dor sentida, e como respondem a 

ela, depende de sua idade e do seu desenvolvimento. Muitas vezes, essa percepção 

é tida pelo acompanhante, que percebe as alterações comportamentais da criança 

e está atento a seus desconfortos, sofrimentos e sua busca por ajuda. Quando há 

queixas, prioritariamente, o acompanhante é quem compreende ou ouve, recorrendo 

à equipe multiprofissional (SANTOS; MARANHÃO, 2016).

No âmbito pediátrico hospitalar, a dor deve ser percebida e avaliada de forma 

singular, diferenciando-se do cuidado ao adulto e devendo ser específica e sensível 

em sua detecção para comparação com as medidas fisiológicas, visto que as crianças 

não a expressam da mesma maneira, sendo as alterações comportamentais como 

choro, expressão facial, resposta motora, irritabilidade e alterações dos sinais vitais, 

evidências perceptíveis do estímulo doloroso (BOTTEGA et al., 2014).

Desse modo, na avaliação da dor são utilizadas escalas que objetivam a 

percepção, visto que a dor é muito subjetiva. As escalas funcionam para que a 

comunicação entre os profissionais seja melhor efetuada, de modo que unifica o olhar 

de compreensão, para que possa haver a quantificação dessa dor, observando sua 

evolução e seu tratamento (SANTOS; MARANHÃO, 2016). 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em sua resolução 

41, que dispõe sobre os direitos da criança e do adolescente hospitalizados, no artigo 
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7º, garante que a criança hospitalizada tem o direito de não sentir dor, quando existir 

em meios para que esta possa ser evitada (BRASIL, 1995). 

Nesse contexto, a equipe de enfermagem lida diretamente com as particularidades 

do desenvolvimento da criança e de sua avaliação e manejo da dor no cuidado 

prestado, porém ainda existem dificuldades enfrentadas para alcançar a qualidade 

desejada. Diante disso, o manejo considerado pode interferir nas morbidades e suas 

complicações, bem como no período de internação desta criança (BOTTEGA et al., 

2014). 

Diante da relevância da avaliação e manejo da dor na pediatria, e suas repercussões 

na saúde da criança, levando em consideração as minuciosidades do cuidar pediátrico 

e a importância do engajamento do profissional enfermeiro no tocante ao manejo 

da dor junto à criança e família no hospital, o estudo teve como objetivo identificar 

as ações do enfermeiro frente às especificidades apresentadas no manejo da dor 

na criança que enfrenta o processo de hospitalização.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, que 

buscou realizar um levantamento de dados junto aos enfermeiros que atuam em dois 

setores de um hospital pediátrico de referência, desenvolvido durante o mês de agosto 

de 2019. Os participantes foram elencados de forma não probabilística, utilizou-se 

um questionário semiestruturado, aplicado no formato de entrevista, composto por 

duas partes, sendo a primeira relacionada à caracterização da amostra e a segunda 

voltada aos aspectos pertinentes ao objeto estudado.

A amostra foi composta por 15 enfermeiros, atuantes nos setores de Clínica 

Pediátrica e Urgência e Emergência, sendo 7 da Clínica Pediátrica, e 8 da Urgência 

e Emergência, que estavam presentes nos seus setores de atuação no momento da 

coleta de dados, tendo todos os participantes assinado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Foram excluídos os profissionais que estavam de licença médica ou 

férias, e que não tinham disponibilidade de responder a entrevistadora no momento 

da pesquisa. 

Efetuou-se a captação do áudio por dispositivo de gravação durante a entrevista, 

sendo esta integralmente transcrita após a coleta, preservando a fidedignidade 

dos dados. Alternou-se os dias de realização de entrevistas para o encontro com 

diferentes profissionais nos setores, verificando a disponibilidade dos mesmos 

durante os plantões. 

A análise dos dados obtidos foi realizada por meio do método de Bardin, que 

consiste em uma categorização temática do próprio conteúdo inserido no discurso 

dos entrevistados através de técnicas sistemáticas. O prosseguimento metodológico 

baseado nesse método deu-se pelas fases da análise do conteúdo que consistem 

em: pré-análise dos dados coletados, exploração do material e o tratamento dos 

resultados (BARDIN, 2011).
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Durante a entrevista adotou-se as seguintes perguntas norteadoras: Enquanto 

profissional que lida com a dor no paciente pediátrico, quais os sinais preditivos 

de dor na criança?; Quais os métodos utilizados no manejo da dor em crianças 

hospitalizadas?; De que forma o enfermeiro deve atuar frente ao manejo da dor da 

criança hospitalizada?; Há dificuldades no manejo da dor em crianças hospitalizadas? 

Se sim, quais?

Para o desenvolvimento da pesquisa levou-se em consideração a Resolução 

nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que trata de pesquisas envolvendo seres 

humanos em vigor no país, bem como a Resolução n° 564/2017 do COFEN, que dispõe 

sobre o código de ética dos profissionais de enfermagem, e no que diz respeito às 

normas para a preservação da criança, tomou-se o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) como descreve a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. O projeto da pesquisa 

teve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro Universitário de João 

Pessoa – UNIPÊ, sob CAAE: 17024719.0.0000.5176.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram entrevistados o total de 15 enfermeiros, sendo destes 7 da Clínica Médica 

Pediátrica, e 8 do setor de Urgência e Emergência, do hospital pediátrico de 

referência. Desta amostra, 86,7% (n=13) dos enfermeiros eram do sexo feminino e 

13,3% (n=2) do sexo masculino. Quanto à idade, 60% (n=9) estava na faixa etária de 

32-38 anos. Em relação ao tempo de formação profissional, 40% (n=6) se encontrava 

entre 6 e 10 anos de formação.

Quanto à titularidade, 46,7% (n=7) apenas cursaram a graduação em Enfermagem, 

40% (n=6) dos enfermeiros eram especialistas, e 13,3% (n=2) cursou a pós-graduação 

na modalidade strictu sensu, o mestrado. No que se refere ao tempo de atuação 

enquanto profissional enfermeiro, 40% (n=6) atua na área entre 6 e 8 anos, já quanto 

tempo de atuação na pediatria, apenas 20% (n=3) atua há mais de 10 anos e 46,7% 

(n=7) entre 4 e 8 anos.

Diante do conhecimento exposto nos discursos dos entrevistados acerca do 

manejo da dor na criança hospitalizada pelo profissional enfermeiro, desenvolveram-

se as seguintes categorias: O Enfermeiro e a detecção de sinais álgicos na criança 

hospitalizada; Ações de controle da dor implementadas pelo profissional do cuidar; 

Atuação e desafios inerentes ao enfermeiro no cuidado da criança com dor no 

ambiente hospitalar.

CATEGORIA 1 – O ENFERMEIRO E A DETECÇÃO DE SINAIS ÁLGICOS NA 
CRIANÇA HOSPITALIZADA

 No que se refere ao conhecimento dos Enfermeiros sobre os sinais preditivos 

de dor na criança, os discursos recolhidos revelaram que estes profissionais 

reconhecem os sinais álgicos na criança com competência, atendendo ao que relata 
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a literatura acerca da temática, conferindo confiabilidade às definições elencadas 

nestas, e consequentemente uma assistência satisfatória no que diz respeito ao 

reconhecimento da dor infantil.

Tendo em vista o papel fundamental que o Enfermeiro exerce na assistência 

ao paciente hospitalizado, sendo o profissional que está mais próximo e que tem 

a atribuição do cuidado, o reconhecimento da dor na criança é primordial para 

que este cuidado seja efetivo, resguardando o conforto e bom desenvolvimento do 

tratamento da criança hospitalizada.

“É o choro, a irritabilidade. A criança fica muito irritada, com medo, 

apresentando sinais de rejeição, até quanto a entrar na sala de medicações”. 

(ENF02)

“Observamos a frequência cardíaca aumentada, agitação e choro contínuo”. 

(ENF06)

“Os sinais preditivos da dor na criança são expressões faciais, aumento da 

frequência cardíaca, a tonalidade da pele. Geralmente, essas crianças 

quando apresentam dor, ficam mais coradas. A saturação um pouco abaixo 

também”. (ENF08)

“O choro, a irritação, posição de contração, a expressão facial, e se for uma 

criança maior, referir a dor”. (ENF 01)

“Os sinais geralmente são febre, ele fica choroso, fica hipocorado, e às vezes 

fica com os olhos salientes”. (ENF13)

A experiência dolorosa é traduzida pelo indivíduo a partir dos seus mecanismos 

físicos, psíquicos e culturais. Para a fisiologia, a dor é um sinal de alerta que 

desencadeia os mecanismos de defesa e preservação. A partir da vigésima quarta 

semana de gestação os elementos fisiológicos, neuroquímicos e neuroanatômicos 

para o processamento do estímulo doloroso no tronco encefálico já são identificáveis 

(SANTOS; MARANHÃO, 2013; MARTELLI; ZAVARIZE, 2013).

Podem ser distinguidos dois tipos de dor na avaliação clínica: a dor aguda e 

a dor crônica. A dor aguda é um sinal alerta e defesa para preservação da vida, 

podendo ser ocasionada por afecções, processos inflamatórios, lesões traumáticas, 

dentre outras. A dor crônica, no entanto, ultrapassa o período de recuperação da 

motivação dolorosa, tendo duração maior que seis meses e associa-se a processos 

patológicos crônicos (MARTELLI; ZAVARIZE, 2013).

Apesar do aumento das evidências científicas sobre os benefícios da avaliação 

da dor, sobretudo na pediatria, onde são imprescindíveis as adequadas identificações, 

avaliação e tratamento da dor, os profissionais de saúde ainda pouco se utilizam 

dos métodos para tal. Para o melhor manejo da dor pediátrica, o profissional precisa 

considerar e relacionar os fatores que estão associados a dor, pois os diferentes 
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estágios de crescimento e desenvolvimento, a pouca fluência verbal e experiências 

limitadas da criança dificultam seu manejo (GUEDES et al., 2016).

A criança aprende a avaliar e entender a dor, assim como manifestar seus 

comportamentos, a partir de vários fatores associados na infância, que são 

internalizados por ela, e que devem ser analisados no momento da avaliação da 

dor, procurando compreender como ela interpreta sua doença e o estímulo doloroso, 

para que assim haja o alívio efetivo da dor (GUEDES et al, 2016).

Avaliar a dor pediátrica requer embasamento cientifico e cuidado especializado, 

para que haja compreensão da criança em sua totalidade. O estímulo doloroso 

provém do acometimento dos diversos órgãos do sentido, sendo o próprio processo 

de hospitalização um estímulo para a criança sentir dor. Procedimentos invasivos, que 

agridem a pele, mucosas, os ruídos, odores desagradáveis do ambiente hospitalar 

provocam desconforto ao pequeno paciente (SILVA et al., 2018).

Durante muito tempo acreditou-se que crianças, principalmente recém-nascidos 

(RNs), não sentiam dor, porém este pensamento foi alterado graças a inúmeros estudos 

que comprovaram que a partir da vigésima quarta semana de gestação o córtex já 

possui seus neurônios completos e existe a percepção sensorial e cutaneomucosa 

do feto. Além disso é possível perceber as alterações fisiológicas presentes durante 

o estímulo doloroso no RN, que podem aparecer na saturação de oxigênio, tensão 

transcutânea, tônus vagal, sudorese palmar além de respostas hormonais ligadas 

ao estresse (HONORATO et al, 2016).

Fisiologicamente, a dor se manifesta como um sinal de alerta desencadeante 

de mecanismos de defesa no organismo, podendo ter dois tipos de avaliação 

clínica, sendo elas a dor aguda, que geralmente se desenvolve durante processos 

inflamatórios, lesões e traumas, e a dor crônica, que perdura por tempo maior que 

o estímulo doloroso, de duração maior que seis meses, estando principalmente 

associada a doenças crônicas (MARTELLI; ZAVARIZE, 2013).

Os sinais mais relatados pelos profissionais, durante os estudos, para a 

identificação da dor na criança podem ser descritos como fisiológicos, como queda 

da saturação de oxigênio, temperatura corpórea alterada, aumento da frequência 

respiratória e aumento da frequência cardíaca, e os comportamentais, como o tipo 

de choro, expressões faciais, alteração do sono, movimentos corporais e alteração 

do padrão alimentar (ARAUJO et al, 2015). 

Apesar dos estudos realizados, o entendimento sobre a dor na criança ainda é 

limitado, tendo em vista que a percepção da dor infantil se dá de modo diferenciado. 

A experiência dolorosa da criança pondera além das lesões e estímulos dolorosos, 

os temores que estão presentes durante a hospitalização. Existe ainda a dificuldade 

encontrada pelos profissionais em identificar, mensurar e controlar a dor, uma vez que 

a criança não consegue expressar-se claramente, a depender de seu desenvolvimento 

cognitivo (BLASI et al, 2015; SANTOS; MARANHÃO, 2016).

Diante dessa dificuldade, um recurso que é favorável ao profissional no momento 

do diagnóstico da dor, além dos sinais fisiológicos e comportamentais que podem 
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ser identificados, são as escalas que avaliam a dor. Essas escalas podem ser 

unidimensionais ou multidimensionais, avaliando a intensidade, a localização, o padrão 

temporal evolutivo da dor e sua qualidade, através de escalas de autoavaliação, 

diagramas de padrão corporal ou facial, e escala de descritores verbais (BATALHA 

et al, 2015).

As pesquisas mostram que as escalas que conseguem avaliar a intensidade 

da dor permitem ao profissional realizar o diagnóstico dela, além de admitirem a 

sua quantificação e a observação da eficácia do tratamento, sobretudo quando 

associadas aos indicadores relacionados a experiência dolorosa, que se complementa 

a avaliação realizada ao paciente (BATALHA et al, 2015).

CATEGORIA 2 – AÇÕES DE CONTROLE DA DOR IMPLEMENTADAS PELO 
PROFISSIONAL DO CUIDAR

No tocante às práticas utilizadas pelo Enfermeiro para o manejo da dor na 

criança hospitalizada, as entrevistas realizadas ressaltaram que a maior parte dos 

profissionais conhecem os métodos farmacológicos e não farmacológicos para o 

alívio da dor infantil. Pode-se compreender que, as ações dos profissionais vislumbram 

um cuidado complexo, efetivo e que busca a melhoria da assistência ao paciente.

Ressalta-se que o manejo da dor pediátrica é multifatorial, indo além do 

estímulo doloroso físico, mas envolvendo o ambiente em que a criança está inserida, 

o psicológico infantil, a experiência sensorial e emocional da hospitalização, além 

do ambiente em que ela está inserida, os procedimentos a que é submetida durante 

seu tratamento e o adoecimento apresentado por ela.

“Os métodos que eu faço, dependem da dor, pode ser desde uma mudança 

de decúbito à medição prescrita”. (ENF 01)

“Olha... analgesia, o conforto, principalmente no leito, a tranquilidade do 

ambiente. A parte emocional da criança também é muito importante”. (ENF 05)

“Eu tento acalmar a criança, dar a chupeta quando possível, a medicação 

prescrita, tentar fazer o melhor manuseio, para não aumentar a dor dela”. 

(ENF 06)

“Eu uso a medicação prescrita, uma mudança de decúbito, medidas que 

acalmem a criança, que o enfermeiro tem que fazer”. (ENF 08)

“Eu gosto de pedir para a mãe dar um conforto à criança, segurança. O 

profissional também tem que proporcionar o conforto no leito, roupas 

adequadas, cabeceira elevada, para gerar mais tranquilidade”. (ENF 13)

“A medicação é a mais usada. Mas existem outras formas de diminuir a dor, 

como compressas, o carinho da mãe, principalmente”. (ENF 09)
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“Existem as medicações, analgésicos, que a gente usa bastante. Outras 

vezes fazemos compressas, tentamos deixar o ambiente mais tranquilo, um 

lugar mais calmo, para a criança poder relaxar, principalmente quando só 

a medicação não está resolvendo”. (ENF 04)

Entre as medidas tomadas para o manejo da dor pediátrica, é considerado 

que as ações não farmacológicas para o alívio da dor devem ser predominantes na 

prática da enfermagem. Estas têm importância tão relevante quanto as medidas 

farmacológicas, porém são de autonomia do profissional do cuidar, além de serem 

garantia de um cuidado qualificado e humanizado, prevenindo danos causados pela 

exposição durante períodos prolongados (ARAUJO et al., 2015). 

Dentre as ações não farmacológicas que aliviam a dor, a literatura relata a 

amamentação, o contato pele a pele, massagens, musicoterapia, posicionamento e 

manuseio, diminuição dos ruídos e da luminosidade do ambiente, a contenção, estudos 

já comprovam a efetividade da atividade assistida por animais, e experiências com 

o lúdico para minimizar o acometimento psicológico proveniente da hospitalização, 

que pode aumentar os estímulos dolorosos (ARAUJO et al., 2015; ICHITANI; CUNHA, 

2016; CAIRES et al., 2014).

As formas de analgesia farmacológicas ainda provêm de estímulos dolorosos 

indesejados para a criança, pois necessitam de procedimentos para a administração 

dos medicamentos, como a punção venosa periférica e vias como a intramuscular, 

para que se alcance o resultado desejado. Por isso, os métodos não farmacológicos 

são tidos como preferenciais, ou também complementares durante o tratamento, de 

modo que não fomentam em mais uma influência dolorosa para o paciente (MOTTA; 

CUNHA, 2015; PRESTES et al., 2016; HONORATO et al., 2016). 

Além dos métodos já citados, o profissional deve ter outro olhar para a 

experiência dolorosa da criança. O desconforto gerado pela hospitalização corrobora 

para que o estímulo vivenciado não seja apenas físico, mas também com vieses 

sensorial e emocional, uma vez que este pequeno foi afastado de suas atividades 

cotidianas. Desta maneira, sentimentos como medo e tristeza são comuns durante 

o processo da hospitalização, e sensibilizam a criança quanto a dor (GOMES; 

FERNANDES; NÓBREGA, 2016). 

O desenvolvimento de atividades lúdicas é uma maneira de melhorar o processo 

no qual a criança está inserida durante sua permanência no hospital, sendo 

conhecidos seus inúmeros benefícios, como tornar as situações menos traumáticas, 

além de desenvolver habilidades de linguagem, psicológicas e motoras. Elas têm 

a finalidade promover o bem-estar, amenizando o sofrimento através do lúdico, 

facilitando o processo terapêutico (PINTO et al., 2015).
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CATEGORIA 3 – ATUAÇÃO E DESAFIOS INERENTES AO ENFERMEIRO NO 
CUIDADO DA CRIANÇA COM DOR NO AMBIENTE HOSPITALAR

A atuação do enfermeiro frente ao cuidar da criança hospitalizada com dor 

se refere a todas as ações pertinentes a assistência prestada por este profissional, 

de forma multidimensional, holística e humanizada. Devem ser englobadas todas 

vertentes do cuidar, podendo ser solicitada a assistência de outros profissionais para 

o melhor desempenho do serviço, devendo ser contempladas as esferas psíquica, 

emocional e física, sempre visando a qualidade da assistência. 

Diante deste pressuposto, as respostas obtidas durante as entrevistas revelaram 

que os enfermeiros têm ações holísticas no cuidar a criança, compreendendo que este 

paciente requer atenção diferenciada, em que o manejo da dor vai além da prática 

farmacológica, e atende aos preceitos do cuidar também ao psicológico e a inserção 

lúdica para a apreciação da criança à terapia realizada durante a hospitalização.

“Não podemos deixar a criança sofrer, temos que identificar e agir de acordo 

com isso. Tomar uma conduta adequada, sem deixar a criança ficar sofrendo 

com aquela dor por muito tempo”. (ENF 05)

“Vamos identificar a dor, tentar dar uma resolutividade, aliviar com um 

analgésico ou com outras terapias, e se persistir conversar com o médico”. 

(ENF 01)

“Usamos muito a conversa com as crianças. A brincadeira, o lado lúdico, 

para elas esquecerem o ambiente hospitalar. Esse lado da humanização é 

muito importante”. (ENF 03)

“Aqui usamos muito a conversa com as crianças, a brincadeira também. 

A gente dá a assistência, faz a medicação, acomoda para melhorar o 

bem-estar do paciente, conversamos. Às vezes também se intervém com a 

psicologia”. (ENF 07)

“Tentamos colocar a rotina da criança dentro do hospital, com terapias como 

atividades lúdicas, por exemplo. A brinquedoterapia dentro das enfermarias, 

dentro do ambiente em que a criança esteja inserida”. (ENF 02)

O profissional de enfermagem é dotado de autonomia no que se refere aos 

cuidados com a criança hospitalizada, e também às práticas que realiza para o alívio 

da dor, tendo em vista que as medidas não farmacológicas são regulamentadas 

pelo Ministério da Saúde. A prescrição medicamentosa preparada previamente pelo 

profissional médico respalda o enfermeiro quanto a utilização dos analgésicos para o 

tratamento da dor durante seu manejo e avaliação clínica (SANTOS; ESCOBAR, 2015).

Nessa perspectiva, também a avaliação e classificação da dor oferecem o 

aporte necessário para o manejo realizado pelo enfermeiro, fazendo-se evidências 

das exigências para o cuidado. Torna-se plausível através destas avaliações 
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acompanhamento do tratamento, além do reconhecimento de sua eficácia, até 

mesmo no uso de analgésicos e sedativos, e propiciando, além disso, a modificação 

da linha de cuidado quando preciso (ROSSATO et al., 2015). 

A analgesia farmacológica é importante para assistência, mas tendo em 

vista que a experiência dolorosa também é sensorial, evidencia-se a utilização do 

lúdico, que ameniza o desconforto do processo de hospitalização, possibilitando a 

manifestação dos sentimentos. Além disso, tais atividades lúdicas proporcionam a 

interação entre os pacientes e os profissionais, estabelecendo vínculos e diminuindo 

a ansiedade e tornando menos doloroso o processo de adoecimento (ULISSES et al., 

2017; PINTO et al., 2015).

As atividades lúdicas têm por finalidade a assistência humanizada, amenizam 

o sofrimento, promovendo o bem-estar e facilitando o processo terapêutico. Podem 

ser realizadas através de diversas abordagens como brincadeiras, músicas e leituras, 

e também pelo Brinquedo Terapêutico (BT). Este se faz por uma forma de brincar, mas 

sendo utilizado principalmente para demonstrar os procedimentos, simplificando o 

entendimento da criança e até mesmo da família sobre a assistência prestada, além 

de facilitar a comunicação destes com os profissionais (PINTO et al., 2015).

Essas abordagens são provenientes das dificuldades encontradas, no decorrer 

do tempo, pelos profissionais ao cuidar das crianças hospitalizadas, como formas de 

conseguir transpassa-las melhor. A assistência inerente a pediatria enfrenta diversos 

desafios em função das singularidades das crianças. Diante disso, os profissionais 

relataram que suas dificuldades são as mesmas compartilhadas por outros profissionais 

na literatura tangente a temática. Pode-se exemplificar a identificação da dor ou a 

idade reduzida das crianças como problemáticas.

“Às vezes a gente não sabe se é dor... não tem como a gente identificar”. (ENF 07)

“Há dificuldade quando é bebê, quando lactente... a dificuldade é nisso: 

diagnosticar”. (ENF 09)

“A maior dificuldade eu creio que seja em crianças menores, lactentes, 

geralmente. Porque a dor dele é difícil de se identificar onde é o local”. (ENF 01)

“Há sim, porque as vezes ela fica chorosa e a gente não sabe o porquê do 

choro. Então você tem que ter uma visão a ver de onde que vem essa dor 

dessa criança”. (ENF 13)

“Saber identificar uma dor devido as reações da criança”. (ENF 05)

As crianças estão inaptas a demonstrar a dor que sentem, a depender do seu 

desenvolvimento, o que torna a percepção dessa mais sútil. Em geral, os mais próximos 

da criança são os que mais percebem quando os pequenos estão com incômodos, 

devidos suas alterações de comportamento sugestivos de desconforto. Dessa 

maneira, estão dispostos a sentir dificuldades no momento da identificação da dor 
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pediátrica, precisando dispor de um olhar diferenciado de modo a compreender 

esta dor (SANTOS; MARANHÃO, 2016)

Existem diversos estudos que comprovam os benefícios da avaliação da dor na 

pediatria, onde é indispensável a sua correta identificação, utilizando-se os recursos 

disponíveis para tal. Diante disso, os profissionais devem conhecer e saberem relacionar 

os fatores que se associam a dor nos diferentes níveis de desenvolvimento infantil, 

assim como os comportamentos que se manifestam nele, bem como as limitações 

de cada situação alocadas nestes níveis, procurando compreender os estímulos 

dolorosos (GUEDES et al., 2016).

Para uma assistência efetiva, existem alguns instrumentos que ajudam o 

profissional a melhor avaliar a dor. Dentre eles estão a avaliação das alterações 

do comportamento da criança, como choro, expressão facial, repostas motoras e 

alterações dos sinais vitais. Também devem ser levados em consideração os relatos 

verbais da criança e do cuidador, que identificam minuciosidades e auxiliam o 

diagnóstico álgico do paciente (AZAVEDO et al., 2014; CAETANO et al., 2013). 

Além destes, também estão disponíveis escalas de avaliação da dor, que podem 

quantificar apenas a intensidade da dor, num momento que é necessária uma 

avaliação rápida para o manejo efetivo, sendo estas as escalas unidimensionais, ou 

podem também mensurar vários aspectos dolorosos, como a parte sensorial, afetiva, 

indicadores de resposta e de interações da criança, sendo estas as multidimensionais 

(GUEDES et al., 2016). 

Estudos mostram que os profissionais ainda pouco se utilizam de tais critérios 

avaliativos para a intervenção eficaz na dor pediátrica. Dessa maneira existe uma 

limitação nas competências e habilidades dos profissionais no cuidar da criança. 

Sabendo-se que havendo uma adequada capacitação da equipe para avaliação e 

terapêutica da dor, existindo uma contribuição significativa para a recuperação do 

paciente, faz-se indispensável o conhecimento e aplicação dos métodos avaliativos 

para o manejo da dor (AZEVEDO et al., 2014).

Quando não existem habilidades dos profissionais para manejar a dor da 

criança, há dificuldades na identificação desta, assim como também pode ocorrer sua 

potencialização e a exposição dos pequenos a períodos prolongados à experiência 

dolorosa, além de um tratamento indevido, o que compromete a qualidade da 

assistência. Os profissionais que não utilizam os critérios de avaliação corretos limitam 

os cuidados da enfermagem, e também a terapêutica do paciente, influenciando 

diretamente em sua recuperação. (AZEVEDO et al., 2014).

A maioria das dificuldades descritas concerte a identificação da dor, 

principalmente em crianças menores. O enfermeiro é o profissional responsável pelo 

cuidado à criança, devendo possuir competência técnica e cientifica, além de exatidão 

em reconhecer as especificidades encontradas no cuidar a criança, compreendendo 

uma assistência humanizada e de qualidade às necessidades apresentadas durante 

o tratamento a dor na pediatria, desempenhando um cuidado integral estratégico 

(BLASI et al., 2015; ARAUJO et al., 2015).
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CONCLUSÃO

A dor é experiência sensorial e emocional, que se manifesta subjetivamente, 

e está associada a danos reais. Durante a hospitalização a criança é exposta a 

diversas experiências dolorosas, provenientes do seu processo de adoecimento ou 

dos procedimentos a que é submetida para a realização dos tratamentos. A criança 

possui singularidades na expressão álgica, manifestando fisiologicamente ou em 

seu comportamento. 

O enfermeiro tem papel fundamental na assistência à criança com dor, estando 

mais próximo a ela durante a experiências dolorosas, sendo o profissional responsável 

pela identificação, avaliação e intervenções realizadas para o manejo da dor. Deve 

possuir conhecimento técnico e científico para implementar o cuidado com qualidade 

e de maneira humanizada e efetiva. O profissional deve estar atento a identificação 

da dor, usando todos os recursos que lhe são dispostos, correlacionando os sinais 

apresentados pelo pequeno.

O estudo permitiu identificar que os enfermeiros relatam conseguir identificar 

os sinais de dor nas crianças, conhecendo os sinais fisiológicos que elas apresentam, 

assim como os comportamentos mais comuns durante as experiências dolorosas. 

Também foi possível verificar que além de conhecerem, utilizam os métodos não 

farmacológicos para o alívio da dor, reconhecendo a importância destes como 

instrumento de melhora do quadro álgico da criança de menor impacto na vivência 

sensorial. As dificuldades encontradas pelos enfermeiros também se relacionam com 

a identificação da dor pediátrica, porém em crianças menores, consonantes com a 

literatura pertinente a temática.
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RESUMO

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo analisar a percepção dos usuários 

sobre as ações de acolhimento na Atenção Básica e o impacto causado na assistência 

à saúde. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter exploratória-

descritiva com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada em unidades de 

saúde da família do município de João Pessoa, contemplando os cinco Distritos 

Sanitários e optando-se pelas unidades com maior expressividade em número de 

usuários cadastrados. Utilizou-se para a coleta de dados, um método de entrevista 

subsidiado por um roteiro semi-estruturado, com questões referentes aos objetivos da 

pesquisa, utilizando-se da amostragem não probabilística, onde foi possível alcançar 

100 participantes através da amostra por conveniência. A análise dos dados ocorreu 

com enfoque no método qualitativo, utilizando-se a técnica de análise de conteúdo 

das informações obtidas através da operacionalização das entrevistas. Resultados 
e Discussão: Foram obtidas respostas através de indicadores socioculturais: faixa 

etária, identidade de gênero e nível de informação educacional, além dos aspectos 

relacionados ao motivo da procura pelo atendimento nas ubs. É notório o crescimento 

da procura de usuários aos serviços de saúde, o que causa diferentes motivos na 

busca por atendimento, é essencial reconhecer a promoção de saúde como uma parte 

fundamental na busca da melhoria da qualidade de vida e de saúde da população. 
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Conclusão: Os resultados obtidos então vêm a revelar que a prática do acolhimento 

melhora na assistência à saúde prestada aos usuários.

Descritores: Atenção Básica. Satisfação dos Usuários. Acolhimento.

ABSTRACT

Objective: This study aimed to analyze the perception of users about the actions 

of reception in Primary Care and the impact caused on health care. Methodology: 

This is a field research, exploratory-descriptive with a qualitative approach. The 

research was carried out in family health units in the municipality of João Pessoa, 

contemplating the five Sanitary Districts and opting for the units with greater 

expressiveness in number of registered users. For data collection, an interview method 

was used, supported by a semi-structured script, with questions related to the research 

objectives, using non-probabilistic sampling, where it was possible to reach 100 

participants through the convenience sample. Data analysis occurred with a focus 

on the qualitative method, using the content analysis technique of the information 

obtained through the operationalization of the interviews. Results and Discussion: 

Answers were obtained through sociocultural indicators: age group, gender identity 

and educational information level, in addition to aspects related to the reason for 

seeking care in the ubs. It is notorious the growth of the demand for users to health 

services, which causes different reasons in the search for care, it is essential to 

recognize health promotion as a fundamental part in the search for improvement of 

the quality of life and health of the population. Conclusion: The results obtained then 

reveal that the practice of welcoming improves the health care provided to users.

Keywords: Basic Care. Users satisfaction. Host.

INTRODUÇÃO

Os serviços de Atenção Básica à saúde compreendem uma das portas de entrada 

do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS) e confere uma maior proximidade a estes, 

ao tempo em que favorece a garantia dos princípios da universalidade, equidade 

e integralidade da atenção. Outro sim, ressalta-se o vínculo da equipe de saúde 

com os usuários, a responsabilização e a humanização do cuidado, a equidade e a 

participação social (BRASIL, 2017).  

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece a Saúde da Família 

como estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica. No 

entanto, esta compreende que o processo deve ser progressivo e peculiar, devendo 

ser consideradas as particularidades de cada região e respeitada a performance 

do território e as demandas de populações específicas. Nesse aspecto, a política 
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ainda ressalta que deverão ser assistidos os usuários itinerantes e os de população 

dispersa, tornando-se de responsabilidade da equipe enquanto estiverem no território 

(BRASIL, 2017). 

Nessa perspectiva, a Política Nacional de Humanização (PNH), lançada em 2003, 

traz consigo o objetivo de provocar inovações nas práticas gerenciais e produção 

da saúde, essas transformações envolvem a forma de produzir e prestar serviço à 

população. Apresentada como uma política transversal, a PNH busca transformar o 

vínculo de trabalho, desvinculado as formas de poderes centralizados (BRASIL, 2013b).

No contexto da humanização, o acolhimento torna-se significativo, pois 

demonstra que acolher fundamenta-se na recepção e análise dos usuários, desde 

do momento da sua chegada à procura dos serviços de saúde, no qual será realizado 

uma escuta de suas respectivas queixas e preocupações com intuito de resolver tais 

problemas (GIBAUT et al., 2013).

Desse modo, o acolhimento compreende uma ligação de conhecimentos, 

necessidades e oportunidades que são inovados regularmente. O método de acolher 

deve ser definido por meio de desenvolvimento de condutas realizadas de maneira 

proativa, não desconsiderando o planejamento, que é a essência para a efetivação 

do acolhimento na equipe de Saúde da Família (FERREIRA; SILVA; ROCHA, 2018).

Diante disso, vale ressaltar que o interesse pela temática surgiu em virtude da 

experiência no acolhimento em UBS, enquanto acadêmica do Curso de Graduação 

em Enfermagem, onde foi despertada a preocupação acerca da efetivação desta 

prática nos serviços de atenção primária, pois está tem como finalidade prestar ao 

usuário um atendimento humanizado por todos os membros da equipe de saúde, em 

atendimento as Diretrizes da Atenção Básica e da PNH.

Mediante essa aproximação, surge o seguinte questionamento: na percepção 

do usuário o acolhimento na atenção básica influencia na melhoria da qualidade 

da assistência? Os usuários estão satisfeitos com o acolhimento dos profissionais na 

USF? O que leva o usuário a procurar o atendimento de forma espontânea e quais 

os principais desfechos?

Com base nessa realidade, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a 

percepção dos usuários sobre as ações de acolhimento na Atenção Básica e o impacto 

causado na assistência à saúde. Nessa perspectiva traçou-se os seguintes objetivos 

específicos: averiguar as consequências do acolhimento na Atenção Básica sobre a 

qualidade da assistência à saúde, investigar motivos e os desfechos mais frequentes 

em relação às necessidades dos usuários provenientes de demanda espontânea e 

o nível de satisfação destes.

 METODOLOGIA    

Trata-se de uma pesquisa transversal, exploratória-descritiva com abordagem 

qualitativa, antecedida da caracterização dos sujeitos participantes do estudo. 

Utilizou-se para a análise das opiniões dos sujeitos o método de conteúdo de Bardin 
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que consiste em uma categorização temática do conteúdo inserido nos discursos 

dos entrevistados (BARDIN, 2011).

 O cenário da pesquisa foi constituído pela rede de Atenção Básica do município 

de João Pessoa, distribuída territorialmente em 5 Distritos Sanitários, sendo esses 

compostos por 200 Equipes de Saúde da família. Para a amostra, considerou-se, 

as Unidades Básicas de Saúde (UBS), no qual possuísse maior expressividade em 

número de usuários cadastrados, em torno de 15000 usuários por unidade. Para esta 

seleção optou pelo método não probabilístico. Foram selecionados 100 sujeitos por 

conveniência, entrevistando 20 participantes voluntários em cada UBS, contemplando 

os 5 Distritos Sanitários.  

A pesquisa foi realizada entre os meses de setembro e outubro de 2018, em 5 

(cinco) unidades básicas de saúde, onde aplicou-se, um instrumento do tipo roteiro 

de entrevista (Apêndice B) com usuários que haviam passado previamente pelo 

acolhimento. A coleta de dados foi operacionalizada após aprovação dos Distritos 

Sanitários, mediante a emissão das anuências. Além disso, houve contato prévio com 

o setor responsável pela sala de situação de cada Distrito, a fim de saber qual a UBS 

com maior expressividade em números de usuários cadastrados, bem como com as 

gerentes destas.

A apreensão das informações deu-se através da técnica de entrevista, subsidiada 

por intermédio de um roteiro elaborado pelo pesquisador, contendo questões 

pertinentes aos objetivos da pesquisa. No roteiro, além das perguntas sobre a 

percepção dos usuários da atenção básica acerca do acolhimento, foram incluídas 

algumas informações socioculturais.

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão dos sujeitos no estudo: Usuários 

maiores de 18 anos de idade, de ambos os sexos, que procuraram atendimento nas 

UBS, estivessem na sala de espera, tenha participado da atividade de acolhimento 

e aceitaram assinar termo de consentimento livre-esclarecido (TCLE), ou para os 

não alfabetizados o uso da assinatura datiloscópica, após a leitura do termo pelo 

pesquisador. Por sua vez, os critérios de exclusão foram: usuários menores de 18 anos, 

com dificuldades de audição e/ou fala, também os que eventualmente no momento 

da coleta apresentem algum evento de caráter físico ou emocional que os deixem 

impossibilitados de contribuir para o fornecimento de dados necessários para a 

execução desta pesquisa, bem como, os que não aceitarem assinar ou para os não 

alfabetizados o uso da assinatura datiloscópica no TCLE.

O presente estudo, obedeceu às normas e diretrizes regulamentadas pela 

Resolução 466/12, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. 

Foi aprovado pelo CEP, recebendo certidão provisória com CAAE de número 

93616518.3.0000.5176.
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RESULTADO E DISCUSSÕES

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA  

 A caracterização dos usuários participantes da pesquisa foi construída através 

dos indicadores socioculturais: faixa etária, identidade de gênero e nível de informação 

educacional. Em relação a faixa etária, verificou-se que os participantes encontravam-

se entre as idades 18 a 81 anos, com média de idade igual a 43 anos.

O indicador identidade de gênero entre os entrevistados, houve predominância 

entre as mulheres, com 83% dos participantes, tendo os homens como minoria, 

perfazendo um total de 17%. Evidenciando-se o destaque para a procura das mulheres 

pelos serviços de saúde. Nesse sentido, é percebido que de alguma forma existe 

ainda uma resistência, visto que estes só buscam atendimento em situações onde a 

doença se exacerba. A masculinidade inibe os padrões de um cuidado preventivo, 

principalmente entre os níveis mais baixos, onde a cultura masculina tem características 

mais marcantes (ALBUQUERQUE; ALENCAR, 2014). 

 De acordo com Gomes (2008), a falta de procura por atendimento por parte dos 

homens, na atenção básica, possibilita refletir sobre um personagem criado acerca 

do homem, que destaca a masculinidade, estando em conjunto com padrões que 

foram desenvolvidos pela sociedade, podendo desse modo contribuir, para o perfil 

de morbimortalidade destes sujeitos.

No que se refere à escolaridade, 59% dos entrevistados possuem o ensino 

fundamental, enquanto 27% relataram ter ensino médio, ambos sendo completo ou 

incompleto, 9% afirmou ser analfabeto e apenas 5% referiu ter ensino superior ou 

estar cursando, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição dos sujeitos do estudo em relação ao nível de escolaridade (N=100)

Escolaridade Quantidade (N) Porcentagem

Fundamental Incompleto 48 48%

Médio Completo 20 20%

Fundamental Completo 11 11%

Analfabeto 9 9%

Médio Incompleto 7 7%

Superior Incompleto 4 4%

Superior Completo 1 1%

Total 100 100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Apesar do baixo nível de escolaridade encontrado entre os entrevistados, 

ressalta-se em estudo realizado por Acioli et al. (2015), no qual aborda a escolaridade 
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como uma indagação alarmante entre os indivíduos que procuram atendimento 

em serviços públicos, pois estes, acrescentado as condições de renda, e de acesso 

a informação, contribuem para os menores indicadores de esclarecimento acerca 

dos aspectos de saúde.

ASPECTOS RELACIONADOS AO MOTIVO DA PROCURA PELO ATENDIMENTO 
NAS UBS 

No intuito de conhecer os motivos pelos quais os sujeitos participantes da 

pesquisa procuraram as UBS, o estudo reservou um espaço antes das opiniões para 

este questionamento. As respostas foram apresentadas em percentuais, conforme 

descrito na figura 1.

Gráfico 1 - Distribuição, em percentuais, dos motivos da procura dos usuários às Unidades 
Básicas de Saúde
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

No Gráfico 1, observa-se os diferentes motivos pela procura de atendimento aos 

serviços de saúde com destaque para a consulta de rotina que obteve um percentual 

45%. Desse modo, é essencial reconhecer a promoção de saúde como uma parte 

fundamental na busca da melhoria da qualidade de vida e de saúde da população 

como uma estratégia para diminuição das doenças. Nos últimos tempos tornou-se 

mais importante cuidar da saúde através da redução dos riscos, pois a prevenção 

supõe medidas antecipadas dos agravos a saúde (BRASIL, 2010).

A procura aos serviços de saúde envolve as necessidades individuais apresentadas 

por cada sujeito e indicam a forma que estes serviços serão utilizados pelos mesmos. 

A assistência que se busca ainda é para encontrar respostas ao adoecimento, 

estabelecendo dessa forma a confiança oferecida aos profissionais (SANTOS; PENNA, 

2013). 

A necessidade sobre a demanda aos serviços de saúde quem traz consigo é o 

usuário, para que estas então possam ser analisada junto aos profissionais, com o 
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intuito de que sejam resolvidos ou ao menos amenizados os problemas da comunidade, 

buscando a resolutividade sobre o olhar dos trabalhadores e gestores (CECÍLIO, 2009).

Gráfico 2 - Distribuição em percentuais, dos profissionais que haviam realizado o 
acolhimento aos usuários
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Ainda que se faça necessário a participação ativa de toda a equipe 

multiprofissional para o êxito do acolhimento, ressalta-se, a importância do enfermeiro 

no processo de trabalho, afinal este profissional foi que mais realizou o acolhimento, 

conforme descrito no Gráfico 2. Nessa perspectiva cabe ao enfermeiro a classificação 

de risco e a todos os profissionais da enfermagem a relação direta e um vínculo 

constante com a comunidade (COSTA et al., 2015).

Com relação aos profissionais pelos quais os usuários foram acolhidos nas 

Unidades, pode-se observar que o acolhimento não é centrado apenas em um 

profissional determinado para desenvolver esse processo, a escuta, a avaliação de 

risco/vulnerabilidade, a orientação, a resolução de problemas e o cuidado fazem 

parte do “campo de competência” de todos os profissionais (TESSER et al., 2010). 

A assistência constituída na equipe multiprofissional transforma-se em um 

elemento de enorme importância, visto que o conceito interdisciplinar incorporado 

pela equipe multiprofissional proporciona o fornecimento de um cuidado completo, 

tornando essas condutas, e em especial a do acolhimento, importante nos vínculos 

estabelecidos entre usuários e profissionais (GARUZI et al., 2014).

PERCEPÇÕES DOS USUÁRIOS QUANTO À OPERACIONALIZAÇÃO DO 
ACOLHIMENTO

Iniciou-se essa seção, questionando aos usuários participantes do acolhimento 

nas UBS sobre a satisfação com a escuta e sua influência no atendimento às suas 

demandas. Então, verificou-se que 80% dos entrevistados referiram que a escuta 
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foi adequada e contribui para resolução ou encaminhamento da sua necessidade 

de saúde, enquanto que 20% dos usuários responderam não estar satisfeitos com a 

escuta e que não contribuiu para a resolução de seus problemas. 

Gráfico 3 - Distribuição em percentuais, sobre a satisfação com a escuta e sua influência 
no atendimento às suas demandas.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Conforme Monteiro (2009), ser capaz de escutar as queixas, produz sentimentos 

sobre os usuários, nos quais, fazem os mesmos se sentirem importantes, estabelecendo 

desse modo uma confiança no profissional e em consequência promovendo uma 

ampliação no vínculo, melhorando desse modo a forma de fazer saúde.

A escuta qualificada possui potencial terapêutico quando realizada, e contribui 

para a melhoria da atenção centrada nas pessoas. Esta escuta acessa o campo 

humano subjetivo, a partir do momento que é realizada qualificadamente, pois 

significa a resolução dos problemas (MAYNART, 2014). 

Em seguida, partiu-se para a análise das falas dos sujeitos sobre a satisfação 

dos usuários em relação ao acolhimento realizado pela equipe da UBS e sobre o que 

estes poderiam sugerir para melhorias.

As falas retiradas do material textual das entrevistas foram agrupadas e 

categorizadas de acordo com suas representações, apresentadas em tabelas, 

salientando-se que diante das repetições das falas dos sujeitos foram destacadas 

aquelas classificadas nas categorias, conforme Tabela 2. A primeira categoria, 

denominada de sugestão de melhorias e falas dos entrevistados, foi descrita desta 

forma por contar além da percepção sobre o acolhimento inclui-se sugestões de 

melhorias. Esta correspondeu a um percentual de 71% dos entrevistados. A categoria 

sugestão de melhorias e falas dos entrevistados foi dividida em três subcategorias 

(Atendimento mais rápido, Aumento no número de profissionais e começar o 

atendimento mais cedo).
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Tabela 2 - Categoria sugestões de melhorias e falas dos entrevistados

SUGESTÕES DE MELHORIAS E FALA DOS 
ENTREVISTADOS 

FALAS

Atendimento mais rápido

...mais tem pouca gente fazendo e muita gente esperando 
ai demora muito (  ) .... seria bom de melhorar pra ser mais 
rápido o acolhimento ( ) ... pra gente não precisar passar o 
dia todo aqui esperando pra ser atendido (  ) ... todos nós 
que chegamos aqui bem cedo e esperamos muito, muitas 
vezes até sem ter tomado café (  ) ...

Aumento no número de profissionais

... aumentar a quantidade de profissionais no atendimento, 
porque esse postinho tem muitos clientes para ser atendido 
(  ) ... mais gente pra trabalhar porque gente pra consultar 
tem demais ( ) ... tem que ter melhora no tanto de trabalhador 
porque também fica melhor pra gente que vamos ser 
atendido (  ) ...

Começar atendimento mais cedo

... começa o atendimento muito tarde aí ficamos esperando 
muito ( ) ... deveria começar o atendimento mais cedo, já 
melhorava muito (  ) ... começar mais cedo, ou se não eles 
que trabalha aqui não se atrasar (  ) ... começar mais cedo 
mesmo porque faz nós de besta vim pra cá de madrugada 
e eles começa na hora que querem (  ) ... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Apesar dos entrevistados apontarem como sugestão para melhoria do 

acolhimento o aumento do número de profissionais, em contra partida a esse 

argumento vale confrontar os resultados encontrados visando que é entendido que 

o acolhimento não se trata de quantidade e sim da atenção dada aos problemas de 

saúde do usuário, que de maneira qualificada disponibilize um feedback afim de proporcionar 

a solução desses problemas ou o encaminhamento do mesmo para uma possível resolução 

(LOPES, 2015).

Em outra visão Nery et al. (2009) relata em seu estudo que o crescimento da 

procura de usuários aos serviços de saúde, sem o aumento de trabalhadores, provoca 

um esgotamento no funcionário que reflete na qualidade da assistência prestada e 

retarda o atendimento, tornando-se mecânico a execução do serviço.

Portanto, o acolhimento demonstra-se como uma oportunidade de desenvolver 

uma nova prática em saúde, incluindo novos atos de acolher e escutar a população 

que procura os de saúde na expectativa da solução do seu problema, fornecendo 

assim respostas adequadas, desde a recepção e o atendimento individual ou coletivo, 

até o encaminhamento externo, retorno, remarcação e alta (BRASIL, 2013a).

Quanto às demais sugestões apresentadas nas falas dos sujeitos, em um estudo 

realizado por Campos (2014), os usuários declaram procurar as UBS, pois consideram 

o atendimento melhor, no entanto, queixam-se da demora deste, consequentemente, 

da resolução de seus problemas de saúde, referindo que algumas pessoas chegam 

de madrugada para garantir uma ficha.
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Na tabela 3 foi apresentada a categoria denominada “negativa”, onde filtrou-se 

a falas correspondentes aos usuários que demonstraram insatisfação, obtendo um 

percentual de 29%, dividida em três subcategorias (Melhorar forma de tratamento; 

Não definir horário de término; Local reservado).

Tabela 3 - Categoria negativa e representação das falas dos entrevistados

CATEGORIA NEGATIVA FALAS

Forma de tratamento

 .... melhorar o atendimento até na maneira desse povo tratar agente 
( ) ... é horrível , esse povo não tem paciência ( ) ... deveria tratar melhor 
porque ela ganha pra trabalhar mesmo ( ) ... o povo não sabe nem 
atender quem tá doente, isso nem deveria existir, é acolhimento 
só no nome ( ) ... realmente tem que melhorar no atendimento e no 
tratamento com agente porque somo as pessoas que paga mais 
imposto e temos que ser atendida né ( ) ...
  

Possuir horário de término 

 ... deveria melhorar pra não ter horário pra terminar o acolhimento 
porque como eu disse, vim outros dias e não consigo atendimento 
porque já tinha terminado ( ) ... já terminou o horário desse acolhimento 
e a gente fica sem ser atendida (  ) ...

Falta de um local reservado 

... deveria ter um local mais apropriado e reservado ( ) ... deveria 
ter uma salinha aí entrava e conversava mais assim nos corredor é 
muito ruim ( ) ... primeiramente que não acho um círculo no corredor 
um local certo
 ( ) ... você vai falar é o povo escutando (  ) ..

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

O Acolhimento é uma proposta voltada para melhoria das relações dos serviços 

de saúde com os usuários, assim sendo, busca efetiva-se no encontro do usuário que 

procura o serviço espontaneamente, um tratamento humanizado para que seja 

realizado o processamento de sua demanda e a busca de resolução, se possível 

(TESSER, 2010).

No seu sentido legítimo, o acolhimento pretende humanizar as relações 

entre trabalhadores e serviços de saúde com seus usuários, através de escuta 

qualificada, formação de vínculo e respeito, sempre com uma resposta positiva e 

com a responsabilização pela solução do seu problema (LOPES, 2014).

 A humanização é capaz de ser entendida como uma ligação entre usuários e 

profissionais, firmados em atos que sejam entendidos pela relevância dada ao sujeito. 

De outro modo, a humanização é vinculada a capacidade do cuidado que engloba o 

reconhecimento concedido aos trabalhadores e a importância dos direitos oferecidos 

aos usuários. Portanto, a PNH é entendida como uma política que permeia diversas 

ações com o objetivo de disseminar as práticas nos serviços de saúde (MOREIRA et 

al., 2015).
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As falas do sujeito corroboram com a cartilha de acolhimento à demanda 

espontânea, no quesito que fala sobre a insuficiência da realização da escuta da 

demanda espontânea no começo do turno de atendimento e prosseguir impondo 

obstáculos para os usuários que ocasionalmente, chegue “fora do horário estabelecido 

para o acolhimento”. Portanto, reconhecer o acolhimento como diretriz é um processo 

onde tem que haver mudanças no modo de fazer funcionar a atenção básica, desse 

modo as ações em busca de melhorias têm que fazer parte de um conjunto que envolve 

diferente sujeitos entre eles trabalhadores, gestores e usuários (BRASIL, 2013a). 

Nesse sentido, Cunha e Vieira (2010) discorrem sobre a acessibilidade aos serviços 

de saúde em um município do estado da Bahia, Brasil, em gestão plena do sistema, 

a realidade sobre a definição de horário foi referida sobre o trabalho pontual dos 

profissionais médicos que atendem em um horário restrito sem maior vínculo com os 

usuários, evidencia a baixa valorização do contato com o paciente e a ausência das 

ações de promoção da saúde e prevenção de doença.

Assim, é fundamental destacar que o acolhimento não é um local ou espaço 

definido, na realidade é uma ação que presume a mudança interacional entre 

profissional e usuários. O processo de acolhimento deve se caracterizar pelo 

desenvolvimento de ações dinâmica, não esquecendo o planejamento que é a base 

necessária para a implementação do mesmo (FERREIRA et al., 2018).

Do mesmo modo, o ato de acolher irá trazer consigo a resolutividade dos 

problemas, de uma escuta adequada ao usuário, assim como um comprometimento 

entre os trabalhadores e o usuário, fazendo com que se faça presente humanização 

no atendimento (GRANDO et al., 2013).

De acordo com Cavalcante Filho et al. (2009) o acolhimento coletivo, é considerado 

um dispositivo capaz amplificar a acessibilidade aos serviços de saúde, cujo potencial 

é propicio a construir novas práticas de cuidado. Um ambiente apropriado para 

inserir a fala do usuário na construção das ações em saúde, circula em benefícios dos 

próprios, porém para estes autores, o momento de acolhimento coletivo não exclui 

a necessidade do acolhimento individual.

Desse modo, ressalta-se a importância da educação como ponto de partida para 

construção de melhorias das ações de acolhimento da Atenção Básica, pois a visão 

dos usuários participantes do estudo sobre as condições de rapidez no atendimento 

e horários pré-estabelecidos para a acolhida dos usuários, leva-nos a reflexão da 

necessidade de implementação de medidas educativas, para profissionais e usuários, 

no intuito de dirimir lacunas referentes a essência do acolhimento.

CONCLUSÃO

Os resultados evidenciaram que na percepção dos usuários, as consequências 

da implementação do acolhimento na assistência em saúde são positivas, porém, 

há um grande caminho ainda a se percorrer em busca de melhorias, tendo em vista 
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que a prática do acolhimento é contínua e envolve vários sujeitos no intuito de que 

provoque mudanças no modelo de fazer saúde.

Para que haja resolutividade dos problemas ou amenização destes, é indispensável 

que todos os profissionais se façam presente na escuta, pois as necessidades de 

saúde são individuais de cada sujeito, e as possíveis condutas tem que ser analisada 

de forma multiprofissional.   

Ainda de acordo com a cartilha de acolhimento à demanda espontânea, o 

acolhimento não deverá ser realizado apenas em horários definido pela equipe, vale 

ressaltar desse modo que este estudo teve dificuldade nos aspectos relacionado 

a horário, pois algumas unidades não ofereciam acolhimento no turno vespertino, 

fazendo com que o processo da coleta de informação, só fosse realizada no turno 

matutino.

A prática do acolhimento busca transformar o processo de trabalho, pelo fato 

de possibilitar a humanização do atendimento, esta prática sugere a garantia do 

acesso a todas as pessoas, independente dos seus motivos e das suas necessidades. 

Por fim, espera-se que esse trabalho contribua para a melhoria da assistência à 

saúde prestada aos usuários nas unidades básicas de saúde, e possibilite uma maior 

reflexão sobre o acolhimento por parte de todos que fazem a AB acontecer, sejam 

gestores ou profissionais.
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RESUMO

Objetivo: Analisar os efeitos da roda de conversa sobre o autoexame das mamas nas 

mulheres do município de São Miguel de Taipú – PB. Metodologia: Trata-se de uma 

pesquisa de campo, de cunho quantitativo, de caráter descritivo e de intervenção 

educacional sobre o autoexame. Ao chegar na Unidade de Saúde da Família 

as mulheres foram recebidas e logo foi entregue o primeiro questionário e após 

responderem todas as questões, iniciou-se a conversa sobre o tema e posteriormente 

foi entregue outra via com o mesmo questionário, para assim fazer a correlação do 

antes e depois. Resultados e discussões: Com relação a faixa etária das mulheres, 70% 

apresentaram idade acima dos 35 anos, sendo considerada uma idade prioritária 

para identifcar de forma precoce alguma alteração na mama. A respeito do 

conhecimento das mulheres sobre o autoexame no pré-teste, 50% responderam 

que não tinham conhecimento sobre o tema. Após a intervenção, com conversa e 

discussão sobre o tema, 90% acertaram as questões relacionadas ao autoexame 

e também verbalizaram, dizendo ter sido produtivo e importante as informações 

transmitidas no momento da roda de conversa. Conclusão: Considerou-se a prática 

da roda de conversa vivenciada eficaz, tanto para utilização de métodos dinâmicos 

e objetivos, quanto para as participantes que se fizeram presentes na pesquisa em 

que puderam adquirir conhecimentos não somente sobre a utilização do autoexame, 
como também sobre a identificação dos fatores de risco, dos sinais e dos sintomas 
da doença.

1 Especialização em UTI, Enfermeira do Centro de Saúde do Municipio de São Miguel de Taipú-PB

2 Residência em saúde Coletiva com ênfase em gestão pela UPE

3 Residência em pacientes críticos pela UFPB. 

4 Doutora em Enfermagem pela UFPB. Professora de Centro Universitário de João Pessoa-(UNIPE).

5 Mestre em Motricidade humana UCB. Professora de Centro Universitário de João Pessoa-(UNIPE).
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Descritores: Autoexame das Mamas. Enfermagem. Intervenção.

ABSTRACT

Objective: Analyzing the effects of the conversation circle on self-examination of 

breasts in women from the Municipality of São Miguel de Taipú, PB. Methodology: 
It treats of a field research, which is quantitative, descriptive and educational 

intervention about the breast self-examination. Arriving in a Family Health Unit the 

women were welcomed and soon the first questionnaire was delivered. After they 

have answered all the questions, the conversation began on the theme and then 

another copy was delivered with the same questionnaire to do the correlation of 

before and after. Results and discussions: Regarding the age range of women, 70% 

of them have above 35 years old. This age is considered a priority age to identify in a 

precocious way some breast alteration. Concerning the knowledge of women on the 

breast self-examination in the pre-test, 50% of them answered that they did not have 

knowledge about the theme. After the intervention, with discussion on the topic, 90% 

they addressed the issues related to the breast self-examination and also verbalized, 

they said that the informations, which were transmitted in the moment of the circle 

conversation, they were productives and importants. Conclusion: It was considered 

the practice of the effective conversation circle, both for the use of dynamic and 

objective methods, such for the participants who were present in the research where 

they could acquire knowledge not only on the use of breast self-examination but also 

on the identification of risk factors, signs and symptoms of the disease.

Descriptors: Self Examination of Breasts. Nursing. Intervention.

INTRODUÇÃO

O câncer é uma neoplasia, também chamado de tumor maligno, é denominado 

como um processo, que acomete as mulheres e tem desenvolvimento geralmente lento, 

em que as células se proliferam de modo anormal e descontroladamente, indo além 

de alguns mecanismos próprios de multiplicação em seu DNA devido a alterações 

nos genes e nas fases iniciais do ciclo celular, responsáveis pelo crescimento natural 

das células (ARRUDA et al., 2015) . 

Nos dias atuais, essa enfermidade oncológica é a segunda causa de óbitos de 

mulheres no Brasil com a incidência aumentando a cada ano, sendo considerado um 

dos principais problemas de saúde pública e um dos mais complexos devido a sua 

diversidade social, epidemiológica e econômica (BRASIL, 2011).

No passado o diagnóstico dessa doença era representa por um número muito 

elevado de mortes por essa causa, sendo esta considerada uma doença crônica e 

fatal, os estudos nessa época eram escassos e muitos casos eram diagnosticados 
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tardiamente. Nos últimos anos, como avanço do conhecimento e da tecnologia na 

área e também o aumento de pesquisas sobre o câncer levou ao entendimento que 

essa doença tem cura em cerca de até 80%, muitas pesquisas e estudos na área tem 

ajudado a entender os processos que ajudam no diagnostico precoce, importante 

para o processo de melhora e cura da doença (DIAS, 2013). 

O Câncer de Mama (CA), como assim é chamado a nível mundial, é considerado um 

problema de saúde pública, pois se constitui de um tumor com apresentação maligna 

com frequência na população feminina e acometendo a população masculina em um 

percentual bem menor, o câncer de mama é considerado ainda mais letal que outros 

tipos de câncer, como por exemplo, os cânceres de pele não melanoma (DIAS, 2013).

A idade mais recorrente para esse tipo de câncer apresenta maior frequência em 

mulheres com mais de 40 anos, sendo muito incomum em idade inferior e provavelmente, 

o mais temido pelas mulheres. A estimativa no Brasil, até 2022, está em torno de 66.280 

casos novos de câncer de mama, considerando que a região Sul pode ser a mais 

acometida com (71,09%), a região Sudeste com (69,00%), o Centro-Oeste (51,00%) 

e o Nordeste (41,40%). O Norte é a segunda região em que o tumor torna-se mais 

incidente (INCA, 2020). 

Sendo identificados muitos tipos de fatores de risco que estão diretamente 

ligados a ocorrência do câncer de mama como: a ocorrência de menarca precoce, a 

primeira gestação muito tardia, após os 35 anos, a nuliparidade também o histórico 

familiar e hereditário, com historias de câncer de mamas em parentes de primeiro 

grau, uso de contraceptivo oral de forma indiscriminada, menopausa tardia, terapia 

de reposição hormonal de forma não acompanhada, estilo e hábitos de vida como 

alimentação hipercalórica, capaz de desenvolver a obesidade, o consumo de álcool 

excessivo, de entre outros. Todos os fatores de risco podem aumentar as chances da 

ocorrência do câncer em mulheres (PENHA, 2013). 

Quando o câncer é diagnosticado em uma pessoa, não só ela, mas toda a família 

sofre os problemas e os sentimentos, incertezas, dúvidas, medo, e principalmente 

inseguranças; bem como o medo da morte, sendo esta doença a que induz a 

possibilidade de morte, o que pode bloquear um futuro de sonhos e realizações 

(SALES, 2017). Por isso, é importante o diagnostico precoce da doença, a fim de 

detectar inicio do câncer de mama, 

É nessa condição que se destaca a importância de métodos preventivos e 

orientação das mulheres sobre os riscos. Nessa perspectiva a prevenção seria o 

principal meio de enfretamento para um diagnostico precoce e com isso a prevenção 

pode ser definida, como uma estratégia de combinação entre varias ações na 

intenção de evitar o aparecimento dessa doença buscando também esclarecer os 

fatores de riscos associados à determinada neoplasia (DIAS, 2013). 

A forma encontrada em muitos estudos para propiciar medidas de prevenção 

são as seguintes: o autoexame das mamas realizado de forma mensal; exame clínico 

anual das mamas realizado por profissional de saúde treinado; a solicitação de 

exames de imagem como é o caso da mamografia, recomendado pelo Ministério 
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da Saúde para todas as mulheres, na faixa etária de 50 a 69 anos ou em casos de 

suspeitas (SCHNEIDER, 2014; MIGOWSKI et al., 2018).

Diante o exposto, considera-se importante a realização dessa pesquisa, pois 

o câncer de mama é uma patologia que ainda possuí uma alta incidência e uma 

elevada mortalidade entre as mulheres. Ademais a realização da mesma permitiu o 

acesso à informação a um grupo de mulheres da comunidade distante da capital, 

que possuí um déficit de conhecimento sobre a doença.

Para que esse assunto de câncer de mama fosse levado para essa comunidade de 

forma mais suave e de fácil entendimento, escolheu-se para este estudo trabalhar com 

a roda de conversa e com isso, permitir o acesso à informação. Portanto, o presente 

estudo considera a roda de conversa uma estratégia de promoção à saúde, assim 

como um espaço propício para o diálogo, para que todos compartilhem e escutem, 

sendo um método no qual o diálogo torna-se primordial e singular de partilha, pois 

as colocações de cada participante são construídas por meio da interação com o 

outro, seja para complementar, discordar ou concordar sobre o assunto abordado. 

Para o desenvolvimento da roda de conversa, fez-se necessário a escolha de 

um tema que fosse considerado relevante para a saúde das mulheres no que se 

refere ao câncer de mama. O autoexame das mamas (AEM) foi escolhido pela equipe 

de pesquisa por se tratar de uma estratégia que pode levar a mulher a identificar 

alterações nas mamas por meio de ações simples feitas no próprio corpo. 

O câncer de mama é uma das patologias que pode ser identificada de forma 

precoce pelas mulheres no momento da palpação das mamas, sendo esta considerada 

como uma doença muito frequente entre as mulheres no Brasil e no mundo, perdendo 

apenas para as neoplasias de pele, segundo o Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA, 2015).

O AEM é uma das indicações de prevenção dessa patologia, pois consiste em um 

exame físico simples, em que a mulher observa e palpa as próprias mamas, visando 

detectar mudanças e anormalidades, sendo essencial para uma detecção precoce do 

câncer de mama. É fundamental, também, que a mulher tenha o autoconhecimento 

de modo a familiarizar-se com o tamanho e aspecto da pele do próprio mamilo, 

facilitando assim uma detecção precoce de anormalidades e possibilitando um bom 

prognóstico (ALMEIDA, 2015). 

Portanto, considerou-se o AEM um tema ideal para a roda de conversa, visto que 

para muitas mulheres, as mamas representam uma marca da feminilidade, estando 

relacionada com a sua autoestima e qualquer alteração que vir a acontecer poderá 

influenciar no bem-estar biopsicossocial e causar frustrações relacionadas aos sinais 

e sintomas da doença. 

Para esse estudo, foi escolhida a Unidade de Saúde da Família (USF), por ela 

possuir um papel de congregar conjunto de ações de promoção e proteção à saúde, 

utilizando uma amostra com dez mulheres cadastradas em uma USF do município de 

São Miguel de Taipú – PB. Essa cidade possui 6.696 habitantes com produto interno 

bruto (PIB) de 21.419, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE) no ano de 2013. Atualmente dispõe do serviço de quatro USF, garantindo um 

acesso adequado à população e uma atenção à saúde de qualidade.

Para a coleta de dados, foi utilizado um instrumento semiestruturado contendo 

dados sociodemográficos e situações vivenciadas pelas mulheres durante a roda de 

conversa. Diante da necessidade de se trabalhar na prevenção do câncer de mama 

nessa comunidade de forma mais acessível e com uma linguagem aberta traçou-se 

o seguinte questionamento:

Quais os efeitos de roda de conversa para as mulheres da comunidade de São 

Miguel de Taipú – PB sobre o autoexame das mamas?

O objetivo deste trabalho foi analisar os efeitos da roda de conversa sobre o 

autoexame das mamas nas mulheres do município de São Miguel de Taipú – PB. 

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de campo, de cunho quantitativo, de caráter descritivo 

e de intervenção educacional sobre o AEM, por meio de roda de conversa dirigida 

as mulheres da comunidade de São Miguel de Taipú – PB. A avaliação envolveu a 

comparação dos conhecimentos e práticas das mulheres antes e depois da realização 

de uma roda de conversa sobre o tema discutido. Foi organizada em uma USF, escolhida 

aleatoriamente, em uma tarde no mês de setembro de 2017, mantendo os aspectos 

éticos e legais da pesquisa com seres humanos, preconizados pela resolução nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) sob o protocolo de n.° 72871317.8.0000.5176.

O universo foi formado por mulheres do município de São Miguel de Taipú – 

PB e a amostra foi formada por dez mulheres escolhidas aleatoriamente da USF 

comtemplada para a intervenção. Como critério de inclusão, mulheres moradoras da 

comunidade, na faixa etária de 30 a 50 anos que desejassem participar do estudo. E 

como critério de exclusão, mulheres não moradoras da comunidade e fora da faixa 

etária escolhida para estudo.

O instrumento de coleta de dados, contou com questões objetivas recentes 

a temática, utilizado antes e depois da realização da roda de conversa, sendo as 

respostas, baseadas na escala de LIKERT. Ao chegar na USF as mulheres foram recebidas 

e antes de iniciar a roda de conversa, houve a apresentação da pesquisadora, 

consequentemente do trabalho e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Em seguida, foi entregue o primeiro questionário. Após responderem todas as 

questões, iniciou a roda de conversa entre elas com o manuseio de material ilustrativo 

e educativo, fluindo as discussões e esclarecimentos de dúvidas. Posteriormente foi 

entregue outra via com o mesmo questionário, para assim fazer a correlação do 

antes e depois da conversa sobre o que foi discutido. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desse estudo estão apresentados em tabela e gráficos. Sendo o 1 

correspondente as questões sociodemográficas das mulheres e do 2 a 5, aos dados da 

intervenção educacional relacionados ao conhecimento sobre o AEM; conhecimento 

dos fatores de risco; conhecimento dos sinais e sintomas; e o conhecimento de uma 

mama sadia para uma mama com sinais e sintomas do câncer.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DAS MULHERES 

Tabela 1 – Distribuição dos dados sociodemográficos das participantes do estudo (N= 10)

N %

Faixa etária 

De 30 a 35 anos 3 30

De 35 a 50 anos 7 70

Menarca precoce

Antes de 12 anos 2 20

De 12 a 16 anos 7 70

Depois de 16 anos 1 10

Idade da primeira gravidez

Antes de 14 anos 1 10

De 18 a 19 anos 5 50

De 20 a 30 anos 4 40

Mais de 31 anos 0 0

Prática de atividade física

Sim 6 60

Não 4 40

Fonte: dados da pesquisa 2017 – São Miguel de Taipú/PB

Com relação a faixa etária das mulheres, 70% apresentaram idade acima dos 

35 anos, sendo considerada uma idade prioritária para identifcar de forma precoce 

alguma alteração na mama.De acordo com o INCA (2015), a incidência do câncer 

de mama cresce gradativamente nessa faixa etária, fazendo-se necessário uma 
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atenção maior para essas mulheres, pois os riscos de desenvolver a doença aumenta 

com a idade.

A respeito dos diversos fatores de risco associados ao câncer de mama, a 

menarca precoce, seria um deles. Com relação a esse fator, o grupo estudado, 

apresentou-se fora da faixa etária de risco, assim representado por 70% das mulheres 

em que a menarca ocorreu entre 12 e 16 anos sendo um fator que diminui as chances 

de desenvolver a doença, conforme as afirmações de GOMES (2014). Entretanto, 20% 

encontram-se nessa faixa de risco relacionado a esse fator e que precisa de maiores 

orientações por parte dos profissionais.

Este fator de risco chama atenção para o implemento de medidas preventivas de 

diagnóstico precoce, considerando que o processo progressivo da idade leva o corpo, 

maior predisposição a gentes carcinógenos (BRASIL, 2018). De acordo com a idade 

da primeira gravidez, percebe-se conforme a tabela que 50% das participantes do 

estudo estavam entre 18 e 19 anos, visto que o GOMES (2014) e INCA (2015) certificam-

se que esses fatores são endócrinos e que estão associados ao estímulo estrogênico, 

pois quanto maior o tempo dessa exposição, maior o aumento do risco. 

Sabe-se que a prática de atividade física é recomendada por vários profissionais 

da saúde para melhorar as condições de vida das pessoas e evitar a progressão de 

várias doenças. No estudo, 60% das participantes responderam sim para a prática de 

atividade física, uma vez que o sedentarismo e a obesidade seguem também, como 

fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, segundo GOMES (2014).

DADOS DA INTERVENÇÃO EDUCACIONAL

A opção de adotar esse método possibilitou um diálogo aprofundado entre 

participantes e pesquisador sobre o que foi abordado, assim como uma participação 

democrática, visto que na roda de conversa cada integrante tem a oportunidade 

de falar ou expressar o que pensa e tirar as dúvidas, tornando assim o encontro 

mais aprazível e de uma melhor compreensão do assunto (SOUSA, 2015).  Assim Freire 

complementa dizendo que “a visão da liberdade se dá como matriz que atribui sentido 

a uma prática educativa que só pode alcançar efetividade e eficácia na medida da 

participação livre e crítica dos educandos” (1967, p. 4).

Em um estudo realizado com jovens no sertão de Pernambuco, para testar as  

potencialidades dessa metodologia, percebeu-se que a roda de conversa possibilita 

encontros dialógicos, criando possibilidades de produção além da transformação 

dos indivíduos e do meio em que estes vivem, como forma de perceber, refletir, agir 

e modificar suas ações, tanto quanto a construção de novas possibilidades que se 

abrem ao pensar (SAMPAIO, 2014).

As rodas de conversas produzem conhecimentos coletivos e contextualizados, 

ao privilegiarem a fala crítica e a escuta sensível, como também a exposição de 

imagens e dos modos de vidas cotidianas, conseguindo favorecer o entrosamento 

e a confiança entre os participantes. A lógica da roda de conversa requer que, 
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necessariamente, ninguém fique atrás ou à frente, mas todos ao lado, supondo uma 

aprendizagem significativa do assunto abordado (SAMPAIO, 2014).

Portanto a roda de conversa foi utilizada nesse estudo para entender como 

as mulheres compreender o autoexame das mamas. A respeito do conhecimento 

das mulheres sobre o AEM que no pré-teste,40% responderam que conheciam;10% 

afirmaram ter um pouco de conhecimento; e50% responderam que não tinham 

conhecimento sobre o tema. Após a intervenção, com conversa e discussão sobre 

o tema, 90%acertaram as questões relacionadas ao AEM e também verbalizaram 

ter sido produtivo e grandioso o momento. No requisito conhecimento sobre o AEM, 

a roda de conversa mostrou-se positiva quando comparamos o antes e o depois da 

aplicação da mesma. Como pode ser observado no gráfico abaixo.

Gráfico 2 –Distribuição das mulheres sobre o conhecimento do AEM (N=10)

40%

10%

50%

PRÉ-TESTE

Sim

Pouco

Não

90%

10%

PÓS-TESTE

Sim

Não

Fonte: dados da pesquisa 2017 – São Miguel de Taipú/PB.
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Em 2017, o câncer de mama respondeu por cerca de 25% do total de casos de 

câncer no mundo, sendo referente a quinta causa de morte por câncer em geral e a 

mais frequente em mulheres (INCA, 2015). A taxa de mortalidade por câncer de mama 

na população do sexo feminino no Brasil é de 14.622 óbitos em 2014 e 57.960 casos 

novos estimados em 2016 (INCA, 2016).

Os principais fatores de risco para esta doença estão relacionados a idade, 

aos aspectos endócrinos e genéticos da mulher, isto é, as mulheres com história de 

menarca precoce (idade da primeira menstruação menor que 12 anos), menopausa 

tardia (após os 50 anos), primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade e terapia de 

reposição hormonal pós-menopausa por mais de cinco anos. Outros fatores incluem 

a exposição a radiações ionizantes (em idade inferior a 40 anos), a ingestão regular 

de bebida alcoólica, obesidade e sedentarismo. Vale ressaltar que cerca de 90% dos 

casos de câncer de mama ocorrem de forma imprevista, sem fatores diretamente 

relacionados à sua ocorrência (GOMES, 2014; INCA, 2016).  

Sobre os fatores de risco para o câncer de mama, o pré-teste mostrou que50% 

das mulheres conheciam os riscos; 20% responderam ter pouco conhecimento; e30% 

não conheciam. No pós-teste, o número de mulheres que adquiriram conhecimento 

após a roda de conversa foi de 90%, dado relevante no que se refere a educação em 

saúde baseado em troca de experiência.

Visto que na conversa foi discutido sobre vários fatores que influenciavam no 

surgimento da doença, tais como: fatores genéticos, idade da primeira menstruação 

menor que 12 anos, não ter tido filhos e não ter amamentado, primeira gravidez 

depois dos 30 anos de idade, uso de contraceptivos orais por um período prolongado, 

obesidade e sobrepeso após a menopausa e o uso de álcool (INCA, 2016).
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Gráfico 3 – Distribuição das mulheres sobre o conhecimento dos fatores de risco para o 
câncer de mama (N=10)

50%

20%

30%

PRÉ-TESTE

Sim

Pouco

Não

90%

10%

PÓS-TESTE

Sim

Pouco

Fonte: dados da pesquisa 2017 – São Miguel de Taipú/PB

Os sintomas são mais frequentes como aparecimento de nódulos, muitas vezes 

indolor, irregular e duro, se caracteriza pelo principal sintoma do câncer de mama, 

porém, existem tumores que são de consistência branda, globoso e bem definido, 

edema semelhante à casca de laranja, retração cutânea, dor, inversão e ulceração 

do mamilo, hiperemia e a secreção papilar geralmente é transparente, mas pode 

aparecer em aspecto rosado ou avermelhado (INCA, 2015). 

Acerca dos sinais e sintomas do câncer de mama, 30% das mulheres responderam 

que sabiam sobre eles; 30% sabiam pouco; 10% muito pouco; e 30% não sabiam nada.  

Diante desses dados obtidos no pré-teste, percebeu-se que 70% sabiam pouco ou 
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nada sobre o assunto. No pós-teste, 80% responderam que sabiam sobre eles; e 20% 

responderam que sabiam pouco ou nada sobre o assunto.

Na conversa, foi demonstrado em forma de desenhos os sinais de sintomas 

que essa doença provoca, como nódulos palpáveis, irritação, eritema e edema na 

pele, inversão e espessamento do mamilo, dor na mama, secreção sanguinolenta 

ou serosa pelos mamilos, segundo o INCA (2015). E para elas perceberem esses sinais 

e sintomas, foi indicado o autoconhecimento do seu próprio corpo, para assim 

identificar precocemente alguma alteração (PRATES et al., 2017; COSTA et al., 2017).

Gráfico 4 –Distribuição das mulheres sobre o conhecimento dos sinais e sintomas do 
câncer de mama (N=10)

30%

30%

10%

30%
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Sim

Pouco

Muito
pouco

Não

80%

10%

10%

PÓS-TESTE

Sim

Pouco

Não

Fonte: dados da pesquisa 2017 – São Miguel de Taipú/PB
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Para elas identificarem a diferença da mama sadia para uma mama com sinais 

do câncer de mama, foi possível a demonstração de como realizar o AEM. De início, 

foi sugerido conforme Almeida (2015), que elas observassem suas mamas na frente 

do espelho, com as mãos rentes ao corpo e depois com movimentos, para assim se 

familiarizarem com o que é normal para elas, como o formato, se existe algum nódulo 

aparente, fluído, muitas vezes, desconhecido, pele vermelha e o tamanho da mama, 

sendo de bastante importância essa observação. Logo, foi recomendado, que ao se 

deitarem, elas se tocassem. Podendo ser em movimentos circulares ou de vai e vem 

atentando-se a alguma anormalidade. 

A estratégia de diagnóstico precoce do câncer de mama mais aceita mundialmente 

nos últimos anos é formada pelo tripé: população alerta para os sinais e sintomas 

suspeitos de câncer; profissionais de saúde capacitados para avaliação dos casos 

suspeitos; e, sistemas e serviços de saúde preparados para garantir a confirmação 

diagnóstica oportuna. Os métodos de detecção precoce do câncer de mama 

propõem-se ao reconhecimento em fase inicial do câncer consistindo em ações de 

diagnóstico com antecedência e rastreamento, para um melhor prognóstico e menor 

morbidade associada ao tratamento (BRASIL, 2015).

A forma de prevenção primária significa evitar a ocorrência da doença e suas 

estratégias que são voltadas para a redução da exposição a fatores de risco. Já a 

detecção precoce faz parte da prevenção secundária que visa identificar o câncer 

em estágios iniciais, momento este, em que a doença pode ter melhor prognóstico. Por 

outro lado, os métodos existentes para a detecção precoce do câncer de mama não 

reduzem a incidência, mas podem reduzir a mortalidade pela doença (BRASIL, 2015).

No pré-teste, 40% das mulheres responderam que sabiam identificar a diferença 

entre as mamas; 20% pouco; e 40% não sabiam identificar. No pós-teste, 90% 

responderam que sabiam identificar as diferenças entre a mama sadia e a mama 

com sinais sugestivos do câncer de mama; e 10% ainda não conseguiam identificar 

a diferença. 
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Gráfico 5 –Distribuição das mulheres sobre a identificação da diferença da mama sadia 
para uma mama com sinais do câncer de mama ao palpar e examinaras mamas (N=10)
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10%
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Fonte: Dados da pesquisa 2017 – São Miguel de Taipú/PB  

Percebe-se, então, que a roda de conversa foi bastante produtiva, possibilitando 

uma conversa entre mulheres, sobre um tema, que muitas vezes é constrangedor. 

Pois o fundamento da roda de conversa é favorecer essa comunicação e confiança, 

considerando uma aprendizagem relevante diante do assunto exposto, conforme a 

visão de Sampaio et al. (2014).

CONCLUSÃO

 Considerou-se a prática da roda de conversa vivenciada eficaz, tanto para 

utilização de métodos dinâmicos e objetivos, quanto para as que se fizeram presentes 

na pesquisa em que puderam adquirir conhecimento não somente da utilização do 
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AEM, como também a identificação dos fatores de risco, dos sinais e sintomas e, 

principalmente a conscientização quanto à importância de ir à USF mais próxima 

para realização do exame clínico das mamas por profissionais da saúde e exames 

de imagem para assegurar o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A utilização da roda de conversa apresentou efeitos positivos no que se refere 

ao conhecimento das mulheres da comunidade sobre o AEM, tornando-se a porta de 

entrada para a promoção da temática abordada, o que tornou clara e sucinta as 

informações apresentadas. Então, compete ao profissional de saúde, principalmente 

das USF, promover a saúde de todos os usuários, tornando-se de suma importância 

à construção do conhecimento acerca de métodos, contribuindo para informações 

acerca do tema e auxiliando na educação em saúde, visto que a transmissão do 

conhecimento deve ser realizada de forma a favorecer o entendimento da informação 

e a construção do saber sejam alcançados de fato. 

 O estudo teve limitação de envolver apenas uma USF do município, mas 

acredita-se que o estudo contribuiu para as pesquisas na área de saúde da mulher, 

assim como um incentivo para a elaboração de futuros trabalhos na área, buscando 

ampliar a amostra de mulheres participantes. Logo, encerra-se este trabalho com 

a sugestão de que outras rodas de conversas sejam realizadas para facilitar o 

entendimento/aprendizado sobre determinados temas que envolvam a saúde dos 

usuários da comunidade. 
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RESUMO

Objetivo: analisar o perfil epidemiológico dos casos de sífilis em gestante em um 

município paraibano, no período de 2009 a 2018. Metodologia: trata-se de um 

levantamento epidemiológico de cunho retrospectivo, de natureza descritiva, com 

abordagem quantitativa. Foi realizado com base em dados secundários e indicadores 

publicados pelo Departamento de Informática do Sistema Único do Brasil, do banco 

de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Com base 

na distribuição dos aspectos sociodemográficos e das características singulares da 

doença é possível reconhecer o comportamento da sífilis gestacional no município 

paraibano. Resultados e discussões: o perfil das gestantes é fundamentado por mulheres 

de cor parda, jovens que possui baixa instrução educacional. São diagnosticadas 

com sífilis primária no terceiro trimestre de gestação e tratadas com o antibiótico 

de escolha, a penicilina. Conclusão: o perfil exposto é considerado ponto de partida 

para o planejamento e intervenções cabíveis para solucionar a problemática, sendo 

a atenção primária em saúde a principal porta de acolhimento para uma assistência 

de pré-natal com qualidade e resolutividade.
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ABSTRACT

Objective: analyze the epidemiological profile of the cases of pregnant women in 

a municipality in Paraíba, from 2009 to 2018. Methodology: this is a retrospective, 

epidemiological survey of a descriptive nature, with a quantitative approach. It was 

carried out based on secondary data and indicators published by the Department 

of Informatics of the Unified System of Brazil, by the database of the Department of 

Informatics of the Unified Health System. Based on the distribution of sociodemographic 

aspects and the unique characteristics of the disease, it is possible recognize the 

behavior of the gestational doctor in the municipality of Paraíba. Results and discussions: 

the profile of pregnant women is based on women of brown color, young people 

who have low educational background. They are diagnosed with syphilis in the third 

trimester of pregnancy and treated with antibiotics of choice, a penicillin. Conclusion: 

the exposed profile is considered a starting point for planning and the appropriate 

limits for solving problematic problems, with health care being the main welcoming 

door for quality and resolving prenatal care.

Descriptors: Nursing. Pregnant women. Syphilis.

INTRODUÇÃO

A sífilis é uma doença infecciosa transmitida, principalmente, de modo sexual e 

vertical. É classificada em três fases, a primária e secundária estão relacionadas ao 

aparecimento de lesões sifilíticas mucocutâneas e a terciária, por sua vez, cursa com 

alterações neurológicas e do aparelho cardiovascular, apesar de menos frequente 

é mais grave. A classificação é feita a partir da história pregressa do indivíduo e de 

achados clínicos condizentes com a fisiopatologia da doença com a finalidade de 

avaliar prognóstico e direcionar o tratamento a ser instituído (BRASIL, 2017).

Essa doença tem progressão lenta, alternando fases sintomáticas com a fase de 

latência, na qual se tem o patógeno, mas os indivíduos encontram-se assintomáticos. 

Apesar do tratamento simples e eficaz com uso de antibióticos, a doença perdura 

desde a antiguidade até os dias atuais, constituindo um problema de saúde pública, 

com repercussões na qualidade de vida e nos gastos públicos (BRASIL, 2016). Desse modo 

foi instituído pela portaria nº 1271, de 06 de junho de 2014 do MS, a obrigatoriedade 

de realizar notificação compulsória da Sífilis Adquirida (SA), Sífilis Congênita (SC) ou 

Sífilis na Gestação (SG) (BRASIL, 2014). 

O caderno da Atenção Básica (AB), número 32, classifica a mortalidade materna 

em mortes obstétricas diretas e indiretas. As mortes indiretas estão relacionadas 

às doenças preexistentes ou que, por ventura, se desenvolveram no transcorrer da 

gestação e que foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gestação. As mortes 

diretas, grupo em que se enquadra à infecção pelo Treponema pallidum, são resultantes 
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das complicações surgidas durante a gravidez, parto e/ou puerpério, resultantes 

de omissões, tratamentos, diagnósticos e intervenções incorretas (BRASIL, 2012).

O diagnóstico e a propedêutica da sífilis são diretamente relacionados com 

os estágios evolutivos da doença. Portanto, compreender a classificação da sífilis 

em primária, secundária e terciária facilita o entendimento da clínica apresentada 

pela paciente, permite estimar o prognóstico e subsidia a escolha dos métodos 

diagnósticos mais sensíveis e específicos (LINO, 2019).

Atualmente existem dois tipos de sorologias para detecção da doença, o 

teste sorológico não treponêmico – Veneral Disease Research Laboratory (VDRL) e 

o treponêmico– Fluorescent Treponema Antigen Absorvent Antibodies (FTA-ABs). 

Estes testes permitem um o diagnóstico precoce em populações vulneráveis diante 

localidades ou regiões que não possuam estrutura laboratorial adequada (LINO, 2019). 

A sífilis primária desenvolve-se após contato com a bactéria. O indivíduo 

desenvolve os sintomas característicos dessa infecção, com destaque para a lesão 

de pele, denominado de cancro duro, uma úlcera enrijecida e indolor contendo líquido 

seroso, oriundo da colônia de bactérias acometendo órgãos genitais e mucosas. 

Além disso, é nessa fase em que se encontra, com maior facilidade, o surgimento de 

lesões na cavidade oral de característica papular que posteriormente evolui para 

ulcerações endurecidas nas estruturas anatômicas do palato mole, língua, gengiva, 

e lábios. A adenopatia regional ocorre principalmente na região inguinal, como 

resposta primária aos antígenos bacterianos para limitar a infecção, dificultando 

assim, o acometimento sistêmico (LIU; LI, 2017). 

Após 7 a 10 dias do aparecimento dessas manifestações, o sistema imunológico 

começará a agir efetivamente produzindo anticorpos, os quais passam a circular 

na corrente sanguínea. O diagnóstico passa a ser realizados através dos testes pelo 

método de coloração, biópsia do linfonodo, imunofluorescência direta e o FTA-Abs. 

Ainda poderá ser concretizado pela observação da lesão, através do exame físico 

e anamnese (BRASIL, 2015). 

A sífilis secundária é uma progressão da doença decorrente da ausência ou 

ineficácia do tratamento da sífilis primária. Nesse período o treponema está circulante 

na corrente sanguínea. O sistema imunológico falha na contenção da bactéria, 

permitindo disseminação sistêmica. Todos os testes realizados nessa fase detectarão 

a presença de anticorpos para a bactéria. É esperado encontrar titulações altas nos 

testes quantitativos não treponêmicos (BRASIL, 2018).

A manifestação clínica observada envolve exantemas, máculas, pápulas e grandes 

placas eritematosas branco-acinzentadas, lesões cutâneas em qualquer lugar do 

corpo, porém mais evidentes na região da face e palma das mãos. O diagnóstico 

é realizado através da clínica do paciente e a confirmação se dará pelos testes 

treponêmicos e não treponêmicos (BRASIL, 2016).

Sem tratamento, a sintomatologia da doença desaparece e a infecção entrará 

em sua fase latente, considerada recente, com até dois anos de evolução e tardia 

após esse período de tempo. A infecção não cessa e a reprodução bacteriana se 
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mantém. A ausência de sintomas dificulta o diagnóstico, no entanto, ele pode ser 

efetuado com base na reatividade para os testes sorológicos (BRASIL, 2016).

A sífilis terciária, por sua vez, é caracterizada pelo acometimento de órgãos 

internos. As manifestações da doença podem acontecer em um período de décadas. 

Elas acontecem de forma agressiva, afetando tecidos e ossos. É marcada pela 

formação de gomas sifilíticas e tumorações amolecidas, as quais atingem partes 

moles, mucosas e até tecido ósseo. Outrossim, como formas mais graves, a neurossífilis 

e a sífilis cardiovascular (BRASIL, 2015).

O diagnóstico é feito, principalmente pelo FTA-Abs. Contudo, a depender da 

história clínica e dos sinais e sintomas, outros exames complementares podem ser 

solicitados. Um exemplo disto é a investigação do Líquido Cefalorraquidiano (LCR) 

em pacientes com alterações neurológicas, típicas da sífilis terciária. Nesses casos, 

recomenda-se que o diagnóstico seja concretizado pela junção da reatividade do 

teste para sífilis, aumento das células de defesa (leucócitos) e de aminoácidos no 

LCR. Logo, é imprescindível que a assistência ao pré-natal seja adequada e realizada 

conforme recomendações do MS e que o no serviço tenha disponível os testes citados 

para uma garantia de efetividade diagnóstica em ambiente básico de saúde (BRASIL, 

2018).

Entende-se como uma assistência de pré-natal adequado um conjunto de serviços 

e cuidados oferecidos à mulher, que abrangem a captação precoce, entendida até 

a 12º semana de gravidez, detecção e intervenção antecipada de situações de risco, 

bem como sistema de referenciamento eficaz, caso a gestante tenha a necessidade 

de um cuidado mais especializado e integral (BRASIL, 2015).

Na primeira consulta são realizados vários testes rápidos para doenças 

transmissíveis relacionadas a desfechos negativos durante a gestação ou ao concepto, 

a exemplo da testagem para o Human Immunodeficiency Virus (HIV), hepatite B e C. 

Também é disposto para sífilis, a valer dos testes treponêmicos, com tempo médio 

de resposta de 3 a 5 minutos. Ademais, são solicitados uma variedade de exames 

exigidas pelo ministério da saúde, através da caderneta da gestante e do Sistema 

de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 

(SISpreNatal), os quais irão avaliar a saúde da gestante no transcorrer da gestação 

e puerpério. O tratamento adequado das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 

deve ser estendido à mulher e ao parceiro sexual (BRASIL, 2017). 

Segundo Souza (2016), para o tratamento, preconiza-se a utilização de 

antibióticoterapia, sendo a penicilina a droga de escolha. Sua posologia dependerá 

do estágio em que se encontra a infecção. Para a sífilis primária, secundária e latente 

recente dispõe-se a penicilina benzatina 2.400.000 UI (cada frasco-ampola contém 

1.200.00 UI) por via intramuscular, de preferência na região dorso glútea, dose única. 

O período de latência tardia ou indeterminada, por sua vez, é manejado com mesma 

posologia supracitada, porém com frequência de uma dose por semana durante um 

período de três semanas. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/human
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/immunodeficiency
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/virus
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Ademais, faz parte do tratamento o rastreamento de outras IST, seguimento 

na atualização dos testes sorológicos conforme recomendação e tratamento do 

parceiro assim que possível. Outrossim, é recomendado abster-se de atividades 

sexuais durante o tratamento e perdurar até a cura da doença. É válido ressaltar, 

ainda que, caso não seja possível abstenção sexual, outra ação a ser instituída é 

educação em saúde para estimular o uso corretamente do preservativo feminino e 

masculino de acordo com as orientações oferecidas pelo Ministério da Saúde (MS) 

disponíveis na caderneta da gestante (MARQUES et al., 2018). 

O boletim Epidemiológico de 2019 apresentou dados referentes à sífilis adquirida 

no Brasil, a qual teve sua taxa de detecção aumentada de 59,1 casos por 100.000 

habitantes, em 2017, para 75,8 casos por 100.000 habitantes, em 2018. No ano de 

2018 também a taxa de detecção de sífilis em gestantes foi de 21,4/1.000 nascidos 

vivos. A resistência ao uso da penicilina pelos profissionais da AB somada à redução 

do uso de medidas profiláticas são variáveis contributivas para o agravo da doença 

e suscetibilidade de transmissão. O Boletim ratifica a importância do incentivo 

a novos estudos relacionados ao enfrentamento da sífilis no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), intensificação de Campanhas Nacional de Prevenção, bem 

como compras e distribuições de insumos e materiais para auxílio de diagnóstico e 

tratamento (BRASIL, 2019). 

Outro fator relacionado ao aumento da incidência foi o surgimento das pílulas 

anticoncepcionais, também na década de 1960. Houve mudanças nos padrões de 

comportamento sexual, de modo de que a prevalência da doença também se elevou. 

A sífilis não surgia em um contexto isolado, ela atuava como facilitadora da infecção 

por outros agentes, como o HIV. Tal fato demandou dos pesquisadores e envolvidos 

na saúde pública, formulação de estratégias para prevenção, métodos diagnósticos 

e tratamentos mais eficazes, ideia essa que perpassa ao atual contexto brasileiro 

(BRASIL, 2016).

É válido salientar, que embora tenha sido observado aumento nas taxas de 

incidência da doença, muitos casos não são registrados, nivelando por baixo a 

magnitude desse problema. A ampliação dos testes para identificação da doença 

atrelada à captação precoce no pré-natal, bem como ações educativas e de 

vigilância em saúde constituem fatores antagônicos à subnotificação, isto é, são 

fundamentais para que os indicadores expressem mais fidedignamente o contexto 

atual da sífilis (BRASIL, 2016).

Nos últimos dois anos, o estado da Paraíba apresentou um crescimento 

exponencial nos casos de SG. No município de João Pessoa, as notificações no ano 

de 2017 foram superiores, 104 casos, àquelas de 2016, 22 casos confirmados (DATASUS, 

2019). Diante do exposto, é perceptível que essa infecção está interligada aos 

comportamentos sociais, culturais e econômicos de uma população. Sendo assim, 

tais fatores contribuem para a transmissibilidade da doença. Logo, o aumento na 

prevalência de sífilis continua sendo um problema grave relacionado à saúde pública, 
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podendo ser diagnosticado no momento da consulta de pré-natal, minimizando, 

assim, as consequências que a presente patologia oferece (DANTAS et al., 2017).

Nesse sentido, o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções 

Sexualmente Transmissíveis, propôs um projeto de respostas rápidas à sífilis para a rede 

da AB. Os princípios estão assentados no fortalecimento da vigilância epidemiológica, 

comunicação, gestão e governança, integrando e articulando pontos da rede de 

atenção à saúde à comunidade e aos setores sociais, com a finalidade de fornecer 

uma resposta eficiente para prevenção, controle e tratamento da doença (BRASIL, 

2018).

O monitoramento da gestante pós-tratamento é fundamental para a não 

reinfecção. Ele é feito através de testes periódicos, durante as consultas do pré-

natal, que em sua maioria ocorre no âmbito da saúde primária durante o primeiro e 

o terceiro trimestre de gravidez, além da repetição dos mesmos durante a admissão 

na maternidade a qual a mulher esteja vinculada. A AB é essencial nesse processo, 

sendo responsável pelo acolhimento, fortalecimento do vínculo, notificação e 

acompanhamento dos casos. O matriciamento é estruturado a partir dos casos de 

maior risco de vulnerabilidade e agravos à saúde (BRASIL, 2017).

Durante as vivências no ambiente da Atenção Primária em Saúde, foram 

detectadas falhas no diagnóstico, tratamento e orientação acerca da SG. Tais fatos, 

somados à relevância dessa doença para a saúde pública despertaram o interesse 

para uma visão mais ampla dos determinantes e fatores contributivos envolvidos 

nesse desfecho. Deste modo, uma fundamentação realizada a partir das evidências 

científicas, associada a uma coleta secundária de dados, culmina em uma descrição 

de um perfil epidemiológico, o qual pode subsidiar correções das falhas inicialmente 

descritas, bem como guiar tomadas de decisões mais acertadas, voltadas à prevenção 

e atuação sobre os perfis mais vulneráveis. 

Desta forma, essa doença torna-se facilmente controlada a partir de diagnósticos 

sensíveis, tratamento de baixo custo realizado em domínio da Atenção Primária 

em Saúde (APS), com o auxílio da captação precoce da gestante e realização das 

consultas do pré-natal com base nos protocolos vigentes (FARIAS; MEDEIROS, 2019). 

Consequentemente, esse estudo teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico 

dos casos de sífilis em gestantes do município de João Pessoa, Paraíba, no período 

de 2009 a 2018. 

METODOLOGIA

Trata-se de um levantamento epidemiológico de cunho retrospectivo, de 

natureza descritiva, com abordagem quantitativa. Foi realizado com base em dados 

secundários e indicadores publicados pelo Departamento de Informática do Sistema 

Único do Brasil, do banco de dados do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde. As opções selecionadas foram: epidemiologia, morbidade e sífilis 

em gestantes por ano de diagnóstico. 



168 

O recorte temporal de 2009 a 2018 objetivou a aquisição de amostras fidedignas. 

Os gráficos foram alocados em uma planilha do programa Microsoft Excel® 2007. 

Para análise, compararam-se os dados dos 10 anos estudados das seguintes variáveis: 

casos e taxa de detecção por ano; idade gestacional; faixa etária; escolaridade; 

raça e tratamento das gestantes com sífilis por ano de diagnóstico. A coleta ocorreu 

em outubro de 2019 e recaiu sobre três esferas de governo: federal (Brasil), estadual 

(Paraíba) e municipal (João Pessoa). 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de um banco de dados online de domínio 

público fornecido pelo MS. Consequentemente, as variáveis não possibilitam a 

identificação dos sujeitos da pesquisa. Deste modo, não foi necessária à submissão à 

perspectiva do Comitê de Ética em Pesquisa. Apesar disto, foram respeitados todos 

os princípios éticos e legais preconizados na Resolução nº 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A tabela 1 evidencia o número anual de casos de gestantes com sífilis e a taxa 

de detecção da infecção. No período compreendido entre 2009 e 2018, 873 registros 

foram realizados, gerando uma incidência média de 87 casos/ano. O ano de 2018 

destaca-se por apresentar a maior taxa de detecção, 20,2 gestantes infectadas por 

1000 nascidos vivos, além do maior número de registros da infecção, 245, equivalente 

a 28% do total de casos.  

A OMS aponta que, por ano, incidem cerca de 12 milhões de casos em indivíduos 

adultos no mundo, sendo a maior parte destacada em países em subdesenvolvimento. 

No Brasil estima-se um predomínio variante entre 1,4% e 2,8% por ano. Diante dessa 

hipótese, o MS sugere que toda mulher grávida seja submetida à no mínimo, dois testes 

não treponêmicos durante as consultas do pré-natal e um terceiro no momento do 

parto. Com isso, o mesmo órgão apresenta três objetivos do milênio a serem atingidos, 

são eles: redução da mortalidade infantil, melhoramento da saúde materna e a luta 

contra HIV.

De acordo com Azevedo, Reis, Teles (2019), essa doença foi inserida em 2005 

(MS/ SVS nº 33, 14 de julho de 2005) na lista do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação, tornando-se necessária a seguinte classificação conforme o MS: Sífilis 

congênita e Adquirida, sendo esta contemplada a Sífilis Gestacional, de período 

semanal para realização dessa notificação. 

A SG é um problema de agravo público e necessita maior destaque, uma vez 

que, apresenta altas taxas de incidência, acarretando complicações tanto para 

genitora quanto para criança. Portanto, é imprescindível a articulação dos gestores 

a fim de evitar desfechos danosos a partir do planejamento, intervenção e rastreio 

precoce (AZEVEDO; REIS; TELES, 2019).

Durante o período de 2014 a 2016 ocorreu um declínio nos registros. Esta 

situação pode ser justificada pela subnotificação, a qual pode estar atrelada ao 
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desconhecimento técnico por parte dos profissionais quanto ao preenchimento 

adequado das fichas de notificação compulsória. Com dados incipientes acerca 

da dimensão da problemática, fica dificultada a instituição acertada de políticas 

públicas e direcionamento de recursos. Os impactos recaem sobre saúde das gestantes e 

fetos. Dessa forma, faz-se necessário instruir os profissionais sobre a importância da 

alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), sistema 

criado para analisar o perfil epidemiológico de morbidade e que auxilia na tomada de 

decisões a nível municipal, estadual e federal de gestão de saúde (TIAGO et al., 2017). 

É presumível que o amplo percentual de casos não notificados pode acarretar 

um cenário mais preocupante do que aquele apresentados pelo presente dado da 

tabela. Esse fato pode ocasionar deturpações no delineamento das ações públicas, 

consequentemente, o entendimento acerca da problemática pode considerar 

que a doença se mostrará em nível semelhante durante os anos subsequentes. O 

Boletim Epidemiológico (2017) traz como resultado a análise de dados contidos da 

ficha de notificação de SG em todo território nacional. Em sua maior parte ele exibe 

diagnósticos realizados de maneira inadequada, interferindo em fatos condizentes 

com classificação da doença.  Em vista disso, essa situação carece uma nova ótica 

para esse agravo de saúde coletiva (MARQUES et al., 2018). 

Outra possível justificativa para este aumento ter ocorrido foi em decorrência 

ao desabastecimento global do antibiótico de referência, a penicilina benzatina. 

Também sucedeu o aumento das ações de vigilância epidemiológica, resistência ao 

uso de preservativos, bem como objeção dos profissionais em oferecer o tratamento 

em âmbito primário em saúde (BECK; SOUZA, 2018).

Acerca do esquema terapêutico, a administração de penicilina sobressai em 

relação aos demais fármacos. Apesar disto, é incipiente número de gestantes que 

utilizaram a droga supracitada, essa que é a primeira escolha como terapêutica, 

conforme sugerem os protocolos do MS. Ademais, outra possível justificativa pode 

ser resultante e correlacionada com a falta de abastecimento desse medicamento 

nos postos de distribuição no ano de 2015, em decorrência da falta de matéria-prima. 

Contudo, o MS emitiu uma Nota Informativa (nº109), em Outubro de 2015, informando 

o ocorrido e orientando sobre o uso de antibióticos alternativos (SOUZA, 2016).

Tabela 1 - Casos e taxa de detecção (por 1.000 nascidos vivos) de gestantes com sífilis por 
ano de diagnóstico. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019

Sífilis em 
Gestantes

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Casos 873 55 43 93 107 117 52 56 13 92 245

Taxa de 
detecção

- 4,8 3,7 8,0 9,5 10,1 4,4 4,6 1,1 7,6 20,2

Fonte: DATASUS, 2019.
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De acordo com a tabela abaixo, a faixa etária com maior percentual de infecção 

pelo bacilo treponema pallidum foi de 20 a 29 anos, correspondendo a 53,7% (n=469) 

do total analisado. Este dado pode ser fundamentado pelo comportamento sexual 

dessas mulheres.

Nessa faixa etária a probabilidade aumentada em desenvolver a infecção se 

deve a alguns fatores como a negligência no uso rotineiro dos preservativos atrelado 

à promiscuidade, definida pela OMS como práticas sexuais com dois ou mais parceiros 

em um intervalo de tempo inferior a seis meses. Além disso, é durante esse período que 

ocorre o aumento na fertilidade da mulher, consequentemente é suma importância 

o incentivo de rastreio e notificação para gestantes com essa faixa etária específica 

(ALVES; ROCHA, 2018). 

Tabela 2 - Casos de gestantes com sífilis segundo faixa etária por ano de diagnóstico. 
João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019

Faixa 
Etária

% Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10 a 14 
anos

0,8 07 1 - - 2 - 1 1 - - 2

15 a 19 
anos

22 192 12 9 13 22 26 15 8 2 27 58

20 a 29 
anos

53,7 469 29 19 53 63 63 26 33 8 46 129

30 a 39 
anos

21 183 10 14 22 20 27 9 12 2 17 50

40 anos 
ou mais

2,5 22 3 1 5 - 1 1 2 1 2 6

Fonte: DATASUS, 2019.

No que tange à variável cor, as gestantes contaminadas eram predominantemente 

pardas. Dos 873 casos registrados, 84% (n=729) incidiram sobre mulheres com esta cor. 

Estes resultados convergem com estudo realizado em Sobral- Ceará por Marques 

et al., (2018) que expõe sobre as iniquidades enfrentadas por mulheres desta cor em 

relação à assistência à saúde. Diante do exposto, podem-se induzir diferenças nas 

necessidades de saúde nos grupos específicos, portanto é relevante traçar objetivos 

e ações de saúde para acentuar as desigualdades entre os grupos étnico-raciais. 

De acordo com o MS há um aumento no número de autodenominações de 

pardos, em detrimento da cor branca, a qual registra números atenuados. Isto pode 

ser justificado pela miscigenação ocorrida no território brasileiro. Além disso, as 

mulheres que apresentam cor parda exibem cobertura de testagem menor, sendo 

assim, apresentam um elevado número de casos da infecção pela bactéria da sífilis 

durante o período de gestação. Logo, fazem-se necessárias intervenções relacionadas 

à cobertura de mães que se autodeclaram de cor parda, já que as mesmas expõem 

uma prevalência acentuada quando comparadas a cor/raça branca (AZEVEDO; 

REIS; TELES, 2019). 
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Tabela 3- Casos de gestantes com sífilis segundo a cor por ano de diagnóstico. João 
Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019

Raça ou 
Cor

Total % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Branca 90 10 9 6 7 7 13 13 8 3 10 14

Preta 46 5 4 4 3 8 5 1 4 - 6 11

Amarela 8 1 - 1 1 - - 1 1 - 2 2

Parda 729 84 45 41 75 99 99 42 42 6 76 204

Indígena - - - - - - - - - - - -

Fonte: DATASUS, 2019.

Nesta pesquisa, o período escolar da 5ª à 8ª série incompleta destacou-se por 

apresentar o maior número de casos de gestantes infectadas pela patologia, sendo 

registrado um total de 217 (21%) casos durante os anos de 2009 a 2019. Mesquita et 

al., (2015) explica que a baixa escolaridade pode ter influência exígua nas práticas 

sexuais vulneráveis às IST, visto que, a população é detentora de um acesso aceitável 

no que tange ao conhecimento básico sobre as maneiras de transmissibilidades 

das infecções mais aparentes em âmbito social, independentemente da sua faixa 

de escolaridade. Todavia, o ingresso aos meios de profilaxia e tratamento está 

diretamente interligado com o grau educacional institucional. 

É de suma importância destacar que o número de casos ignorados perpassa 

o valor registrado e analisado anteriormente, exibindo um resultado de 305 casos, 

o que corresponde a 30% do total notificado. Em virtude disso, é preciso ressaltar 

a importância do preenchimento completo dos dados sociodemográficos pelo 

profissional durante a primeira consulta de pré-natal, com o intuito de dar mais 

subsídios à identificação do perfil epidemiológico que a Sífilis Gestacional atinge 

(MESQUITA et al., 2015).

Tabela 4 - Casos de gestantes com sífilis segundo escolaridade por ano. João Pessoa, 
Paraíba, Brasil, 2019

Escolaridade Total % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Analfabeto 10 01 1 1 4 1 - 1 - - 1 1

1ª a 4ª série 
incompleta

78 10 4 6 9 21 5 5 3 1 5 10

4ª série completa 53 05 2 9 9 7 4 4 2 - 5 7

5ª a 8ª série 
incompleta

217 21 14 4 19 30 14 14 14 2 17 58

Fundamental 
Completo

88 9 7 7 11 9 5 3 7 4 8 15

Médio 
Incompleto

96 10 10 2 10 13 6 3 5 1 7 27
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Escolaridade Total % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Médio Completo 151 15 3 10 5 12 4 11 8 1 12 57

Superior Incompleto 8 1 - - - 1 1 - 1 - 3 1

Superior Completo 6 0,5 - - 2 - - - - 1 1 -

Ignorado 305 30 - - - - - - - - - -

Fonte: DATASUS, 2019.

A tabela subsequente traz dados relacionados aos casos de gestantes com 

sífilis de acordo com idade gestacional por trimestre. 

Tabela 5 - Casos de gestantes com sífilis segundo trimestre gestacional por ano de 
diagnóstico. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019

Idade 
Gestacional

Total % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1° Trimestre 167 19 10 17 21 7 9 9 4 5 40 45

2° Trimestre 219 25 6 15 25 18 29 22 38 5 22 39

3° Trimestre 487 56 33 29 55 57 78 18 31 3 38 145

Fonte: DATASUS, 2019.

Tem-se que 56% (n=487) concentram-se no 3º trimestre. Isso pode ser justificado, 

segundo Oliveira et al., (2017), pelos problemas e dificuldades decorrentes da não 

captação precoce no pré-natal de gestantes (até 12º semanas). Bem como por falhas 

no acompanhamento de exames de rotinas realizados durante as consultas. 

Esse fator pode estar atrelado à falta de eficiência e qualidade na assistência 

que o município desfruta em relação à saúde municipal. Outro argumento possível para 

essa problemática dar-se a partir da notificação tardia que pode ser influenciada 

através da condição socioeconômica dos indivíduos, da qualidade incipiente da 

estrutura do serviço público e má utilização dos protocolos de atendimento de pré-

natal à gestante (OLIVEIRA et al., 2017). 

CONCLUSÃO

Tendo em vista os argumentos apresentados, o presente estudo exibiu algumas 

dificuldades em relação à falta de informações e evidências científicas atualizadas. 

Também foi incipiente o registro completo das fichas de notificação, causando 

dano no informe sobre o perfil epidemiológico da patologia estudada. Além disso, 

ficou evidente a provável subnotificação dos casos, facilitando a camuflagem 

da problemática, transfigurando em atraso na saúde pública. Logo, é relevante o 

incentivo do diagnóstico precoce e da notificação com o preenchimento correto das 

fichas ofertadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) a 

partir de capacitações para os profissionais que compõe a AB. 
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Diante da amplitude de incidência dessa infecção, necessita-se alicerçar os 

esforços para realização da notificação da Sífilis Gestacional em todo território 

nacional, com auxílio do registro adequado de dados no sistema de informação 

SINAN. Além disso, imprescindível a consumação de um levantamento epidemiológico 

deste agravo de saúde coletiva para que, através deste possam ser concretizadas 

ações de prevenção, rastreio e combate da doença.

Com base na distribuição dos aspectos sociodemográficos e das características 

singulares da doença, foi possível reconhecer o comportamento da SG no município 

de João Pessoa- Paraíba. O perfil feminino é fundamentado por mulheres jovens, de 

cor parda e que possui baixa instrução educacional, são diagnosticadas com sífilis 

primária no terceiro trimestre de gestação e tratadas com o antibiótico de escolha, 

a penicilina. 

O perfil supracitado é considerado ponto de partida para o planejamento e 

intervenções cabíveis para solucionar a problemática, sendo a atenção primária 

em saúde a principal porta de acolhimento para uma assistência de pré-natal com 

qualidade e resolutividade. Além disso, a AB é integrada com a educação em saúde, 

triagem diagnóstica e acompanhamento longitudinal das gestantes diagnosticadas. 

Os profissionais tem o dever de se manterem atualizados para prestar um cuidado 

efetivo. 

Desta maneira, são atribuições dos habilitados realizar o rastreamento e 

notificações, ampliar as ações de vigilância epidemiológica com busca ativa, 

fazer a descrição do perfil da patologia, assim como ofertar recursos terapêuticos 

eficientes. Estas ações objetivam o controle e a prevenção dos eventos indesejáveis 

ocasionados pela infecção bacteriana. 

Para que as soluções propostas possam ser efetivadas, é primordial o fomento a 

novos estudos com o mesmo delineamento utilizado. É preciso realizar comparações 

com dados nacionais e de outros municípios, além de investigar fatores agravantes 

e atenuantes, os quais se refletem respectivamente no incremento ou diminuição do 

número de casos de SG. Uma vez conhecida à história natural da doença, intervenções 

específicas podem ser aplicadas nos grupos de risco, contribuindo assim, com a 

atenuação desta problemática.
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RESUMO

Objetivo: analisar a percepção da pessoa idosa frente as alterações vivenciadas 

durante o processo de envelhecimento humano. Metodologia: trata-se de um estudo 

descritivo do tipo transversal, com abordagem qualitativa que foi desenvolvido em 

um Centro de Atenção à Pessoa Idosa, do município de João Pessoa, Paraíba, com 

indivíduos de 60 anos ou mais de ambos os sexos. Os dados foram coletados por meio 

de entrevista subsidiada por instrumento semi-estruturado. A análise se deu por 

meio da técnica de análise de conteúdo. Resultados e discussão: os eixos utilizados 

para discussão foram alterações biopsicossociais evidenciadas pela senescência 

e a percepção das pessoas idosas frente ao autocuidado. Conclusão: através do 

estudo identificou-se como os idosos lidam frente aos desafios encontrados com o 

senescência, sendo o autocuidado e a melhora na autonomia os principais responsáveis 

em auxiliar no envelhecimento ativo.

Descritores: Envelhecimento. Percepção. Idoso.

ABSTRACT

Objective: to analyze the elderly person’s perception of the changes experienced 

during the human aging process. Methodology: this is a descriptive cross-sectional 

study, with a qualitative approach that was developed in a Center for Attention to 

the Elderly, in the city of João Pessoa, Paraíba, with individuals aged 60 years or more 
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4 Doutora em Enfermagem, Docente do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. 
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of both sexes. The data were collected through an interview subsidized by a semi-

structured instrument. The analysis took place using the content analysis technique. 

Results and discussions: the axes used for discussion were biopsychosocial changes 

evidenced by senescence and the perception of elderly people regarding self-care. 

Conclusion: through the study it was identified how the elderly cope with the challenges 

encountered with senescence, with self-care and improvement in autonomy being 

the main responsible for assisting active aging.

Descriptors: Aging. Perception. Elderly.

INTRODUÇÃO

O crescimento e envelhecimento da população é um fenômeno de amplitude 

mundial, que ocorre de modo acelerado, sobretudo em países em desenvolvimento, 

a exemplo do Brasil. Dessa forma, estudos estimam que o país deverá ocupar a sexta 

posição mundial em densidade populacional de idosos até o ano de 2020 (SANCHES, 

et al., 2018). 

O Brasil envelhece de maneira acelerada e abundante. Dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), apontam para uma composição de 29.374 

milhões de pessoas idosas, uma representação de cerca de 14,3% da população total 

do Brasil. Identificando um aumento na expectativa de vida para média de 75 anos, 

sendo 79,31 anos para mulheres e 72,18 anos para homens. Uma conquista social que 

é resultante da ampliação e facilitação do acesso aos serviços de saúde preventivos 

e curativos, avanços nas tecnologias assistenciais em saúde, aumento da cobertura 

de saneamento básico e outros determinantes sociais (BRASIL, 2019). 

Envelhecer é um processo progressivo e de mudanças fisiológicas e funcionais, 

vivenciadas de diversas formas e por diferentes culturas. As alterações poderão 

favorecer várias transformações, como o aumento do risco em desenvolver patologias, 

morbidades, perdas cognitivas e sensoriais, mudanças físicas, psicológicas, assim 

como intelectuais e sociais (ANNES et al., 2017). 

Inerente ao envelhecimento humano existem as limitações, vivenciadas e 

experimentadas de diversas formas no dia a dia das pessoas idosas. São muitas as 

preocupações acerca das mudanças nos aspectos sociais e culturais, relacionado 

ao impacto na qualidade de vida dos idosos. Destaca-se que o envelhecimento bem 

sucedido é permeado pela manutenção da qualidade de vida, a qual está relacionada 

a percepção do indivíduo acerca de sua posição na vida, conforme o contexto ao 

qual está inserido, relações sociais, seus objetivos, expectativas e preocupações 

(LENARDT et al., 2016).

Entre as limitações, é possível destacar as modificações próprias da senescência, 

que podem favorecer a vulnerabilidade nessa parcela da população. Ressalta-se 

que a identificação de grupos vulneráveis é essencial no planejamento e promoção 
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de uma assistência em saúde qualificada, prevenindo e recuperando limitações já 

existente no processo de envelhecimento (NETTO, 2018).

Ademais, indivíduos vulneráveis estão mais propensos a discriminação, 

inferiorização, preconceitos, além de acesso reduzido à assistência de qualidade. 

Em contrapartida, devemos estimular a autonomia e superação de limitação entre 

as pessoas idosas, evitando menosprezo e incapacidade na tomada de decisões 

(FERREIRA et al., 2018).

É reconhecido que para se obter um envelhecimento pleno e ativo, é imprescindível 

a prática de autocuidado entre idosos, visto que aqueles considerados ativos são 

capazes de reduzir morbidades, vulnerabilidades, fragilidades e preconceitos. 

Praticar autocuidado é tornar o indivíduo ativo e autônomo no processo de cuidar, 

promovendo o bem-estar físico e mental (MORANDO; SCHMITT; FERREIRA, 2017). 

As políticas públicas de atenção a pessoa idosa e estatuto do idoso, são meios 

legais de promover ações sociais e de saúde, que colocam em prática os direitos 

dos idosos. A política por si só tem como foco em suas diretrizes a recuperação, 

manutenção e promoção da autonomia e independência, por meio de ações individuais 

e coletivas, tendo como objetivo maior a promoção de um envelhecimento saudável 

que efetivamente atinja a população geral (COELHO; MOTTA; CALDAS, 2018).

De modo que, entender a percepção da pessoa idosa nos espaços onde se 

inserem, mostra-se relevante na identificação de potencialidades e fragilidades 

no tocante a assistência à saúde. Partindo do pressuposto, adaptar a assistência 

para cada indivíduo, intensificando o cuidado integral, preventivo, de promoção da 

saúde, reduzindo incapacidades, melhorando o conhecimento sobre o processo de 

envelhecimento as pessoas idosas se mostram eficaz na redução de vulnerabilidades 

e preconceitos que o processo de senescência trás para a vida das pessoas idosas. 

Portanto, o objetivo do estudo visa analisar a percepção da pessoa idosa frente 

as alterações vivenciadas durante o processo de envelhecimento humano.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo do tipo transversal, com abordagem qualitativa 

que foi desenvolvido em um Centro de Atenção à Pessoa Idosa, do município de João 

Pessoa, Paraíba. Os estudos transversais constituem um estudo epidemiológico com 

base em investigações que reproduzem resultados “instantâneos” da situação de 

saúde de um grupo ou comunidade, observando-se fator e efeito na mesma dimensão 

temporal (POLIT; BECK, 2019).

No tocante ao universo da pesquisa, foi constituído por todos as pessoas idosas 

atendidas na instituição ora citada durante o período de coleta de dados. Por se tratar 

de uma pesquisa de investigação qualitativa, optou-se por amostragem através da 

saturação empírica e teórica. Destaca-se que é possível interromper a coleta de dados 

quando se constata que elementos novos para subsidiar a teorização almejada não 

são mais depreendidos a partir do campo de observação (FONTANELLA et al., 2011).
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Foram incluídos indivíduos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos e que fossem 

atendidos no serviço de saúde elencado. Foram excluídos portadores de déficit 

cognitivo acentuado, aqueles com distúrbio da fala ou deficientes auditivos, de 

modo que dificultasse a entrevista. Considerando isso a amostra final foi composta 

por cinco indivíduos. Os dados foram coletados no período de setembro a outubro de 

2018, por meio da técnica de entrevista com o auxílio de um gravador, utilizando-se 

um instrumento semiestruturado. A primeira parte do instrumento continha dados de 

caracterização sociodemográfica; a segunda, três questões subjetivas que atendiam 

ao objetivo do estudo. 

No que diz respeito a análise dos dados, as entrevistas foram submetidas a 

técnica de análise de conteúdo temática, que é operacionalizada pelas etapas de 

pré-análise, exploração do material ou codificação e tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação destes. Respeitando-se os princípios de exclusão mútua, da 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência na formação das 

categorias temáticas (VERGARA, 2011). 

Para tanto, inicialmente realizou-se a transcrição das gravações, com posterior 

leitura das entrevistas, estabelecendo-se um primeiro contato com os textos transcritos, 

na tentativa de apreender os sentidos preponderantes em cada um dos discursos. No 

segundo instante houve a separação das ideias, frases e parágrafos que identificaram 

as convergências e divergências dos participantes em relação à temática do estudo. 

Em seguida, realizou-se a organização e o mapeamento das semelhanças e 

diferenças das falas dos sujeitos através de releituras sucessivas do material, com 

vistas a delinear as ideias centrais e formular as categorias que responderiam ao 

objetivo do estudo. Por fim, foram feitas reflexões e interpretações sobre cada 

categoria identificada, utilizando-se os fragmentos das falas dos próprios sujeitos 

participantes da pesquisa.

Cabe destacar que, durante todo o processo da pesquisa, especialmente na 

fase da coleta de informações empíricas, observaram-se os aspectos éticos que 

normatizam a pesquisa, envolvendo seres humanos dispostos na Resolução 466/2012 do 

CNS/MS/BRASIL, especialmente o sigilo e a confidencialidade das informações (Brasil, 

2012). Aos idosos participantes do estudo foi garantido o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal da Paraíba, sob o número de protocolo 1.984.562 e Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 62352716.1.0000.5188. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram entrevistadas cinco mulheres com idade média de 67 anos. A fim de 

preservar a identidade, as participantes do estudo foram identificadas com a letra 

“E” e o respectivo número arábico correspondente a ordem da entrevista. Após a 

análise das entrevistas, os dados foram agrupados em eixos temáticos conforme as 

evidências mais prevalentes nos discursos. Dessa forma, evidenciou-se as seguintes 
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categorias: Alterações biopsicossociais evidenciadas durante a senescência e 

Percepção das pessoas idosas frente ao autocuidado.

ALTERAÇÕES BIOPSICOSSOCIAIS EVIDENCIADAS DURANTE A SENESCÊNCIA  

O envelhecimento, a velhice e o idoso constituem um conjunto cujos seus 

componentes estão intimamente relacionados. Apesar do envelhecimento ser um 

fenômeno comum a todas os seres vivos animais, ainda persistem pontos obscuros 

quanto a natureza e dinâmica deste processo (NETTO, 2018).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2015), classifica-se como idoso 

aquele que possui idade superior a 60 anos.  Tal classificação considera apenas o 

aspecto cronológico da idade do indivíduo, desprezam-se os aspectos biopsicossociais. 

Dessa forma é comum encontrarmos indivíduos com a mesma idade cronológica, 

porém com capacidades diferenciadas.

Conforme dados demográficos, no ano de 2020 os brasileiros com mais de 60 

anos corresponderão a 34 milhões de pessoas, tornando-se a sexta população mais 

envelhecida do mundo. Em decorrência do grande aumento populacional da terceira 

idade, vê-se a necessidade de procurar compreender os aspectos que envolvem o 

envelhecimento, a fim de assegurar melhores condições e qualidade de vida a essas 

pessoas (SILVA; FERRET, 2019).

Nesse sentido, trata-se de um processo que implica em deterioração funcional 

e está relacionado a perdas. Embora as alterações sejam fisiológicas e normais, há 

modificações tanto funcionais como também sociais, que modificam a forma como a 

pessoa idosa se enxerga perante a sociedade. Portanto, é indiscutível a importância 

das equipes de saúde no fomento de uma cultura de envelhecimento pleno e satisfatório 

(CASTENEDA; VARGAS, 2017). A relação é identificada nos fragmentos abaixo:

“Chega uma idade e as coisas vão diminuindo, os limites vão diminuindo [...] 

o corpo vai mudando, vai ficando mais flácido...” E01

“[...] adoro minha vida de idoso, eu vivo muito mais feliz agora do que quando 

era mais nova.” E02

“Ser idoso é um processo da vida, a gente cresce, fica na média e depois 

termina idoso e vai para o andar de cima.” E03

“Eu vivo bem, né? Não tem momento nenhum que eu tenho dificuldade ou 

reclame da minha velhice, eu me sinto bem. Eu acho bom ter chegado a esses 

72 anos, ótimo, feliz daquele que chega e chega saudável como eu.” E04

“Depois que eu completei meus 61 anos melhorou mais, quanto mais velha vou 

ficando mais eu vou gostando... para mim foi melhor ser idoso que jovem.” E05
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O envelhecimento traz consigo várias mudanças, que poderão causar importantes 

limitações à pessoa idosa. É oportuno destacar que, a senescência vem sendo 

construída na perspectiva de transformações, a partir da alteridade que o indivíduo 

experimenta ao longo do tempo, produzindo no corpo um olhar limitado na função 

e nas suas atividades (SANTOS; GIACOMINI; FIRMO, 2019).

Dados publicados pelo World Alzheimer Report, estimaram que em 2015 havia 46,8 

milhões de pessoas com demência e que, em 20 anos, esse número será praticamente 

o dobro. Como consequência da doença, o indivíduo apresenta perdas cognitivas, 

déficit na capacidade física e mental, necessitando da presença de alguém que lhe 

preste cuidados (RAMOS et al., 2018).

Além disso, as mudanças tornam os idosos mais vulneráveis e susceptíveis a 

determinados agravos na saúde, bem como o surgimento de doenças. Com isso, essas 

perdas provocam sentimentos de ansiedade, medo, tristeza, irritação e a necessidade 

de adaptação de um novo estilo de vida (OLIVEIRA; ANTUNES; OLIVEIRA, 2017).

Cada idoso passa pelo processo de senescência de maneira independente e 

individual. A velhice pode trazer transtornos, desafios e limitações biopsicossociais 

que vão influenciar na forma de viver destes indivíduos. Em contrapartida, observa-

se que algumas limitações próprias dessa fase de vida dificultam a realização de 

atividades de vida diária e laborais (VALENÇA et al., 2017). O discurso dos entrevistados 

frente as limitações são evidenciadas nos trechos a seguir. 

 “[...] eu trabalhava e parei. Eu faço tudo, só não pego peso, na minha casa 

eu dou conta de tudinho...” E02.

“[...] já estou com uns problemas nas pernas, um pouco dormente, né? Mas 

eu me sinto bem com a velhice (...) hoje tem coisas que eu não posso fazer 

como quando era nova, subir degraus, montar num cavalo... aí acabou 

aquela felicidade.” E04.

A senescência é um processo natural dos seres vivos. Algumas mudanças celulares e 

fisiológicas, que se apresentam com o passar dos anos, são reflexos das enfermidades, 

estilo de vida, cultura, sexo, educação e condição socioeconômica. Os fatores que 

impulsionam o envelhecimento populacional são distintos entre populações, em 

parte, pela diversidade econômica, social, cultural e ambiental (OLIVEIRA; ANTUNES; 

OLIVEIRA, 2017).

O envelhecimento está coberto de preconceitos e estereótipos, que muitas vezes 

influenciam no cuidado em saúde. Em muitas situações do cotidiano, observa-se o 

menosprezo em relação a capacidade de tomada de decisões das pessoas idosas, 

impedindo-as de exercer a autonomia e decidir sobre seu cuidado (CUNHA et al., 2012).

Partindo daí a necessidade de desenvolver meios de lidar com essas dificuldades 

advindas, dando-se importância na luta contra o preconceito em torno do 

envelhecimento, por meio de discussões que envolvam a visão do idoso, família e 
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sociedade, trabalhando este contexto dentro do cotidiano em que envolvem estes 

sujeitos (BATISTA; CALDAS, 2017). 

Entretanto, Scardonelli, et al. (2017). em seus estudos evidenciou uma relação 

entre inferiorização, preconceito e sexualidade dos idosos, frente a uma abordagem 

relacionada a sexualidade, carregada de mitos e tabus. Assim, deve-se estimular 

uma visão diferente na sociedade, não desenvolvendo estereótipos, ultrapassando 

normas e valores e diminuindo o preconceito com o envelhecimento em diferentes 

faixas etárias, sobretudo entre as pessoas idosas.

É de conhecimento de todos que o preconceito gera violência. Partindo deste 

pressuposto a violência contra pessoa idosa se apresenta como problema social, 

econômico, cultural, de saúde e familiar. Focado em três eixos “a doença, a decadência 

e a compreensão como um problema” se considerou como a caracterização do idoso 

como figura passiva e inativa em uma forma de violência (COLUSSI et al., 2019). A 

compreensão e percepção sobre os diversos tipos de preconceito, vivenciada pelos 

entrevistados é vista nos trechos abaixo.

“Nem todas as pessoas tratam o idoso bem [...] a gente sofre muito nas filas 

de ônibus.” E01

“Para ser idoso é preciso ter muita força porque não é todo mundo que aceita 

o idoso, é uma discriminação tão grande. A gente sente assim, né? As vezes 

olham para gente com um jeito diferente.” E02

“Uns menosprezam o idoso, ver o idoso não é mais capaz de fazer aquilo que 

ele fazia, que idoso não entende... eu não me sinto assim.” E04

Tratamentos impacientes, desrespeitos, discriminações, abusos físicos e verbais, 

menosprezo e falta de compreensão são realidades expressadas nos discursos das 

pessoas idosos que contribuem diante do exposto anteriormente. Havendo necessidade 

de mudança por parte da família e sociedade para devolver ao idoso autonomia e 

confiança para desempenhar papéis no seu dia a dia.

O envelhecimento não é, nem deverá ser, sinônimo de doença, de incapacidade, 

rejeição ou de velhice, trata-se apenas de um estágio de vida, no qual há cada vez 

mais gente a viver nesta idade. Daí a necessidade de olhar para ela de uma forma 

mais especial, mais atenciosa, pois é um estágio da vida que não se pode evitar, não 

é sinônimo de tristeza nem de inferioridade (ANNES et al., 2019)

As mudanças que ocorrem com a senescência, entre elas, a diminuição gradual e 

progressiva da capacidade funcional, as perdas cognitivas e grau de dependência são 

relevantes ao classificar a qualidade de vida e identificar possíveis vulnerabilidades 

tanto fisicamente quanto socioculturalmente (ANDRADE et al., 2019).

As definições de vulnerabilidades são muito amplas. Estudos de definem a 

vulnerabilidade como variáveis que permeiam as condições de vida dos idosos, 

entre elas, renda, qualidade de moradia, dependência de cuidador e outros (JESUS; 

ORLANDI; ZAZZETTA, 2018). 
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Entendimento desse constructo por parte dos idosos é indispensável, visto 

que possibilita a elaboração de políticas e estratégias de saúde adequadas para 

prevenção dos desfechos indesejados e recuperação de incapacidades já instaladas 

(CABRAL et al., 2019). O conhecimento dos entrevistados em relação a vulnerabilidade 

é evidenciado nos trechos abaixo.

“A pessoa vulnerável é uma pessoa que está disposta a pegar qualquer coisa, 

uma doença, uma agressão, a ficar vulnerável. O idoso vulnerável quando 

a gente conversa, ele fica com medo da gente conversar, quando a gente 

vai falar ele corre.”  E01

“Já escutei falar em vulnerabilidade, mas não sei o que é. É um idoso frágil, 

né? É uma pessoa que não sai sozinha, eu acho, uma pessoa que não apanha 

um ônibus, uma pessoa que não vai ao supermercado fazer compras.” E02 

“A vulnerabilidade é a pessoa ficar à mercê, quando ela fica meio abestalhado 

e ninguém cuida dele.” E03

“Não sei o que é vulnerabilidade, foi longe agora. Eu devo saber, mas estou 

esquecida, eu tô muito esquecida.” E04

“Vulnerável? Sei não. Eu acho que a alimentação deixa o idoso mais vulnerável, 

porque hoje em dia tudo faz mal, né?” E05

Além disso, mudanças tornam os idosos mais vulneráveis e susceptíveis a agravos, 

havendo necessidade de inclusão de novos estilos de vida, que devolvam ao idoso 

autonomia. Essas mudanças são percebidas de diversas formas, visto que, cada 

idoso vive e suporta o envelhecimento de maneira diferente. Abandono de trabalho, 

queixas físicas e não realização de algumas atividades de vida diária são pontos 

que estão presentes nas falas das entrevistadas, que corroboram com realidade 

exposta anteriormente. 

PERCEPÇÃO DAS PESSOAS IDOSAS FRENTE AO AUTOCUIDADO

O marco político internacional do envelhecimento ativo reafirma os princípios 

da Organização das Nações Unidas (ONU) dos direitos das pessoas idosas de 

independência, dignidade, autorrealização, participação e cuidados e foi adotado 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), reconheceu que além dos cuidados com 

a saúde, outros fatores que afetam o modo como os indivíduos e as populações 

envelhecem. Constitui-se um importante avanço dos direitos para as pessoas idosas, 

em que o seu principal objetivo é promover bem-estar e promoção em saúde na 

velhice, além de garantir uma boa qualidade de vida e diminuir os fatores de risco 

para doenças onde consequentemente irá diminuir o índice de dependência na 

velhice (LOUVISON; COSTA, 2018).
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O autocuidado é definido como um conceito universal, em que estão englobadas 

todas as atividades que promovem benefícios e garantem o bem-estar e saúde, não 

apenas focando nas atividades de vida diária. Com o envelhecimento, o indivíduo 

diminui a sua capacidade de realizar cuidados básicos, perdendo a sua autonomia 

de cuidar de si próprio, causando dependências e, dessa forma, requerendo auxílio 

para a execução das atividades diárias (LOPES, 2018).

Aponta-se que o desenvolvimento de autocuidado contribui para melhorias da 

qualidade de vida e redução de morbidades. Ressalta-se que as ações preventivas 

e educação em saúde realizadas pelo profissional de saúde para a pessoa idosa, 

auxiliam na mudança de comportamento em relação a problemas de saúde existentes 

(AMARAL et al., 2019).

O autocuidado possibilita manter um alto nível de funcionamento, retardando a 

incapacidade e tornando possível proporcionar ao idoso ter uma vida independente. 

Constitui então, um conjunto de atividades em que os indivíduos, familiares 

e comunidades realizam para promover sua saúde, prevenir doenças, limitar o 

adoecimento e restaurar a saúde, como atividade física, hábitos saudáveis de 

alimentação e o acompanhamento em serviços de saúde (MACIEL, 2010). A relação 

identificada pelos entrevistados sobre autocuidado é identificada nos trechos abaixo:

“[...] eu queria pintar as unhas e não conseguia quando era mais nova, ficava 

borrando. Hoje não borro mais, faço minha sobrancelha sozinha e não borro 

mais.” E01

“[...] eu faço tudo, só não pego peso, faço tudo na minha casa, eu dou conta 

de tudinho e outra coisa, não tem elevador, é uma escada de três lances, eu 

subo e desço e ainda vou à praia caminhar.” E02

“Eu jogo dominó, já ganhei medalha de prata e de ouro também. A gente 

tem mais autonomia.” E03

A forma como a pessoa idosa percebe o processo de envelhecimento pode ter 

influência em como elas se cuidam no decorrer da vida. Assim, as ações tomadas 

para promover, manter ou melhorar a saúde influenciam na tomada de decisões 

relativas as atividades de vida diária como: práticas de higiene, nutrição, exercício, 

acesso aos cuidados de saúde e quaisquer outras atividades (NICOLATO; SANTOS; 

CASTRO, 2017).

Em contra partida, no que diz respeito ao autocuidado e sua relação com os 

serviços de saúde, foi possível identificar uma necessidade de melhorias. A Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o Estatuto do Idoso são dispositivos legais 

que norteiam ações, sociais e de saúde, garantindo os direitos das pessoas idosas e 

obrigam o estatuto na proteção dos mesmos. A efetivação de uma política pública 

requer atitudes consciente, éticas que envolvem o envelhecimento da maneira mais 

saudável possível. Estado, profissionais da saúde, idoso e sociedade em geral são 

todos responsáveis por esse processo (COELHO; MOTTA; CALDAS, 2018).
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Assim, se faz necessário preferir ações relacionadas a promoção de saúde 

e prevenção de agravos, tornando as intervenções essenciais, favorecendo 

o empoderamento da pessoa em relação as suas condições de saúde e, 

consequentemente, potencializar a capacidade funcional (MARQUES et al., 2019).

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é vista como principal meio de estimulação 

para o autocuidado. Visto que objetivam a organização de práticas de saúde, 

abordando e estimulando um envelhecimento ativo. Construído com foco na 

integralidade de cuidado a pessoa idosa, insere-se em um contexto social e possui 

capacidade em desenvolver potencialidades (DAMACENO; CHIRELLI, 2019).  A 

necessidade de melhorias nas políticas públicas é evidenciada nos trechos abaixo:

“os serviços de saúde ajudam os idosos, mas ainda estão muito precários, 

a pessoa espera muito... é preciso melhorar alguma coisa, o atendimento 

melhorou um pouco no meu PSF, é bom o atendimento, eu gosto.” E01

“eu acho que os serviços de saúde deveriam melhorar porque a situação 

está preta. Tanto pra nós idosos quanto pra os jovens.” E03

“eu vou falar do meu postinho onde moro, eles dão assistência sim ao idoso, 

atendimento muito bom. Aqui não posso reclamar... a começar do fono, 

geriatra, enfermeiro. Tem coisa melhor que ser bem atendido.” E04

“eu não acho que os serviços de saúde são muito boas não, né. Assim, pelo 

menos, o que eu tenho raiva é esse negócio de que inventaram no PSF, porque 

é isso que mata a gente, passa um ano... um exame meu passou 9 meses e 15 

dias para chegar.” E05 

A unidade de saúde da família é o principal meio de desenvolvimento das ações, 

cabendo aos profissionais uma visão de cuidar integral, acolhedor, respeitoso e que 

atenda às necessidades do idoso. A fim de garantir um envelhecer pleno e saudável, 

com foco nas ações de educação em saúde e prática do autocuidado para oferecer 

ao idoso uma redução de incapacidade, independência, autonomia, prevenção e 

prática de atividades que promovem um completo bem-estar. 

As políticas públicas de saúde norteiam ações e garantem os direitos das pessoas 

idosas. Incluindo estados, municípios, profissionais de saúde, idoso, família e sociedade 

em geral sendo importantes para efetivação do envelhecimento saudável. Políticas 

essas que devem ser pautadas em ações preventivas e de promoção de saúde.

No tocante a autonomia, muitos idosos identificam e percebem este conceito. 

Aliado a um envelhecimento ativo, a autonomia e estímulo de autocuidado devolvem 

ao idoso independência, autorrealização e participação em atividades que promovam 

o bem-estar universal. 
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CONCLUSÃO

O envelhecimento ou senescência, compreende um processo cercado por 

diferentes alterações biopsicossociais, comum a todos os seres humanos. Com o 

crescimento populacional gradual, novas necessidades surgem para a população 

que vivenciará este processo daqui alguns anos. Logo, a assistência em saúde deverá, 

obrigatoriamente, se adaptar as necessidades que cada indivíduo necessitará.

Com a evolução do envelhecimento, o surgimento de limitações é inevitável. 

Restrições essas que são vivenciadas e experimentadas de diferentes formas no dia 

a dia da pessoa idosa. Surgimento de morbidades, perdas cognitivas e sensoriais, 

mudanças físicas, psicológicas e socioculturais geram impactos e interferem na 

qualidade de vida da pessoa idosa. Essa relação é identificada no relato das idosas, 

ao reconhecer o envelhecimento, as limitações e alterações que o processo trás, 

contribuindo para mudanças que possibilitam uma melhora na qualidade de vida. 

Partindo daí, o envelhecimento se relaciona com uma visão de fragilidade, 

vulnerabilidade e incapacidade em relação a figura da pessoa idosa. Bem como, 

inferiorização, preconceitos, estereótipos e abordagens carregadas de mitos e 

tabus. A violência contra o idoso se caracteriza como problema social, cultural e de 

saúde ao comparar o idoso a uma figura passiva e inativa. A família e sociedade se 

mostram valiosos na desconstrução dessa visão. Ultrapassando valores, diminuindo 

preconceitos, separando a velhice da doença e colocando o idoso como ser ativo e 

autônomo sobre si e sua vida. 

Como também, o autocuidado possibilita um alto funcionamento, retardando 

incapacidades, propiciando independência ao idoso. Constituindo então, um conjunto 

de atividades que promovam saúde, previnem doenças, limita o adoecimento, restaura 

a saúde e outros inúmeros benefícios.  

Portanto, entender o envelhecimento como processo natural, não patológico, 

inevitável, desconstruir a figura passiva, frágil e vulnerável que relacionam à pessoa 

idosa é inovador. A mudança de hábitos que diminuem, oprimem, inferiorizam e 

aumentam a vulnerabilidade que o processo de senescência trás é essencial para 

garantia de envelhecimento ativo e saudável, utilizando de ações preventivas e 

redutoras de incapacidades. Inserção nas políticas públicas garantem a pessoa 

idosa um envelhecimento pleno, ativo, livre de agravos e comorbidades. Aumentando 

a independência, autorrealização e qualidade de vida.
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RESUMO

Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico da mortalidade por suicídio no estado 

da Paraíba. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, acerca 

do perfil de suicídio na Paraíba, cujos dados foram obtidos por meio de consulta 

à base de dados secundários do Sistema de Mortalidade, disponibilizada pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, acessado durante todo 

desenvolvimento deste trabalho. Resultados e discussão: O estudo realizado tornou 

possível caracterizar os casos de suicídio no estado da Paraíba. Dados apontam 

que entre 2012 a 2016 a média de casos de suicídio no estado foi de 189 casos por 

ano, crescendo para um total de 250 em 2017. Demonstraram também o alto índice 

de suicídios na população de sexo masculino, destacando-se indivíduos na faixa 

dos 30-49 anos, por meio da categoria X70 lesão autoprovocada intencionalmente 

por enforcamento, estrangulamento e sufocação. Conclusão: Os dados analisados 

demonstram uma tendência de aumento nos casos de suicídio no estado da Paraíba, 

que atingem grupos específicos na grande maioria dos casos. Mostram-se então como 

necessárias ações de prevenção e oferta de serviços especializados aos grupos de 

maior risco.

Descritores: Suicídio. Epidemiologia. Perfil de saúde.

ABSTRACT

Objective: To describe the sociodemographic profile of suicide mortality in the state 

of Paraíba. Methodology: This is a descriptive epidemiological study, about the suicide 
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profile in Paraíba, whose data were obtained by consulting the secondary database 

of the Mortality System, made available by the Informatics Department of the Unified 

Health System, accessed during all development of this work. Results and discussion: 

The study made it possible to characterize suicide cases in the state of Paraíba. Data 

indicate that between 2012 and 2016 the average number of suicide cases in the state 

was 189 cases per year, growing to a total of 250 in 2017. They also demonstrated the 

high rate of suicides in the male population, especially individuals in the age group 

from 30-49 years, through category X70 intentionally self-harm caused by hanging, 

strangulation and suffocation. Conclusion: The data analyzed show an increasing 

trend in suicide cases in the state of Paraíba, which affect specific groups in the vast 

majority of cases. Therefore, prevention actions and the provision of specialized 

services to the groups at greatest risk are shown to be necessary.

Descriptors: Suicide. Epidemiology. Health Profile.

INTRODUÇÃO

Uma das principais causas de mortes no mundo, o suicídio contabiliza anualmente 

800 mil vítimas, o que significa dizer em média um óbito a cada 35 segundos. Dados 

apontam que tal causa está à frente dos homicídios em mortes intencionais, estando 

presente entre as 10 principais causas de mortalidade no mundo, e terceira entre 

pessoas de 15 a 45 anos. Ainda havendo prognóstico de 1,5 milhões de suicídios para 

o ano de 2020 (WHO, 2014). 
Quando se considera a subnotificação e os casos camuflados entre acidentes, 

homicídios e causas indefinidas, os dados epidemiológicos quanto a esse fenômeno 

assumem um caráter ainda mais preocupante. Os registros já disponíveis são suficientes 

para confirmar a gravidade de tal fenômeno como questão de saúde pública, e seu 

caráter epidêmico (BRASIL, 2006).

Diante dessa problemática social e de saúde pública, este estudo compreende 

como suicídio “todo caso de morte que resulte direta ou indiretamente de um ato, 

positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ela sabia que produziria 

esse resultado.” (DURKHEIM, 2000, p.: 14).

Em seu estudo sobre o tema , Durkheim sustenta a afirmação de que o suicídio 

não é uma causa individual, mas sim uma causa social. Segundo ele cada sociedade 

possui um conjunto de indivíduos dispostos ao suicídio, onde essa disposição deve 

ser estudada não apenas pelos fatos orgânico-psíquicos ou os do meio físico no 

qual os indivíduos estão localizados, mas sim segundo as causas sociais que geram 

os fenômenos coletivos (DURKHEIM, 2000).

Surge assim a ideia de disposição social para o suicídio, ou seja, uma tendência 

dos grupos igualitários para o suicídio em que se anulam suas manifestações individuais 

(GONÇALVES et al., 2016). Assim, Durkheim procura demonstrar a interação entre o 

indivíduo e a sociedade. Visto que, o ato de tirar a própria vida demonstra que o 
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grupo social a que pertence não é forte o bastante para detê-lo, ou, é tão presente 

que o impõe seu ideal (ALMEIDA, 2018).

Segundo classificação proposta pelo Relatório de Prevenção ao Suicídio, 

que considera taxas baixas menos que 5 casos/100.000 habitantes, médias 5 a 15 

casos/100.000 habitantes e altas 15 a 30 casos/100.000 habitantes, o Brasil encontra-

se na taxa média de suicídios (WHO, 2014).

No que diz respeito as causas, ter conhecimento dos fatores que predispõem 

alguém a atentar contra a própria vida é um fator de extrema importância para 

prevenção, assim como analisar os fatores relacionados com o suicídio (ASSUMPÇÃO, 

2018). 

Como fatores predisponentes estão aqueles relacionados a questões mentais 

como transtornos de humor, principalmente a depressão, transtornos mentais e de 

comportamento, de personalidade, esquizofrenia e transtornos de personalidade; 

conflitos familiares; mau enfrentamento do luto e agressividade. Questões 

sociodemográficas também são influenciadoras tais como desemprego, isolamento 

social, dificuldades financeiras, ser solteiro ou separado, população idosa e indígena; 

bem como condições clínicas tidas como incapacitantes devem ser consideradas 

agravos, neoplasias malignas, lesões desfigurantes, doenças orgânicas intensas, 

doenças que causem dores crônica e presença do vírus HIV (BRASIL, 2006). 

Atualmente, acresce-se a esses fatores os adolescentes e jovens, devido ao 

aumento do número de casos de tentativas de suicídio, sendo a segunda principal 

causa de morte nessa população. Tal fenômeno dá-se de forma multifatorial e 

complexa, partindo de diversos os fatores de risco, como indivíduos que sofreram 

abuso sexual, questões de gênero de caráter homoafetivo e exposição não controlada 

a sexo e drogas (ORES et al., 2012).

Portanto, conhecer as possíveis causas que leve um indivíduo ao suicídio é 

fundamental. Atuar na prevenção de novos casos, buscando formas para criação de 

uma rede de detecção e apoio aos grupos alvo, visando a diminuição nesses índices 

crescentes e fortalecimento das estratégias de prevenção no que diz respeito à saúde 

mental é essencial, prestar apoio emocional, saber trabalhar sobre o pensamento 

suicida e demais ações necessárias devem fazer parte da realidade das equipes de 

saúde (SOUSA, 2018).

Diante do que foi exposto surgiu a seguinte questão norteadora que guiou este 

estudo: Qual o perfil epidemiológico dos casos de suicídio no estado da Paraíba nos 

últimos anos? Assim, o objetivo desse estudo é descrever o perfil sociodemográfico 

da mortalidade por suicídio no estado da Paraíba.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, acerca do perfil de suicídio na 

Paraíba, cujos dados foram obtidos por meio de consulta à base de dados secundários 

do Sistema de Mortalidade (SIM), disponibilizada pelo Departamento de Informática 
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do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no endereço eletrônico (http://www.datasus.

gov.br), que foi acessado durante todo desenvolvimento deste trabalho.

Estudo epidemiológico descritivo é aquele que analisa a distribuição de um 

fenômeno em função do tempo, lugar e das características das pessoas por ele acometidas 

para identificar possíveis fatores de risco e descobrir sua origem e modo de propagação, 

sendo possível levantar hipóteses sobre tal fenômeno (BOTELHO, et al., 2018).

Para a pesquisa foram selecionados os dados referentes ao período de 2014 a 

2017, contemplando variáveis relativas aos métodos de suicídios de maior ocorrência, 

e dados socioeconômicos como gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil. Por 

se tratar de um banco de dados de domínio público, não foi necessário submeter o 

projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa.

Os dados coletados foram dispostos em uma planilha do Microsoft Excel, e 

expostos na forma de tabelas e gráficos que relacionam os diversos parâmetros 

analisados. Foi realizada uma análise estatística do tipo descritiva para discussão 

dos dados. Assim foi possível confrontar resultados com o referencial teórico e traçar 

o perfil dos casos de suicídio no estado da Paraíba.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Paraíba, os dados do DATASUS (2019), mostram que o suicídio foi responsável 

por 811 (6,5%) dos óbitos de 2014-2017. Sendo 157 casos de suicídio em 2014, 223 em 

2015, 181 em 2016 e 250 em 2017. Nos índices de casos de suicídio no período analisado 

predominam indivíduos do sexo masculino, de cor parda, faixa etária compreendida 

entre 30 a 59 anos de idade na maioria dos casos, solteiros.

Gráfico 1. Distribuição dos casos de suicídio na Paraíba por relação entre meio e sexo 
(2014-2017), 2019.
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As informações referentes a cor/raça os resultados vão ao encontro dos dados da 

verificação populacional realizado em municípios brasileiros, enquanto as informações 

sobre estado civil demonstram uma característica observada na literatura acerca 

do tema, o crescente número de suicídios dentre a população solteira, o que se dá 

como fator de risco associado ao suicídio (BOTEGA, 2009; FALCÃO, 2015).

De acordo com Botega (2014) ao serem analisados os meios de suicídio utilizados, 

variáveis como a cultura, o acesso as diversas formas de suicídio, letalidade e presteza 

na obtenção de resgate e possível tratamento devem ser levados em conta. Em todos 

as variáveis sociais analisadas em relação ao meio de suicídio praticado, o CID X70, 

por meio de estrangulamento, enforcamento ou sufocação é grande destaque diante 

de quaisquer outros meios de suicídio. Tal meio é responsável por larga maioria dos 

casos do que as outras categorias que englobam os dados analisados dos CID X60-X84.

Os dados do suicídio no Estado da Paraíba demonstram que 73% dos  casos 

totais se deram por meio da categoria X70 - lesão autoprovocada intencionalmente 

por enforcamento, estrangulamento e sufocação, seguido pela categoria X68 – 

autointoxicação por pesticidas, que se apresenta em 11% dos casos, e por lesões 

autoprovocadas por armas de fogo, 6% dos casos.

Os dados apontam uma relação entre os meios de suicídio utilizados com a 

letalidade e a disponibilidade dos recursos. Evidencia-se também a falta de controle 

e fiscalização inadequada diante da fácil aquisição de pesticidas e armas de fogo 

comercializados, muitas vezes, ilegalmente. Tais resultados se assemelham ao estudo 

realizado no estado do Amazonas, onde as medidas se correspondem quanto aos 

meios utilizados de acordo com a letalidade e facilidade no acesso dos recursos 

necessários pela população (MOREIRA, et al., 2017; SILVA, et al., 2018).
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Tabela 1. Caracterização dos casos de suicídio entre 2014-2017 no estado da Paraíba, 2019.

Autointoxicação 
por 

medicamentos 
diversos

Autointoxicação 
por álcool

Autointoxicação 
por pesticidas e 
substâncias ne

Estrangulamento, 
enforcamento ou 

sufocação
Afogamento

Armas 
de fogo

Fogo 
fumaça 

e 
chamas

Objetos 
cortantes, 

penetrantes 
e 

contundentes

Precipitação 
de alturas, 
objetos em 

movimento e 
veículos

Total

n % n % n % n % n % n % n % n % n % N %

SEXO

MASCULINO 9 1% 6 1% 65 10% 494 77% 2 1% 41 6% 4 1% 6 1% 14 2% 641 79%

FEMININO 11 6% 0 - 36 21% 100 59% 0 - 6 4% 3 2% 3 2% 11 6% 170 21%

FAIXA ETÁRIA

10 a 14 0 - 0 - 1 7% 10 71% 0 - 2 14% 0 - 0 - 1 7% 14 2%

15 a 19 1 2% 0 - 11 21% 33 63% 0 - 5 10% 0 - 0 - 2 4% 52 6%

20 a 29 6 5% 0 - 23 17% 96 72% 1 1% 3 2% 1 1% 1 1% 2 1% 133 16%

30 a 39 3 2% 2 1% 24 14% 116 68% 0 - 8 5% 3 2% 5 3% 6 4% 167 21%

40 a 49 2 1% 2 1% 20 13% 111 75% 0 - 11 7% 0 - 1 1% 2 2% 149 18%

50 a 59 4 3% 1 1% 8 6% 107 80% 1 1% 8 6% 1 1% 1 1% 3 1% 134 17%

60 a 69 2 2% 0 - 8 9% 69 78% 0 - 5 6% 0 - 0 - 4 5% 88 11%

70 a 79 0 - 1 2% 3 6% 36 78% 0 - 2 4% 1 2% 1 2% 3 6% 47 6%

80 anos e 
mais

1 4% 0 - 3 12% 15 60% 0 - 3 12% 1 4% 0 - 2 8% 25 3%
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Autointoxicação 
por 

medicamentos 
diversos

Autointoxicação 
por álcool

Autointoxicação 
por pesticidas e 
substâncias ne

Estrangulamento, 
enforcamento ou 

sufocação
Afogamento

Armas 
de fogo

Fogo 
fumaça 

e 
chamas

Objetos 
cortantes, 

penetrantes 
e 

contundentes

Precipitação 
de alturas, 
objetos em 

movimento e 
veículos

Total

ESTADO CIVIL

Solteiro 11 4% 4 1% 40 14% 196 72% 1 1% 15 5% 0 - 3 1% 7 2% 277 35%

Casado 1 1% 1 1% 21 10% 163 77% 0 - 15 7% 1 1% 3 1%) 4 2% 208 26%

Viúvo 3 12% 0 - 1 4% 18 6% 0 - 1 4% 0 - 1 4% 2 8% 26 3%

Separado 2 7% 0 - 5 17% 19 68% 0 - 1 4% 0 - 0 - 1 4% 28 3%

Outro 1 1% 0 - 15 23% 39 59% 0 - 8
12%

2 4% 1 1% 0 - 66 8%

Ignorado 2 1% 1 1% 19 9% 159 77% 1 1% 7 3% 4 2% 1 1% 11 5% 205 25%

COR/RAÇA

Branca 8 8% 0 - 11 12% 61 64% 0 - 7 7% 0 - 2 2% 7 7% 96 12%

Preta 1 6% 1 6% 5 29% 9 53% 0 - 1 6% 0 - 0 - 0 - 17 2%

Parda 11 2% 4 1% 81 12% 491 75% 2 - 39 6% 5 1% 6 1% 12 2% 651 80%

Ignorada 0 - 1 2% 4 8% 33 71% 0 - 0 - 2 4% 1 2% 6 13% 47 6%

Fonte: SIM/Paraíba (PB).
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Como expõe a tabela 1, indivíduos do sexo masculino detêm grande maioria 

dos índices de suicídio no estado da Paraíba (79%). Autores apontam que ao serem 

analisados os casos de suicídio em homens, além de fatores como a depressão e outras 

alterações de humor, o abuso de substâncias psicoativas, principalmente o álcool, 

podem potencializar o comportamento suicida pois estão diretamente ligados ao 

comportamento impulsivo (RIBEIRO, et al., 2016). 

Estudo traz como fator associado ao grande número de casos de suicídio entre 

homens, uma crise de masculinidade e não adaptação a um mundo de mudanças. 

Situações onde homens enfrentam fragilidades que são pertinentes tradicionalmente 

a mulheres, como dependência da parceria, adultério, inversão dos papéis culturais, 

casos onde as mulheres assumem o suporte econômico do lar, também são de 

importante relevância (MENEGHEL, 2012).

Gráfico 2. Distribuição dos casos de suicídio na Paraíba por meses entre 2014-2017, 2019.
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Outros dados que demandam atenção é a existência de uma tendência na 

distribuição de suicídios em relação aos meses do ano, ocorrendo um leve aumento 

dos casos nos meses de março e agosto.  Como também a ocorrência de suicídios 

na população jovem e idosos, havendo casos nas faixas etárias de 10-19 anos, e de 

70 anos acima.

A sazonalidade tem demonstrado influência nos índices de suicídio. Em seu 

estudo, LINS (2017) aponta que mudanças climáticas como temperatura e luz solar 

tenham causalidade nesse fenômeno, havendo uma correlação entre os números 

de suicídios e fatores meteorológicos. O estresse térmico causado pelas mudanças 

climáticas acarreta a má regulação da temperatura corporal, e em fatores orgânicos 

responsáveis pela regulação do humor. 
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Gráfico 3. Distribuição dos casos de suicídio na Paraíba por meio entre crianças e 
adolescentes (2014-2017), 2019.
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Como agravo às ideações suicidas entre jovens, deve-se atentar a falta de uma 

rede apoio de amigos, bem como a desestrutura familiar. Dificuldades escolares 

também são fatores que demandam atenção, bullying, agressões, mal desempenho 

e problemas cognitivos também se desenvolvem para quadros de depressão em 

crianças e adolescentes. Um fato que demanda atenção é que os indivíduos não 

demonstram alterações psiquiátricas facilmente diagnosticáveis, mas sim um mau 

ajuste psicossocial, onde exibem problemas no comportamento e dificuldades em 

relacionar-se. Sendo a impulsividade um fator de risco também de extrema importância 

de ser considerada (RAMOS, 2018; SOUSA, et al., 2018).

Entretanto, apesar de ressaltar a existência de casos de suicídio entre jovens, 

a literatura ainda expõe a fragilidade do assunto. Lidar com suicídio entre crianças 

ainda é, de certa forma, inaceitável à sociedade, porém necessário que se torne 

objeto de construção de conhecimento que some na detecção de possíveis casos e 

busca de formas necessárias à prevenção (SOUSA, 2018).

O enfermeiro por ocupar a linha de frente no atendimento aos pacientes em 

âmbito hospitalar, bem como seu papel fundamental nas equipes de atenção primária 

e demais constituintes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), possui características 

primordiais para identificação e acolhimento de indivíduos em risco de suicídio. Em 

seu papel, o enfermeiro deve buscar ferramentas que lhe propiciem a prática de 

uma escuta terapêutica, avaliando as necessidades dos usuários, construindo uma 

rede de apoio que envolva também familiares e amigos (SILVA N., 2017; SILVA C., 2017). 
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CONCLUSÃO

Os dados analisados demonstram uma tendência de aumento nos casos de 

suicídio no estado da Paraíba, em que predominam indivíduos do sexo masculino, de 

cor parda, faixa etária compreendida entre 30 a 59 anos de idade e solteiros.

Fica evidente a necessidade de ações de prevenção e acompanhamento 

que atendam as especificidades dos grupos de maior risco por meio de serviços e 

profissionais capacitados para tal. Portanto, é necessário que os profissionais que 

atuam na saúde se utilizem dos serviços disponíveis e atuem na prevenção, promovendo 

uma rede de cuidado às pessoas com transtornos mentais. Ampliar o acesso aos 

serviços de atenção psicossocial, articulando ações entre os serviços, qualificando 

profissionais para um melhor atendimento e acolhimento aos indivíduos em sofrimento 

mental, para que sejam realizados corretos diagnósticos e uma organização do 

cuidado em saúde mental, contribuindo de para uma rede efetiva de cuidados às 

pessoas com ideações suicidas, como também aos seus familiares.

Dentre as limitações do estudo estão a incompletude das informações 

disponibilizadas e que foram acessadas nesta pesquisa via dados secundários, 

tais como escolaridade, elemento de grande relevância na criação de um perfil 

epidemiológico, porém negligenciado. Sendo assim, faz-se imprescindível a ampliação 

dessa temática e produção de novos estudos, a fim de proporcionar melhorias na 

assistência aos indivíduos predispostos ao suicídio.
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RESUMO

Objetivo: Descrever o perfil de internação dos pacientes que realizaram procedimentos 

cirúrgicos no Hospital Universitário Lauro Wanderley. Método: Estudo epidemiológico 

descritivo, transversal, retrospectivo com base em fontes secundárias. Resultados e 
discussão: 15.160 procedimentos cirúrgicos foram realizados entre 2014 e 2018. A média 

de dias de internação foi de 3,9 dias (zero - 34 dias). Os procedimentos cirúrgicos mais 

comuns foram de obstétrica (25,8%), do aparelho geniturinário (17,5%) e do aparelho 

digestivo, órgãos anexos e parede abdominal (15,9%). As maiores médias de gastos e 

taxas de mortalidade foram de cirurgia torácica e de cirurgia do sistema osteomuscular. 

Conclusão: A alta variabilidade e especificidade dos procedimentos, a distribuição do 

tempo de internação (zero a 34 dias), a variação dos gastos e as diferenças entre as 

taxas de mortalidade expõem a diversidade de complexidade cirúrgicas e demonstram 

a necessidade de profissionais capacitados para atender tantas especificidades. 

Descritores: Perfil de saúde. Cirurgia geral. Epidemiologia. Procedimentos cirúrgicos.

ABSTRACT

Objective: To describe the hospitalization profile of patients who underwent surgical 

procedures at Hospital Universitário Lauro Wanderley. Method: Descriptive, cross-

sectional, retrospective epidemiological study based on secondary sources. Results 
and discussion: 15,160 surgical procedures were performed between 2014 and 2018. 
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3 Docente dos cursos de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba e do Centro Universitário de 
João Pessoa-UNIPÊ. Mestre em Enfermagem pela UFC (2012) e Doutora em Ciências da Saúde (2016) pela 
EERP/ Universidade de São Paulo.
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The average number of days of hospitalization was 3.9 days (zero - 34 days). The most 

common surgical procedures were obstetric (25.8%), genitourinary system (17.5%) 

and digestive system, attached organs and abdominal wall (15.9%). The highest 

means of expenditure and mortality rates were for thoracic surgery and surgery for 

the musculoskeletal system. Conclusion: The high variability and specificity of the 

procedures, the distribution of hospital stay (zero to 34 days), the variation in expenses 

and the differences between mortality rates expose the diversity of surgical complexity 

and demonstrate the need for trained professionals to attend so many specifics.

Descriptors: Health profile. General surgery. Epidemiology. Surgical procedures.

INTRODUÇÃO

O evento cirúrgico decorre de procedimentos eletivos, de urgência ou 

emergência. Na Paraíba, entre o período do ano de 2014 a 2018 foram realizados 

358.628 procedimentos cirúrgicos, desses, 169.531 foram em João Pessoa (DATASUS,2018). 

O paciente, ao submeter-se a intervenções cirúrgicas, independentemente do tipo 

de cirurgia, passa por situações de estresse antes, durante e após a cirurgia. Esses 

procedimentos têm um impacto na vida dos pacientes, os quais não estão somente 

relacionados à retirada ou mudança da função de um órgão, mas também afetando 

todo o seu bem-estar físico, social e emocional (VASCONCELOS et al., 2015).

O procedimento cirúrgico é dividido em três períodos: o pré-operatório que é 

definido a partir do momento da tomada de decisão de realizar uma cirurgia e vai 

até o momento em que o paciente se encontra na mesa operatória, cabe a equipe de 

enfermagem preparar o paciente quanto aos aspectos físicos e emocionais. O intra-

operatório, inicia no momento em que o paciente se encontra na mesa de cirurgia e 

termina com a admissão na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA). 

E por fim, o período pós-operatório, começa com a admissão na SRPA e termina 

com o acompanhamento na clínica ou no domicílio, constituindo-se papel da 

enfermagem a assistência direta as questões de homeostase, prevenção e tratamento 

de desconfortos e complicações, proporcionando ao paciente o retorno de suas 

atividades habituais. Nesse último período acontece a recuperação do paciente, 

incluindo-se as ações educativas para o autocuidado após a alta hospitalar como 

essenciais de modo a evitar possíveis complicações (GIORDANI et al., 2015; MAFETONI; 

HILGA; BELINI, 2011; VASCONCELOS et al., 2015).

Para tanto, Sistematização da Assistência em Enfermagem Perioperatória 

(SAEP) objetiva aperfeiçoar a qualidade da assistência, fornecendo um cuidado 

individualizado e humanizado, preservando a segurança do paciente, diminuindo 

os riscos de infecções e de complicações durante o andamento dos procedimentos, 

reduzindo o medo e a ansiedade dos pacientes e dos familiares em todo o seguimento 

perioperatório, proporcionando mais eficiência nos cuidados de enfermagem (SILVA; 

PATRÍCIA, 2015).
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Neste contexto, para um perioperatório adequado, é necessário que a 

enfermagem realize o planejamento da assistência de acordo com as particularidades 

de cada paciente, o tratamento escolhido e sua evolução ao longo da assistência 

(BRANDÃO; GALVÃO, 2013; SONOBE et al., 2016). Para Aredes e outros (2013) tal 

planejamento deve ser realizado considerando não apenas questões assistenciais, 

mas também administrativas, como por exemplo as condições de trabalho e o perfil 

dos atendimentos realizados. Ademais, requer uma completa interação da equipe 

multiprofissional, cuja interdisciplinaridade irá favorecer não só os pacientes como 

também seus familiares, proporcionando uma assistência eficaz através da prática 

e da troca de saberes.

A importância de se conhecer o perfil dos eventos cirúrgicos do serviço de saúde é 

otimizar o planejamento dos cuidados e proporcionar uma assistência mais segura ao 

paciente, preparando-o para a alta hospitalar e sua completa recuperação pós cirúrgica. 

Depois de traçado o perfil desses pacientes, será possível atender às suas demandas de 

saúde com mais especificidade, capacitando os profissionais a oferecerem um cuidado 

de forma individualizada e humanizada, focando na qualidade da assistência. 

As evidências epidemiológicas representam a realidade das condições de saúde 

de uma população, e podem ser aplicadas para orientar profissionais de saúde na 

organização e controle das atividades. As informações adquiridas proporcionam o 

conhecimento sobre aspectos pertinentes da população e a partir desse embasamento 

a enfermagem é capaz de realizar um planejamento das ações que serão realizadas 

com a finalidade de prestar uma assistência de qualidade (MARTINS et al, 2018).

Frequentemente, o enfermeiro trabalha coletando dados para registros e 

relatórios, e se esses dados forem analisados de forma epidemiológica, é possível 

uma melhor percepção sobre os problemas de saúde e da realidade assistencial. A 

epidemiologia colabora na ferramenta de busca proporcionando a integração de 

recursos e serviços, realiza a comunicação de profissionais da administração com 

os profissionais de saúde e habilita o enfermeiro para colocar em prática as ações 

planejadas (MARTINS et al, 2018).

O enfermeiro, como integrante ativo da equipe de saúde, tem como objetivo 

oferecer ao paciente um cuidado humanizado, sistematizado, promovendo o bem-

estar e satisfação dos pacientes, assim como a resolução de problemas relacionados 

à assistência e consequentemente evitando possíveis complicações, favorecendo a 

reabilitação (LUZ et al, 2014).

Assim, depreende-se que o conhecimento do perfil sócio-demográfico e 

epidemiológico dos pacientes é fundamental para o processo de planejamento e 

tomada de decisão relacionados à SAEP. Para que sejam traçados o perfil do serviço, 

é indispensável a coleta de informações, sendo estas necessárias para que sejam 

construídas metas de cuidados e melhoria da qualidade do atendimento. Além disso, 

importante ressaltar que conforme a necessidade da demanda pode-se buscar novas 

soluções para os problemas do serviço, de modo que as ações sejam direcionadas 

conforme as dificuldades identificadas (FEITOSA et al, 2010; GUIMARÃES, 2005).
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Desse modo, este estudo objetiva descrever o perfil de internação dos pacientes 

que realizaram procedimentos cirúrgicos no Hospital Universitário Lauro Wanderley. 

Esse estudo se justifica pela necessidade de conhecimento das demandas de condições 

cirúrgicas para organização do serviço e gerenciamento da assistência perioperatória.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, transversal, retrospectivo e 

com base em fontes secundárias. 

Os estudos epidemiológicos podem ser classificados em observacionais e 

experimentais. Os observacionais são classificados em descritivos e analíticos. O 

estudo epidemiológico descritivo, ao qual este artigo se refere, tem como objetivo 

estabelecer a distribuição de doenças ou condições de saúde segundo o tempo, o 

lugar e/ou as características dos indivíduos e pode fazer uso de dados secundários 

(como os deste estudo) e primários (TRUJILLO; COSTA et al., 2016). No tipo de estudo 

transversal, a pesquisa é realizada num período de tempo específico. E o estudo 

retrospectivo é realizado baseado nos registros do passado com desenvolvimento 

até o presente (GIL, 2019).

A população deste estudo foram os dados de internações para procedimentos 

cirúrgicos disponíveis no DATASUS, realizados no Hospital Universitário Lauro Wanderley 

(HULW), localizado na capital da Paraíba, com recorte temporal dos últimos quatro 

anos (2014 a 2018). 

A coleta dos dados ocorreu através de fonte secundária, utilizando o 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde DATASUS, no que se refere 

aos procedimentos hospitalares por local de internação. Essa fonte apresenta 

informações acerca da internação, valor dos serviços, média de permanência, taxa 

de mortalidade. Uma vez de posse dos dados, esses foram analisados através de 

estatística descritiva e interpretados à luz da literatura pertinente ao tema, com a 

justifica de favorecer o planejamento da assistência em saúde do referido serviço 

que está em um processo de mudanças relativas à organização e ampliação dos 

leitos de sua clínica cirúrgica, frente as demandas e necessidades estaduais.

Mesmo a coleta dos dados sendo de fonte secundária, não requerendo 

apreciação pelo comitê de ética em pesquisa, este trabalho respeitou os princípios 

éticos do Conselho Nacional de Saúde, Resolução nº 466/2012, como impessoalidade, 

transparência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fizeram parte dos resultados, dados acerca das internações decorrentes de 

procedimentos cirúrgicos realizados no entre os anos janeiro de 2014 e dezembro de 

2018, correspondendo 15.160 procedimentos cirúrgicos.  A distribuição das internações 
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por meses e ano está exposta na Figura 01. Os períodos com maior predomínio de internação foram nos meses de maio a agosto, 

momentos que demarcam final e início de semestre letivo na universidade pública federal, e comumente apresentam maior número 

de alunos realizando atividades práticas de componentes curriculares; e os períodos com menor freqüência de internações foram 

entre dezembro a fevereiro, demarcados por serem momentos nos quais há um reduzido número de alunos e professores, devido 

a férias escolares.

Figura 1. Distribuição das internações por meses e ano de 2014-2018. Novembro, 2019.
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Por se tratar de serviço de referência, no que concerne aos procedimentos 

cirúrgicos, recebe pacientes provenientes das variadas regiões metropolitanas do 

estado da Paraíba e de estados circunvizinhos. Conforme dados referentes ao local 

de residência, os municípios de procedência foram predominantemente da Paraíba 

(92,3%), com pacientes provenientes de todas as regiões metropolitanas do estado, 

principalmente de João Pessoa (69,5%), Guarabira (6,3%), Vale do Mamanguape (5%), 

Itabaiana (3,1%) e Cajazeiras (1,7%), porém houve casos nos quais os municípios de 

procedência são de fora de região metropolitana da Paraíba (7,7%).

O caráter de procedimentos cirúrgicos mais comuns foram os provenientes de 

Cirurgia obstétrica (25,8%), Cirurgia do aparelho geniturinário (17,5%), Cirurgia do 

aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal (15,9%), Pequenas cirurgias 

e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa (7%) e Cirurgia das vias aéreas 

superiores, da face, da cabeça e do pescoço (4,5%).

Tabela 01. Caracterização dos procedimentos cirúrgicos por grupos de procedimentos, 
média de permanência, valor médio da internação e taxa de mortalidade. Setembro, 2019.

Grupo de Procedimento
Média de 

permanência

Valor 
internação 

(Média)

Taxa de 
mortalidade

n % n n % n

Pequenas cirurgias e cirurgias de 
pele, tecido subcutâneo e mucosa 

970 6,4 0,9 240,10 1,4 -

Cirurgia de glândulas endócrinas 375 2,5 2,9 567,94 30,3 0,27

Cirurgia do sistema nervoso central 
e periférico 

137 0,9 2,8 1.471,11 8,6 -

Cirurgia das vias aéreas superiores, 
da face, da cabeça e do pescoço 

796 5,3 4,6 1.768,02 10,4 3,52

Cirurgia do aparelho da visão 107 0,7 0,8 882,95 5,2 -

Cirurgia do aparelho circulatório 118 0,8 3,1 873,44 5,1 4,24

Cirurgia do aparelho digestivo, 
órgãos anexos e parede abdominal 

2832 18,7 4,8 1.427,77 8,4 2,72

Cirurgia do sistema osteomuscular 143 0,9 12,7 2.183,92 12,8 8,39

Cirurgia do aparelho geniturinário 3041 20,1 1,8 402,67 2,4 0,20

Cirurgia de mama 739 4,9 0,6 399,85 2,3 -

Cirurgia obstétrica 3435 22,7 4,6 972,68 5,7 0,09

Cirurgia torácica 333 2,2 10,1 2.630,69 15,4 10,21

Cirurgia reparadora 76 0,5 1,6 506,16 3,0 -

Bucomaxilofacial 109 0,7 2,8 754,83 4,4 -

Outras cirurgias 1949 12,9 6,1 1.975,07 11,6 3,08

TOTAL 15.16 100 3,9 17.057,2 100 1,49

Fonte: DATASUS.
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A média de dias de internação foi de 3,9 dias, sendo com 0,0 dias de internação 

em cirurgias como postectomia, setorectomia / quadrantectomia, correção de 

hipertrofia de pequenos lábios, tratamento cirúrgico de coaptação de ninfas, 

orquidopexia unilateral, tratamento de ptose palpebral, e 34 dias. 

O máximo de média de dias de internação no caso de tratamento cirúrgico de 

má rotação intestinal, seguido de  gastrorrafia (31 dias), enucleação de globo ocular e 

esofagectomia distal sem toracotomia (29 dias), fasciotomia de membros superiores 

(27 dias), derivação ventricular externar-subgaleal externa (26 dias), preparo de 

retalho (25 dias); amputação/ desarticulação de membros superiores, tratamento 

cirúrgico de fratura, necrose ou infecção do esterno  e tratamento cirúrgico de artrite 

infecciosa (24 dias), pericardiocentese, tratamento de coágulo retido intratorácico 

e drenagem cirúrgica do iliopsoas (23 dias); gastrostomia videolaparoscopica e 

fasciotomia de membros inferiores (20 dias). 

A taxa de mortalidade foi de 1,49 entre os pacientes que realizaram cirurgias 

neste serviço. Os procedimentos que redundaram em maiores médias de gastos 

com as internações foram de cirurgia torácica (R$ 2.630,69) e cirurgia do sistema 

osteomuscular (R$2.183,92), sendo essas as cirurgias que também tiveram maior taxa 

de mortalidade cirurgia torácica (10,21) e cirurgia do sistema osteomuscular (143).

 O Sistema Único de Saúde (SUS) propõe uma articulação entre os três níveis 

de governo: federal, estadual e municipal, e sempre de acordo com os princípios da 

equidade, integralidade e universalidade e com base na descentralização da gestão 

e hierarquização do cuidado. Além disso, a regionalização é uma das diretrizes do 

SUS e tem como objetivo garantir a resolutividade das ações e dos serviços de saúde 

cuja complexidade e população ultrapasse o nível local/municipal (BRASIL, 2006).

Este Hospital Universitário é um serviço especializado de média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar, sendo referência para todo o estado, e 

estados circunvizinhos, possuindo uma alta credibilidade e reconhecimento pela 

população. Também se trata de um hospital de ensino de porte médio, no qual além 

de ser referência na atenção à saúde de alta complexidade, atua na formação de 

profissionais e no desenvolvimento tecnológico (BRASIL, 2009).

De acordo com o Ministério da Saúde, a alta complexidade envolve os 

procedimentos com alta tecnologia e custo, que oportuniza a população serviços 

qualificados13. Dentre tais procedimentos, estão as cirurgias de cabeça e pescoço 

(traqueostomia, tireoidectomia, tumores cervicais), procedimentos de fissura lábio-

palatais, cirurgias bariátricas, cirurgias vasculares, procedimentos de neurocirurgia. 

Os resultados da tabela 01 demonstram a especificidade e alta complexidade dos 

procedimentos realizados no serviço.

A média de dias de internação foi de 3,9. Segundo Carvalho e outros (2010) é 

importante ressaltar, que a alta hospitalar cirúrgica deve estar condicionada a uma 

avaliação da recuperação física e da psicomotricidade, observando se o paciente 

possui uma estabilidade dos sinais vitais, deambulação, ausência ou diminuição dos 

efeitos colaterais como náusea, vômito, tontura e dor, e sem nenhum sangramento.  
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Para tanto, diversas cirurgias demandam mais tempo de internação devido a 

especificidades do tratamento e questões relativas a condição do próprio paciente.

As cirurgias torácicas compreendem uma abordagem terapêutica ou diagnóstica 

de inúmeras patologias do tórax, uma vez que podem ser realizadas por meio do 

procedimento cirúrgico de toracotomia aberta ou por videotoracoscopia. As doenças 

pulmonares que podem demandar intervenção cirúrgica incluem processos patológicos 

de etiologia inflamatória ou infecciosa, neoplasias malignas ou benignas, sendo 

considerado padrão ouro no tratamento de tumores em estágios iniciais (GUIMARÃES; 

PEREIRA; OLIVEIRA, 2014; TERRA et al., 2016). 

A evolução da tecnologia e refinamentos dos procedimentos cirúrgicos, 

consolidam o papel das cirurgias torácicas minimamente invasivas em ressecções 

mais complexas, como lobectomias, segmentectomia anatômicas e pneumonectomias, 

evidenciando seus benefícios superiores em detrimento da cirurgia convencional, tais 

como: a realização de incisões menores, menor intensidade da dor no pós-operatório, 

menor taxa de complicações ventilatórias, menor resposta inflamatória ao trauma 

cirúrgico, menor tempo de drenagem torácica e de internação, preservação da 

função pulmonar e retorno mais rápido as rotinas habituais do paciente, contribuindo 

assim, para o aumento no quantitativo de procedimentos realizados e menor custo 

aos sistemas de saúde (GUIMARÃES; PEREIRA; OLIVEIRA, 2014; TERRA et al., 2016).

Importante ressaltar que dentre as Cirurgias do aparelho digestivo, órgãos 

anexos e parede abdominal encontram-se procedimentos contemporâneos, como 

as cirurgias bariátricas. A obesidade vem se caracterizando por ser uma epidemia 

mundial, e a cirurgia bariátrica surge na efetividade da perda de peso em pacientes com 

obesidade mórbida. Essa cirurgia é conhecida pelo seu alto custo e geralmente, requer 

uma internação em uma unidade de terapia intensiva (UTI) no pós-operatório imediato 

de pelo menos um dia, dependendo do paciente e do tipo de cirurgia, os cuidados na 

UTI requerem uma monitorização cardíaca e hemodinâmica e até mesmo na clínica 

necessita de equipamentos específicos como o uma cama apropriada, manguitos 

adequados, medicamentos, dentre outros. A permanência desses pacientes em UTIs 

nem sempre é indicada, vai depender se houve alguma intercorrência na cirurgia, 

até porque essas internações aumentam os custos hospitalares e essas indicações 

devem ser criteriosas, uma vez que o número de leitos nessas unidades é reduzido 

em relação a alta demanda (MELO et al., 2009; THORNTON; SAVEL; GROPPER, 2018).

Diversas variáveis podem influenciar no tempo de internação dos pacientes que 

foram submetidos à procedimentos cirúrgicos, dentre eles estão o estado nutricional 

do paciente, a idade, a patologia, comorbidades, dentre outros. Dentre as vias 

cirúrgicas, a cirurgia minimamente invasiva proporciona uma diminuição do tempo de 

internação e consequentemente uma rápida recuperação, o que acarreta também à 

um aumento da demanda de leitos e uma diminuição dos custos hospitalares (SOUSA 

et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2010).

A taxa de mortalidade foi de 1,49 entre os procedimentos cirúrgicos, os quais 

foram presentes, principalmente, em cirurgias torácicas (10,21), osteomuscular (8,39), 
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circulatório (4,24), das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço (3,52) 

e do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal (2,72).

A permanência do paciente internado devido a procedimento cirúrgico requer 

maior demanda de cuidado, maior exposição a possibilidade de infecção, aumento 

do gasto por procedimento, parte desses necessitando encaminhamento para UTI. 

As demandas para o tratamento intensivo, geralmente ocorrem no caso das cirurgias 

de grande porte (com mais de duas horas de duração), pacientes com extremos 

de idade e com doenças preexistentes, visando a estabilização hemodinâmica dos 

pacientes e devido a complicações que podem estar relacionadas a hipotermia, 

alterações no sistema cardiovascular e respiratório, perdas volêmicas (PONTES; 

SALAZAR; TORRES, 2013).

 Para a alta hospitalar cirúrgica, segundo Carvalho e outros (2010), esse 

processo pode estar condicionado a uma avaliação da recuperação física e da 

psicomotricidade, observando se o paciente possui uma estabilidade dos sinais vitais, 

deambulação, ausência ou diminuição dos efeitos colaterais como náusea, vômito, 

tontura e dor, e sem nenhum sangramento.

Face à variedade de especialidades e níveis de complexidade, surge a necessidade 

de maior competência da equipe para o cuidado na clínica cirúrgica, devido a possível 

presença de instabilidade hemodinâmica, curativos especializados, equipamentos 

e sondas, drenos. Isso requer um preparo por parte dos profissionais, exigindo 

uma competência técnica, conhecimentos e habilidades específicas ao paciente 

cirúrgico, muitas vezes necessitando de orientação e treinamento especializado, 

uma vez que esses cuidados específicos demandam um maior tempo na realização 

de procedimentos de maior complexidade (NASCIMENTO; JARDIM, 2015).

CONCLUSÃO

No período de 2014 a 2018 ocorreram 15.160 procedimentos cirúrgico no referido 

serviço de saúde.  Os procedimentos cirúrgicos mais comuns foram os provenientes 

de Cirurgia obstétrica (25,8%) e Cirurgia do aparelho geniturinário (17,5%), a média 

de dias de internação foi de 3,9 dias e a taxa de mortalidade foi de 1,49.

A alta variabilidade e especificidade dos procedimentos, a distribuição do tempo 

de internação (zero a 34 dias), a variação dos gastos e as diferenças entre as taxas 

de mortalidade expõem a diversidade de complexidade cirúrgicas e demonstram 

a necessidade de profissionais capacitados para atender tantas especificidades.

Este estudo apresenta como limitação o acesso restrito às informações de 

domínio público disponibilizadas pelo DATASUS. Porém, faz-se necessário ressaltar 

que esta plataforma se revela um importante mecanismo de transparência dos dados 

e de informações epidemiológicas do país.
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RESUMO

Objetivo: Descrever a consulta puerperal realizada pelo enfermeiro das Estratégia 

de Saúde da Familia da cidade de Belém. Metodologia: Trata-se de um estudo de 

campo, de caráter descritivo com abordagem qualitativa. A coleta dos dados ocorreu 

entre os meses de fevereiro e março de 2019 nas Unidades de Saúde da Família. Foram 

entrevistadas seis enfermeiras. A coleta de dados ocorreu mediante questionário 

estruturado, à interpretação foi efetuada a partir da análise do discurso do sujeito 

coletivo. Resultados: Do total de entrevistados predomina-se o maior número de 

profissionais do sexo feminino com idade de 31 a 40 anos e casados. 85,7% tinha 

especialização e a maioria já trabalha com acompanhamento a puérpera a mais de 

4 anos com uma  rotina mensal de 2 a 20 consultas de puerpério nas Unidades Básicas 

de Saúde no Município de Belém. Conclusão: Sugere-se que mais estudos adicionais 

sejam realizados para enriquecer ainda mais o conhecimento. Este estudo demonstrou 

que os desafios em relação ao atendimento básico, seguem o que é preconizado 

como política nacional para atendimento pós-parto.

Descritores: Puérperas. Consulta de Enfermagem. Enfermeiro.

ABSTRACT

Objective: To describe the puerperal consultation performed by the nurse of the Family 

Health Strategy of the city of Belém. Methodology: This is a field study, with a descriptive 

1 Graduação em enfermagem. Enfermeira da Estratégia de saúde da família do município de Belém-PB

2 Graduação em enfermagem. Mestra em Motricidade Humana. Professor do Centro Universitário de 
João Pessoa- (UNIPE)

3 Graduação em enfermagem. Doutora em Enfermagem pela UFPB. Professor do Centro Universitário de 
João Pessoa- (UNIPE)
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character with a qualitative approach. Data collection took place between February 

and March 2019 in the Family Health Units. Eight nurses were interviewed. The data 

collection was carried out through structured questionnaire, to the interpretation 

was made from the discourse analysis of the collective subject. Results: Of the total 

number of interviewees, the highest number of female professionals aged 31 to 40 

years and married was predominant. 85.7% had specialization and most of them 

already work with follow - up of the puerperium for more than 4 years with a monthly 

routine of 2 to 20 puerperal consultations in the Basic Health Unit in the Municipality 

of Belém. Conclusion: It is suggested that further studies be conducted to further 

enrich knowledge. This study demonstrated that the challenges regarding basic care 

follow what is recommended as a national policy for postpartum care.

Descriptors: Puerperas. Nursing Consultation. Nursing.

INTRODUÇÃO

A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem como principal finalidade a reorganização 

da atenção básica no país. É considerada uma estratégia de expansão e qualificação 

da atenção básica por fortalecer a premissa de levar a saúde para perto das famílias 

e ser a porta de entrada nos serviços. Atua com equipes multidisciplinares, compostas 

no mínimo por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um técnico de 

enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde (BRASIL, 2011). 

Dentro da ESF o enfermeiro possui a atribuição de coordenador da assistência 

de enfermagem, isso garante a ele organizar, capacitar e garantir por meio de suas 

orientações a assistência efetiva ao usuário e da equipe em geral. Uma de suas 

atribuições é atender a mulher no puerpério. A atenção à mulher e ao Recém-Nascido 

(RN) no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental 

para a saúde materna e neonatal (ACIOLI et al., 2014).

O pós-parto é uma fase da vida da mulher que precisa ser avaliado com 

especial atenção por englobar inúmeras modificações. O nascimento de um bebê, 

principalmente quando se trata do primeiro filho, pode vir a ser encarado como um 

processo assustador e gerar grande ansiedade e temor para a gestante, sem falar 

nas complicações que também podem aparecer nesse período (LIMA et al., 2017).

As principais complicações do puerpério são hemorragia, hipertensão arterial, 

infecção puerperal, ingurgitamento mamário, mastite, entre outras, além de apresentar 

maiores riscos de desenvolver transtornos mentais como a depressão pós-parto, 

pois suas defesas físicas e psicossociais são direcionadas aos cuidados com o bebê 

(CABRAL et al., 2011). Diante dessas complicações que podem surgir durante o pós-

parto, os cuidados de enfermagem são imprescindíveis para a saúde da mulher 

(ACIOLI et al., 2014).

Portanto, recomenda-se uma visita domiciliar na primeira semana após a alta 

do bebê e em casos em que o RN tenha sido classificado como de risco, essa visita 
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deverá acontecer nos primeiros três dias após a alta. O retorno da mulher e do 

recém-nascido ao serviço de saúde, de 7 a 10 dias após o parto, deve ser incentivado 

desde o pré-natal, na maternidade e pelos agentes comunitários de saúde na visita 

domiciliar (BRASIL, 2017).

É importante destacar também, que a visita domiciliar é compreendida como 

uma ferramenta estratégica do cuidado, que segundo o Ministério da Saúde, é 

considerada característica do processo de trabalho das equipes de atenção básica. 

Quando se fala em saúde da mulher, pode-se destacar grupos que são prioritários para 

atendimento domiciliar, no qual enquadra-se a atenção domiciliar as puérperas, haja 

vista que, o cuidado durante o puerpério deve ser imediato, pois visa uma assistência 

individual e holística, estabelecendo vinculo de confiança com a puérpera e toda 

sua família (MEDEIROS et al., 2016).

A consulta de enfermagem no puerpério tem como objetivos, avaliar o estado de 

saúde da mulher e do recém-nascido, orientar e apoiar a família para a amamentação, 

orientar os cuidados básicos com o recém-nascido, avaliar interação da mãe com 

o recém-nascido, identificar situações de risco ou intercorrências e conduzi-las, 

orientar o planejamento familiar, agendar consulta de puerpério até 42 dias após o 

parto (MEDEIROS et al., 2016).

Uma vez que boa parte das situações de morbidade e mortalidade materna e 

neonatal acontece na primeira semana após o parto, o retorno da mulher e do recém-

nascido ao serviço de saúde deve acontecer logo nesse período. Os profissionais e 

os serviços devem estar atentos e preparados para aproveitar a oportunidade de 

contato com a mulher e o recém-nascido na primeira semana após o parto para instituir 

todo o cuidado previsto para a “Primeira Semana de Saúde Integral” (BRASIL, 2012).

O município de Belém situa-se na região do brejo, estado da Paraíba, distante 

cerca de 120 km da capital João Pessoa, tendo ainda, uma área territorial de 153 Km² 

estando subdividido em 54 comunidades rurais, e um distrito, com uma população 

de 17.093 habitantes. A preferência pela cidade sucedeu pelo fato de ser residência 

da autora, possibilitando, portanto, melhor acesso as Unidades de Saúde. 

Atualmente o município de Belém conta com oito Equipes de Saúde da Família, 

distribuída em 100% de toda a área territorial, por ser uma cidade distante da capital 

e também por apresentar algumas fragilidades nos atendimentos a puérperas, faz-

se necessário conhecer qual a consulta puerperal do enfermeiro no município de 

Belém, Sendo assim com propósito de conhecer a realidade da assistência prestada 

a puérpera em nível de ESF surge o seguinte questionamento: Como está sendo feita 

a consulta de enfermagem no puerpério já que é uma das metas do ministério da 

saúde? E para responder tal questionamento traçou-se como objetivo descrever a 

consulta puerperal realizada pelo enfermeiro da Estratégia de Saúde da Familia da 

cidade de Belém-PB.
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METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de campo, tipo exploratório, descritiva, fundamentada 

na abordagem qualitativa. Foi desenvolvida em seis unidades de saúde da família, 

zona urbana e rural do município de Belém, com cobertura territorial de 75%, sendo 

duas na zona rural, uma no distrito, e três na zona urbana. 

Foi considerado como critério de inclusão: ser enfermeiros da ESF no município 

de Belém e como critério de exclusão os enfermeiros que se recusassem a participar 

da pesquisa ou com respostas incompletas. As enfermeiras foram convidadas a 

participar do estudo e receberem informações sobre os objetivos da pesquisa, modo 

de participação e garantia de anonimato na divulgação dos resultados conforme 

os aspectos éticos da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012). E após concordarem, foram solicitadas a 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta individual de 

dados foi realizada entre fevereiro e março de 2019, por meio de entrevista usando um 

questionário semiestruturado, nas dependências das Unidades de Saúde da Família 

do município de Belém-PB, nos dias previamente agendados. Os participantes do 

estudo foram 75% dos enfermeiros que atuam nas Unidades Básicas de Saúde. 

O processamento e a análise dos dados foram consolidados tendo como ponto 

de partida a técnica de análise de conteúdo.  Trata-se de uma técnica de tabulação 

e organização de dados qualitativos (FIGUEIREDO et al., 2013). A análise de conteúdo 

é entendida como uma técnica qualitativa centrada na interpretação das falas dos 

participantes, na frequência de ocorrências e na interligação de determinadas 

categorias temáticas a serem analisadas (HSIEH, 2005).

Os dados de caracterização dos participantes do estudo foram distribuídos 

em percentuais relativos e absolutos e dispostos em tabelas para uma melhor 

compreensão. A fim de manter sigilo e anonimato dos sujeitos, os depoimentos 

transcritos foram identificados através das seguintes siglas: ENF. 01, ENF.02... e assim 

por diante. O estudo seguiu as recomendações da resolução 466/2012 do CNS e suas 

complementares e teve parecer aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Centro Universitário de João Pessoa. Sob CAAE n° 3.057.212.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

A população era de oito enfermeiras e a amostra foi composta de seis 

participantes, pois dos oitos sete responderam e uma não quis participar, desses sete 

aplicados um não foi completamente respondido. Portanto a amostra foi constituída 

por seis profissionais. Todas do sexo feminino, esse dado remete uma profissão que 

tem em suas raízes históricas a mulher como precursora. No Brasil, segundo a pesquisa 

da FIOCRUZ/COFEN,(2015), 84,6% dos enfermeiros atuantes são do sexo feminino. E, 
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as mulheres representam 73% dos empregos na área da saúde, os dados da pesquisa 

mostraram que 83% da equipe de enfermagem é formada quase que integralmente 

de mulheres (ESSER et al., 2012).  No entanto, percebe-se um novo cenário, segundo 

Machado (2016) os dados demonstram que há uma presença crescente do contingente 

masculino na enfermagem, mostrando como uma tendência que veio para ficar. 

Quanto à faixa etária dos pesquisados, na tabela 1 observa-se que 42,8% 

(n=03) estão na faixa de 31 a 40 anos. Na pesquisa da FIOCRUZ/COFEN (2015), 22,3% 

dos enfermeiros (a) estão dentro dessa faixa etária, reforçando a estatística, que 

demostrou que os profissionais são de idade compatível com a do mercado de 

trabalho. Como pode ser observado na tabela 1.

Tabela 1. Distribuição dos dados relacionados à faixa etária dos participantes. João 
Pessoa-PB, 2019.

 Faixa etária   nº %

 31 a 40 anos 3  42,8%

41 a 50 anos 2 28.8%

50 a mais de 60 1 14,2%

Total  6 100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Em relação ao estado civil dos pesquisados, foram na sua maioria casados, 

66,6% (n= 04), seguido de 33,3% (n=2) solteiros. Os dados coletados convergem com os 

encontrados por (SILVA, 2012) em sua pesquisa, segundo ele a maioria dos profissionais 

de enfermagem são solteiros, representando 83,95% do total. Observado na tabela 2.

Tabela 2. Distribuição dos dados relacionados ao estado civil dos participantes (n=6). João 
Pessoa-PB, 2019.

Estado civil                      nº %

Solteiros 2 33,3%

Casados 4 66,6%

Total 6 100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Em relação à formação, ou seja, titulação dos participantes da pesquisa, 

conforme tabela 3, identificou-se que 100% (n=6) são especialistas em áreas importantes 

para prestar um bom atendimento nas UBS´s. Pode-se afirmar que os Enfermeiros 

têm experiência para atuar na assistência primária. Interessante ressaltar que as 

especializações estão condizentes com a área de atuação e o Município está dentro 

da realidade nacional, onde, 80,1% dos profissionais enfermeiros no Brasil possuem 

pós-graduação, conforme pesquisa (COFEN, 2015).
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Tabela 3. Distribuição dos Dados Relacionados à titulação dos participantes (n=6). João 
Pessoa-PB, 2019.

Titulação nº %

Especialização em Saúde da família 6 100%

Especialização em Saúde Coletiva 0 00

Especialização em Urgência e Emergência 0 00

Total 6 100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

 Quanto ao número de atendimento de mulheres puérperas, os profissionais 

pesquisados, possuem um número entre 2 a 25 consultas puerperais mensalmente. 

Os dados mostram que a maioria desses profissionais tem uma boa experiência no 

atendimento a puérpera e essas consultas servem tanto para a avaliação do estado 

geral da mulher e RN como avaliação do vínculo e demais aspectos importantes que 

envolvam a relação da mãe/pai/família e o bebê. As consultas também propiciam 

o fortalecimento do vínculo desses com a UBS (BRASIL, 2017).

Tabela 4. Distribuição dos dados relacionados ao número de consultas puerperal 
mensalmente. João Pessoa-PB, 2019.

Consultas mensais nº %

 2 a 20 4 66,6%

20 ou mais 2 33,4%

Total 6 100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

DADOS SUBJETIVOS DA PESQUISA

De acordo com as falas do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 100% (n=6) dos 

profissionais de enfermagem já haviam realizado vinte ou mais consultas puerperais 

mensais. Diante do exposto pode-se referenciar uma boa frequência de atendimentos a 

puérperas nas unidades pesquisadas. Após a análise dos dados, foi possível selecionar 

quatro categorias temáticas: 1- consulta do enfermeiro centrada no puerpério 

(orientação da puérpera); 2-Consulta do enfermeiro voltada para o relacionamento 

interpessoal;3- consulta do enfermeiro centrada na influência de terceiros que fragiliza 

o cuidado; 4-consulta do enfermeiro centrada em um cuidado mais humanizado.



223 

CONSULTA DO ENFERMEIRO CENTRADA NO PUERPÉRIO (ORIENTAÇÃO DA 
PUÉRPERA)

O puerpério ou pós-parto é um período cronologicamente variável durante o qual 

as modificações locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e parto no organismo 

da mulher, retornam às condições vigentes antes da gravidez. As transformações 

que se iniciam no puerpério, com a finalidade de restabelecer o organismo da mulher 

à situação não gravídica, ocorrem não somente nos aspectos genital e endócrino, 

mas no seu todo (FEBRASGO, 2010). Podendo ainda ser dividido em três períodos, 

sendo: imediato que vai do primeiro até o decimo dia, tardio do decimo primeiro ao 

quadragésimo quarto dia e remoto a partir do quadragésimo quinto dia (VIEIRA et 

al., 2010).

É preconizado que os profissionais da maternidade, no momento da alta 

hospitalar, realizem o encaminhamento da puérpera e do RN através da estratégia de 

“Alta Segura” para a equipe de saúde da comunidade em que os dois estão vinculados. 

Recomenda-se ainda a realização de uma visita domiciliar, pelos profissionais da 

ESF, à puérpera após a alta da maternidade e a consulta puerperal em até 10 dias, 

preferencialmente com sete dias (FEBRASGO, 2010). 

A visita domiciliar à puérpera deve incluir também a visita ao RN conforme 

preconizado no Protocolo de Atenção Primária à Saúde da Criança Portaria SES-DF 

nº 41, de 28 de fevereiro de 2014 e, se possível, os agendamentos de consulta puerperal 

e do RN devem ser no mesmo período não só para facilitar o deslocamento de ambos, 

mas também para avaliar o vínculo e demais aspectos importantes que envolvam a 

relação da mãe/pai/família e o bebê (BRASIL, 2017).

O período puerperal na maioria dos casos evolui bem e necessita de poucas 

intervenções, mas em alguns casos pode haver complicações graves e emergências, 

levando ariscos de morte que devem ser tratados (CABRAL et al., 2011). No entanto, 

é fundamental a assistência da enfermagem a fim de evitar complicações nesse 

período. O trabalho de prevenção ainda é o melhor meio de se evitar complicações 

na saúde da mulher no pós-parto. Por isso a estratégia de saúde da família é um 

meio para a promoção da saúde e esta pesquisa vai ao encontro dessa afirmação 

quando se observa as falas dos enfermeiros dessa pesquisa.

Durante as falas observou-se uma preocupação do enfermeiro com as orientações 

que poderiam ser referidas e repassadas pelo mesmo durante a consulta:

[...]”fazemos a consulta no intuito de orientar a mãe no que diz respeito a 

amamentação e cuidados com o RN”(ENF 2);

[...]” orientá-la na higiene pessoal e quando cesárea”(ENF 3);

[...] ”Prescrição do sulfato ferroso e orientação a puérpera com relação a 

alimentação e cuidados dela e do RN”(ENF. 5). 
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Os enfermeiros demonstraram em suas falas preocupação sobre as dúvidas que 

a puérpera possa ter. As orientações estavam voltadas para que todas as dúvidas 

fossem sanadas 

[...] ”questiono sobre dúvidas que a puérpera possa ter” (ENF 4);

[...]” Ficar à disposição para tirar qualquer dúvida e marcar retorno após 

40 dias” (ENF 03)

Também foi observado nas falas dos enfermeiros que durante as consultas 

de enfermagem eles observam e questionam se é seguindo as orientações que 

foram passadas, o agendamento para o retorno da consulta foi uma preocupação 

demostrada, como pode ser observado abaixo:

[...] “e marcar retorno após 40 dias na UBS, para escolher o método 

anticoncepcional” (ENF 3)

[...] “Quando completa 40 dias é realizada outra visita onde se encerra o 

puerpério” (ENF 05)

[...] “A segunda visita acontece em até 42 dias após o parto” (ENF 06)

Nas falas dos sujeitos da pesquisa, percebeu-se que a existe uma preocupação 

com a avaliação pós-parto das puérperas e os RN, em especial em fornecer informações, 

é de extrema importância esse acompanhamento pelos profissionais. Segundo o 

caderno 32 da atenção básica tais ações contribuem para a redução da mortalidade 

infantil (BRASIL, 2011). Durante os primeiros dias, são realizadas orientações básicas 

preconizadas nesta estratégia. As orientações objetivam a triagem neonatal, a 

triagem auditiva, a checagem de vacinação BCG e de hepatite B e a avaliação do 

aleitamento materno, para orientação e apoio. A atenção à mulher e RN no pós-

parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde 

materna e neonatal (BRASIL, 2012). Outra fala que foi bem citada foi em relação às 

orientações que são passadas para as puérperas, que quando são colocados em 

prática por elas é um sinal que elas entenderam o quanto é importante seguir as 

recomendações corretas e assim evitar problemas que possam vim a surgir.

CONSULTA DO ENFERMEIRO VOLTADO PARA O RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

Um dos objetivos da primeira consulta de enfermagem realizada à puérpera 

e ao RN dentre tantas coisas a servem ofertadas, o envolvimento voltado para o 

relacionamento interpessoal é de suma importância para se formar vinculo com a 

família da puérpera, sendo que durante a consulta o enfermeiro não deve esquecer 

de: Avaliar o estado geral da mulher e do RN; Investigar as relações familiares 



225 

comunicação entre os membros familiares, papeis de cada membro, organização 

familiar – exemplo: mãe chefe de família, responsável pelo cuidado da criança, entre 

outras características (BRASIL, 2017).

Facilitar o acesso ao serviço de saúde; Possibilitar ou fortalecer o vínculo das 

famílias com a equipe de saúde; Escutar e oferecer suporte emocional à família 

durante os atendimentos ou visitas domiciliares; Estimular o desenvolvimento da 

parentalidade; Orientar a família sobre os cuidados com o bebê; Identificar sinais 

de depressão puerperal (tristeza, choro fácil, desalento, abatimento, mudança de 

humor, anorexia, náuseas, distúrbios de sono, insônia inicial e pesadelo, ideias suicidas 

e perda do interesse sexual; a depressão puerperal apresenta, geralmente, início 

insidioso entre 2ª a 3ª semana do puerpério) (BRASIL, 2017). . 

Promover e apoiar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do 

RN; Prevenir lesões não intencionais; Identificar sinais de perigo à saúde da puérpera 

e da criança; Orientar sobre os métodos disponíveis para planejamento reprodutivo; 

Agendar a primeira consulta de puerpério e de acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil na UBS, sete dias de vida do RN, após a alta da maternidade 

(BRASIL, 2017). 

Nesse estudo verificou-se que as puérperas moram com seus familiares de forma 

estruturada, sendo este aspecto de fundamental importância para a harmonia 

entre mãe e filho pois é através do vínculos afetivos na família que os seus membros 

encontram o apoio necessário para ultrapassar os obstáculos presentes na fase de 

puerpério (FIGUEREDO,2012)

Para tanto o enfermeiro, deve estabelecer um contato harmonioso com essa 

família e isso é o que pode ser encontrado nas falas dos enfermeiros, quando em 

consulta com as puérperas da comunidade. Durante as falas observou-se o incentivo 

do enfermeiro com os relacionamentos interpessoal entre os membros da família e 

entre a equipe de saúde e a puérpera como forma de acolher melhor essa mulher 

no pós-parto. 

[...] “Presença do pai e outros familiares envolvidos no processo do cuidar 

do binômio”(ENF 1);

[...] “que juntos mãe, pai e mais familiares e equipe de saúde juntos celebram 

a chegada do novo ser” (ENF 3);

[...] “muito gratificante está junto com mães e filho”(ENF 4);

[...] “com relação a receptividade, o carinho com que os pacientes nos 

recebem” (ENF 5).

Observou-se através dos discursos, que a relação construída entre o profissional 

e os pacientes é considerada como ponto positivo, tem afetividade, o que demonstra 

a dedicação e o empenho do profissional. Uma fala citada é sobre a importância do 

pai no acompanhamento desse momento.
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De acordo com Nascimento (2019), faz-se importante o acompanhamento do 

pai desde o pré-natal e principalmente no puerpério, visto que a presença do homem 

nas consultas de puerpério já o condiciona para o desenvolvimento dos cuidados, 

permitindo ainda que conheçam mais a respeito das fases do desenvolvimento da 

criança. Com isso, além de dar apoio à mulher, essa ajuda paterna proporcionará 

uma interação precoce e vigorosa entre o pai e o bebê favorecendo o crescimento 

saudável da criança. A mulher tem um papel fundamental na inserção do pai nos 

cuidados, fazendo com que eles se sintam apoiados e estimulados para exercer 

essas ações.

CONSULTA DO ENFERMEIRO CENTRADA NA INFLUÊNCIA DE TERCEIROS QUE 
FRAGILIZA O CUIDADO

Nas falas observou-se a questão das influências dos familiares, principalmente os 

avós, sobre as orientações de enfermagem quanto ao puerpério. É importante destacar 

que os familiares, conseguem de forma muito rápida influenciar negativamente 

fragilizando o cuidado:

[...]“seus amigos e familiares dão opiniões diversas em relação ao RN e a 

puérpera, atrapalhando o que foi passado e orientado pela equipe de 

saúde”(ENF 4);

[..]”pois o costume dos familiares de que o leite materno não satisfação bebê 

e de que o bebê sente sede ainda mesmo só que amamente, essa digo, esse 

entendimento por parte dos avós ainda é muito forte” (ENF 6).

Os familiares acreditam na crença do leite não satisfazer o bebê, ou que 

ele pode sentir sede. Sabemos que o leite materno contém toda a água de que a 

criança necessita, mesmo se ela residir em locais de clima quente. A água e os chás 

são oferecidos às crianças, já nos primeiros dias de vida com intuito de acalmar o 

bebê, aliviar dores, prevenir e tratar resfriados e principalmente para matar a sede 

da criança (MARQUES et al., 2011).

O que nos faz crer que o mais adequado nesses casos de aparente sede da 

criança é o profissional de saúde entrar em ação, de um modo que venha a sanar 

as dúvidas referentes à introdução de água e outros líquidos, antes dos seis meses 

de vida da criança, passando as orientações de forma correta quanto aos riscos 

dessa prática precoce vindo a incentivar as puérperas a oferecerem o leite materno 

exclusivo (MARQUES et al., 2011).

Outra fala citada que chamou atenção foi sobre as opiniões diversas de amigos, 

familiares em relação à puérpera e o RN que acabam atrapalhando o que foi passado 

e orientado pela equipe de saúde. Sabemos que a mulher sofre influências em seu 

meio de convívio as quais acabam interferindo nas orientações que foi passada pela 
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equipe de saúde, o puerpério é um momento que a mulher está vulnerável as opiniões 

e conselhos das pessoas com as quais ela tem convivência.

CONSULTA DO ENFERMEIRO CENTRADA EM UM CUIDADO MAIS HUMANIZADO

[...] “possamos passar mais conhecimentos e com isso diminuir as patologias 

que venham a apresentar tanto com a mãe puérpera como com o RN” (ENF 2);

[...] “bom atendimento nas maternidades, com parto humanizado (ENF 3);

[...]“para melhorar a frequência da puérpera na consulta de enfermagem 

pós-parto, pois [...]muitas não voltam a unidade para essa última (ENF 6);

[...] “No que se refere ao atendimento de enfermagem de acordo com a 

sistematização da assistência através da NANDA. Como enfermeira eu acho 

completa e de muito valor, pois o cuidado de enfermagem é essencial para 

o estado de saúde de nossos pacientes em especial as puérperas” (ENF 5).

Na consulta puerperal de enfermagem, uma atenção de qualidade e humanizada 

é fundamental para a saúde materna e do recém-nascido, visto que um período 

onde a mulher se encontra mais vulnerável, fragilizada emocionalmente com dúvidas 

e até insegura, cabe ao enfermeiro trata-la com respeito, carinho e escutar suas 

necessidades, tirando suas dúvidas.

De forma geral, a Política de Humanização (PNH) conceitua humanização 

como a valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de produção de 

saúde, dentre os usuários, trabalhadores e gestores. Ainda segundo a política, deve 

ser enfatizado o direito a autonomia dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, 

o estabelecimento de vínculos e a participação coletiva do processo de gestão 

(NASCIMENTO et al., 2015).

CONCLUSÃO

O nascimento de um bebê é um evento que gera um processo de mudança 

significativo no corpo, na vida das mulheres e sua família, e pode acarretar dúvidas 

e ansiedade o que demanda estratégias especificas para a saúde dessa família 

através das Unidades Básicas de Saúde.

Diante do exposto constatou-se que o resultado do trabalho apontou que existe 

essa assistência de enfermagem conforme o que o Ministério da Saúde preconiza. No 

resultado se viu que a rotina mensal de consultas puerperais é de 2 a 20 nas Unidades 

de Saúde do Município de Belém-PB. No que se referiu à consulta de enfermagem 

percebeu-se que esses profissionais entrevistados têm uma preocupação com a 

avaliação pós-parto das puérperas e RNs, onde eles procuram passar todas as 



228 

orientações necessárias, sanar todas as dúvidas que possam surgir das puérperas e 

assim prestar um atendimento mais humanizado criando um vínculo com elas e seus 

familiares, o que é de grande importância para o sucesso dessa assistência.

A dificuldade encontrada durante a pesquisa foi a resistência dos profissionais 

colocando dificuldades para não responder a pesquisa, alegavam está sem tempo, 

para volta lá depois, outros para levar o questionário e responder em casa. De acordo 

com os resultados dessa pesquisa é importante para área da enfermagem que os 

profissionais tenham mais interesse em contribuir com as pesquisas.

Sendo assim sugere-se que mais estudos adicionais sejam realizados para 

enriquecer ainda mais o conhecimento. Este estudo demostrou que os desafios em 

relação ao atendimento básico seguem o que é preconizado pela política nacional 

de atendimento pós-parto.
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RESUMO

Objetivo: Analisar as notificações compulsórias do SINAN com ênfase na Síndrome de 

Burnout em enfermeiros no Brasil no período de 2014 a 2016.  Metodologia: Estudo de 

abordagem exploratória, descritiva, longitudinal do tipo série temporal que envolveu 

coleta e apresentação de conjuntos dos dados de acometimento do adoecimento 

em saúde do trabalhador dando ênfase na SB em um âmbito nacional A amostra 

foi coletada através dos resultados das informações do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação- SINAN ,tendo sua série histórica construída entre os 

anos de 2014 a 2016. Resultados: foram notificados 454.208 casos, distribuídos em 

números absolutos: acidentes com material biológico com 160.163; intoxicação 

exógena com 142.056; acidentes graves com 116.320; LER/DORT com 26.487; saúde 

mental relacionada ao trabalho com 3.399, perda auditiva relacionada ao trabaho 

com 2.980; dermatoses com 2.107; pneumocomiose com 761; câncer realcionado ao 

trabalho com 604.  Conclusão: Evidenciou um crescimento gradativo nas notificações 

dos transtornos mentais relacionado ao trabalho, em 2016 houve um crescimento em 

relação ao ano de 2014, tendo a Síndrome de Burnout em enfermeiros um resultado 

de 2 casos notificados.

Descritores: Saúde do Trabalhador.  Enfermagem.  Síndrome de Burnout.

1 Enfermeira graduada pelo Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ
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ABSTRACT

Objective: To analyze compulsory notifications from SINAN with an emphasis on Burnout 

Syndrome in nurses in Brazil from 2014 to 2016. Methodology: Study of an exploratory, 

descriptive, longitudinal approach of the time series type that involved the collection 

and presentation of sets of data on involvement of illness in occupational health 

with emphasis on BS at a national level The sample was collected through the results 

of information from the Information System for Notifiable Diseases - SINAN, having 

its historical series built between the years 2014 to 2016. Results: were 454,208 cases 

were reported, distributed in absolute numbers: accidents with biological material 

with 160,163; exogenous intoxication with 142,056; serious accidents with 116,320; RSI 

/ DORT with 26,487; work-related mental health with 3,399, work-related hearing loss 

with 2,980; dermatoses with 2,107; pneumocomiosis with 761; cancer related to work 

with 604. Conclusion: There was a gradual growth in the notifications of work-related 

mental disorders, in 2016 there was an increase in relation to the year 2014, with the 

Burnout Syndrome in nurses a result of 2 notified cases.

Descriptors: Occupational Health. Nursing. Burnout syndrome.

INTRODUÇÃO

O trabalho é a atividade sobre o qual o ser humano emprega a sua força para 

produzir os meios para o seu sustento, independente de sua estrutura social em que 

está inserido, apropriando de recursos da natureza para as necessidades humana 

(MARX, 2012).

Sendo assim, o trabalho tornou se um produto de valor de uso, ou seja, o ser 

humano usa o trabalho para gerar lucro através do recebimento financeiro, o salário, 

sobre o trabalho exercido, onde há um acúmulo de bens e capital, e para que haja 

cada vez mais lucros há um sacrifício para com o trabalhador, com a longa jornada 

laboral e baixa remuneração.

A saúde do trabalhador é temática de relevância cientifica e epidemiológica 

tendo em vista seus danos, pois gera um impacto negativo na vida do trabalhador, e 

está associada às relações entre o trabalho, o processo saúde/doença, e as condições 

de gênero. Atua direta e indiretamente no corpo do individuo, especialmente ao que 

diz respeito à saúde mental, no que envolve aspectos psicossociais o adoecimento 

torna-se de difícil diagnóstico, não só pelo profissional de saúde, mas pelo próprio 

trabalhador em reconhecer sua situação de adoecimento (BRASIL,1999).  

No que versa a saúde do trabalhador, a CLT possui influência no texto 

constitucional, no capítulo V da constituição é possível observar a preocupação 

com o ambiente de trabalho, com as condições salubres e com a segurança do 

trabalhador (BRASIL, 1943).
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A Lei Orgânica da Saúde (LOS; Lei 8.080/90), que regulamentou o SUS e suas 

competências, trata do campo da Saúde do Trabalhador, onde considera o trabalho 

como importante fator determinante/condicionante da saúde, como cita no art. 

16 § V e diz que o SUS deve participar da definição de normas, critérios e padrões 

para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política 

de saúde do trabalhador (BRASIL, 1990).

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) tem a 

finalidade de definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados 

pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento 

da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando à 

promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade 

decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos (PNSTT, 2012).

 Conforme o Art. 2 da PNSTT:

Todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente de sua 

localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de 

trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, 

assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, 

estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado são sujeitos desta 

Política (BRASIL, 2012).

Estudos epidemiológicos, no campo da saúde do trabalhador, têm demonstrado 

que as características da organização do trabalho estão associadas a incidência de 

transtornos mentais  contudo, os aspectos subjetivos que o envolvem tornam difícil 

o seu diagnóstico e a consequente notificação (BRITO, 2014).

O Ministério da Saúde (BRASIL, 1999) agrupa os fatores de risco em cinco grupos 

que são: risco físico(ambiente térmico, ruído, radiações ionizantes, ambiente mal 

iluminado, pressões anormais, vibrações, eletricidade.), químicos (sólidos – poeiras, 

fumos; líquidos – vapores, gases, irritantes – asfixiantes; anestésicos – narcóticos; 

sistêmicos – carcinogênicos; inflamáveis – explosivos; corrosivos), biológicos (contato 

com animais peçonhentos; contato ou manuseio com microorganismos patogênicos; 

contato com vetores de doenças infecto-contagiosas), acidentes do trabalho 

(quedas; lesões no manuseio de máquinas e instrumentos;  choque de veículos; outros 

impactos mecânico)., ergonômicos (postura, fadiga e problemas osteoarticulares 

e ostomusculares) e psicossociais (depressão, esgotamento psicológico,  trabalho 

em turnos alternados e noturnos; trabalho repetitivo e monótono; ritmo de trabalho, 

cobrança e produtividade; mecanismos de coerção e punição).

Por meio da Portaria MS 777/2004 o Ministério da Saúde regulamenta a notificação 

compulsória de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, sendo substituída 

pela Portaria MS 104/2011, onde define a relação de doenças e agravos em Saúde 

Pública de Notificação compulsória (BRASIL, 2004).

Toda empresa que mantém empregados regidos pela CLT é obrigada a informar 

à Previdência Social todos os acidentes de trabalho por meio da CAT até o primeiro dia 
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útil seguinte ao da ocorrência, mesmo que não ocorra afastamento das atividades. 

Em caso de óbito, a comunicação deve ser imediata. A empresa que não informar o 

acidente no prazo legal estará sujeita à aplicação de multa conforme disposto nos 

artigos 286 e 336 do Decreto nº 3.048/1999.

O SINAN foi regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1882 de 18 de dezembro de 

1997, tornando obrigatória a alimentação regular da base de dados nacional pelos 

municípios, estados e Distrito Federal, bem como designando a Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA), através do Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI), como 

gestora nacional do Sistema, com o objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 

gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas 

de governo, por intermédio de uma rede informatizada, para apoiar o processo de 

investigação e dar subsídios à análise das informações de vigilância epidemiológica das 

doenças de notificação compulsória, sendo fundamental a utilização de instrumentos 

de coleta padronizados o pela SVS/MS (BRASIL, 2007).

Segundo a Portaria Nº 1.271/1984 e a Portaria Nº 1.984/2014 fica instituído no país 

o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAN, que é alimentado pelas 

notificações e investigações de doenças e agravos que constam da lista nacional de 

doenças de notificação compulsória, incluindo as doenças e agravos relacionados 

ao trabalho. Sendo elas: Acidentes graves; Dermatose; Perda auditiva causada por 

ruído no trabalho; Pneumocomiose; Câncer relacionado ao trabalho, Intoxicação 

Exógena; Acidentes com Material Biológico; Lesão esforço repetitivo relacionado 

ao trabalho/ Doenças osteomuscular; Saúde Mental.

É importante destacar que o Ministério da Saúde a partir da portaria nº 1339 

de 18 de novembro de 1999, instituiu a lista de Doenças relacionadas ao Trabalho, 

e incluiu a Sensação de Estar Acabado (“Síndrome de Burn-Out”, “Síndrome do 

Esgotamento Profissional”) com ou nos transtornos mentais e do comportamento 

relacionados com o trabalho, tendo como agentes etiológicos ou fatores de risco 

de natureza ocupacional o rítmo de trabalho penoso e outras dificuldades físicas e 

mentais relacionadas com o trabalho (BRASIL, 1999).

A Síndrome de Burnout (SB) é, portanto, definida como resposta prolongada 

a estressores interpessoais crônicos no trabalho, sendo uma síndrome exclusiva 

no contexto do trabalho prolongado, altamente estressante e com grande carga 

tensional, recompensas insuficientes e caracterizadas por sentimentos de exaustão 

emocional, despersonalização e falta de realização e produtividade no trabalho 

(MASLACH, et al., 2001). 

Síndrome de Burnout constitui-se em um dos grandes problemas psicossociais 

atuais, despertando o interesse e a preocupação das entidades governamentais, 

empresariais e sindicais norte-americanas e europeias, devido à severidade de 

suas consequências, tanto em nível individual como organizacional. O sofrimento do 

indivíduo traz consequências tanto para sua saúde quanto para seu desempenho 

profissional, pois passam a existir alterações e ou disfunções pessoais e organizacionais, 

com repercussões econômicas e sociais. Ainda, para estes autores, a enfermagem, 
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como prática social, não ficou isenta às transformações introduzidas no mundo do 

trabalho (CERDEIRA; BARBIERI, 2016).

A exaustão emocional se caracteriza por uma falta ou carência de energia, 

entusiasmo e um sentimento de esgotamento de recursos. A despersonalização 

caracteriza-se por tratar os clientes, colegas e a organização de forma distante 

e impessoal. A baixa realização profissional é a tendência do trabalhador em se 

auto avaliar de forma negativa. As pessoas se sentem infelizes e insatisfeitas com 

seu desenvolvimento profissional e experimentam um declínio no sentimento de 

competência e êxito no trabalho (CARLOTTO, 2011).

A ocorrência da SB nos últimos anos foi apontada como uma condição vivenciada 

por trabalhadores que desempenham tarefas de alto envolvimento com outras 

pessoas e profissionais de saúde ligados a situações de dependência ou intensos 

cuidados aos seus pacientes. 

Nesse contexto emergiram diversos questionamentos sobre a temática dentre 

eles: Qual a incidência de notificação de agravos de trabalhadores no Brasil de 2014 

a 2016? Qual o número de notificação de agravos relacionados a transtornos mentais 

no Brasil de 2014 a 2016? Quantos foram os enfermeiros notificados com Síndrome de 

Burnout no mesmo período?

Sendo assim, para responder aos questionamentos que surgiram neste estudo 

o objetivo geral é analisar as notificações compulsórias do SINAN com ênfase 

na Síndrome de Burnout em enfermeiros no Brasil no período de 2014 a 2016 e os 

específicos: descrever os números de notificações de agravos de trabalhadores no 

Brasil no período de 2014 a 2016 e identificar o número de notificações relacionadas 

ao transtorno mental no mesmo período e relatar o número de transtorno mental 

relacionado ao trabalho e a Síndrome de Burnout no período de 2014 a 2016.

METODOLOGIA

Estudo de abordagem exploratória, descritiva, longitudinal do tipo série temporal 

que envolveu coleta e apresentação de conjuntos dos dados de adoecimento em 

saúde do trabalhador dando ênfase na SB em um âmbito nacional. A série temporal 

foi construída no período de 2014 a 2016, sendo esse período selecionado devido à 

disponibilidade dos resultados das informações do Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação- SINAN. 

Assim, o presente estudo foi realizado através da análise dos dados relacionados 

ao trabalho, disponível ao domínio público através do Programa Integrado em Saúde 

Ambiental e do Trabalhador- SIPAT, com origem no banco de dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação- SINAN, e conforme a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) o presente estudo é dispensado o uso de 

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 
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A construção do banco de dados foi realizada em ambiente virtual no Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação- SINAN, sendo primeiramente realizada 

uma pré- seleção onde as planilhas foram armazenadas em formato digital.

Para a coleta de dados foi utilizado o software Microsoft@ excel office 2010 e 

uma planilha organizada para extração de dados  da Plataforma Web do Programa 

Integrado em Saúde Ambiental e do Trabalhador- SIPAT, com informações do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação- SINAN,  através de dados secundários, 

de acesso público e  sem nenhum tipo identificação do sujeito.

Na fase de seleção foram explorados os dados dos anos de 2014 a 2016 e 

extraídas as variáveis relacionadas ao adoecimento de trabalhadores abrangendo os 

principais agravos registrados, sendo eles: Acidentes graves, Acidentes com Material 

Biológico, Dermatose, LER/DOR, Pneumocomiose, Perda auditiva causada por ruído 

no trabalho, Câncer relacionado ao trabalho, Intoxicação Exógena e por fim, Saúde 

Mental, dando ênfase a Síndrome de Burnout no profissional de enfermagem.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Com o objetivo de analisar as notificações compulsórias do SINAN com ênfase na 

Síndrome de Burnout em enfermeiros no Brasil no período de 2014 a 2016, foi realizado 

um estudo epidemiológico com a construção de séries temporais. As representações 

tabulares foram construídas para permitir visualizar as seguintes variáveis: agravos 

de trabalhadores;  transtorno mental em trabalhadores; transtorno mental com CID 

de síndrome de Burnout; síndrome de Burnout em enfermeiro. 

Para melhor visualizar a análise das notificações compulsórias por SB em 

enfermeiros, os resultados serão apresentados seguindo uma lógica de magnitude 

de adoecimento entre os trabalhadores brasileiros.

O gráfico 1 mostra as notificações de todos os trabalhadores em geral, sem 

distinção de profissão ou carreira,os dados foram retirados do Programa Integrado 

em Saúde Ambiental e do Trabalhador- SIPAT, com informações do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação- SINAN,  através de dados secundários, de 

acesso público e  sem nenhum tipo identificação do sujeito.
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Gráfico 1. Notificações de Agravos a trabalhadores no Brasil no Brasil nos anos de 2014 a 
2016.

T.nac Acgra
v

Derm PAIR Pnem
n

CAL Iexog Acbio LER/
Dort

Tmen
t

2014 156.31 49.990 700 909 213 170 41.788 53.994 8.330 887
2015 142.27 34.446 854 854 334 197 40.323 54.665 9.320 1.166
2016 155.62 31.880 553 1.106 214 237 59.945 59.945 8.837 1.346

Fonte: Produção Autoral. 

Legenda: Tnac: Total Nacional; Acgrav: Acidentes graves; Derm: Dermatose; PAIR: Perda auditiva 
causada por ruído no trabalho; Pnemn: Pneumocomiose; CAL: Câncer relacionado ao trabalho; Iexog: 
Intoxicação Exógena; Acbio: Acidentes com Material Biológico;LER/DOR: Lesão esforço repetitivo 
relacionado ao trabalho/ Doenças osteomuscular ;Tment: Transtorno Mental.

O gráfico 1 mostra as notificações de todos os trabalhadores em geral, sem 

distinção de profissão ou carreira,os dados foram retirados do Programa Integrado 

em Saúde Ambiental e do Trabalhador- SIPAT, com informações do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação- SINAN,  através de dados secundários, de 

acesso público e  sem nenhum tipo identificação do sujeito.

No Brasil nos anos de 2014 a 2016 foram notificados 454.208 casos, predominando 

os acidentes com materiais biológicos com 160.163 casos notificados em seguida foi 

intoxicação exógena com 142.056 dos casos. Acidentes graves foram 116.320 casos 

notificados; LER/DORT 26.487 casos; Transtorno mental relacionada ao trabalho com 

3.399 casos; Perda auditiva relacionada ao trabaho com 2.980 casos; Dermatoses 

com 2.107casos; pneumocomiose com 761 casos ou e por fim, está câncer realcionado 

ao trabalho com 604 casos.

Pode se constatar que os agravos relacionados ao trabalho como: a perda 

auditiva causada a por ruídos no trabalho, intoxicação exógena, câncer e transtorno 

mental tiveram ao longo dos anos um crescimento nas notificações.

Já os agravos como acidentes graves, pneumocomiose, acidentes biológicos, 

LER/DORT mantiveram uma média em relação aos seus dados, ao contrário das 

dermatoses que em sua série de tempo, teve uma diminuição de suas notificações.

As doenças relacionadas ao trabalho são consideradas atípicas, pois apesar 

de terem origem na atividade profissional não estão vinculadas necessariamente 
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a esta ou aquela profissão e podem ter mais de um agente causador, já que as 

condições excepcionais ou especiais da atividade funcional fazem parte do dia-a-

dia do trabalho e estão naturalizadas (LOURENÇO, p. 26, 2011).

Lourenço (2011) afirma dizendo que os dados estatísticos dos agravos à saúde 

dos trabalhadores no Brasil são parciais e as informações são desencontradas, uma 

vez que as fontes de dados não se relacionam entre si e não cobrem a totalidade 

dos trabalhadores.

Os sistemas de informações em saúde do país continuam a demandar melhores 

registros, tanto na cobertura como na qualidade dos dados, havendo um número 

considerado de dados em branco ou ignorado, ainda que o SINAN seja a melhor 

fonte para a análise de dados epidemiológicos, sabe-se que problemas do sistema 

impossibilitam um diagnóstico situacional da Vigilância em Saúde do Trabalhador 

sobre bases mais profundas e acuradas. CAVALCANTE et al. (2014).

Descrição dos transtornos mentais relacionados ao trabalho no Brasil segundo 

dados do SINAN.

Gráfico 2. Transtorno mental relacionado ao trabalho no Brasil nos anos de 2014 a 2016.

2014 2015 2016
Tnac 156.316 142.270 155.622
Tment 887 1.166 1.346

Fonte: Produção Autoral.

Legenda: Tnac: Total nacional; Tment: Transtorno mental.

Observa se entre os anos de 2014 a 2016, um crescimento gradativo dos transtornos 

mentais relacionado ao trabalho, percebendo-se que a cada ano vem aumentando 

o número de notificações, porém ainda é uma parcela muito pequena frente ao 

quantitativo de notificações de agravos relacionados à saúde do trabalhador, o que 

leva a refletir se o trabalhador está adoecendo mais ou se os centros de referência 

estão notificando mais casos relacionados à saúde mental. 
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BRITO (2014) afirma que segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) têm demonstrado que os Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho (TMRT) 

vem assumido o terceiro lugar em concessão de benefícios acidentários nos últimos 

anos no Brasil, perdendo apenas para os acidentes e doenças osteomusculares, 

porém segundo as notificações compulsórias do SINAN, os agravos relacionados 

aos Transtornos mentais relacionados ao trabalho ocupam o quinto lugar dentro do 

contexto nacional. 

Descrição das notificações dos transtornos mentais em relação e a SB no 

trabalhador brasileiros segundo dados do SINAN.

Gráfico 3. Transtorno Mental relacionado ao trabalho e Síndrome de Burnout no Brasil nos 
anos de 2014 a 2016.

2014 2015 2016
Total Nacional de Transtorno

Mental 887 1.166 1.346

Síndrome de Burnout 15 24 23

Fonte: Produção Autoral.

O gráfico 3 mostra o número de notificações de Agravos em Saúde mental 

todos os trabalhadores em geral sem distinção de profissão ou carreira destacando 

as de Síndrome do Bournout de todos os trabalhadores em geral sem distinção de 

profissão ou carreira. 

No Brasil nos anos de 2014 a 2016 foram 62 casos notificados trabalhadores com 

a SB, revelando que apesar do crescimento de notificações compulsórias no Brasil de 

transtornos mentais relacionado ao trabalho no decorrer dos anos, as notificações 

da Síndrome de Burnout não acompanharam o mesmo crescimento.

Segundo a Resolução 1.488/98 do Conselho Federal de Medicina recomenda, 

ao médico do trabalho, a busca do nexo causal entre o transtorno de saúde, físico ou 

mental e a atividade do trabalhador realizar uma anamnese, com minuciosa história 

clínica, familiar e ocupacional do examinando, somada a cuidadoso exame físico e 
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psicológico, são componentes importantes para o diagnóstico correto e elucidativo, 

por consequência, para o estabelecimento da relação causa/efeito.

O sofrimento mental e psíquico pode surgir da incapacidade de adequação 

do trabalhador ao seu trabalho, na medida em que não consegue se adaptar aos 

conflitos e angústias que o ritmo de trabalho inevitavelmente fornece. Essa falta de 

organização do trabalho acaba sendo o mediador entre o indivíduo e o surgimento 

de fatores patogênicos (FERNANDES et al., 2017).

Descrição dos transtornos mentais relacionados ao trabalho e o acometimento 

da SB no enfermeiro no Brasil segundo dados do SINAN.

Gráfico 4. Notificação de transtorno mental relacionado ao trabalho e Síndrome de Burnout 
em Enfermeiros nos anos de 2014 a 2016.

2014 2015 2016
Total Nacional de Transtorno

Mental 887 1.166 1.346

Notiticações por Síndrome de
Burnout em Enfermeiros 0 0 2

Fonte: Produção Autoral.

O gráfico 4  mostra as notificações de todos os trabalhadores em geral, 

relacionadas a saúde mental  sem distinção de profissão ou carreira  comparadas 

com o número de registros segundo o Código Brasileiro de Ocupação (CBO) do 

enfermeiro acometidos pela Síndrome de Burnout registrados no SINAN.

Mostra que no Brasil entre os anos de 2014 a 2016 foram notificados 3.399 casos 

de saúde mental relacionado ao trabalho distribuídos com a seguinte relação de 

números comparadas com o número de registros segundo o Código Brasileiro de 

Ocupação (CBO) do enfermeiro a Síndrome de Burnout em teve um total de 2 casos 

notificados.

A Síndrome de Burnout é muito confundida com estresse ocupacional, sendo 

que, o Burnout está sempre relacionado ao trabalho é uma resposta ao estresse 

crônico ocorrido no trabalho, ou seja, é uma síndrome exclusiva no contexto do 

trabalho prolongado, altamente estressante e com grande carga tensional, conflitos 

interpessoais, recompensas insuficientes, diferentemente do estresse que pode estar 
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relacionado ao trabalho, o estilo de vida, grandes acontecimentos na vida pessoal 

e familiar, afetando emocionalmente e fisicamente o indivíduo quando causado 

um desequilíbrio na adaptação dos fatores estressores  e influenciando assim no 

desempenho de seu trabalho (PAZZINI, 2014; CERDEIRA; BARBIERI, 2016).

Estudar a Síndrome de Burnout entre enfermeiros permite compreender e elucidar 

alguns problemas, tais como a insatisfação profissional, a produtividade do trabalho, 

o absenteísmo, os acidentes de trabalho e algumas doenças ocupacionais, além de 

permitir a busca de intervenções e soluções (MUROFUSE et al, 2005).

Nesse sentido os dados notificados no SINAN não vão de encontro aos autores 

que afirmam que a classe de enfermeiro é a mais susceptível considerada uma 

das profissões que carregam consigo um grande vínculo emocional, com grandes 

exposições ao sofrimento e a morte, longas jornadas de trabalho, acarretando 

desgaste físico e principalmente psíquico, apresentando possibilidade de se agravar 

dependendo das condições de trabalho e das individualidades de cada trabalhador.

Brito (2014), cita que alguns estudos realizados na área da saúde do trabalhador 

evidenciaram associação entre a ocorrência de transtornos mentais comuns (TMC) e 

trabalho dos profissionais de enfermagem e que aspectos psicossociais influenciam 

no desempenho dos profissionais, contribuindo para o absenteísmo.

Leite (2017) cita que nos últimos anos a saúde mental do trabalhador passou a 

receber um destaque que jamais tivera antes, e sem dúvida um dos determinantes 

que justificam esse interesse foi a prevalência com que esta problemática vem se 

apresentando, pois historicamente a enfermagem é considerada uma das profissões 

que carregam consigo um grande vínculo emocional, devido às exposições ao 

sofrimento e a morte, cuja situação acarreta desgaste físico e principalmente 

psíquico, apresentando possibilidade de se agravar dependendo das condições de 

trabalho e das individualidades de cada trabalhador, tornando-o susceptível ao 

desenvolvimento de transtornos mentais.

Jodas, Hadad (2008) diz que a enfermagem foi classificada pela Health Education 

Authority como a quarta profissão mais estressante, além de encontrar dificuldades 

em delimitar os diferentes papéis da profissão e, consequentemente, a falta de 

reconhecimento nítido entre o público, elevando a despersonalização do trabalhador 

em relação à profissão, contradizendo as notificações compuslsórias do SINAN.

CONCLUSÃO

O trabalhador tem como um direito social que o empregador lhe proporcione 

obrigatoriamente condições seguras para que o trabalho possa ser exercido de forma 

segura e o empregador o tem a obrigação de exigir que o empregado faça uso de 

seus equipamentos de proteção sendo de extrema importância que, ao ser acometido 

por qualquer agravo laboral, independente de gravidade ou vínculo empregatício, 

seja notificado e todo profissional de saúde está apto ao preenchimento da ficha 

de notificação compulsória, como estabelece o protocolo do Ministério da Saúde.
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É essencial que os empregadores se preocupem com a questão da saúde mental 

no trabalho, porque assim os funcionários terão apoio da empresa e de seus colegas 

para diagnosticar precocemente e tratar de seus transtornos psicológicos, como 

também descobrir meios de preveni-los.

Com base na análise deste estudo, percebe-se que durante os anos de 2014 a 

2016 foram notificados 454.208 casos de agravos à saúde no cenário nacional e as 

notificações de saúde mental relacionada ao trabalho na mesma linha de tempo 

foi 3.399 casos.

Observa-se um crescimento gradativo nas notificações dos transtornos mentais 

relacionado ao trabalho, em 2016 houve um crescimento em relação ao ano de 2014, 

dentro desta temática, chamando a atenção ao número de registros do enfermeiro 

acometidos pela Síndrome de Burnout. 

Logo, estudar a SB, identificar, diagnosticar e trata- la é uma forma de cuidar 

da saúde do profissional de enfermagem, para que assim, possa desempenhar com 

êxito o que a profissão lhe exige , que é o cuidar e repensar sobre como o excesso da 

carga horária laboral pode acometer a vida não só do trabalhador, mas do indivíduo.

 Nesse trabalho não se buscou discutir sobre a eficácia dos registros da 

plataforma do SINAN, tendo em vista que iria fugir do objetivo do trabalho, mas tendo 

os dados notificados no SINAN que  não corroboram com os autores que afirmam 

que a classe de enfermeiro é uma das profissões que carregam consigo um grande 

vínculo emocional, lebvantando questionamentosobre esse assunto, para que  seja 

abordado de forma mais detalhada, em uma eventual pesquisa científica no futuro.
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RESUMO

Objetivo: Identificar o que a literatura científica aborda sobre a atuação da equipe 

de enfermagem nos eventos adversos pós-vacinação e sua responsabilidade frente 

a sala de vacina. Metodologia: Revisão integrativa da literatura, utilizando como 

critérios de inclusão ser artigo, ter sido publicado entre 2008 e 2018, apresentar-se 

na integra e que perfizeram a combinação dos descritores enfermagem and vacinas 

and reação adversa. Resultados e discussão: Os eventos adversos pós vacinação 

estão ligados ao ato de vacinar e a outros fatores relacionados ao imunobiológico, 

a exemplo do mal acondicionamento, a conservação, bem como a dosagem e via 

incorreta de administração. Conclusão: Faz-se necessária a educação permanente 

frente a equipe de enfermagem, liderada pelo enfermeiro, onde deve ser capaz de 

reconhecer e notificar os casos de eventos adversos pós-vacinação. 

Descritores: Enfermagem. Vacinas. Reação adversa.

ABSTRACT

Objective: To identify in the literature, articles that talk about the nurses’ action against 

adverse events after vaccination. Methodology: Integral review of the literature, 

using as inclusion criteria to be an article, to have been published between 2008 

and 2018, to be presented in full and which were the combination of the descriptors 

1 Enfermeira pelo Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ.

2 Enfermeira. Mestra em Enfermagem pelo PPGEnf/UFPB. Docente do curso de Enfermagem do Centro 
Universitário de João Pessoa-UNIPÊ.

3 Enfermeira. Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Modelos de Decisão e Saúde. Docente do 
curso de Enfermagem do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.

4 Enfermeira. Mestra em Saúde Pública. Docente do curso de Enfermagem do Centro Universitário de 
João Pessoa-UNIPÊ.
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nursing and vaccines and adverse reaction. Results and discussion: Post-vaccination 

adverse events are linked to the act of vaccination and other factors related to the 

immunobiological, such as poor packaging, storage, as well as dosage and incorrect 

route of administration. Conclusion: It is necessary to have a permanent education 

in front of the nursing team, led by the nurse, where they must be able to recognize 

and report cases of post-vaccination adverse events.

Descriptors: Nursing. Vaccines. Adverse reactions.

INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é considerado um dos 

melhores e mais eficientes programas de controle de doenças imunopreviníveis, sendo 

comparado com países de primeiro mundo, devido a sua qualidade no controle e 

distribuição das vacinas. Este, por sua vez, conseguiu alcançar desde sua criação 

em 1973 a erradicação e controle de várias doenças utilizando os imunobiológicos 

(SALES et al., 2017).

A vacina é composta de vírus ou bactérias inativadas, bem como microrganismos 

vivos atenuados, os quais estimulam o corpo a desenvolver anticorpos capazes de 

ativar a memória do sistema imunológico, para que o indivíduo não desenvolva a 

doença quando entrar em contato com ela. Portanto, a vacinação é de fundamental 

importância na prevenção, promoção em saúde, uma vez que evita a ocorrência de 

surtos epidêmicos (BRASIL, 2014a).

Para uma vacinação segura ela engloba vários fatores, como ações e 

procedimentos relacionados a administração de vacinas, e tem como principal 

objetivo minimizar os riscos de transmissão de doenças e de ocorrência de eventos 

adversos, desde a produção até a aplicação correta (BRASIL, 2014b). No entanto, 

por se tratar de microrganismos vivos atenuados ou inativados, oferecem riscos 

relacionados a sua composição (BISETTO; CIOSAK, 2017).

O Evento Adverso Pós-Vacinação (EAPV) é toda e qualquer ocorrência clínica, 

esperada ou indesejada que ocorre após a vacinação, podendo ser relacionada 

aos imunobiológicos e/ou ao procedimento de aplicação (ANDRADE et al, 2012). 

Os EAPV estão relacionados a situações clínicas que ocorrem no indivíduo após a 

administração de algum tipo de imunobiológico. Tais situações podem ser consideradas 

leves, moderadas e graves, as quais podem levar a incapacidade do imunizado, 

hospitalização ou até a morte (BRASIL, 2014a).

A relação dos EAPV e o manuseio do imunobiológico é significativa, seja pela 

condução na preparação, conservação, dosagem errada ou aplicação em local 

inadequado haja vista a possibilidade de alteração na composição, como também na 

resposta imunológica. Outro fator relacionado às reações adversas está diretamente 

ligado ao antígeno ou constituintes presentes na composição da vacina (GALVÃO et 

al., 2019; SALES et al., 2017).
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Para a minimização dos EAPV, faz-se necessário compreender que a atuação do 

enfermeiro na atenção primária à saúde é de suma importância, pois ele é responsável 

pela organização da unidade, consultas e pela capacitação dos técnicos para a 

sala de vacina. É imprescindível que ele tenha conhecimento das vacinas que são 

ofertadas pela unidade, assim como sua administração, dose, local de aplicação e 

eventos adversos esperados para cada vacina (BISETTO; CUBAS; MALUCELLI, 2011).

Sabe-se que a administração de medicamentos, incluindo vacinas é de 

responsabilidade da equipe de enfermagem, pois requer conhecimentos técnicos 

na execução dos procedimentos, assim como ética e responsabilidade. Nesse sentido, 

o enfermeiro deve ser capaz de reconhecer e notificar os eventos adversos com a 

maior riqueza de detalhes para que tenha uma informação coerente e possa ter 

uma investigação mais completa (BISETTO; CIOSAK, 2017; SIMAN; CUNHA; BRITO, 2017).

No ano de 1992, foi criado pelo Ministério da Saúde juntamente com o PNI (1973), 

o Sistema Nacional de Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação (VEAPV), 

mas só foi efetivado no ano de 1998, quando foi publicado o Manual de Vigilância 

Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação – VEEAPV (BRASIL, 2014b).

Esse sistema foi elaborado por solicitação da Organização Mundial de Saúde 

e Ministério da Saúde, cujo objetivo é receber notificações de eventos novos ou 

raros, permitindo conhecer a origem das reações adversas, possibilitando a rápida 

identificação de lotes ou imunobiológicos com algum desvio de qualidade, para 

suspender a distribuição das vacinas, caso seja necessário (BISETTO; CIOSAK, 2017).

Todos os eventos adversos devem ser notificados imediatamente, sendo eles 

considerados graves e/ou inusitados, com a finalidade de alertar e começar as 

investigações e orientações necessárias. É importante que essas informações cheguem 

com no prazo de 24h, via telefone ou e-mail para introdução no Sistema de Informação 

de Eventos Adversos Pós-Vacinação (WALDMAN et al., 2011; BRASIL, 2014a).

Portanto, a justificativa desse estudo se solidifica na necessidade de compreender 

a partir das evidências cientificas, a atuação da equipe de enfermagem nos EAPV, 

consolidando informações precisas e qualitativas para embasar a assistência de 

profissionais que atuam em serviços de imunização. É sabido que, são poucos estudos 

realizados com essa abordagem e que o enfermeiro está inteiramente ligado nesse 

contexto onde exerce um papel intransferível e de suma importância.

Com base no exposto, esse artigo tem por objetivo identificar o que a literatura 

científica aborda sobre a atuação da equipe de enfermagem nos eventos adversos 

pós-vacinação e sua responsabilidade frente a sala de vacina.

METODOLOGIA

Desenvolveu-se uma revisão integrativa da literatura, utilizando os seguintes 

passos: identificação e formulação do problema, coleta, análise e interpretação dos 

dados e, por fim, apresentação dos resultados, bem como as lacunas de investigação.
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A revisão integrativa é um método de revisão mais amplo, pois permite incluir 

literatura teórica e empírica bem como estudos com diferentes abordagens 

metodológicas (quantitativa e qualitativa). Os estudos incluídos na revisão são 

analisados de forma sistemática em relação aos seus objetivos, materiais e métodos, 

permitindo que o leitor analise o conhecimento pré-existente sobre o tema investigado 

(POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009).

A este estudo utilizou uma questão norteadora que conduziu a procura de 

evidências sobre a temática, sendo esta, “quais as evidências científicas disponíveis 

acerca da atuação da equipe de enfermagem nos eventos adversos pós-vacinação?”. 

Simultaneamente, foi realizada ampla busca em periódicos indexados em bases de 

dados sobre a temática.

Para compor os artigos desta revisão, realizou-se uma busca nas seguintes 

bases de dados disponíveis online e gratuitamente: Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF).

O período de coleta das informações entre os meses de fevereiro e março de 

2019, utilizando os seguintes descritores: Enfermagem, Vacinas e Reação adversa. 

Para reduzir a amostra foi utilizado o operador booleano and a fim de combinar os 

termos, da seguinte forma: Enfermagem and Vacinas and Reação Adversa.

Os critérios de elegibilidade para esta investigação foram: artigos disponíveis na 

gratuitamente e no formato fulltext, contemplando o objetivo do estudo, publicado 

nos idiomas inglês, português e espanhol, com os resumos disponíveis nas bases de 

dados selecionadas e publicados no período entre 2008 a 2018.

Como critérios de exclusão considerou-se: artigos que necessitassem de 

pagamento, disponíveis apenas como resumos, os repetidos nas bases de dados, e 

as teses e dissertações pela provável duplicidade do material.

A análise dos dados adveio de leitura minuciosa dos artigos selecionados 

e confecção de um quadro contendo: título do artigo, revista, ano, base de 

dados, objetivo e principais resultados evidenciados. De modo complementar, 

foi confeccionado outro quadro para relatar as principais atribuições da equipe 

de enfermagem frente a situações de Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV), 

mencionadas pelos estudos.

Por se tratar de revisão integrativa da literatura, esta pesquisa não necessita 

de aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa, conforme a Resolução nº466/12, 

visto que todos os dados estão disponíveis para o livre acesso da população, não 

exigindo sigilo ético (BRASIL, 2012).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao realizar busca nas bases de dados, foram encontrados apenas 06 artigos sobre 

a temática. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, obteve-se o quantitativo 

de 04 publicações, pois um deles não estava disponível na íntegra e outro estava 



250 

repetido nas bases LILACS e BDENF. Salienta-se, portanto, a dificuldade de encontrar 

estudos sobre essa temática, o que resultou no baixo quantitativo de material para 

compor os resultados do estudo em tela.

Em relação ao ano de publicação dos estudos, um foi no ano de 2018, dois no ano 

de 2016 e um em 2015. A base de dados predominante foi a LILACS com 3 pesquisas 

publicadas. Quanto aos periódicos, a maioria das investigações sobre a temática 

ocorreram na Revista Cogitare Enfermagem, pertencente a Universidade Federal 

do Paraná. No tocante ao idioma das publicações, todos estavam disponíveis em 

português.

No quadro 1 é possível observar uma síntese dos estudos encontrados, como os 

principais resultados evidenciados.

Quadro 1. Estudos publicados entre 2008 e 2018 relacionados aos eventos adversos pós-
vacinação. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019. (n=4)

Título Revista Ano
Base de 
Dados

Objetivo Principais Resultados

Motivos da não 
adesão de
crianças à

campanha de
vacinação 

contra a
Influenza

Cogitare
Enfermagem

2018 LILACS

Conhecer os 
motivos da não 

adesão dos
pais/responsáveis 

de crianças à 
campanha de 

vacinação contra 
a

Influenza

Os motivos da não 
adesão à campanha 

foram:
medo da reação adversa 

(51,3%); informação de 
que a criança estava 

gripada (24,3%); e 
desconhecimento sobre a 

campanha (12,4%).

Ocorrência de 
eventos

adversos 
pósvacinação 

em idosos

Cogitare
Enfermagem

2016 LILACS

Analisar a 
ocorrência de

Eventos Adversos 
PósVacinação em 
idosos, no Brasil, 

de 2004 a 2013

Encontrados 2.692 
eventos adversos, 
97,91% não graves, 

neste 37,11% dor, calor e 
rubor, predominantes 

nas vacinas 
Influenza(42,64%), 

difteria e tétano (39,64%). 
Os idosos de 60 a 69 anos 

(71,65%) e do sexo
feminino (76,19%) foram 

os mais atingidos. 59,32% 
dos casos não receberam 
atendimento nos serviços 

de saúde.
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Título Revista Ano
Base de 
Dados

Objetivo Principais Resultados

Eventos 
adversos pós 

vacinais em 
crianças e

atuação da
enfermagem: 

revisão 
integrativa.

Revista de
Enfermagem 

UFPI
2016 BDENF

Identificar 
na produção 
científica os 

eventos
adversos pós 

vacinação em 
crianças e abordar 

a atuação da 
enfermagem nesse 

contexto

Constatou-se o 
surgimento de EAPV, 
principalmente em 

crianças menores de um 
ano e que a vacina

tetravalente leva a maior
ocorrência desses 

eventos.
O enfermeiro se mostra 
pouco operante diante 

dos EAPV.

Eventos 
adversos 

PósVacinação: 
Educação

Permanente 
para a equipe 

de enfermagem

Revista
Espaço para 

a Saúde
2015 LILACS

Compreender 
e visualizar um 
panorama dos 

Eventos Adversos 
Pós-Vacinação 

(EAPV), no do 
Município de 

Guarapuava - PR, 
com intuito de 

propor medidas, 
como educação

permanente, para
diminuição de 

erros
ligados a atuação 

dos profissionais 
de

enfermagem na
administração 

dos agentes 
imunológicos

Dentre as causas de
EAPV, destacou-se os 

erros de técnicas,
evitáveis. Também foram
encontradas lacunas de 
conhecimento no que se 

refere aos EAPV.
Ademais, foi enfatizada 

a importância da 
educação

permanente dentro da 
área de saúde, algo

fundamental para
a realização de um 

trabalho de qualidade

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

O quadro 2 é possível observar as principais atribuições da equipe de enfermagem 

frente a situações de Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV), relatadas nas 

investigações que compuseram a amostra desta pesquisa.

Quadro 2. Eventos Adversos Pós-Vacinação disseminados nas publicações científicas 
entre 2008 e 2018 associados às atribuições da equipe de enfermagem. João Pessoa, 

Paraíba, Brasil, 2019.

Evento Adverso Papel da Equipe de Enfermagem

Dor local, calor e rubor
Orientar ao paciente para colocar compressa fria, durante 
5min; administrar analgésico e observar.

Cefaleia Observar a intensidade da dor; administrar analgésico.
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Evento Adverso Papel da Equipe de Enfermagem

Febre maior que 39,5ºC

Arejar o ambiente; Incentivar a ingestão de líquidos; 
Verificar a temperatura corporal de 4/4h; Remover o 
excesso de roupas; Promover conforto; Monitorar a 
ingestão e a eliminação de líquidos; Observar reações de 
desorientação/confusão.

Febre menor que 39,5ºC

Arejar o ambiente; Incentivar a ingestão de líquidos; 
Verificar a temperatura corporal de 4/4h; Remover o 
excesso de roupas; Promover conforto; Monitorar a 
ingestão e a eliminação de líquidos;

Mialgia
Observar e acompanhar relatos de dor muscular pós 
vacinação.

Artralgia
Observar e acompanhar relatos de dor nas articulações 
pós vacinação.

Episódio hipotônica hiporresponsivo
Observar sinais de palidez ou cianose pós vacinação, se 
surgir encaminhar para avaliação médica.

Linfadenomegalia não supurada
Normalmente desaparece após uma semana. Caso ocorra 
febre, não desaparecer com 30 dias, apresentar suor 
noturno ou outros gânglio, procurar assistência médica.

Úlceras maiores que 1cm Procurar ajuda médica caso ocorra febre superior a 39º.

Reação de Arthus Observar sinais de trombo ou rubor na pele.

Abscesso subcutâneo quente
Orientar colocar uma compressa quente por 30min 4x ao 
dia no local e observar se está regredindo o tamanho do 
abscesso, caso contrário procurar uma UBS.

Dificuldade de deambular
Orientar a colocar compressa fria e administrar um 
analgésico. Colocar em um ambiente confortável e 
tranquilo.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Com a descoberta das vacinas, o perfil de morbimortalidade apresentou 

mudanças em relação às doenças imunopreviníveis e parasitárias. Entretanto, como 

qualquer outro fármaco ela é capaz de desenvolver eventos adversos esperados 

ou não, podendo ser considerado leve, moderado ou grave, de acordo com sua 

especificidade (BISETTO; CIOSAK, 2017).

 Esses eventos adversos são considerados como toda e qualquer reação ocorrida 

após a aplicação, não sendo necessariamente ligado ao imunobiológico, podendo 

ser relacionado a via de administração errada, dose errada, armazenamento e 

características do vacinado. A grande maioria dos eventos são sistêmicas de forma 

leve, por isso as notificações geralmente são as consideradas moderadas e graves 

(SANTOS; PONTES NETTO; ANDRADE, 2016).

 Sales et al, 2017, fala que os EAPV podem estar relacionados a contaminação, 

adulteração dos imunobiológicos durante seu processo de produção. Ainda 

que, produzido dentro das normas, é possível que haja contaminação durante a 

administração, dosagem incorreta, via errada, alteração na temperatura e alergias 

a algum componente ou adjuvante na sua composição.
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As crianças são mais acometidas pelos Eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV) 

devido a quantidade de doses em seu calendário de vacinas e seu sistema imunológico 

ainda ser imaturo. Contudo essas reações são consideradas de leve intensidade, com 

febre ≤ 39,5ºC, edema e a dor local são mais prevalentes, com duração de no máximo 

2 dias. Freitas et al. (2007) afirma que 75% dos casos de EAPV ocorrem nas primeiras 

6h após a vacinação (MENOR et al., 2016).

Nesse sentido, é necessário uma triagem e um acompanhamento pós-vacinação 

para que as reações sejam identificadas e as medidas tomadas em tempo oportuno, 

garantindo a segurança e confiabilidade da vacinação (SANTOS; PONTES NETTO; 

ANDRADE, 2016).

Tais eventos adversos são classificados por sua extensão, local ou sistémico e 

intensidade, sendo essa considerada como leve, moderada e grave. Os casos leves são 

eventos esperados, caracterizados por febre e dor local, por exemplo. Nas moderadas, 

se faz necessário um atendimento médico e exames complementares. Os graves, 

são relacionados aos casos de necessária urgência, hospitalização por pelo menos 

24h, disfunção ou incapacidade significativa ou persistente (sequelas), e caso não 

ocorra uma intervenção rápida, pode ocasionar a morte (ALVES; DOMINGOS, 2013).

A partir da notificação será possível adequar as condutas com aquele usuário, 

que desenvolveram algum tipo de evento adverso moderado ou grave encaminhando 

para os Centros de Referência de Imunobiológico Especial (CRIEs), para completar 

seu esquema de vacinação com vacinas desenvolvidas deforma especial (PORFIRIO; 

MOREIRA, 2019).

Em seu estudo relacionado a vacinação em idosos, Bisetto et al. (2016) evidencia 

a vacina contra difteria e tétano (dT) como a que mais apresentou EAPV, devido a um 

de seus adjuvantes - o hidróxido de alumínio - devido sua capacidade causar reações 

inflamatórias, as quais são mais acentuadas da segunda aplicação em diante. Sales, 

Araújo e Almeida et al. (2017) ressaltam que a conservação do imunobiológico é 

extremamente importante, pois se o adjuvante for conservado a 0º pode acentuar 

a dor, rubor e edema local. Para tanto, faz-se necessária a correta conservação dos 

imunobiológicos entre as temperaturas de 2º a 8º C.

Os estudos apontaram que o imunobiológico pertussis, utilizado na prevenção 

da coqueluche e presente na vacina DTP, é capaz de desencadear EAPV devido a 

seu forte poder imunogênico, podendo então aumentar assim a capacidade de 

desenvolver doenças autoimunes (SANTOS; PONTES NETTO; ANDRADE, 2016). Em 

contrapartida com essa afirmação, Menor et al. (2016) afirma em sua investigação 

que raramente essas manifestações são consideradas graves.

Segundo Menor et al. (2016), outro imunobiológico capaz de desencadear 

EAPV de forma leve é a tetravalente, principalmente nas primeiras 48h após sua 

aplicação. Piacentini e Contrera-Monteiro (2011) detalham os eventos relacionados a 

tetravalente, a saber: dor local, calor e rubor, febre menor ou igual a 39,5º, porém pode 

ser necessária a hospitalização caso haja convulsão febril em pacientes susceptíveis 

a essa condição e/ou a temperatura ultrapasse a esse valor.
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A vacina BCG pode ocasionar EAPV devido a má administração do imunobiológico. 

Segundo Bisetto e Ciosak (2017), esta vacina é segura quando administrada de forma 

correta. Para tanto, a aplicação deve ocorrer por via intradermica, caso ocorra um 

erro e sua administração aconteça por via subcutânea ela causará abcessos, úlceras 

maiores que 1 cm e que precisam de acompanhamento médico. Menor et al. (2016) 

acrescenta também que os bacilos e cepas utilizadas colaboram, juntamente a má 

administração, para que os EAPV apareçam com maior frequência.

Embora possam ocorrer a prevalência de EAPV graves, não é tão comum. 

Pesquisa realizada por Sales et al. (2017) ressalta que toda vacina pode ocasionar 

reações graves, como urticárias e eritemas, rouquidão, dispnéia, síncope. Novadzki 

e Rosário Filho (2010), corroboram com isso ao afirmar que as reações anafiláticas, 

são mais difíceis de se investigar principalmente quando são aplicadas mais de uma 

vacina na mesma ocasião.

O medo de ser vítima de alguma reação vacinal tem levado a muitas pessoas 

deixarem de se vacinarem ou impedirem a vacinação de seus filhos ou entes queridos. 

Essa afirmação foi relatada por Siewert et al.(2018), ao evidenciar no seu estudo 

que crianças entre 3 e 4 anos não estão sendo vacinadas, por conta de algum EAPV 

ocorrido nas primeiras doses, associado ao medo de acontecer novamente ou de 

forma mais grave episódios reacionais.

Quando relacionado à pessoa idosa, estudo de Bisetto et al. (2016) evidencia que 

a maior não adesão às vacinas está correlacionada com a falta de informação de 

suas possíveis reações e de forma ela pode ser solucionada, em sua grande maioria na 

Unidade Básica de Saúde. Bisetto et al. (2016) completa que o atendimento precário 

e a diminuição da cognição presentes nessa faixa etária atrapalham no processo de 

entendimento das orientações sobre as vacinas e seus eventos adversos.

Outro ponto relatado nas pesquisas diz respeito à administração incorreta dos 

imunobiológicos. Este fato foi apontado por Ternopolski, Baratieri e Lenstck (2015), 

que associaram a conduta inadequada durante o procedimento com os EAPV, sendo 

evitáveis por meio de técnicas e educação permanente da equipe de enfermagem. 

Santos, Pontes Netto e Andrade (2016) complementam dizendo que se existir uma 

triagem bem feita, capaz de analisar as possíveis contraindicações e doses a serem 

administradas é possível diminuir os eventos adversos.

O papel do enfermeiro frente a sala de vacina é de fundamental importância 

quando se trata de educação permanente. Em estudo realizado por Ternopolski, 

Baratieri e Lenstck (2015) aponta que o enfermeiro é o principal responsável pela sala 

de vacina e por realizar treinamento com toda sua equipe, pois as atualizações de 

manejo e técnicas de imunobiológico são constantes e requer uma atenção especial.

A responsabilidade técnica da sala de vacina, requer do enfermeiro atualização 

permanente. Segundo Ternopolski, Baratieri e Lenstck (2015) ele deve ser capaz de 

realizar treinamentos com a equipe, reconhecer e notificar os eventos adversos, orientar 

aos pacientes/pais sobre as vacinas, estar ciente das atualizações no calendário 

vacinal, monitorar o armazenamento e descarte correto dos imunobiológicos.
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Menor et al. (2016) adiciona que, mesmo com todas as atribuições da enfermagem 

frente a uma sala de vacina, o enfermeiro é completamente responsável pelo 

reconhecimento de EAPV, notificação e encaminhamento para os Centros de Referência 

Para Imunobiológicos Especiais (CRIEs). Porém, esse profissional tem se mostrado 

pouco participativo frente aos EAPV e acaba sub-notificado algumas reações, 

realizando notificações incompletas e até mesmo não dando o real valor a um 

problema corriqueiro na sua atuação, o que tem culminado para perpetuação de 

investigações incompletas e realização de condutas inadequadas por toda a equipe 

de enfermagem.

CONCLUSÃO

Os eventos adversos pós-vacinação são esperados após administração de 

qualquer imunobiológico, isso ocorre devido a fatores genéticos, predisposição aos 

eventos reacionais, resposta do corpo ao imunobiológico, entre outras. Entretanto, 

vale salientar que a maioria dessas reações são leves e não oferecem riscos à saúde 

e muitas delas podem ser previníveis através de investigações realizadas pelo 

enfermeiro e sua equipe.

A administração incorreta, seja através da dose errada, má conservação dos 

imunobiológicos, aplicação por via errada, são fatores que levam a EAPV evitáveis. As 

crianças são mais expostas aos eventos devido à grande quantidade de vacinas na 

primeira infância como também a imaturidade do seu sistema imunológico. No público 

da terceira idade, o maior problema encontrado foi a carência de informações de 

modo compreensível, elevando os níveis de não aceitação da vacinação.

Neste artigo, salienta-se que o enfermeiro é responsável pela educação 

permanente junto a equipe, visando a diminuição dos EAPV evitáveis. Também é o 

responsável pelo reconhecimento e notificações nos sistemas de monitoramento, 

além do encaminhamento de casos mais graves para continuação do esquema 

vacinal nos centros de referência de imunobiológicos.

A principal limitação deste estudo ocorreu devido à quantidade insuficiente 

de publicações da enfermagem relacionadas aos EAPV, haja vista seu papel na 

imunização, acompanhamento e notificações das reações encontradas na sala de 

vacina ou em consulta de puericultura.
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RESUMO

Objetivo: analisar os motivos que influenciaram as mulheres a se submeterem a 

cesariana com base nos artigos de 2009 a 2019. Metodologia: trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura científica nacional 

e internacional, mapeados pelas bases de dados literatura latino-americana em 

ciências de saúde, base de dados bibliográficos especializada na área de enfermagem 

do Brasil, literatura internacional em ciências da saúde e nas bibliotecas eletrônicas 

Scientific Eletronic Library online e biblioteca virtual de saúde. A busca do estudo 

ocorreu no mês de novembro de 2019, utilizando como descritores agrupadas ao 

operador booleano, Enfermagem and Obstetrícia and Cesárea. Atenderam aos 

critérios de seleção 7 artigos. Resultados e discussão: o estudo permitiu a oportunidade 

de angariar o conhecimento acerca dos motivos influenciadores para a indicação 

de cesáreas que elevam as taxas preconizadas. A dor foi o que mais se destacou, 

as mulheres definem o parto abdominal como método para evitá-la. Conclusão: os 

principais motivos elucidados para indicações de cesáreas podem ser evitáveis, a 
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partir da presteza da assistência humanizada do profissional de saúde somada a 

participação da gestante ao pré-natal.

Descritores: Enfermagem. Obstetrícia. Cesárea.

ABSTRACT

Objective: to analyze the reasons that influenced women to undergo cesarean section 

based on articles from 2009 to 2019. Method: this is a bibliographic research of the 

integrative review type of national and international scientific literature, mapped by 

the Latin literature databases -American in health sciences, bibliographic database 

specialized in the nursing area of brazil, international literature in health sciences 

and in electronic libraries scientific electronic library and virtual health library. The 

search for the study took place in November 2019, using as descriptors grouped to the 

Boolean operator, Nursing and Obstetrics and Cesarean. 7 articles met the selection 

criteria. Results and discussion: the study allowed the opportunity to gain knowledge 

about the influential reasons for the indication of cesarean sections that raise the 

recommended rates. Pain was what stood out the most, women define abdominal 

delivery as a method to avoid it. Conclusion: the main reasons elucidated for indications 

for cesarean sections can be avoidable, based on the promptness of the humanized 

assistance provided by the health professional, in addition to the participation of the 

pregnant woman in prenatal care.

Descriptors: Nursing. Obstetrics. Cesarean section.

INTRODUÇÃO

O Brasil introduziu logo nas primeiras décadas do século XX, na saúde da mulher, 

políticas que expunham certos limites em relação à gravidez e também ao parto. 

Esse controle se explica tendo em vista décadas anteriores, onde quase não existia 

assistência materno-infantil devido a visão restrita que se tinha sobre a mulher, que 

era voltada para dimensão biológica e no seu papel social de mãe e doméstica, 

responsável pela educação, saúde e criação dos filhos (KINDRA, 2017).

No decurso histórico, com a implementação de práticas baseadas em evidências 

científicas, a cirurgia cesariana foi sendo mais realizada devido a necessidade de 

diminuir a mortalidade fetal e materna, sendo executada, em sua maioria, pelas 

necessidades clínicas reais existentes. Porém, mediante aos avanços tecnológicos 

ela transfigurou-se numa intervenção rotineira, alcançando graus injustificáveis, 

trazendo efeitos maternos e neonatais negativos, pois, as bases científicas não 

mostram benefícios em casos que não são indicativos de cesáreas (VIANA et al., 2018).
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Vivenciar a gestação e o nascimento, sem dúvidas, são eventos sociais que 

implicam alguns dos momentos mais importantes na vida da mulher, porém, que 

também envolvem o parceiro e sua família, numa prática única e permeada de 

acepções. Tal evento consiste em uma das experiências humanas mais significativas, 

com potencial positivo e enriquecedor. Com o avanço das técnicas cirúrgicas, 

anestésicas e antibioticoterapia as intervenções tornaram-se seguras e passaram 

a ser realizadas de maneira mais ampliada, porém, não somente por indicação de 

salvar a vida do bebê ou da própria parturiente (VELHO; SANTOS; COLLAÇO, 2014). 

Com isso, verificou-se que o avanço da obstetrícia moderna contribuiu para a 

diminuição nos índices de doenças e mortes associadas ao período gravídico, em que 

a vida da mulher e do neonato estavam em risco. Em contrapartida, as intervenções 

aumentaram, assim como a gravidez e o parto deixaram de ser vistos como eventos 

naturais e passaram a ser considerados doenças (CÔRTES et al., 2018).

Os progressos da Obstetrícia possibilitaram melhorias nas taxas de morbidade 

e mortalidade materna e perinatais, porém elevou os indicadores de cirurgias 

desnecessárias, desta forma a gravidez e o parto ficaram caracterizados como 

doenças, expondo a mulher e o Recém-Nascido a elevadas taxas de intervenções. Com 

base nos dados do Ministério da Saúde os indicadores da saúde do Brasil fornecem, em 

seus índices de cobertura, a proporção de partos cesáreos, cujos valores alcançam 

55,39% no ano de 2016, para todo o país, sendo no estado da Paraíba de 57,53% (BRASIL, 

2016). As taxas de cesáreas no Brasil, nos mostram de forma ascendente o seu elevado 

número em todas as regiões do país no período de 2000 a 2010 (BRASIL, 2018).

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar de 80% das mulheres 

que optaram pelo parto vaginal durante o processo gravídico, apenas 20% conseguiram 

conceber seus filhos por essa via. Nas demais, observou-se intervenções cirúrgicas, 

mesmo sem complicações visíveis durante a gestação ou parto. Segundo dados 

informados pela ANS em 2015, a taxa de cesárea chegou a 84,6%. Por isso, a Agência 

estabeleceu a Resolução Normativa n° 368, que visa dirimir o elevado número de 

cesáreas desnecessárias, buscando a estimulação e realização de partos por via 

vaginal (BRASIL, 2016).

Não há uma classificação de cesáreas aceita internacionalmente para comparar 

o nível de partos abdominais de forma relevante em diferentes locais, que possa 

padronizar e investigar os fatores que elevam esse tipo de parto. Porém, entre diversos 

sistemas existentes, a classificação de Robson tem sido amplamente utilizada em 

vários países, onde as gestantes são agrupadas conforme características obstétricas. 

Com isso, a Organização Mundial da Saúde preconiza que essa classificação seja 

utilizada em todo mundo para comparar, monitorar e avaliar as taxas de tomotocia 

(BRASIL, 2015).

Atualmente vem crescendo a busca por conhecimentos científicos embasados em 

evidências por profissionais de saúdes, principalmente pelos enfermeiros, que visam 

proporcionar um melhor cuidado aos seus clientes (ERCOLE et al., 2014). Os estudos 

bibliográficos são ferramentas importantes na construção do saber, corroborando na 
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ampliação do conhecimento, pois os fenômenos existentes não devem ser analisados 

de forma única e isoladamente (AMORIM et al., 2019).

Dessarte, esta pesquisa surgiu a partir da identificação com a área obstétrica, 

da observação da realidade pelas altas taxas de cesarianas e por conhecer diversas 

mulheres que se submeteram ao parto abdominal.

Por conseguinte, levantou-se a seguinte indagação: quais principais fatores 

influenciadores de cesáreas? Assim, esse estudo tem como objetivo analisar os motivos 

que levaram as mulheres a se submeterem a cesariana.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura 

que fornece um método bastante criterioso, cuja finalidade é proporcionar vertentes 

sobre determinado assunto do estudo, angariando assim um amplo conhecimento 

(PIMENTEL; OLIVEIRA, 2016). É assim denominada devido a uma vasta rede de informações 

desenvolvendo métodos na construção do saber, pois, desta forma, o pesquisador 

poderá utilizar uma revisão integrativa com diversas finalidades, elaborando conceitos, 

revisão de teorias ou análise metodológica (ERCOLE et al., 2014).

Para a elaboração desse estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico 

nas bases de dados Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde, Base de 

Dados Bibliográficos Especializada na Área de Enfermagem do Brasil, Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde e nas bibliotecas eletrônicas Scientific Eletronic 

Library Online e Biblioteca Virtual de Saúde. A escolha por esses portais ocorreu 

devido a amplitude de revistas científicas na área da saúde. 

Para a classificação dos trabalhos científicos, foram pesquisados artigos com 

a finalidade de analisar os motivos que influenciaram para a indicação a cesariana. 

A busca do estudo ocorreu no mês de novembro de 2019, utilizando como descritores 

contidos nos Descritores em Ciências da Saúde, agrupadas ao operador boleano 

AND: Enfermagem AND Obstetrícia AND Cesárea.

Quanto aos critérios de inclusão, estes foram estabelecidos da seguinte forma: 

artigos nacionais e internacionais disponíveis gratuitamente nas bases de dados 

e bibliotecas eletrônicas, para leitura na íntegra, publicados nos idiomas inglês, 

português ou espanhol, dentro do período cronológico estabelecido de 10 anos, que 

respondiam à pergunta norteadora sendo excluídos estudos repetidos.

Foram localizados 194 artigos, porém, desses, 67 abarcaram o período cronológico, 

entre 2009 a 2019. Todavia, apenas 12 publicações foram elegíveis para o estudo, 

dentre elas 8 em idioma inglês e 4 em português. Após realizada leitura dos resumos e 

análise dos artigos, atenderam aos critérios de inclusão apenas 7 artigos, perfazendo 

a amostra final. 
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Figura 1. Fluxograma dos artigos filtrados conforme PRISMA/2015. João Pessoa, Paraíba, 
Brasil, 2019

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar o delineamento da pesquisa na amostra estudada, identificou-se que 

os estudos são descritivos desenvolvidos com abordagem quantitativa e qualitativa. 

Na coleta de dados, foram utilizados diversos instrumentos, tais como: questionário 

postal, questionário estruturado fechado, entrevista individual, entrevista semi-

estruturada com perguntas abertas e fechadas e análise documental. Após realizada 

a leitura dos artigos, foram identificados diversos fatores definidos como indicadores 

de cesáreas, conforme explícito no quadro 01. 
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Quando 01. Artigos publicados que agregaram a amostra. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 
2019

Autores / Ano Título do estudo
Biblioteca/ 

Base/ 
Periódico

Resultados (Fatores 
definidores)

Tipo de estudo

HALVORSEN 
et al., 2010

Does counsellor’s 
attitude 
influence change 
in a request for 
a caesarean in 
women with fear 
of birth?

BVS / MEDLINE 
/Midwifery

Evitar a dor;    Experiências 
traumáticas; 
Insegurança do parto 
vaginal; Sentimento de 
incapacidade de parir; 
Apoio médico.

Estudo 
quantitativo, 
descritivo e 
exploratório,

GUNNERVIK et 
al., 2010

Attitudes 
towards 
mode of birth 
among Swedish 
midwives.

BVS / MEDLINE 
/ Midwifery

Medo da dor; Influência dos 
profissionais; Influência da 
mídia.

Estudo 
quantitativo, 
descritivo e 
exploratório.

DARÓS et al., 
2010

Socialização de 
conhecimentos 
e experiências 
sobre o processo 
de nascimento e 
tecnologias do 
cuidado.

BVS / LILACS 
/ Revista 
Eletrônica de 
Enfermagem.

Evitar a dor; transfere 
a responsabilidade 
ao profissional; 
Influências culturais e 
socias; Sentimento de 
incapacidade de parir.

Estudo 
qualitativo, 
descritivo e 
exploratório.

CICUTO; 
BELISÁRIO; 
TAVARES, 2012

Puerperal 
women’s 
satisfaction with 
their delivery / 
A satisfação de 
puérperas com o 
seu parto.

SCIELO/ 
Investigación y 
educación en 
enfermeira

Medo da dor; falta de 
informação; Insegurança; 
Cesárea como 
procedimento de baixo 
risco; Satisfação em não 
sentir a dor do parto.

Estudo 
quantitativo, 
retrospectivo.

SARAIVA; 
GOUVEIA; 
GONÇALVES, 
2017

Fatores 
associados a 
cesáreas em 
um hospital 
universitário 
de alta 
complexidade do 
Sul do Brasil

SCIELO / 
Revista 
Gaúcha de 
Enfermagem

Cesárea prévia; Internação 
precoce; Apresentação 
pélvica; Turno do parto.

Estudo 
quantitativo 
de corte 
transversal

AGUIAR et al., 
2018

Indicadores de 
assistência às 
vias de parto.

BVS / MEDLINE 
/ Revista de 
Enfermagem 
UFPE

Envelhecimento da mulher; 
Cesárea prévia;  Agendar o 
parto do filho; Evitar a dor; 
Estética; Crença popular; 
Pré-natal no sistema 
privado, com médico; Não 
utilização de protocolos 
baseados em evidências; 
No setor público: distócias, 
ruptura uterina associado a 
uma incisão prévia, indução 
do parto em gestação a 
termo ou próxima do termo 
com insucesso na indução.

Estudo 
quantitativo, 
epidemiológico 
descritivo, 
documental.
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Autores / Ano Título do estudo
Biblioteca/ 

Base/ 
Periódico

Resultados (Fatores 
definidores)

Tipo de estudo

SILVA et al., 
2018

Diagnósticos, 
resultados e 
intervenções de 
enfermagem no 
parto cesáreo.

BVS / BDENF 
/ Revista de 
Enfermagem 
UFPE 

Evitar a dor.

Estudo 
quantitativo, 
descritivo, 
exploratório.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Conforme demonstra o gráfico da figura 2, é possível notar que poucos artigos 

são abertos para domínio público, requerendo acesso pago a base do artigo ou 

aquisição via revista. O Ministério da Saúde em seus indicadores no DATASUS, nos 

mostra que no ano de 2009 houve ascensão nas taxas de cesárea no Brasil, chegando 

a aproximadamente 57% só no ano de 2014, ultrapassando o número que o mesmo 

recomenda. Nos anos de 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2019 não foram identificados 

estudos que correspondiam aos objetivos do estudo (BRASIL, 2019). 

Ressalta-se que dos sete artigos que compuseram a amostra, a maior 

porcentagem de publicação foi no ano de 2010, correspondendo a 42,8%, ou seja, três 

artigos, sendo dois em inglês e um em português. Em 2012 e 2017 encontrou-se apenas 

um em cada ano (ambos em inglês), e dois em 2018 (ambos em português). Pode-se 

observar a necessidade de mais pesquisas sobre esse fenômeno de aumento nas 

taxas de cesáreas, para que o profissional de saúde saiba como traçar intervenções 

necessárias e precisas ajudando a desmistificar o parto vaginal para a mulher.  

Figura 2. Publicações no período de 10 anos com a temática em estudo e o idioma do 
artigo.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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O período gestacional e o processo do nascimento são eventos marcantes 

na vida da mulher e da família que permeiam em diversos momentos de suas vidas 

(VELHO; SANTOS; COLLAÇO, 2014). Lembranças estas carregadas de recordações 

positivas ou de traumas. Segundo resultado de estudo desenvolvido por Halvorsen 

et al., (2010) as mulheres preferem passar pela cesariana como forma de reduzir a 

dor emocional subjacentes ao medo do trabalho de parto e a questões psicológicas 

relacionadas ao trauma em experiências anteriores. 

Dentre os aspectos influenciadores para a indicação da cesárea, a dor foi a que 

mais se destacou. As mulheres descrevem a dor do trabalho de parto e parto como 

negativos e definem a cirurgia cesariana como método para evitá-la, todavia, a dor 

está presente tanto no parto abdominal, quanto no parto vaginal (SILVA et al., 2018). 

Durante a gestação, a mulher cria expectativas irrealistas acerca da dor 

do trabalho de parto e parto, gerando o medo de sentir dor. Com isso, a mulher 

prefere agendar previamente a cirurgia para evitá-la, pois, na maioria das vezes o 

agendamento é realizado antes mesmo de iniciar o trabalho de parto. A dor poderá 

representar o início do trabalho de parto e ela ocorre devido a dilatação do colo 

uterino adicionado a contração e distensão das fibras uterinas, distensão do canal 

de parto, tração de anexos e peritônio, pressão na uretra, bexiga e outras estruturas 

pélvicas e pressão sobre as raízes do plexo lombo-sacro (LEHUGEUR; STRAPASSON; 

FRONZA, 2017).

Segundo Moura et al., (2017) durante a gravidez, a mulher vivencia sentimentos 

semelhantes relacionados ao momento do parto, dentre eles estão a dor, sentimento 

de incapacidade em relação ao parto e da possibilidade de sofrimento físico e moral 

tanto durante o Trabalho de Parto (TP), quanto durante o parto. Isto pode estar 

relacionado aos mitos, aos relatos de outras mulheres e a vários fatores socioculturais. 

Neste sentido, o parto passou a ser vivenciado como um momento de intenso sofrimento 

por parte das parturientes o que pode influenciar no processo fisiológico do parto 

vaginal, acarretando em práticas intervencionistas que poderiam ser evitadas.

Um estudo desenvolvido em uma unidade de internação obstétrica de um hospital 

universitário no sul do Brasil com 586 puérperas constatou que um pequeno número de 

mulheres recebeu orientações durante o acompanhamento do pré-natal acerca dos 

métodos não farmacológicos para alívio da dor. O método mais utilizado foi o banho 

(66,6%), seguido por deambulação (44,9%). Além disso, 89,4% referiram que a prática 

destes métodos lhes trouxe benefícios e que o grau de satisfação foi maior ou igual 

a sete para 79,9% das mulheres entrevistadas (MIELKE; GOUVEIA; GONÇALVES, 2019).

O Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes nacionais de assistência ao parto 

normal com estratégias e métodos não farmacológicos para o alívio da dor durante 

o trabalho de parto, dentre eles encontramos: a imersão em água, técnicas de 

massagem e de relaxamento, acupuntura e a hipnose em caso de profissional 

habilitado, tocar as músicas preferidas e escolhidas pela mulher, uso de áudio-

analgesia e a aromaterapia também são recomendadas, uma vez que não são 

intervenções invasivas e não possuem efeitos colaterais. Esses métodos devem ser 
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ofertados a mulher, antes de utilizar qualquer método farmacológico – analgesia 

inalatória, intramuscular, endovenosa e regional (BRASIL, 2017).

Além disso, outros estudos apontam que a deambulação, o uso de algumas 

posições verticalizadas, associada à mobilidade pélvica aumenta a velocidade da 

dilatação cervical e da descida fetal, e conexa ao banho morno podem diminuir a dor 

e a duração do trabalho de parto. A presença de acompanhante e de doulas, também 

podem trazer mais benefícios, físicos e psicológicos. Na assistência humanizada 

recomenda-se que a mulher tenha a liberdade de escolha, e que essa seja respeitada, 

dessa forma, ela poderá escolher a posição que deseja durante o trabalho de parto 

e o parto, bem como o direito a um acompanhante, seja ele um familiar ou uma doula, 

conforme a Lei Federal 11.108, de 7 de abril de 2005 (MIELKE; GOUVEIA; GONÇALVES, 

2019).

Aguiar et al., (2018), evidenciam em seus estudos que a cesárea prévia é um fator 

para a mulher se submeter a outra cesariana em sua gestação posterior, mesmo que 

não haja indicação para a mesma, demonstrando que o dilema “uma vez cesárea, 

sempre cesárea” ainda permanece. Assim, observa-se que as mulheres que tiveram 

seus primeiros filhos por essa via, 85% passaram novamente pela cirurgia abdominal, 

constatando-se que não ter histórico antecedente de parto cirúrgico é um fator 

protetor, pois foi 80% menos prevalente em mulheres que não passaram pela cirurgia 

cesariana.  

Outros fatores citados nos estudos é o envelhecimento da mulher, devido a 

gestação apresentar maiores riscos, mesmo em condição normal de fertilidade e a 

internação precoce. Geralmente as gestantes são admitas no serviço com dilatação 

igual ou menor que 3 cm, porém é importante destacar que a internação antes da 

fase ativa do trabalho de parto potencializa o uso de intervenções que geralmente 

levam a um parto abdominal (AGUIAR et al., 2018).

Vale ressaltar que há situações em que necessita o internamento, como em 

caso de amniorrexe prematura, entretanto cabe ao profissional de saúde avaliar as 

condições gerais a fim de decidir o momento ideal para a internação, assegurando 

boas condições da vitalidade materno-fetal. A não utilização dos protocolos de 

atenção ao parto e nascimento baseados em evidências científicas, eleva as taxas 

de cesáreas no Brasil (AGUIAR et al., 2018).

Além disso, existe uma crença popular de que o parto vaginal é mais arriscado 

para o feto, transfigurando erroneamente a cesárea como procedimento de baixo 

risco. É possível observar ainda na atualidade que muitas gestantes transferem a 

responsabilidade da escolha da via de nascimento a um profissional, por se sentirem 

incapazes de conseguir parir e sofrerem as influências culturais e sociais, além da 

preocupação estética para com a anatomia e a fisiologia da vagina e do períneo 

(AGUIAR et al., 2018).Ao apoiar a cesariana planejada pela mulher, o médico acaba 

por reforçar a baixa autoconfiança dela, no que diz respeito ao parto vaginal, 

corroborando para o possível risco de futuramente ela escolher a via abdominal 

como estratégia de alívio para esses conflitos. A falta de informações durante o pré-
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natal sobre os riscos e benefícios dos tipos das vias de nascimento, gera insegurança 

e medo do parto.

O pré-natal realizado no sistema privado, exclusivamente com o médico, 

superestima os riscos do parto vaginal e estimula o medo e a insegurança. Tem surgido 

especulações de quanto os profissionais de saúde podem entusiasmar a mulher na 

decisão da escolha do tipo de parto e que as vezes a mídia parece também influenciar, 

abordando o quanto a cesariana é a melhor forma de nascimento, informando que 

ela é mais fácil e conveniente para a mulher (AGUIAR et al., 2018).

Essa atitude reafirma a necessidade de busca por estratégias, onde as mulheres 

possam receber todas as orientações para ter a liberdade e a autonomia de planejar 

seu parto, uma vez que ela é a protagonista desse momento. Todavia, há situações 

em que a mulher deseja planejar a data do nascimento do seu filho, tornando o parto 

um evento eletivo (AGUIAR et al., 2018).

O enfermeiro é um dos profissionais habilitados para efetuar assistência de 

enfermagem a gestante, conforme o decreto nº 94.406/87, pois ele assume um papel 

extremamente importante, devido a assistência humanizada oferecida, corroborando 

para a diminuição das taxas de cesáreas (GOMES et al., 2018). 

Durante o pré-natal devem ser realizadas ações educativas, que visam o 

fortalecimento do vínculo entre profissional e gestante, a fim de encorajar a mulher 

ao empoderamento, elevando sua autoconfiança, dirimindo a insegurança, seus 

medos e dúvidas. É necessário também orientá-la quanto aos métodos de alívio da 

dor, se possível o acompanhante deverá estar presente, pois poderá dar apoio à 

mulher e ser coparticipante desse processo (GOMES et al., 2018; MIELKE; GOUVEIA; 

GONÇALVES, 2019).

As distócias, a ruptura uterina associada a uma incisão prévia, a indução do parto 

em gestação a termo ou próxima do termo com insucesso na indução e apresentação 

pélvica são eventos associadas a complicações que justificam a realização da 

cesariana. Alguns estudos mostraram prevalência de cesárea relacionada ao turno, 

onde o maior índice de parto abdominal ocorria no período diurno, sendo nos demais 

turnos esta associação bastante pequena, contudo os achados desses estudos não 

foram capazes de aclarar tal fenômeno (AGUIAR et al., 2018).

Sendo assim, Aguiar et al., (2018) em seu estudo que das 200 puérperas 

participantes da sua pesquisa, menos da metade participaram de grupos educativos 

para gestantes durante o pré-natal, o que colabora para a falta de informações, 

desenfreando a baixa autoconfiança e autonomia, elevando a sensação de medo 

e insegurança. 

CONCLUSÃO

Os motivos que influenciaram para indicações de cesáreas podem ser evitáveis, 

a partir da presteza da assistência humanizada do profissional de saúde para com 

a mulher e, evidentemente, a importância da participação da gestante e de sua 
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parceria ou acompanhante nas consultas do pré-natal, bem como envolvimento nos 

grupos educativos, visto que é um momento oportuno para aclarar suas dúvidas, 

medos e receios.

O pré-natal caracteriza-se como uma importante ferramenta de saúde onde o 

profissional, por meio das consultas, deve orientar a gestante quanto aos métodos 

não-farmacológicos para alívio da dor e diminuição do tempo de trabalho de parto, 

se possível ao acompanhante também, pois este poderá dar assistência a gestante 

durante o processo de nascimento, a escolha da via do parto, esclarecendo os riscos 

e benefícios, bem como o planejamento dele. 

Reforça-se também o empoderamento da mulher para que seja protagonista do 

nascimento do seu filho. Além de que é importante destacar que ela deve ser tratada 

com respeito, ter acesso a todas as informações e participar das decisões a serem 

tomadas. Cabe a equipe estabelecer uma relação de confiança com a parturiente, 

compreendendo se existe um plano de parto que deve ser considerado, sua dor, medo, 

insegurança, falta de confiança na capacidade de parir, entre outros sentimentos e 

solicitar permissão diante de qualquer procedimento, encorajando-a efetivamente 

em suas escolhas. 

Além do mais, o preparo familiar, financeiro e psicológico, observado pela 

parturiente e/ou sua família ao longo da gestação, acarreta alterações no cotidiano, 

requerendo preparo adequado, ações humanizadas e acolhedoras em todos os 

níveis de atenção à saúde, objetivando o bem-estar geral, além de respeitar cada 

uma das individualidades encontradas. Este trabalho destaca a necessidade de 

maiores discussões sobre a temática abordada, visto que, pode se observar algumas 

dificuldades encontradas ao longo da Rede de Atenção à Saúde - tais empecilhos 

podem existir desde o pré-natal até o trabalho de parto propriamente dito.

Sendo assim, mesmo com a limitação no número de artigos disponíveis na 

íntegra, o estudo permitiu a oportunidade de angariar o conhecimento acerca 

dos motivos influenciadores para a indicação de cesáreas que elevam as taxas 

preconizadas pelo Ministério da Saúde. Outra limitação do estudo foram as publicações 

não disponibilizadas na íntegra, contudo, os achados discutidos vislumbram uma 

contribuição enriquecedora para o conhecimento acerca das indicações das cirurgias 

cesarianas.
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RESUMO

Objetivo: Analisar a produção científica nacional e internacional sobre o manejo do 

descolamento prematuro de placenta pela equipe de enfermagem. Metodologia: trata-

se de uma revisão integrativa de literatura com abordagem qualitativa. A busca foi 

realizada nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 

Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde e Scientific Electrônic Library 

Online, a partir da questão norteadora: quais produções científicas contemplam à 

temática do manejo da enfermagem frente ao descolamento prematuro da placenta? 

A busca, realizada de abril a maio de 2019, gerou um total de 143 publicações. Pré-

seleção 31 artigos. Sendo selecionados para amostra final do estudo 13 artigos. Para 

coleta dos dados, utilizou-se um instrumento formulado pelas autoras, contendo os 

seguintes aspectos: autor, título, objetivo do estudo, periódicos, metodologia dos 

estudos, ano de publicação, e principais achados e conclusões. Resultados e discussão: 
Os estudos analisados têm como foco a associação do descolamento prematuro da 
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placenta com resultados perinatais adversos, assim como, para desfechos maternos 

e neonatais. Conclusão: sugere-se que novos estudos sejam realizados na área, com 

foco na qualidade da assistência às intercorrências obstétricas, por profissionais 

enfermeiros, no sentido de subsidiar a prática profissional.

Descritores: Descolamento prematuro da placenta. Complicações na gravidez. 

Enfermagem obstétrica.

ABSTRACT

Objective: To analyze the national and international scientific production on the 

management of placental abruption by the nursing team. Methodology: this is an 

integrative literature review with a qualitative approach. The search was conducted in 

the databases Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Latin American 

Literature in Health Sciences and Scientific Electronic Library Online, based on the 

guiding question: which scientific productions contemplate the theme of nursing 

management in the face of premature detachment of the placenta? The search, 

carried out from April to May 2019, generated a total of 143 publications. Pre-selection 

31 articles. 13 articles were selected for the final sample of the study. For data collection, 

an instrument formulated by the authors was used, containing the following aspects: 

author, title, study objective, periodicals, study methodology, year of publication, and 

main findings and conclusions. Results and discussion: The studies analyzed focus on 

the association of placental abruption with adverse perinatal outcomes, as well as 

for maternal and neonatal outcomes. Conclusion: it is suggested that further studies 

be carried out in the area, focusing on the quality of care for obstetric complications, 

by professional nurses, in order to subsidize professional practice.

Descriptors: Premature placental detachment. Pregnancy complications. Obstetric 

nursing.

INTRODUÇÃO

A gravidez se constitui em um fenômeno fisiológico que se caracteriza por 

modificações e adaptações biológicas e psicossociais, que geralmente evolui de forma 

saudável. Contudo, em uma parcela desta população, por fatores ou características 

específicas, algumas gestantes evoluem com intercorrências e/ou agravos, ao 

que se classifica como gravidez de alto risco, o que poderá gerar uma evolução 

desfavorável ao binômio mãe/filho. Quando esse risco é evidenciado, necessita-se 

que o enfermeiro com a equipe multidisciplinar realize os cuidados adequados e com 

qualidade (MEDEIROS et al., 2016).
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O Descolamento Prematuro de Placenta (DPP) ocorre quando, por alguma razão, 

a placenta se desprende do útero, provocando lacerações de pequenas estruturas 

e rompimento de capilares e de veias ocasionando sangramento intrauterino com 

ou sem repercussão hemodinâmica, todavia, sempre com danos ao feto. Por isso, 

diante do quadro de DPP que se desvela, o atendimento deve ser imediato, a fim de 

não expor em risco as vidas do binômio mãe/filho (ALVES, 2016)

A literatura nos revela que a função da placenta quando prejudicada tem várias 

manifestações durante a gravidez, principalmente restrição do crescimento fetal ou 

pequena para a idade gestacional (PIG), doença hipertensiva e DPP. Essas complicações 

afetam mais de 5% das gestações, resultando em morbidade e mortalidade materna 

e perinatal (HIERSCH et al., 2017).

O mesmo estudo estima-se que a vilosite placentária, a base suspeita de desfechos 

adversos, volte a ocorrer em 25 a 50% das gestações. A tendência de recorrência da 

insuficiência uteroplacentária é evidenciada pelo fato de que o nascimento de um 

recém-nascido pré-termo na primeira gravidez aumenta em mais de sete vezes o risco 

de recorrência. Além disso, a doença placentária pode apresentar-se de maneira 

diferente nas gestações subsequentes (HIERSCH et al., 2017).

Diante disso, levando-se em consideração a pertinência do DPP, o estudo 

conduzido por Wang et al. (2016) relata que pode ocorrer subitamente sem quaisquer 

sinais premonitórios e aumenta o risco de morte fetal para 9,6% e 17,6% durante os 

períodos de anteparto e intraparto, respectivamente.

O risco de mortalidade neonatal é supostamente tão alto quanto 11,9%. Além 

disso, a separação da placenta permite que fatores teciduais liberados do tecido 

placentário entrem na circulação materna e promovam a geração de trombina e 

coagulação, o que pode causar coagulação intravascular disseminada, podendo 

progredir para hemorragia maciça pós-parto (HPP), fracasso renal e uma situação 

ameaçadora para a mãe (WANG et al., 2016).

Embora a etiologia exata do DPP não seja conhecida, o mecanismo de ação 

imediato é a ruptura dos vasos maternos na decídua basal. Isso resulta no descolamento 

das vilosidades de ancoragem na placenta da parede uterina (HEAVEY; MAHER, 2015).

No mesmo estudo observa-se que até 20% dos descolamentos placentários se 

apresentam como ocultos, nos quais ocorrem sinais de trabalho de parto prematuro, 

com sangramento vaginal escasso ou nulo. O sangue fica preso internamente entre 

a placenta e a parede uterina. Isso pode dificultar a determinação do diagnóstico 

correto até que os sinais e sintomas apresentados se tornem graves (HEAVEY; MAHER, 

2015).

Com base no exposto, e no que se encontra apoiado na literatura, o DPP pode 

ser parcial ou total e é classificado em três graus como citado por Alves (2016):

• Grau 1: sangramento genital discreto, vitalidade fetal em condições normais, 

sem repercussões hemodinâmicas. Neste grau o diagnóstico de descolamento 

é feito pós-procedimento, com a detecção do coágulo retroplacentário;
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• Grau 2: sangramento vaginal moderado, com alteração na frequência 

cardíaca materna e na pressão arterial, com batimentos cardíacos fetais 

presentes, porém com comprometimento da vitalidade do concepto;

• Grau 3: sangramento genital importante, podendo ser externo ou interno, 

com hipertonia uterina, hipotensão arterial materna e óbito.

Quanto à etiologia do DPP ainda não é totalmente conhecida, mas parece que 

as síndromes das doenças isquêmicas da placenta incluem as condições relacionadas 

de descolamento prematuro da placenta, pré-eclâmpsia e restrição do crescimento 

intrauterino. Essas chamadas síndromes placentárias compartilham características 

histopatológicas semelhantes, incluindo invasão trofoblástica defeituosa das artérias 

espirais e disfunção endotelial levando à subperfusão uteroplacentária (RIIHIMÄKI 

et al., 2017).

Estudos têm revelado que a pré-eclâmpsia é um dos mais fortes fatores de risco 

conhecidos para o DPP, está associado a um aumento de três a quatro vezes no risco 

de restrição do crescimento fetal. Essas condições têm processo fisiopatológico 

semelhante, e têm sido denominadas síndrome da doença placentária isquêmica. 

Essas condições estão associadas a riscos excessivamente altos de parto prematuro 

(ANANTH et al., 2017).

O tratamento obstétrico em caso de feto vivo é a cesariana. Pois acelerar o 

parto vaginal requer uma das medidas iniciais a ser proposta através da amniotomia, 

bem como a reposição da volemia, assim, o sangramento externo não reflete as 

reais perdas, e o tratamento cirúrgico é excepcionalmente indicado quando já está 

instalado o grau 3 do DPP. Neste caso, a histerectomia pode ser necessária (ALVES, 

2016).

Neste cenário, o enfermeiro como membro da equipe multidisciplinar que 

presta atendimento a gestante tem papel fundamental no estabelecimento de uma 

atenção de qualidade. Sendo este, o responsável pelo desenvolvimento de um plano 

de cuidados específicos para proporcionar uma atenção integral às parturientes 

durante as intercorrências e complicações obstétricas que se verificam no trabalho 

de parto e nascimento (CAVALCANTE et al., 2016).

Por isso, a assistência ao pré-natal pressupõe avaliação dinâmica das situações 

de risco e prontidão para identificar problemas de forma a poder atuar eficientemente 

e obter um resultado favorável. A ausência de controle pré-natal, por si mesma, pode 

incrementar o risco para a gestante e/ou para o concepto (NASCIMENTO et al., 2018).

Diante disso, vale dizer que o cuidado de enfermagem à gestante é de extrema 

importância e exige uma atenção rigorosa na avaliação das condições materno-

fetais. Essa avaliação realizada pelo enfermeiro obstetra é valiosa na identificação 

das distócias de parto, do sofrimento fetal, dos partos prolongados, assim como na 

detecção precoce dos sinais e sintomas da hemorragia pós-parto, ajudando a evitar 

e minimizar os danos para o binômio mãe/filho. (CAVALCANTE et al., 2016).
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Nesse contexto, buscou-se responder a seguinte questão norteadora: quais 

produções científicas contemplam à temática do manejo da enfermagem frente 

ao descolamento prematuro da placenta? Logo, objetivou-se analisar a produção 

científica nacional e internacional sobre o manejo do descolamento prematuro de 

placenta pela equipe de enfermagem.

METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo do estudo, optou-se pelo método de revisão integrativa 

da literatura, a qual se configura como um tipo de revisão da literatura que reúne 

achados de estudos desenvolvidos mediante diferentes metodologias, permitindo 

a síntese dos resultados sem ferir a filiação epistemológica dos estudos empíricos 

incluídos (SOARES et al., 2014).

Para a elaboração desta revisão integrativa, foram elencadas seis etapas 

distintas: 1) formulação da questão de pesquisa, 2) delimitação de critérios de 

inclusão e exclusão para seleção dos estudos, 3) coleta de dados, 4) análise dos 

estudos selecionados, 5) interpretação dos resultados obtidos e apresentação da 

revisão (SOARES et al., 2014).

Na primeira etapa, para nortear a pesquisa estabeleceu-se a seguinte questão 

norteadora: quais produções científicas contemplam à temática do DPP nos últimos 

cinco anos? Diante dessa indagação, definiu-se como fonte de busca as bases de 

dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura 

Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electrônic Library Online 

(SciELO). O acesso foi on-line, entre os meses de abril e maio de 2019, utilizando-se 

como descritor: descolamento prematuro da placenta, associados entre si o emprego 

do operador AND; complicações AND gravidez; e enfermagem AND obstétrica.

Para a segunda etapa, elegeram-se como critérios de inclusão: os artigos 

completos disponíveis na íntegra e relacionados com a temática, escrito em português, 

publicados no período de 2014 a 2018. Foram excluídos da pesquisa: estudos não 

disponíveis por completo, com idioma estrangeiro, ano de publicação inferior a 2014 

e aqueles que não comtemplavam a questão proposta.

Na terceira etapa, a busca iniciou pela base de dados MEDLINE, com o descritor 

“descolamento prematuro da placenta, associados entre si o emprego do operador 

AND” foram encontradas 1.749 publicações, que ao selecionar no filtro o idioma 

português e anos de 2014 a 2018 chegou-se a 56 publicações. Utilizando-se os 

descritores “assistência AND enfermagem AND obstétrica” obteve-se um total de 

44 artigos, que após selecionar no filtro o idioma português e anos de 2014 a 2018, o 

resultado foi apenas 01 artigo. E com o descritor “complicações AND gravidez” foram 

encontradas 05 publicações.

Na LILACS, utilizando-se o descritor “descolamento AND placenta” foram 

localizadas 90 publicações que após a filtragem obteve-se apenas 01 publicação. 

Com o descritor “assistência AND enfermagem AND obstétrica” foram mostrados 
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1.076 resultados, após filtrar ano 2014 a 2018 esse número reduziu para 80. Assim 

também se procedeu para a SciELO, nessa fonte, utilizou-se o descritor “enfermagem 

obstétrica” obtendo-se um resultado de apenas 08 publicações. Desses apenas 01 

foi selecionado.

Diante disso, pode-se afirmar que a busca gerou um total de 143 publicações, 

que após a leitura dos títulos e objetivos dos estudos foram excluídos todos os artigos 

que não envolviam a questão de pesquisa. Assim, foi selecionado um total de 31 artigos 

que estavam envolvidos com a temática. Após a leitura minuciosa dos resumos, foram 

selecionados para amostra final do estudo 13 artigos indexados no banco de dados 

das citadas fontes que abordavam a questão norteadora.

Na quarta etapa, após a leitura dos artigos eleitos, foi preenchido um instrumento 

formulado pelas autoras, contendo os seguintes tópicos: autor, título, objetivo 

do estudo, periódicos, metodologia dos estudos, ano de publicação, e principais 

achados e conclusões.

A quinta etapa, refere-se à interpretação e síntese dos resultados, comparam- 

se os dados evidenciados na análise dos artigos ao referencial teórico. A sexta etapa 

consiste na apresentação da revisão, que deve ser clara e completa para permitir 

ao leitor avaliar criticamente os resultados (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Para a análise dos dados, optou-se por uma abordagem qualitativa, que para 

Gil (2010) o estudo bibliográfico com enfoque qualitativo tem por objetivo a descrição 

das características de determinada literatura e, por sua vez, a correção do conteúdo 

com a temática em foco. Podem ser elaboradas com finalidade de identificar possíveis 

relações entre variáveis.

Os treze artigos selecionados foram analisados e distribuídos em três categorias 

temáticas para discussão desse estudo: descolamento prematuro da placenta; 

principais fatores de risco para o DPP e manejo assistencial da equipe de enfermagem 

frente ao DPP. A análise quanto a síntese dos dados extraídos dos artigos foi tratada 

de forma descritiva de modo a apresentar os aspectos mais relevantes que configuram 

o escopo central dessa revisão. Assim, dispostos a seguir em forma quadro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da união dos descritores supracitados, utilizados na busca nas bases 

de dados, foram mostrados 2. 972 publicações. Após filtragem, aplicando os critérios 

de inclusão gerou um quantitativo de 143 (5%) artigos, dos quais, após a leitura dos 

títulos e objetivos foram pré-selecionados 31 (21,7%) publicações relacionadas à 

temática. Estes, foram submetidos à leitura exploratória, seletiva e analítica por 

meio da qual foram aplicados os critérios de inclusão, sendo a amostra final dessa 

revisão constituída por 13 (42%) dos artigos, sendo: 08 da MEDLINE, 04 da LILACS e 

01 da SciELO.

Referente ao delineamento metodológico dos estudos, observou-se na amostra 

(n=13) uma variedade, sendo os mais prevalentes os métodos descritivos presente 
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em 4 publicações, seguido de estudo de coorte retrospectivos em 3 artigos, revisão 

integrativa em 2 publicações, estudo de caso 1, metanálise 1, e estudo de coorte 

prospectivo 1.

O quadro 1 apresenta a síntese dos estudos incluídos na presente revisão 

conforme os autores, levando em consideração o primeiro nome, títulos dos artigos, 

objetivos dos estudos e ano de publicação.

Quadro 1. Distribuição da síntese dos artigos incluídos na revisão integrativa no período 
entre 2014 a 2018, conforme amostra (n=13). João Pessoa/PB, 2019.

Autores Título Objetivo
Ano de 

publicação

Tedesco; 
Patella; Cunha 
Filho.

Descolamento prematuro 
de placenta

Revisar a literatura sobre 
escolamento prematuro 
de placenta, abordando 
suas manifestações clínicas, 
diagnóstico e manejo específico

2014

Rocha et al.
Produção científica acerca do 
descolamento prematuro da 
placenta

Analisar as produções 
científicas disponíveis na 
literatura, sobre
descolamento prematuro 
da placenta (DPP)

2017

Wang et al.

Fibrinogênio pré-parto prediz 
desfechos maternos ou 
neonatais adversos em pacientes 
com descolamento de placenta

Determinar se o nível de 
fibrinogênio antes do parto 
poderia prever resultados 
adversos maternos e 
neonatais em pacientes com 
descolamento
prematuro da placenta

2016

Gelaye et al.

Perfil da Metabolomia Sérica 
da Gravidez Precoce Materna e 
Sangramento Vaginal Anormal 
como Preditores de Abrupção 
Placentária: Um Estudo
Prospectivo

Avaliar o perfil metabólico 
sérico pré-diagnóstico da 
gravidez precoce materna 
e o sangramento vaginal 
anormal como preditores de 
descolamento tardio na
gravidez.

2016

Heavey; Maher.
Abrupção placentária: Vamos 
perder os dois?.

Descrever o papel da 
enfermeira em cuidar de uma 
mulher que sofre um abrupto 
grave da placenta, ameaçando 
a vida da mãe e do bebê

2015

DeRoo et al.

Descolamento de placenta 
e mortalidade por doença 
cardiovascular materna a longo 
prazo: um estudo de registro de 
base populacional na Noruega e 
na Suécia

Investigar o descolamento 
prematuro da placenta e a 
mortalidade por DCV em longo 
prazo em um grande estudo de 
registro de base populacional 
na Noruega e na Suécia

2016
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Autores Título Objetivo
Ano de 

publicação

Alves
Descolamento prematuro da 
placenta: Revisçao integrativa 
da literatura

Identificar na literatura 
científica as produções 
relativas a temática que trata 
do DPP

2016

Riihimäki et al.

Mortalidade e causas de 
morte entre mulheres com 
antecedentes de descolamento 
placentário

Examinar detalhadamente a 
mortalidade geral e por causa 
específica entre mulheres 
com história de descolamento 
prematuro da placenta

2017

ANANTH et
al.

Biomarcadores do Soro 
Materno no Primeiro Trimestre 
e no Segundo Trimestre como 
Preditores de Abrupção 
Placentária

Avaliar se os analitos séricos do 
primeiro e segundo trimestres 
predizem o descolamento da 
placenta

2017

Medeiros et al.

Avaliando diagnósticos e 
intervenções de enfermagem no 
trabalho de parto e na gestação 
de risco

Avaliar o uso de diagnósticos e 
intervenções de enfermagem 
propostos para mulheres em 
trabalho de parto e gestantes 
de
alto risco

2016

Hiersch et al.

Complicações recorrentes 
mediadas pela placenta em 
mulheres com três partos 
consecutivos

Estimar o risco de complicações 
mediadas por placenta em 
mulheres em seu terceiro parto 
de acordo com sua história 
obstétrica no primeiro e 
segundo partos

2017

Cavalcante 
et al.

Intercorrências/complicações 
obstétricas e a atuação do 
enfermeiro: revisão de literatura

Analisar a atuação do 
enfermeiro na prestação da 
assistência ás intercorrências 
e complicações obstétricas no 
processo do trabalho de parto 
e parto

2016

Nascimentoet 
al.

Assistência de enfermagem à 
gestante de alto risco sob a visão 
do profissional

Verificar a assistência de 
enfermagem prestada à 
gestante de alto risco em 
maternidade de município 
paraibano.

2018

Fonte: Dados da pesquisa, João Pessoa/PB, 2019.

Mesmo com a escassez de publicações sobre a temática, o quadro 1 aponta que, 

a partir de 2014, houve um aumento significante de artigos sobre o DPP. Tanto que, 4 

(31%) deles foram publicados no ano de 2017; seguindo o ano 2016, 4 (31%); e depos os 

anos 2015, 1 (8%) e 2014, 1 (8%). Nota-se também que 3 (23%) das publicaçoes refere-

se a enfermagem, que nesse etudo é compreendida como enfermagem obstétrica. 

Observa-se que 69% da amostra (n=13), pesquisada estão diretamente relacionadas 

ao DPP. Verifica-se também, que 77% dos autores discorrem sobre essa temática. 

Sendo 8 (80%) de autoria médica e apenas 2 (20%) de enfermagem.
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Em se tratando de escassez de puplicações sobre o DPP, um dos estudos discorre 

sobre essa temática, os autores procuraram analisar as produções científicas sobre 

o DPP, e concluiu a escassez com níveis de evidência altos, a ausência de produções 

na área de enfermagem. Perceberam a escassez de produções relacionadas ao DPP 

e que fossem baseadas em evidências científicas, que pudessem nortear a prática 

dos profissionais da saúde (ROCHA et al., 2017).

DESCOLAMENTO PREMATURO DA PLACENTA

Fundamentando-se nos dados que se descortinam, sabe-se que o DPP é a 

separação da placenta normalmente inserida antes da saída do feto, em gestação de 

20 ou mais semanas completas. E sua principal causa, é a ruptura de vasos maternos 

na decídua basal (TEDESCO; PATELLA; CUNHA FILHO, 2014).

No estudo de Tedesco, Patella e Cunha Filho (2014), os autores procuraram 

revisar a literatura sobre DPP, abordando suas manifestações clínicas, diagnóstico 

e manejo específico. Observou-se nos resultados, que o DPP foi significativamente 

associado com resultados perinatais adversos, tais como índice de Apgar <7 no 1º e 5 

min e mortalidade perinatal. Sendo uma das principais causas de paralisia cerebral 

infantil derivada de hipóxia pré-parto e/ou intraparto. O estudo concluiu que o DPP 

impõe brevidade, atenção e grande cuidado por parte do médico com o binômio 

materno-fetal, devido ao risco elevado de morbidade e mortalidade.

Um estudo parecido realizado em um serviço obstétrico no município de São 

José, Santa Catarina, revela que a separação prematura da placenta de seu leito 

vascular está associada à mortalidade intrauterina e neonatal, pois interrompe o 

fluxo de oxigênio e nutrientes para o feto. Como consequência, este poderá ter baixo 

escore de Apgar ou sofrer morte fetal devido à hipóxia prolongada e prematuridade 

extrema (NUNES; BERTUOL; SIQUEIRA, 2016).

No estudo de Wang et al. (2016), o objetivo foi “determinar se o nível de fibrinogênio 

antes do parto poderia prever resultados adversos maternos e neonatais em pacientes 

com descolamento prematuro da placenta”. Os resultados mostraram para desfechos 

maternos: coagulação intravascular disseminada e hemorragia, e para os desfechos 

neonatais observou-se o índice de Apgar baixo aos 5 min, pH da artéria umbilical e 

natimortalidade.

O estudo concluiu que o nível de fibrinogênio plasmático foi correlacionado com 

a gravidade do descolamento de placenta e foi efetivo para predizer a quantidade 

de transfusão sanguínea necessária. Além disso, um nível reduzido de fibrinogênio 

≤250 mg / dL antes do parto parece estar correlacionado com um mau prognóstico 

fetal (WANG et al., 2016).

Nessa linha, o Ministério da saúde Brasil (2015) traz em seu “manual das 

coagulopatias hereditárias raras” que o fibrinogênio é o fator de coagulação mais 

abundante no sangue. É uma glicoproteína que circula no plasma numa concentração 

de160–400 mg/dL e com meia-vida de 4 dias. Atua no último estágio da coagulação 
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ao ser convertido em fibrina pela trombina, na agregação plaquetária, na fibrinólise 

e na cicatrização. Sendo assim, fica claro que o nível de fibrinogênio ≤250 mg / dL 

pode está correlacionado com um mau prognóstico fetal (WANG et al., 2016).

Outro estudo “investigou o DPP e a mortalidade por doenças cardiovascular 

em longo prazo em um grande estudo de registro de base populacional na Noruega 

e na Suécia”. Os resultados mostraram que entre as 2.117, 797 mulheres que tiveram 

primeiros partos durante o período do estudo, 10.981 (0,5%) tiveram DPP (DEROO et 

al., 2016).

Resultado semelhante foi encontrado por Nunes, Bertuol e Siqueira (2016) 

observou-se uma prevalência de DPP de 0,4%. Nesse estudo, outros pesquisadores 

descreveram uma taxa de 0,38% em estudo de delineamento transversal realizado 

na Noruega entre 1999 e 2004. Também se observou uma prevalência de óbito fetal 

acometido por DPP de 0,78% na cidade de São Paulo.

O estudo de Riihimäki et al. (2017) discorre sobre mortalidade e causas de 

morte entre mulheres com antecedentes de descolamento placentário. Os autores 

procuraram “examinar detalhadamente a mortalidade geral e por causa específica 

entre mulheres com história de DPP”. A mediana do tempo de acompanhamento foi 

de 24,9 anos, de 1987 a 2013.

No mesmo estudo, identifica-se que houve 2. 275. 869 partos durante o período 

do estudo. Ao comparar o índice e as coortes de referência, observou-se um aumento 

da mortalidade geral entre as mulheres com histórico de descolamento placentário. 

No final de 2013, havia registrado 395 mortes na coorte de índices e 863 mortes na 

coorte de referência. Assim, o estudo concluiu que a mortalidade geral entre mulheres 

com história de DPP está aumentada. E que essas mulheres tendem a morrer mais 

jovens do que as mulheres de referência (RIIHIMÄKI et al., 2017).

Já Gelaye et al. (2016) avaliaram o perfil metabólico sérico pré-diagnóstico 

da gravidez precoce materna e o sangramento vaginal anormal como preditores 

de descolamento tardio na gravidez. Os pesquisadores identificaram diferenças 

metabólicas entre as mulheres predestinadas a desenvolver o DPP, em comparação 

àquelas cujas gestações não foram complicadas pelo transtorno; identificaram 

alterações na oxidação de ácidos graxos e no metabolismo de fosfolipídios que podem 

refletir anormalidades antes da apresentação clínica do descolamento.

Outro estudo “avaliou se os analitos séricos do primeiro e segundo trimestres 

predizem o descolamento da placenta”. Os resultados mostraram que mulheres com 

uma proteína plasmática anormalmente baixa associada à gestação apresentou 

risco aumentado de DPP em (9,6%), em comparação com aquelas sem descolamento 

de (5,3%). Assim, concluiram que as origens do descolamento placentário pode se 

estender para os estágios iniciais da gravidez (ANANTH et al.,2017).
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PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA O DPP

Nessa categoria, Hiersch et al. (2017) procuraram “estimar o risco de complicações 

mediadas por placenta em mulheres em seu terceiro parto de acordo com sua história 

obstétrica no primeiro e segundo partos”. Nos achados, observou-se que a taxa de 

complicações mediadas por placenta no terceiro parto foi de 5,9% (n = 264). O risco 

de cada complicação mediada por placenta foi maior quanto maior a incidência de 

complicações mediadas por placenta em gestações anteriores. Esse estudo concluiu 

que o número e a ordem de complicações mediadas por placenta nos dois primeiros 

partos são os principais fatores de risco para recorrência no terceiro parto.

Já os achados observados no estudo de Alves (2016) revelam que, 60% dos 

estudos incluídos na sua pesquisa, descreveram o aumento do DPP e suas causas. 

Observou-se que podem se relacionar com as mudanças nos fatores de risco que as 

gestantes estão expostas e com o incremento tecnológico que tem contribuído para 

o diagnóstico acurado do DPP. Em conclusão, os estudos examinados reforçaram a 

relevância do diagnóstico precoce e a instauração de consultas obstétricas adequadas 

para ofertar melhores desfechos maternos e fetais.

Os fatores de risco para o DPP associados à gravidez incluem multiparidade, 

idade avançada (≥35 anos) na gravidez, trauma abdominal durante a gravidez, 

hipertensão induzida pela gravidez e pré-eclâmpsia (DEROO et al., 2016). O estudo de 

Riihimäki et al. (2017) revela que pelo menos 50 fatores de risco para o descolamento 

da placenta, relacionados ao comportamento materno e aos riscos associados à 

gravidez, foram identificados, sendo o mais importante o tabagismo, a pré-eclâmpsia 

e uma história prévia de DPP.

Em alguns estudos, a hipertensão crônica tem sido um fator de risco para DPP. 

Hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta pode aumentar o risco de DPP 

de 2.8 para 7.7 vezes (TEDESCO; PATELLA; CUNHA FILHO, 2014).

Além disso, a literatura nos revela num estudo conduzido por Sanglard, Silva e 

Silva (2018) que teve como objetivo “descrever os principais fatores de risco que levam 

a hemorragia gravídica no segundo trimestre da gravidez e/ou ao natimorto e o 

manejo correto dos mesmos”. Identificou-se: idade materna avançada, multiparidade, 

doença hipertensiva, raça negra, baixo nível sócio-econômico, rotura prematura 

de membranas, infecção intrauterina, DPP prévio, tabagismo e uso de cocaína, 

passado obstétrico ruim, cesareana prévia, restrição do crescimento intrauterino 

corioamnionite, gemelaridade, diabetes melito, tempo prolongado de rotura das 

membranas e etilismo.

MANEJO ASSISTENCIAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM FRENTE AO DPP

Para essa categoria, o estudo de Heavey e Maher (2015) discorre sobre “abrupção 

placentária”, os pesquisadores procuraram descrever o papel da enfermeira em 

cuidar de uma mulher que sofreu um abrupto grave da placenta, ameaçando a 
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vida da mãe e do bebê. Os achados apontam que durante o período pós-parto, a 

cliente continuou a ter curtos períodos de atonia uterina, que foram tratados com 

ocitocina IV, e precisou de transfusão de sangue adicional. Esse estudo concluiu que 

o descolamento da placenta da parede uterina antes do parto, pode resultar em 

hemorragia franca ou oculta grave.

Em outra pesquisa, foi analisada a atuação do enfermeiro na prestação da 

assistência ás intercorrências e complicações obstétricas no processo do trabalho  

de parto e parto. Na análise observa-se que a assistência do enfermeiro obstetra 

tem-se mostrado ineficaz devido a vários fatores, sendo um deles a falta de estrutura 

adequada do sistema de saúde, como também a capacitação desses profissionais 

(CAVALCANTE et al., 2016).

Em conclusão, notou-se a importância do cuidado de enfermagem à gestante, 

que através de um cuidado adequado é possível detectar futuras complicações e 

assim tentar minimizar os danos que venha a ser causado para o binômio mãe/filho. 

Enfatizaram ainda a importância desse profissional está sempre se especializando de 

forma que possa estar preparado para futuras eventualidades, com o intuito de que 

sejam capazes de detectar o problema e resolver com maior agilidade (CAVALCANTE 

et al., 2016).

Resultados parecidos foi encontrado na pesquisa de Nascimento et al. (2018), 

ao verificar a assistência de enfermagem prestada à gestante de alto risco em 

maternidade de município paraibano. Observou-se que os profissionais de enfermagem 

se percebem importantes na assistência ao orientar, assistir e adquirir confiança 

das gestantes. Conhecem a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 

porém não a utilizam. Consideram ter profissionais insuficientes, materiais escassos e 

precária estrutura física. Por fim, o estudo concluiu que atenção à gestante deve ser 

organizada para atender às reais necessidades com recursos materiais e humanos 

adequado.

Nessa linha, Medeiros e colaboradoes (2016) seguem “avaliando os diagnósticos 

e intervenções de enfermagem no trabalho de parto e na gestação de risco”. Em 

conclusão, observa-se que os diagnósticos expressaram as necessidades na parturição 

e nas alterações psicobiológicas na gestação de risco. As intervenções estiveram 

desarticuladas dos diagnósticos, necessitando de revisões e mudanças.

Nessa direção, Melo et al. (2016) retruca dizendo: é necessário que o enfermeiro 

saiba atuar desde casos eutócicos até o reconhecimento de situações de risco. 

Uma vez que todo o parto deve ser monitorado cuidadosamente com a intenção de 

detectar qualquer tipo de anormalidade precocemente.

Assim, a atuação do enfermeiro obstetra, se dá através do acompanhamento da 

gestante desde o pré-natal, no trabalho de parto, parto, pós- parto e na assistência 

as gestantes de alto risco implicando na necessidade de um preparo clínico para 

identificação de problemas reais e potenciais com vistas ao manejo adequado 

dos diagnósticos e das diversas situações práticas, facilitando o planejamento e a 

implementação dos cuidados (MEDEIROS et al., 2016).
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Dentro deste contexto, Cavalcante e colaboradores (2016) esclarecem que 

durante esta assistência deve-se identificar os fatores que contribuem para o aumento 

das intercorrências e complicações obstétricas, assim como o DPP, econsequentemente 

da morbimortalidade materno-neonatal e atuar sobre eles o mais precoce possível.

CONCLUSÃO

Essa revisão integrativa permitiu visibilidade às produções científicas acerca 

do DPP e suas temáticas. Ao analisar os estudos que compuseram essa revisão, 

percebe-se a escassez de produções relacionadas à temática e que sejam  baseadas 

em evidências científicas, que possam nortear a prática dos profissionais da saúde. 

Também é importante destacar que, em sua maioria, as produções são voltadas 

principalmente para aspectos clínicos relacionados à DPP, sendo que a assistência 

como um todo não é discutida.

Portanto, destaca-se a necessidade de produções científicas sobre 

intercorrências obstétricas, tais como o DPP, por profissionais enfermeiros, com 

enfoque na atuação multiprofissional, qualificada e humanizada nesses casos. 

Percebe-se uma discussão pontualmente clínica e voltada somente para a figura 

do médico, sendo que, é de suma importância envolver a equipe de saúde para que 

o cuidado seja realizado de maneira integral e individualizado.

Diante da problemática, essa revisão corrobora a necessidade de ações 

preventivas precoces durante o período pré-natal, a fim de evitar a ocorrência de 

DPP. Uma vez que o aumento do risco para esse evento, observado com a hipertensão 

crônica e/ou gestacional requer a necessidade de controle rigoroso durante o período 

pré-natal, visto que a pré-eclâmpsia é um importante fator de risco para o DPP.

A revisão apresentou em sua maioria, publicações oriundas de estudos clínicos, 

que associaram o DPP com patologias específicas, comportamentos maternos 

durante a gestação e alterações fisiológicas e genéticas. Sugere-se que novos estudos 

sejam realizados na área, com foco na qualidade da assistência às intercorrências 

obstétricas, por profissionais enfermeiros, no sentido de subsidiar a prática profissional.

É desejável que este estudo contribua para a melhoria e esclarecimento da 

atuação da enfermagem obstétrica proporcionando informação e conteúdo, pois 

visa o progresso nesta atividade e o enobrecimento das publicações na área da 

enfermagem obstétrica.
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RESUMO

Objetivo: Descrever a sistematização da assistência de enfermagem ao paciente 

submetido ao transplante cardíaco. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão 

integrativa de literatura. O levantamento da pesquisa procede-se por uma revisão 

integrativa de literatura usando os descritores Transplante de Coração, Cuidados 

de Enfermagem, Papel do Profissional de Enfermagem, as quais foram combinados 

por meio dos operadores booleanos AND. As publicações foram identificadas nas 

seguintes bases de dados: BDENF; MEDLINE, SciELO, e PUbMED. Os critérios de inclusão 

foram artigos nacionais e internacionais publicados em inglês e português, no 

período de 2010 a 2020. Resultados e Discussão: A insuficiência cardíaca ocasiona 

isquemia no miocárdio, ficando o coração incapaz de bombear o sangue de forma 

eficaz. Em situações de insuficiência cardíaca avançada o transplante cardíaco é 

a modalidade terapêutica definitiva. A espera pelo doador desperta no receptor 

sentimentos que podem comprometer seu estado clinico, implicando no sucesso 

do transplante cardíaco. A sistematização de enfermagem é constituída em cinco 

etapas de forma independente, inter-relacionadas e recorrentes, baseando-se 

pela coleta de dados, diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação 

e avaliação. O enfermeiro atua diretamente com o paciente e sua família de forma 

individualizada no enfrentamento dos seus sentimentos. A enfermagem desempenha 

um papel fundamental na assistência ao paciente submetido ao transplante cardíaco 

prevenindo e minimizando os riscos que podem acometer no pós-operatório imediato 

e mediato. Conclusão: O transplante cardíaco é a modalidade terapêutica definitiva 

em pacientes com insuficiência cardíaca refratária, sendo primordial atuação da 

enfermagem em todas as etapas do transplante cardíaco. Parte inferior do formulário

1 Enfermeira graduada pelo Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.

2 Mestre em Saúde Coletiva. Docente do curso de enfermagem da FACENE.

3 Mestre em Terapia Intensiva. Docente do curso de enfermagem do UNIPÊ.
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Descritores: Transplante de Coração, Cuidados de Enfermagem, Papel do Profissional 

de Enfermagem.

ABSTRACT

Objective: To describe the systematization of nursing care for patients undergoing 

heart transplantation. Methodology: This is an integrative literature review. The survey 

of the research proceeds by an integrative literature review using the descriptors Heart 

Transplantation, Nursing Care, Role of the Nursing Professional, which were combined 

through the Boolean operators AND. The publications were identified in the following 

databases: BDENF; MEDLINE, SciELO, and PUbMED. The inclusion criteria were national 

and international articles published in English and Portuguese, from 2010 to 2020. 

Results and Discussion: Heart failure causes ischemia in the myocardium, making the 

heart unable to pump blood effectively to the body. In situations of advanced heart 

failure, heart transplantation is the definitive therapeutic modality. Waiting for the 

donor awakens feelings in the recipient that may compromise their clinical condition, 

implying the success of the heart transplant. Nursing systematization consists of five 

independent, interrelated and recurring stages, based on data collection, nursing 

diagnoses, planning, implementation and evaluation. The nurse acts directly with 

the patient and his family in an individualized way to face his feelings. Nursing plays a 

fundamental role in assisting patients undergoing heart transplantation, preventing and 

minimizing the risks that they may suffer in the immediate and mediate postoperative 

period. Conclusion: Heart transplantation is the definitive therapeutic modality in 

patients with refractory heart failure, being the primary role of nursing in all stages 

of heart transplantation.

Descriptors: Heart Transplantation, Nursing Care, Role of the Nursing Professional.

INTRODUÇÃO

O primeiro transplante cardíaco foi realizado no dia 02 de Dezembro de 1967, 

pelo cirurgião Chritiaan Neethling Barnard na cidade de Cabo, África do Sul. Sendo 

que o paciente veio a óbito após 18 dias por infecção. O segundo transplante foi 

realizado em menos de 30 dias pelo médico Barnad, tendo o paciente uma sobrevida 

de 594 dias (ANTUNES, 2020).

De acordo com o Ministério da Saúde (2013), o Brasil é considerado o segundo 

maior transplantador do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América 

(EUA). Estima-se que 96% dos procedimentos realizados são financiados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Ao decorrer dos anos a cardiologia vem passando por grandes avanços nas 

modalidades de tratamento ao paciente cardiopata. Tais modalidades terapêuticas 
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incluem fármacos, dispositivos de assistência ventricular implantáveis, tendo como 

objetivo reduzir os números e hospitalizações e mortalidade, como também melhorar 

a qualidade e sobrevida do paciente (COLAFRANCESCHI, 2018).

Apesar dos modelos terapêuticos assistenciais, considera-se que o transplante 

cardíaco deve ser indicado em pacientes com insuficiência cardíaca avançada. A 

insuficiência cardíaca é a via final de doenças que acometem o sistema cardiovascular, 

sendo o transplante cardíaco uma modalidade terapêutica definitiva em pacientes 

que apresentam insuficiência cardíaca refratária de suas diferentes etiologias 

(MANGINI et al., 2015). 

Conforme a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (2020), foram 

registrados no Brasil 3,165 transplantes cardíacos entre o período de 2009 a 2019. 

Os números vem crescendo consideravelmente desde 2011, apresentando o Distrito 

Federal (DF) e Pernambuco (PE) os estados com o maior número de procedimentos 

relativamente aos demais.

O processo da seleção para o transplante cardíaco deve ser realizado de forma 

dinâmica e reavaliada entre 3 a 6 meses. Avaliação do candidato para o transplante 

cardíaco é primordial, levando em consideração as condições clínicas, disponibilidade 

de doadores, características psíquicas e socioeconômicas (CORONEL et al., 2020).

O enfermeiro atua desde avaliação do paciente receptor até as etapas 

do processo pós-operatório, intra-operatório e pré-operatório do transplante 

cardíaco. Cada fase exige da equipe de enfermagem competências e habilidades 

técnico-científica para promover a sistematização que identifica as necessidades 

do paciente de forma individualizada, sendo composta por cinco etapas de forma 

inter-relacionadas, interdependente e recorrentes. Além de promover assistência e 

segurança ao paciente (PIO et al., 2016).

Desta forma, com base no que foi disposto sobre a importância da atuação do 

enfermeiro de forma direta no paciente indicado ao transplante cardíaco, destaca-

se a implementação da sistematização de enfermagem nas mais diversas etapas 

que envolve essa modalidade terapêutica que visa a redução de complicações e 

a desospitalização precoce. Em vista disso, o referido estudo tem como objetivo 

descrever a sistematização da assistência de enfermagem ao paciente submetido 

ao transplante cardíaco. 

METODOLOGIA

O estudo trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem 

qualitativa, tipo revisão integrativa de literatura, sendo a mais ampla abordagem 

metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais 

e não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado. 

Combina também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um 

vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e 

análise de problemas metodológicos de um tópico particular. A ampla amostra, em 
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conjunto com a multiplicidade de propostas, deve gerar um panorama consistente 

e compreensível de conceitos complexos, teorias ou problemas de saúde relevantes 

para a enfermagem (BRINER, DENYER, 2012).

Para Briner e Denyer (2012), a revisão só será classificada como revisão 

sistemática de literatura, se aderir os seguintes princípios: (1) ser conduzida por um 

sistema ou método sistemático, (2) apresentar método transparente e explícito, (3) 

replicável e atualizável, (4) resumir e sintetizar as evidências relativas a questão da 

revisão.

O levantamento da pesquisa procede-se por uma revisão integrativa de 

literatura usando os descritores Transplante de Coração, Cuidados de Enfermagem, 

Papel do Profissional de Enfermagem, as quais foram combinados por meio dos 

operadores booleanos AND.

As publicações foram identificadas nas seguintes bases de dados: BDENF; 

MEDLINE, SciELO, e PUbMED. Os critérios de inclusão foram: artigos científicos indexados 

em periódicos nacionais e internacionais publicados em inglês e português, no período 

de 2010 a 2020 e que abordassem transplante do coração que traziam de alguma 

forma a sistematização de enfermagem.

Foram critérios de exclusão: artigos que não abordavam o tema da forma 

referida pelas pesquisadoras; tese; documento de projeto; resumos; congresso e 

conferência e textos que não estão indexados nas bases de dados especificadas. 

Parte inferior do formulário

A coleta de informações dos artigos foi realizada por meio de uma tabela 

previamente definida e que incluía: autor, título, ano, questão de pesquisa, objetivo 

geral, objetivo específico, referencial teórico, abordagem metodológica, local, 

sujeitos, amostra, técnica de coleta de dados, período da coleta, método de análise, 

resultado, discussão, conclusão e trechos narrativos de destaque. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A insuficiência cardíaca apresenta altos índices de prevalência e morbitalidade 

no mundo, sendo o maior pico em idosos com cerca de 65 anos. Apesar dos mais 

variáveis tipos de tratamento farmacológicos que são indicados a esse grupo de 

clientes, muitos pacientes evoluem para a forma mais grave dessa síndrome. Nessa 

situação, mesmo quando apresenta um tratamento otimizado e continua sintomático 

com a progressão significativa é indicado o transplante cardíaco, por ser um método 

terapêutico viável e que demonstra resultados significativos na qualidade de vida 

(YOSHIMORI et al., 2010).

Segundo Moraes; Gonzaga; Passarelli (2013), a síndrome da insuficiência cardíaca 

é considerado um desafio para a cardiologia, cujo seus mecanismos fisiopatológicos 

são diferentes e ocasionam uma somatória de sinais e sintomas que são apresentados 

em sua clínica de forma relevante, resultando alterações anatômicas, hemodinâmicas 

e neuro-hormonais que interagem entre si. 
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Devido à alta complexidade a insuficiência cardíaca ocasiona isquemia no 

miocárdio. O coração lesionado é incapaz de bombear o sangue de forma eficaz 

para o corpo, não atendendo as necessidades metabólicas tissulares. As alterações 

hemodinâmicas resultam em distúrbios cardíacos, estruturais e funcionais, tendo início 

com a redução da contratilidade e ocorrendo o surgimento de outras patologias 

que estão relacionadas quando ocorrem a diminuição do débito cardíaco devido 

ao apoucamento do volume sistólico ou diastólico, ocasionando à congestão do 

fluxo sanguíneo nas câmaras cardíacas e desencadeando a congestão pulmonar, 

periférica e edemas (MAGALHÃES, 2015).

Exercendo inúmeras funções endócrinas a endotelina é um tecido liso que protege 

o vaso sanguíneo na regulação da homeostase vascular. Eventos cardiovasculares 

desempenham disfunção endotelial devido às alterações no SRAA (Sistema Renina 

– Angiotensina – Aldosterona), aumentando a produção de células endoteliais e 

ocasionando um desequilíbrio de vasodilatação e  vasoconstrição. A disfunção 

endotelial induz ao crescimento de células que atuam no remodelamento do músculo 

cardíaco (STORCH et al., 2017).

De acordo com Polônia; Gonçalves (2020), os péptidos natriuréticos atriais, 

péptidos natriuréticos cerebral  e o péptidos natriurético tipo- C, são mecanismos 

compensatórios produzidos em maior quantidade pelos miócitos para contrabalançar 

os impactos  relacionados na manutenção do sódio, água e a vasoconstrição que 

são incitados pelo sistema nervoso autônomo) e sistema renina – angiotensina – 

aldosterona, porém sua ação não é tão efetiva para minimizar os impactos causados 

pela insuficiência cardíaca.

As principais etiologias que ocasionam a insuficiência cardíaca que são indicações 

para o transplante cardíaco são as miocardiopatias de causas isquêmica, cardiopatia 

dilatada, idiopática, hipertrófica, chagásica, alcoólica, insuficiência coronária, 

disfunção valvar e malformação congênita (LIMA et al., 2010).

Independente do insulto inicial da insuficiência cardíaca, compreende-se que o 

processo inicia quando ocorre a diminuição do volume sanguíneo, sendo detectado 

pelos barorreceptores que estimula ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona, desempenhando um papel imprescindível na estabilidade hemodinâmica, 

controle do volume circulante, pressão arterial, perfusão tecidual, equilíbrio 

homeostático cardíaco e eletrolítico renal (FERNANDES et al., 2016).

Em concordância com Hinkle, Cheever (2015), a insuficiência cardíaca no ventrículo 

direito acontece quando o átrio direito e ventrículo direito, não conseguem ejetar o 

sangue de modo efetivo e acomodar o sangue da circulação venosa, tal disfunção 

causa o aumento da pressão hidrostática capilar pelo sistema venoso e a distensão 

venosa jugular. Os sintomas clínicos apresentados envolvem hematomegalia, ascite, 

edema nos membros inferiores e retenção de líquido.

No ventrículo esquerdo a insuficiência cardíaca acontece quando o coração 

não consegue bombear o sangue efetivamente do ventrículo esquerdo para a 

artéria aorta, ocorrendo o aumento do volume e da pressão sanguínea diastólica 
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final ventricular esquerda e reduzindo o fluxo sanguíneo do átrio esquerdo para o 

ventrículo esquerdo durante a diástole e aumentando o volume e a pressão venosa 

nos pulmões, fazendo com que o liquido presente nos capilares pulmonares penetrem 

para dentro dos tecidos pulmonares e alvéolos, causando o edema pulmonar agudo 

e comprometendo o processo da hematose. As manifestações clínicas apresentam a 

dispneia, congestão pulmonar, tosse, hipoxemia, estertores crepitantes pulmonares, 

bulha cardíaca extra (HINKLE, CHEEVER, 2015).

Mediante a redução do débito cardíaco é essencial avaliar o paciente com 

insuficiência cardíaca pela classificação da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, 

sendo compreendida pela fração de ejeção ventricular esquerda preservada (ICFEp) 

≥ 50%, fração de ejeção ventricular esquerda intermediária (ICFEi) 40 e 49% e fração 

de ejeção ventricular esquerda reduzida (ICFEr) < 40% (COLAFRANCESCHI, 2018).

A classificação de New York Heart Association (NYHA) é caracterizado em quatro 

classes que avaliam os pacientes com insuficiência cardíaca, visando aplicabilidade 

para exercícios físicos e a gravidade dos sintomas. Classe I: pacientes que não estão 

restritos a realizarem exercícios físicos. Classe II: existe a necessidade de reduzir o 

esforço físico. Classe III: apresentam limitações significativas nas atividades físicas. 

Classe IV: pacientes cardiopatas que são restritos de realizar quaisquer atividades 

que possam causar desconfortos (NEPOMUCENOZ et al., 2017).

A classificação da insuficiência cardíaca por estágios foi elaborada pelo 

College of Cardiology Foundation – ACCF/AHA, baseando pela progressão da doença 

e permitindo identificar o grau de limitações que as pessoas com a insuficiência 

cardíaca estão expostas, classificando em 04 estágios principais que são: A: são 

pacientes questão vulneráveis a desenvolver a insuficiência cardíaca, mas não 

aparecem alterações esturrais e sintomas. B: pacientes que já apresentou algum tipo 

de lesão, mas não apresentam sintomas da insuficiência cardíaca. C: pacientes que 

já tiveram lesão na estrutura cardíaca e apresentam sintomas com progressão da 

insuficiência cardíaca. D: pacientes que apresentam sintomas refratários e requer 

cuidados especializados de forma continua (COLAFRANCESCHI, 2018).

A espera pelo doador desperta no receptor sentimentos que podem comprometer 

seu estado clinico, implicando no sucesso do transplante cardíaco. O enfermeiro 

atua diretamente com o paciente e sua família, promovendo assistência de forma 

individualizada no enfrentamento dos seus sentimentos que estão relacionados pela 

ansiedade, depressão, autoestima e abandono, visando a redução dos impactos no 

processo mórbido durante a fila de espera (AGUIAR et al., 2010).

A sistematização da assistência de enfermagem é ponderada em seu processo 

do autocuidado por meio dos seus conceitos. Esta metodologia requer conhecimentos, 

habilidades e competências para suprir as necessidades de saúde, considerando-se 

primordial o trabalho do enfermeiro, fundamentados por análises assistenciais para 

a realização de uma busca ativa sobre uma resposta nas condições de vida ou na 

vulnerabilidade em que o paciente está exposto (SCHMITZ et al., 2017).



294 

Atuação do enfermeiro por meio da sistematização de enfermagem é realizado 

notadamente de forma deliberado e sistemático, organizando o processo de 

enfermagem durante a prática por meio de cinco etapas que sejam independente, 

inter-relacionadas e recorrentes, baseando-se pela coleta de dados, diagnósticos 

de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação (NANDA INTERNATIONAL, 

2018).

A sistematização da assistência de enfermagem auxilia o enfermeiro na prestação 

do serviço de saúde ao paciente, no qual permite a prática de enfermagem e facilita 

a implementação das intervenções. Além disso, facilita na tomada de decisões clínicas 

entre enfermeiros (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010).

A prática da consulta de enfermagem em pacientes que apresentam o débito 

cardíaco comprometido deve ser embasado por meio de conhecimento técnico-

cientifico, avaliando bulhas, frequência cardíaca e edema. As características 

definidoras que podem ser associados pela redução do índice cardíaco são por meio 

da pressão venosa central diminuída, resistência vascular pulmonar aumentada 

ou diminuída, pressão de oclusão da artéria pulmonar aumentada, bradicardia, 

taquicardia, terceira bulha e fração de ejeção (MATOS et al., 2012).

A equipe de enfermagem desempenha um papel fundamental na assistência 

ao paciente submetido ao transplante cardíaco de forma holística, prevenindo e 

minimizando os riscos que podem acometer no pós-operatório imediato e mediato. 

Tendo em vista, detectar de forma precoce as possíveis complicações em que essa 

cirurgia de alta complexidade pode acometer (SILVA; CARVALHO, 2012).

A rotina de pacientes submetidos ao transplante cardíaco passa por mudanças 

trágicas que envolvem novas adaptações entre os familiares, convívio social, impactos 

econômicos e capacidade funcional. O novo cotidiano do transplantado exige 

alterações no estilo de vida por hábitos saudáveis para a prevenção de infecções, 

administração do medicamento de forma rigorosa e controle de peso. O enfermeiro 

é o profissional que está em frente a essas novas adaptações, auxiliando o paciente 

e a família a enfrentar as novas mudanças para a manutenção da qualidade de vida 

e bem-estar (BARROS et al., 2017).

A educação que são adotados pelos pacientes tem um resultado positivo em 

seu desfecho clínico. O autocuidado diário é um grande aliado para a estabilidade 

hemodinâmica. O trabalho do enfermeiro no cuidado direto ao inserir esse paciente 

em programas de saúde, facilitar o agendamento de consultas e realizar exames 

complementares, melhora a reabilitação da qualidade de vida, reduz as hospitalizações 

e diminuem gastos hospitalares (CONCEIÇÃO et al., 2015).

Os cuidados da enfermagem na educação em saúde têm em foco as principais 

orientações sobre a importância da restrição do sódio, restrição hídrica, dieta e 

perda de peso, encorajamento a parar de fumar, abnegar o uso de bebidas alcoólicas 

e aconselhamento a se vacinar uma vez por ano para reduzir os riscos de doenças 

cardiovasculares (FERRETTI et al., 2014).
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Sistematização da assistência de enfermagem à paciente submetido ao transplante 
cardíaco.

DIAGNÓSTICOS 
DE   ENFERMAGEM 

(NANDA)

RESULTADOS ESPERADOS
(NOC)

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
(NIC)

Debito cardíaco 
diminuído relacionado 
à alteração na 
contratilidade 
evidenciado por 
dispneia, edema, 
alteração no 
ecocardiograma. 

• Efetividade da Bomba 
Cardíaca;

• Autocontrole da 
Doença Cardíaca;

• Conhecimento da 
Insuficiência Cardíaca.

• Observar sinais e sintomas de débito 
cardíaco diminuído;

•  Monitorar os valores dos exames 
laboratoriais adequados (p. ex., enzimas 
cardíacas, níveis de eletrólitos);

• Monitorar o estado cardiovascular;
•  Identificar a disponibilidade do paciente para 

aprender como modificar seu estilo de vida.

Padrão respiratório 
ineficaz evidenciado 
por dispneia, padrão 
respiratório anormal. 

• Conhecimento: 
Controle da Doença 
Crônica;

• Restabelecer padrão 
respiratório eficaz;

• Proporcionar troca 
gasosa eficaz.

• Monitorar a condição respiratória quanto a 
sintomas do derrame pleural.

• Auscultar os pulmões quanto às 
crepitações. 

•  Orientar paciente a realizar inspiração 
profunda

Volume de líquido 
excessivo relacionado a 
mecanismo de regulação 
comprometido.

• Equilíbrio Hídrico;
•  Recuperará volume de 

líquidos adequado.

• Monitorar o equilíbrio de líquidos (p. ex., 
ingestão/eliminação e pesagem diária);

• Monitorar a função renal;
• Consultar o médico diante de sinais e 

sintomas de persistência ou piora de 
excesso de volume de líquidos.

Constipação 
relacionada à mudança 
ambiental recente 
evidenciado por maciez 
à percussão abdominal.

• Eliminação intestinal;
• Autocontrole 

do pensamento 
distorcido;

• Adesão a dieta 
Saudável.

• Manter um programa de deambulação 
conforme a tolerância. 

•  Identificar os fatores capazes de causar ou 
contribuir para a constipação. 

• Monitorar os ruídos hidroaéreos.

Intolerância à atividade 
relacionada a problema 
circulatório evidenciado 
por fadiga.

• Tolerância à atividade;
• Conservação da 

energia;
• Melhoria do padrão 

respiratório.

• Combinar exercícios e períodos de repouso 
para evitar fadiga;

• Monitorar a ocorrência de dispneia, fadiga, 
taquipneia e ortopneia;

•  Monitorar a tolerância do paciente à 
atividade.

Perfusão tissular 
periférica ineficaz 
relacionada a 
procedimento 
intravascular 
evidenciado por edema, 
preenchimento capilar 
>3s.

• Autocontrole da 
hipertensão;

• Autocontrole da 
doença arterial 
periférica;

• Mobilidade eficaz.

• Administrar líquidos IV e agentes 
vasoconstritores prescritos, conforme 
indicação, para facilitar a perfusão 
tissular;

• Monitorar a perfusão tissular, conforme 
apropriado;

• Monitorar a ocorrência de problemas 
potenciais com base na condição atual (i.e., 
infecção, equilíbrio hídrico e eletrolítico, 
perfusão tissular, nutrição e eliminação).

Ansiedade relacionada 
mudança importante, 
ameaça a condição 
atual, ameaça de 
morte, evidenciado por 
preocupação.

• Controle da sociedade;
• Autocontrole 

do Pensamento 
Distorcido;

• Adaptação à 
mudança.

• Monitorar o paciente quanto à ansiedade;
• Oferecer informações concretas e objetivas 

relativas aos efeitos da terapia para reduzir 
incertezas, medos e ansiedade sobre 
sintomas relacionados ao tratamento;

• Ficar com o paciente e oferecer garantias 
de segurança e proteção.
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DIAGNÓSTICOS 
DE   ENFERMAGEM 

(NANDA)

RESULTADOS ESPERADOS
(NOC)

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
(NIC)

Risco de sangramento 
relacionado a regime de 
tratamento.

• Controle da terapia de 
anticoagulação;

• Controle de riscos;
• Recuperação 

Cirúrgica: Pós-
operatório Imediato.

• Monitorar a ocorrência de sinais de 
sangramento;

• Monitorar a ocorrência de complicações 
imediatas, como sangramento, danos 
aos nervos ou ao tendão, descompressão 
cardíaca, dificuldade respiratória ou 
embolia pelo cateter;

• Monitorar a possibilidade de sangramento 
a cada 30 minutos, no mínimo, nas primeiras 
duas horas após o procedimento.

Risco de infecção no sítio 
cirúrgico relacionado 
tipo de procedimento 
cirúrgico.

• Controle de riscos em 
processo infeccioso;

• Detecção do risco 
mediante ao estado 
imunológico;

• Integridade Tissular: 
pele e mucosas.

• Monitorar a ocorrência de sinais de 
infecção;

• Orientar o paciente a comunicar sinais de 
infecção (p. ex., febre, calafrios, drenagem 
no local da inserção);

• Monitorar aparecimento de sinais e 
sintomas associados a infecção local 
e sistêmica (p. ex., hiperemia, edema, 
sensibilidade, febre, mal-estar).

Risco de quedas 
relacionado ao período 
de recuperação pós-
operatória.

• Autonomia pessoal;
• Estado de 

autocuidado;
• Auto percepção.

• Realizar a investigação de riscos na 
admissão.

• Elevar a lateral da cama no lado oposto 
ao do enfermeiro, evitando queda do 
paciente;

• Colaborar com os demais membros da 
equipe de saúde para minimizar os efeitos 
secundários dos medicamentos que 
contribuam para quedas (p. ex., hipotensão 
ortostática e modo de andar instável).

Fonte: Autoria própria, 2020. 

CONCLUSÃO

Através da realização desse estudo, contatou-se a escassez de artigos científicos 

que abordassem o tema da sistematização da assistência de enfermagem ao paciente 

submetido ao transplante cardíaco.  Porém, torna-se notório a importância da 

atuação do enfermeiro em todas as etapas do processo que são vivenciadas pelo 

candidato submetido ao transplante cardíaco e a sua família. 

Considera-se indispensável para a sociedade atuação do enfermeiro na área 

da cardiologia, visto que, atualmente as doenças cardiovasculares são as principais 

causas de morbidade e mortalidade que acomete a população mundial. O cenário 

atual exige do enfermeiro a realização de estratégias que possam reduzir essas 

estatísticas. 

Com isso, este estudo apresenta benefícios na área cientifica da enfermagem 

descrevendo os fatores etiológicos, processo fisiopatológico da insuficiência cardíaca 

como também os seus estágios. Desse modo, o transplante cardíaco é a última 

modalidade terapêutica em pacientes que apresentam insuficiência cardíaca 

avançada. Diante do procedimento de alta complexidade que envolve o transplante, 
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foi realizada a elaboração da sistematização da assistência de enfermagem 

sendo baseado por meio dos principais diagnósticos e fatores de riscos que foram 

identificados nos pacientes que se submeteram a essa modalidade terapêutica 

definitiva. O plano de cuidado envolve intervenções e resultados esperados que visa 

a segurança, bem-estar e qualidade de vida do paciente. 
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RESUMO

Objetivo: Investigar a produção científica sobre a assistência do enfermeiro à família 

de pacientes em processo ativo de morte. Metodologia: Trata-se de uma revisão 

integrativa da literatura, cuja busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, nas 

bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Index 

Medicus Eletrônico da Nacional Library of Medcine, Base de Dados da Enfermagem e 

na Scientific Eletronic Library. Foram encontrados 49 artigos que após aplicar critérios 

de inclusão e exclusão resultaram em uma amostra de 5 artigos. Resultados e discussão: 
Após leitura minuciosa e análise crítica da amostra verificou-se as contribuições para 

a enfermagem no que diz respeito a importância da assistência de enfermagem aos 

familiares de pacientes em processo ativo de morte. Conclusões: Diante do exposto, 

é notória e indispensável a assistência de enfermagem a família de um paciente em 

cuidado paliativo, acolhendo em um momento de uma tristeza indescritível no qual 

a família já começa a encarar a situação como o inicio de uma despedida. Então, o 

ouvir e acolher é parte primordial no processo.

Descritores: Cuidados Paliativos. Enfermagem. Terminalidade. Família.
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ABSTRACT

Objective: To investigate the scientific production on the nurse’s assistance to the 

family of patients in active death process. Methodology: This is an integrative literature 

review, which was searched in the Virtual Health Library in the Latin American and 

Caribbean Health Sciences Literature, National Electronic Index Medicus of the 

National Library of Medcine, Nursing and at the Scientific Electronic Library. We found 

49 articles that after applying inclusion and exclusion criteria resulted in a sample 

of 5 articles. Results and discussions: After thorough reading and critical analysis of 

the sample, contributions were made to nursing regarding the importance of their 

nursing care to the families of patients in active death process. Conclusions: Given the 

above, nursing care is notorious and indispensable the family of a patient in palliative 

care welcoming in a moment of indescribable sadness where the family is already 

starting to see the situation as the beginning of a farewell, so listen and welcoming 

is a primary part of the process.

Descriptors: Palliative Care. Nursing. Terminality Family.

INTRODUÇÃO

Com o passar dos anos a tecnologia avançou de forma significativa trazendo 

assim inúmeros benefícios para a sociedade mundial, inclusive na área da saúde. 

Com o avanço da ciência e tecnologia doenças antes consideradas fatais 

passaram a proporcionar ao paciente uma vida relativamente normal. No entanto, 

independentemente de qualquer tecnologia a morte sempre existirá e jamais poderá ser 

tratada. Desse modo, os pacientes com doenças ameaçadoras de vida necessitam de 

cuidados que contemplem as dimensões biológicas, psicológicas, sociais e espirituais, 

que proporcionem conforto para que se tenha uma morte digna e em paz, advindo 

do avanço tecnológico conforme propõe a filosofia do cuidado paliativo (CARVALHO; 

PARSONS, 2012; PRADO et al., 2017).

O cuidado paliativo abrange as esferas físicas, emocionais, espirituais e sociais, 

tanto do enfermo como de sua família, visando o alívio do sofrimento causado pela 

progressão da doença que não tem mais cura, proporcionando uma morte digna e 

pacífica ao indivíduo cuidado, mediante cuidado humanizado, empatia e compaixão 

principalmente por parte da equipe multiprofissional (PEREIRA et al., 2018; HERMES; 

LAMARCA, 2013).

O cuidado paliativo é direcionado a proporcionar qualidade de vida a pacientes 

com qualquer doença crônico-degenerativa, não apenas o câncer. Busca aliviar o 

sofrimento vivido pelo paciente e família, porém sem finalidade curativa. Visa manter 

a autonomia do sujeito em todos os aspectos de um ser social (SANTOS et al., 2017).

Uma vez que a cura não é o foco do cuidado paliativo ele pode ser aplicado em 

conjunto com os tratamentos curativos independente do prognóstico do paciente, 
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pois a qualidade de vida do paciente e de sua família é o principal, tendo início 

junto ao diagnóstico para amenizar além dos efeitos da doença sobre a pessoa os 

efeitos colaterais do tratamento empregado. No entanto, quando a pessoa não 

tem mais possibilidade de cura ou melhora, amenizar os sintomas físicos, trabalhar 

o enfrentamento e aceitação da situação torna-se o foco (LIMA; OLIVEIRA, 2015).

O processo ativo de morte caracteriza-se por um conjunto de sintomas e 

fatores que indicam o progresso do paciente para o óbito, sendo eles: o paciente fica 

limitado ao leito dormindo a maior parte do tempo, perde a capacidade de deglutir, 

alucina com pessoas já falecidas, perde orientação do tempo, apresenta pulso fraco, 

mudança no padrão respiratório, apresenta o desejo de estar em seu lar, pele esfria 

e apresenta incontinência ou oligúria (PORTO; LUSTOSA, 2010; MORITZ et al., 2019).

Então, ao considerar a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda 

de Aguiar Horta percebe-se o quanto a enfermagem possui embasamento teórico e 

está habilitada para alcançar carências físicas, da alma e biopsicossociais. Levando 

em conta que esse cliente em processo de finitude é um ser inserido em uma família, 

onde existe ligação emocional, quando uma doença que ameaça a vida alcança o 

indivíduo esse todo é atingido também, passando a sofrer também e necessitando 

de atenção por parte da enfermagem que está presente a maior parte do tempo 

no cuidado (CRUZ et al., 2018).

Observando-se o conceito de cuidados paliativos e do papel do enfermeiro 

nesse processo, percebe-se que a assistência de enfermagem é indispensável também 

para os familiares desses pacientes que carecem de atenção durante o processo de 

finitude humana. Cumpre salientar que esse amparo deve acontecer desde o início 

do diagnóstico até os momentos finais e após o óbito, momento em que a família 

vivenciará dor, tristeza e saudade devido a perda.

Sobre a assistência do enfermeiro aos pacientes em finitude e seus familiares a 

Resolução nº 564/2017 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (COFEN), 

em seu Art. 48, parágrafo único, afirma que é dever do profissional:

Prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade de vida à 

pessoa e família no processo do nascer, viver, morrer e luto. [...] Nos casos 

de doenças graves incuráveis e terminais com risco iminente de morte, em 

consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados 

paliativamente disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social 

e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal.

A atuação da enfermagem em Cuidados Paliativos não se limita apenas no 

tratamento para extinção da enfermidade. Além de atuar nas complicações da 

doença e intercorrências busca aliviar a dor e sintomas que afetam ao paciente, 

mesmo nos momentos que o tratamento curativo não surte mais efeito, é primordial 

que se mantenha a dignidade, qualidade de vida e autonomia do paciente, pois 

as dores limitam o paciente impedindo-o de manter noites de sono tranquilo e de 

realizar tarefas simples diárias, então o enfermeiro ajuda mantendo o máximo de 
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normalidade possível diante da situação e atua sendo elo de comunicação entre o 

cliente e a família que muitas vezes não sabem como conversar e lidar com o parente 

doente (PEREIRA et al., 2018). 

A enfermagem busca cumprir seu Código de Ética na Resolução do Conselho 

Federal de Enfermagem nº 564 de 2017, que menciona suas responsabilidades 

direcionadas a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças 

e o alívio do sofrimento; proporciona cuidados à pessoa, à família e à coletividade; 

organiza suas ações e intervenções de modo autônomo, ou em colaboração com 

outros profissionais da área.

Assim, mediante essa situação em que se torna imprescindível os cuidados 

paliativos, é mister afirmar que todos os profissionais da saúde envolvidos, no caso 

em especial, a equipe de enfermagem, tenham a sabedoria e sensibilidade como 

um dos atributos essenciais para o cuidado, oferecendo e assegurando o devido 

conforto físico, psíquico e espiritual não apenas aos pacientes que se encontram 

em processo ativo de morte, mas também aos seus familiares que dedicam todo seu 

tempo e carinho ao ente e também precisam ser cuidados. 

Assim sendo, o presente estudo teve como objetivo investigar a produção 

científica sobre a assistência do enfermeiro à família de pacientes em processo ativo 

de morte. 

A pesquisa em questão justifica-se pela relevância da temática abordando a 

necessidade do cuidado de enfermagem alcançar a família que além de cuidar da 

pessoa em processo de finitude humana encontra-se fragilizada emocionalmente 

diante do processo de morte e morrer de um ente querido e que tem a necessidade 

de ser acolhida e ouvida.  

METODOLOGIA 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre a assistência 

de enfermagem aos familiares de pacientes em processo ativo de morte, no âmbito 

nacional. A revisão integrativa permite resumir vários estudos em um único artigo e o 

estudo das pesquisas mais relevantes para melhorar o cuidado e tomada de decisão 

no dia a dia do enfermeiro. (MENDES et al., 2008)

Para execução deste artigo considerou-se seis etapas. Na primeira etapa foi 

definido qual problema de pesquisa: O que a literatura científica relata sobre a 

assistência do enfermeiro à família de pacientes em processo ativo de morte? 

Na segunda etapa foi estabelecido os critérios de inclusão e exclusão, sendo os 

critérios de inclusão: artigos publicados no idioma do português sobre a temática 

investigada, disponíveis na íntegra de forma eletrônica e publicados de 2010 a 2019. 

Estudos duplicados, editoriais, livros, revisões, resenhas, notícias, monografias, 

dissertações e teses foram excluídos. 

Também foram definidas as palavras-chave combinadas por meio do operador 

booleano “AND” em português: cuidados paliativos AND enfermagem AND terminalidade 
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AND família. Para tanto, utilizou-se as publicações inseridas no portal de pesquisa 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que engloba bases como: literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Index Medicus Eletrônico da 

Nacional Library of Medicine (MEDLINE); Base de dados da Enfermagem (BDENF); e 

na biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library (Scielo). 

Foram encontrados 49 artigos sobre a temática que utilizaram os descritores 

definidos. Desses, oito foram excluídos por serem duplicados; trinta e três por não 

condizerem com o tema proposto e três por estarem indisponíveis, totalizando assim, 

cinco artigos selecionados de acordo com as especificações desta pesquisa. 

Na terceira etapa foi elaborado um instrumento expondo informações pertinentes 

ao estudo em questão contendo: título, autor, base de dados, objetivo e resultados 

(MENDES et al., 2008).

Na quarta etapa a pesquisadora realizou uma análise crítica dos estudos 

encontrados. A quinta etapa consistiu em realizar a discussão dos resultados 

encontrados. Na sexta e última etapa foi apresentada a apresentação da revisão 

integrativa, de modo a apresentar os achados de forma descritiva e sistemática, e 

com a utilização de tabelas apresentar os dados de caracterização (SOUZA et al., 

2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A amostra final desta revisão foi constituída por cinco artigos científicos, 

selecionados pelos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. O 

quadro 1 representa as especificações de cada um dos artigos. 

Quadro 1. Distribuição dos estudos incluídos na revisão integrativa de acordo com título, 
autor, base de dados, objetivo e resultados, João Pessoa, 2019.

Título Autor Objetivo Base de 
dados Resultados

Relação entre 
equipe de 
enfermagem e
família de 
pessoas em 
cuidados 
paliativos

PIRES, L. 
C. B. et al. 
(2013)

Analisar a relação entre 
equipe de enfermagem 
e familiar de pacientes 
internados num Núcleo 
de Cuidados Paliativos 
(NCP), na perspectiva dos 
familiares e identificar 
o entendimento destes 
sobre o acolhimento 
como uma das atividades 
desenvolvidas pela 
equipe de enfermagem.

Bdenf

Identificou-se a contribuição 
da equipe de enfermagem ao 
proporcionar qualidade às 
pessoas com doença terminal e 
minimizar o sofrimento vivenciado 
pelo familiar. Apoio, atenção e 
afeto são marcas definidoras 
da relação e do acolhimento da 
equipe.
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Título Autor Objetivo Base de 
dados Resultados

O universo 
consensual 
do cuidador-
familiar e sua 
ancoragem
dentro do 
cuidado: um 
estudo de 
representações 
sociais

SILVA, S. 
E. D. et al. 
(2018)

Analisar as 
representações de 
familiares de pacientes 
em cuidados paliativos.

Lilacs/
Bdenf

A figura da morte é caracterizada 
como um estágio final 
fisiológico, ou seja, um processo 
tecnicamente ordenado e natural 
da natureza; de forma geral, é a 
única certeza que possuímos na 
vida. A morte pode ser vista como 
um mistério incompreensível, 
como um absurdo
inaceitável ou como um tabu ou 
uma representação social de um 
universo próprio e pessoal.

Juntos 
resistimos, 
separados 
caímos: 
vivências de 
familiares
cuidadores 
de pacientes 
oncológicos 
em cuidados 
paliativos

LIMA, L. 
E. S. et al.  
(2019)

Descrever a experiência 
de familiares cuidadores 
de pacientes oncológicos 
em cuidados paliativos e
analisar as implicações 
para o cuidado de 
enfermagem.

Lilacs/
Bdenf

Mediante análise construíram-se 
três unidades: “Adeus céu azul: a 
terminalidade da vida, o câncer
e os cuidados paliativos”, 
abordando o impacto e a 
migração para os cuidados 
paliativos sugerindo auxilio 
ao enfrentamento; “Respire 
fundo: desafios dos familiares 
cuidadores”, tocante à escolha 
do cuidador, às privações e 
às dificuldades financeiras; 
“Maior que palavras: vivências 
que marcaram”, enfatizando o 
impacto
do diagnóstico e a dor oncológica 
como vivências mais significativas.

Enfrentamento 
do paciente 
oncológico e 
do familiar/
cuidador frente 
à
terminalidade 
de vida

CAPELLO, 
E. M. C. 
S. et al. 
(2012)

Identificar o 
enfrentamento do 
paciente oncológico e do 
familiar/cuidador frente 
à terminalidade de vida.

Lilacs

Apesar das evidências do 
comprometimento de sua saúde, 
os pacientes apresentaram
enfrentamento defensivo para 
expressarem seus sentimentos, 
com expectativas não realistas 
em relação a si mesmo e falta de 
resiliência. Essas adversidades 
são compartilhadas pelos 
familiares, que demonstraram um 
enfrentamento comprometido 
devido ao estresse dos cuidados,
ao medo do câncer e da morte.

Atuação da 
equipe de 
enfermagem 
sob a ótica de 
familiares de 
pacientes
em cuidados 
paliativos

SILVA, R. 
S. et al. 
(2016)

Conhecer a percepção 
de familiares acerca 
da atuação da equipe 
de enfermagem no 
atendimento a pacientes
em cuidados paliativos

Bdenf

Emergiram três categorias 
temáticas: sentimentos expressos 
pelos familiares quando o
diagnóstico de câncer em um ente 
querido afeta a qualidade de vida 
da família; promoção de práticas 
de cuidar que aliviam a dor e 
o sofrimento; e quimioterapia: 
momento de dor e sofrimento
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Quadro 2. Distribuição dos estudos incluídos na revisão integrativa de acordo com título, 
autor e contribuições, João Pessoa, 2019.

Título do artigo Autor Contribuições

Relação entre equipe de enfermagem e família de 
pessoas em cuidados paliativos PIRES, L. C. B. et al. A enfermagem e o cuidar 

no ouvir.

Juntos resistimos, separados caímos: vivências de 
familiares cuidadores de pacientes oncológicos 

em cuidados paliativos

LIMA, L. E. S. et al. Informação acessível

O universo consensual do cuidador-familiar e sua 
ancoragem dentro do cuidado: um estudo de 

representações sociais

SILVA, S. E. D. et al. O difícil processo de 
aceitação

Enfrentamento do paciente oncológico e do 
familiar/cuidador frente à terminalidade de vida

CAPELLO, E. M. C. S. 
et al.

Desejo da família que a 
morte ocorra em ambiente 

hospitalar.

Atuação da equipe de enfermagem sob a ótica de 
familiares de pacientes em cuidados paliativos

SILVA, R. S. et al. 
(2016)

Atenção à família após o 
óbito do ente querido.

No presente trabalho buscou-se investigar o que a literatura científica relata 

sobre a assistência de enfermagem aos familiares de pacientes em processo ativo de 

morte. Após leitura minuciosa e análise crítica da amostra verificou-se as contribuições 

para a enfermagem no que diz respeito a importância da assistência de enfermagem 

aos familiares de pacientes em processo ativo de morte.

Conforme Pires et al. (2013) a família de pacientes com doenças que ameaçam 

a vida reconhece a equipe de enfermagem como profissionais que transmitem 

segurança tanto emocional quanto tecnicamente. E ainda destacam o quanto a 

família se sente acolhida pela enfermagem quando são ouvidos e compreendidos no 

processo de aceitação da morte iminente, e devido a atenção aos cuidados técnicos 

com o paciente. 

Quando a pessoa em finitude com doença oncológica inicia o tratamento 

quimioterápico a equipe de enfermagem identifica a necessidade de apoio também 

ao seu familiar que na maioria das vezes encontra-se totalmente debilitado devido 

a tudo o que passa, e encontram na enfermagem o apoio e orientação que precisam 

para dar andamento a dinâmica familiar. Parentes relatam o quanto a orientação, 

paciência, compreensão e atenção da equipe de enfermagem são primordiais durante 

os cuidados paliativos em fim de vida (SILVA et al., 2011).

Na vida da família as atividades que antes eram parte do cotidiano passam a 

ter seu grau de dificuldade e tudo isso gera uma sobrecarga de estresse afetando 

todos os membros do núcleo familiar, fazendo-se necessário o suporte da enfermagem 

ouvindo cada um e ajudando-os a enfrentar a nova situação, não apenas enquanto 

o paciente está vivo e ainda demandando cuidados contínuos, como também no 

momento da perda auxiliar na aceitação (SALES; ARTIBALE, 2011). 

Quando se inicia o processo de luto tudo desanda e então faz parte do cuidado 

necessário à família oferecer ajuda para iniciar o processo de aceitação da situação, 

pois não se diz respeito apenas a tratar uma doença, mas de olhar holisticamente 
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para um individuo e para isso não está envolvido apenas a doença, como a pessoa 

enferma e toda a sua família com ela que também sofreu durante todo o processo 

e que encontra-se desnorteada (SALES; ARTIBALE, 2011).

Por sua vez, estudo de Pires et al. (2013) aborda que a família passa a sofrer 

momentos de estresse, ansiedade e distúrbios de humor causados pela situação 

em que o familiar se encontra. A dinâmica familiar afetada por muitas vezes, um dos 

membros, deixar seus empregos para cuidar do ente querido e diante da doença 

que ameaça a vida. 

E ainda a família também é protagonista no cuidado paliativo, e precisa de 

atenção e ter acesso facilitado as informações e equipe, para que assim possa ter 

sua qualidade de vida melhorada e devido a equipe de enfermagem estar cuidado 

diretamente do paciente, torna-se desafiador promover conforto e apoio para a 

família que passa por esse momento tão delicado.

Sentimentos tomam conta da família nesse momento e sendo o medo um deles, 

que acompanha a morte, e é inevitável. Não é uma representação social de uma 

parte do mundo. Está presente em todo o ser humano. Então, quando observa-se ela 

se aproximar de um parente tão amado o sentimento de negação, dor, sofrimento 

diante deste fato começam a tomar conta e não são sentimentos fáceis de lidar, e 

mesmo a saída sendo auxiliar o familiar no processo de aceitação da finitude, a sua 

realização não é simples (SILVA et al., 2018).

Contudo Sales e Artiballe (2011) afirmam, que mesmo a morte sendo inaceitável 

para todo e qualquer ser humano, quando o paciente encontra-se enfrentando uma 

enfermidade crônica, para esses parentes torna-se um pouco mais fácil aceitar o 

processo de morte e morrer, pois, é como se ele estivesse se despedindo aos poucos. 

E ainda afirma que o luto é uma experiência que faz parte da aceitação da morte, 

apesar de serem sentimentos indescritíveis que leva o familiar a se sentir muita das 

vezes perdido e como se estivesse faltando uma parte de si mesmo. Então a empatia, 

olhar o mundo com os olhos de quem está passando por esse momento e escutar 

ativamente suas experiências ajudam a minimizar esse sofrimento.  

No entanto Lima et al. (2019) afirma que mesmo quando o paciente ainda se 

encontra em vida, a família já encara sentimentos de negação e tristeza pelo fato 

de saber que o paciente possui uma doença que ameaça a vida, como o câncer por 

exemplo. Então, algumas condutas da enfermagem ajuda acalmar a ansiedade e 

estresse, como por exemplo: avaliar as necessidades da família quanto a informação, 

esclarecimento de notícias que não ficaram claras e traduzir comunicados da 

linguagem médica para uma linguagem acessível aos familiares. Mesmo que não 

diminuam sentimentos de perda, profunda tristeza e sofrimento, irão auxiliar o parente 

com a ansiedade nesse momento em que a falta de uma comunicação efetiva com 

a equipe pode causar um maior estresse.  

O desejo dos familiares que a parente morra no hospital está presente, devido 

ao fato de ser um ambiente onde a enfermagem auxilia nas situações que surgem, 

desde ensinar trocar fraldas a administrar medicação em caso de dor. Então, a partir 
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daí percebe-se o quanto a morte é encarada como um evento a ser adiado ou mesmo 

a ser enfrentado, e a morte ser transportada para o ambiente hospitalar mostra o 

quanto a sociedade não a encara como evento natural (CAPELLO et al., 2012).

Segundo SILVA et al. (2016) a família precisa de atenção também depois da 

morte do ente querido, pois nessa fase ocorre o luto, desespero e tristeza pela perda. 

Então é um momento onde a equipe se preocupa com esses parentes que perderam 

um ente querido.

CONCLUSÃO

A enfermagem é a profissão que está mais presente na convivência com o 

paciente e seus familiares, o que demonstra a relevância desta na assistência a 

família. A enfermagem é quem forma um vínculo de confiança com a família e tem 

oportunidades para ouvi-los, conhece de perto a história daquela família pela maior 

convivência e tem a oportunidade de criar laços de confiança. 

Então, para contribuir com a mudança da realidade vigente, é necessário 

humanizar o cuidado, ouvindo a família em seus desabafos e profunda tristeza, 

humanizar o cuidado com esse parente, ser franco com a família e não omitir o real 

quadro do paciente em estado de finitude, tendo empatia em todos os momentos e 

estar sempre solícito a realizar escuta ativa e construir a relação terapêutica onde 

o vínculo de confiança permite ao profissional de enfermagem sondar a elaboração 

do luto e o início da aceitação.

Diante do exposto, é notória e indispensável a assistência de enfermagem a 

família de um paciente em cuidado paliativo acolhendo em um momento de uma 

tristeza indescritível, no qual a família já começa a encarar a situação como o inicio 

de uma despedida. Então, o ouvir e acolher é parte primordial no processo.

Portanto, sendo o enfermeiro aquele profissional que passa a maior parte 

do tempo junto com o paciente e seus familiares, acabe sendo o profissional mais 

qualificado para assistir os parentes que encontram-se fragilizados e profundamente 

angustiados pela situação de morte iminente, onde a construção do vínculo de 

confiança com a família e também a relação terapêutica, possibilita a família mais 

segurança de compartilhar seus anseios e angústias, tendo assim o enfermeiro a 

oportunidade de auxiliar esse parente lhe informando sobre a real situação, levando 

o mesmo a refletir sobre a realidade, e começar a pensar na aceitação da situação. 

As limitações encontradas na pesquisa envolveram a dificuldade em encontrar 

estudos em português sobre a assistência da enfermagem à família de pacientes em 

processo ativo de morte.
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RESUMO

Objetivo: caracterizar os estudos de produções científicas nacionais, acerca do 

conhecimento dos enfermeiros sobre dimensionamento e gerenciamento de pessoal de 

enfermagem, caracterizar os estudos por periódico e os descrever a fim de identificar 

o conhecimento dos enfermeiros sobre o tema em questão. Metodologia: Revisão 

integrativa de caráter qualitativo, busca realizada por meio de análise de artigos 

nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 

Literatura Internacional em Ciências da Saúde e Scientific Eletronic Library Online, 

realizada no período de março, com um total de amostra de 7 artigos, publicados no 

período de 2012 a 2017, os quais tiveram seus resultados sintetizados descritivamente 

e discutidos. Resultados e discussão: evidenciou que o número de profissionais não 

corresponde ao que preconiza o conselho federal de enfermagem, não consegue 

realizar a classificação de risco e que houve uma diminuição no percentual de 

cuidados mínimos e um aumento do índice de cuidados semi-intensivos. Conclusão: 

alta sobrecarga de trabalho, menos assistência de qualidade, absenteísmo e falta 

de indicadores de qualidade.

Descritores: Administração Hospitalar. Downsizing Organizacional. Gestão em Saúde. 

ABSTRACT

Objective: to characterize the studies of national scientific productions, about the 

nurses ‘knowledge on the dimensioning and management of nursing personnel, to 

1 Enfermeira graduada pelo Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ.

2 Enfermeira graduada pelo Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ.

3 Enfermeira e professora do Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. Mestra em Enfermagem pela 
Universidade Federal da Paraíba-UFPB.
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characterize the studies by periodical and describe them in order to identify the 

nurses’ knowledge on the subject in question. Methodology: Qualitative integrative 

review, search carried out by analyzing articles in the databases of Latin American 

and Caribbean Literature in Health Sciences, International Literature in Health 

Sciences and Scientific Eletronic Library Online, held in March, with a total sample of 7 

articles, published in the period from 2012 to 2017, which had their results synthesized 

descriptively and discussed. Results and discussion: evidenced that the number of 

professionals does not correspond to what the federal nursing council advocates, 

cannot perform the risk classification and that there was a decrease in the percentage 

of minimum care and an increase in the index of semi-intensive care. Conclusion: high 

workload, less quality assistance, absenteeism and lack of quality indicators.

Descriptors: Hospital Administration. Organizational Downsizing. Health Management.

INTRODUÇÃO

Na atualidade as questões de dimensionar e gerenciar a equipe de enfermagem 

é um tema bastante evidente, pois o enfoque nas alocações de recursos humanos 

e a qualidade dos serviços de saúde resultam em confiança e qualidade hospitalar. 

Quando correta gera maior eficiência na assistência prestada e menor déficit no 

que tange os profissionais no plantão (SCHMOELLER; GELBCKE, 2013).

A necessidade assistencial se interliga diretamente com o dimensionamento 

de pessoal, pois é de responsabilidade técnica, gerir sua equipe de acordo com a 

demanda, levando em conta a categoria do profissional e o sistema de classificação 

do paciente, de acordo com a resolução 0543/2017, que deve condizer com a realidade 

sociocultural do local (COFEN, 2017).

É imprescindível a organização tanto da equipe quanto na assistência, pois 

quanto mais o profissional realiza administração condizente, reduz o tempo gasto na 

assistência prestada, assegura um cuidado humanizado e eficiência no atendimento. 

Portanto o quadro de pessoal influência direta e indiretamente na necessidade do 

cuidado ao paciente, como também nas instituições de saúde (GELBCKE, 2012). 

O Dimensionamento é um processo contínuo e sistemático que visa o 

planejamento, adequação e avaliação da equipe frente à quantidade de pacientes 

de um determinado hospital, focando também na previsão de faltas no plantão, para 

que não fiquem defasados e consequentemente afetem a rotatividade dos serviços 

prestados (DINI et al., 2011).

Os níveis de hierarquia também fazem parte da administração de um serviço e 

deve ser seguido para melhor fluir o trabalho, dentre eles existe o enfermeiro chefe, a 

gestão intermediaria, e os gerentes de enfermagem, ressaltando que gerenciamento 

é praticado por todos os serviços de saúde (LANZONI; MEIRELLES, 2011). 

Tendo a responsabilidade e necessidade de ter conhecimento em gerir uma equipe 

é fundamental, pois evita possíveis desavenças, sobrecarga de trabalho e conflitos 
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de interesse (AMESTOY et al., 2014), podendo melhorar o fluxo do serviço prestado 

independentemente do nível de cuidado seja baixo, médio ou alta complexidade.

Bonfim et al. (2012) ressaltam ainda que o quantitativo de pessoal é uma forma 

de identificar quanto de horas é necessário para cuidar do paciente, pois além de 

colocar os profissionais em níveis menores de trabalhos, prestam serviço de modo 

integral e eficaz. 

O Conselho Federal de Enfermagem (2017) tem como base três características 

para dimensionar a equipe, que é o serviço de saúde: tendo como características a 

estrutura organizacional, missão, os níveis de complexidades, tecnologia, atribuições 

e competências. Quanto ao serviço de enfermagem: são os aspectos técnicos 

administrativos juntamente com o modelo organizacional, administrativo e o índice 

de segurança técnico. E por último: o paciente que já inclui o sistema de classificação 

de pacientes e sua realidade sociocultural.

Um dos problemas é a escassez de recursos humanos e sua dificuldade para suprir 

a demanda de trabalho assistencial, resulta em uma série de problemas encontrados 

nas instituições de saúde como a sobrecarga de trabalho, cuidado defasado e a 

qualidade do serviço ofertado precário. 

Diante do que foi apresentado surgiu os seguintes questionamentos: Os níveis 

de cuidado são realizados de acordo com o sistema de classificação do paciente? 

E quais estudos estão sendo publicados sobre dimensionamento mediante o grau de 

conhecimento dos enfermeiros?

Estudos sobre a temática são importantes para melhor conhecimento e 

planejamento, pois incide diretamente no paciente que necessita de cuidados. O 

presente estudo tem como objetivo caracterizar os estudos de produções científicas 

nacionais, acerca do conhecimento dos enfermeiros sobre dimensionamento e 

gerenciamento de pessoal de enfermagem, caracterizar os estudos por periódico 

e os descrever a fim de identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre o tema em 

questão. 

 METODOLOGIA

O tipo de estudo apresentado é uma revisão integrativa definida como 

um método que possibilita síntese de conhecimento com uma ampla abordagem 

metodológica. Os estudos incluídos são analisados sistematicamente junto com os 

seus objetivos, materiais e métodos permitindo análise do tema em questão (SOARES 

et al., 2014).

O presente artigo buscou analisar as produções cientificas nacionais, por meio 

de análise qualitativa de outras pesquisas anteriores. O tema escolhido como base de 

informação foi: Dimensionamento e gerenciamento de pessoal de enfermagem, tendo 

como linha de trabalho para coleta dos dados, seguindo técnica rigorosa para que 

o leitor possa compreender o que está sendo proposto de maneira clara e concisa.
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A pesquisa foi dirigida por seis fases como mostra o fluxograma 1: 

Fonte: Mendes, Silveira e Galvão (2008).

Segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008) mencionam que uma revisão integrativa 

é dividida em seis fases para melhor construção crítica e ampla análise da literatura, 

contribuindo para discussões sobre os métodos e resultados de pesquisa, como também 

as reflexões para a realização de novos estudos sobre uma determinada temática. 

A busca de pesquisa para seleção dos artigos ocorreu por meio de acesso online 

das bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura 

Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional 

em Ciências da Saúde). Realizada em março de 2020, com descritores utilizados DeCS 

(Descritores em Ciências da Saúde): Administração Hospitalar, Gestão em Saúde e 

Downsizing Organizacional, no idioma Português.

O critério de inclusão foi seleção de artigos em português, disponíveis online em 

sua íntegra e publicação entre os anos de 2012 a 2017. Os critérios de exclusão foram: 

Duplicidade em bases de dados, idioma inglês, teses, estudo de caso, dissertações, 

relato de experiência e que não esteja dentro do ano estabelecido. Posteriormente 

os descritores ¨Administração Hospitalar¨, ¨Downsizing Organizacional ¨ e ¨Gestão 

em Saúde¨ foram cruzados.

Para a seleção dos dados foi elaborado um instrumento a ser preenchido com 

os artigos agrupados e selecionados, contendo informações referentes: Periódico, 

nome dos autores, título, objetivo, ano e resultado. A utilização do instrumento de 

coleta permitiu a leitura detalhada. Os dados foram apresentados em tabela para 

melhor interpretação, permitindo uma análise rigorosa e posteriormente a escolha 

dos trabalhos científicos que mais se enquadravam ao objetivo proposto. 

O fluxograma 2 mostra como foi realizado a busca dos artigos, que foi dividido 

em duas fases:

Fonte: Próprio autor (2020).

Formulação do 
problema

Coleta de dados 
estabelecendo 

meios de busca 
para leitura

Análise críticaApresentaçãoResultados

Seleção dos dados 
com critérios de 

inclusão

MEDLINE

LILACS

SCIELO

Caixa de busca com os descritores individuais na base de dados:
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Na fase 1 cada descritor foi colocado na caixa de busca observando as 

características metodológicas, os resultados e o autor do estudo para ser selecionado, 

e na fase 2 os três descritores foram cruzados nas bases de dados, utilizando a mesma 

linha de pesquisa. Como mostra o fluxograma 3: 

MEDLINE

LILACS

SCIELO

Caixa de busca com todos os descritores utilizando o conector 
boliviano AND e OR:

Fonte: Próprio autor (2020).

Depois foi realizada a leitura de todos os artigos, sendo analisados e extraídos 

os que mais se enquadravam no estudo. A pesquisa e a análise dos dados ocorreram 

em março de 2020, sendo utilizado um instrumento brevemente validado na literatura 

para verificação dos artigos.

Na plataforma LILACS e MEDLINE foi filtrado o assunto principal: Enfermagem 

quando cruzados com o conector ¨OR¨, e no descritor ¨Gestão em Saúde¨ na 

base SciELO. Áreas temáticas filtro: Enfermagem, concluindo a primeira etapa. 

Posteriormente foi realizada leitura por completo de todos os artigos, foram analisados 

e o desmembramento dos textos concluído. Observando o núcleo do sentido que 

compõe o corpus do estudo e selecionado os que mais se encaixaram na pesquisa.

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontrados 48 artigos na Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS). No entanto, 45 foram excluídos, pois 29 pesquisas não 

apresentavam associações com a temática, três era revisão de literatura, nove não 

estavam na íntegra, um em inglês e 3 artigos repetidos. Assim resultou na seleção de 

três pesquisas.

 Já na base virtual SciELO, dos 33 encontrados, 28 não apresentavam associação 

com o tema, dois eram iguais à base LILACS e um não se encontrava na íntegra. 

Portanto, da biblioteca virtual SciELO, foram selecionados apenas dois artigos. 

Na base MEDLINE, foram encontrados 12 artigos, destes: seis não tinham 

associações com o tema, dois estavam em inglês, duas pesquisas não estava na 

íntegra. Por fim foram utilizados 2 artigos completos e coerentes.

Assim, dos 93 artigos encontrados, 07 artigos fazem parte da amostra, após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, pois estavam relacionados com 

a temática e ao objetivo do estudo. Segundo os questionamentos que resultou 
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essa revisão integrativa, surgiram os seguintes resultados dos artigos extraídos 

representados. 

Tabela 1. Caracterização dos artigos quanto segundo ao periódico, autor, título do artigo, 
objetivo, ano e resultado.

Periódico Autor Titulo Objetivo Ano Resultado

1- Revista 
Gaúcha de 

Enfermagem

Moraes, M;
Linch, GFC;
Souza, EN;

Classificação 
de pacientes 

internados em 
uma unidade 

traumatológica.

Classificar pacientes 
de acordo com o 

grau de dependência 
da assistência 

de enfermagem, 
dimensionar a equipe 

de enfermagem 
e correlacionar 
os instrumentos 

utilizados.

2012

Escore de 
classificação do 

paciente acima do 
parâmetro. 

2- Texto e 
Contexto 

Enfermagem

Schmoller, R;
Gelbcke, FL;

Indicativos 
para o 

dimensionamento 
de pessoal de 

enfermagem em 
emergência.

Levantar 
indicativos para o 
dimensionamento 

de pessoal de 
enfermagem 

em serviços de 
emergência.

2013

Evidenciou a 
necessidade 
de avaliar a 

organização 
e o grau de 

cuidado frente 
aos indicativos 
e o processo de 

trabalho.

3- Einstein 
(São Paulo)

Rossetti, AC; 

Gaidzinski, RR; 

Bracco, MM;

Determinação 
da carga de 

trabalho e do 
dimensionamento 

da equipe de 
enfermagem 

em um pronto-
socorro 

pediátrico.

Indicadores de 
carga de trabalho 

de enfermagem 
necessária ao 
atendimento 
de pacientes 

pediátricos em um 
pronto-socorro 

geral.

2014

O trabalho mostrou 
efetivo, porem 

necessita de mais 
estudos. Tendo 

como aplicação 
de instrumento 

de classificação 
padronizado 

mostrou-se 
adequada.

4- Revista 
da Escola de 
Enfermagem 

da USP

Kurcgant, P;
Passos, AR;

Oliveira, JML;
Pereira, IM,

Costa, T;

Absenteísmo 
do pessoal de 
enfermagem: 

decisões e ações 
de enfermeiros 

gerentes.

Mensurar o 
absenteísmo 

dos enfermeiros 
técnicos/auxiliares 

de enfermagem 
em três instituições 

hospitalares e 
conhecer possíveis 

decisões gerenciais 
de enfermeiros 

gerentes frente a 
este evento.

2015

A taxa de 
absenteísmo 

excede ao 
normal do que 

estabelecido pelo 
conselho federal 
de enfermagem, 

tendo um dos 
motivos a qualidade 

que influência nas 
demandas físicas 
e emocionais dos 

profissionais. 

5- Revista 
da Escola de 
Enfermagem 

da USP

Paixao,TCR;
Campanharo, 

CRV; MCBT, 
Lopes;

Okuno, MFP;
Batista, REA

Dimensionamento 
de enfermagem 

em sala de 
emergência de 

um hospital-
escola.

Verificar a 
adequação 

dos recursos de 
enfermagem e 

avaliar a associação 
entre as categorias 
da classificação de 
risco com o sistema 
de classificação do 

paciente (SCP).

2015

O estudo 
determinou a 

necessidade de 
alocação de mais 

profissionais de 
enfermagem, pois 

mostrou déficits de 
profissionais.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-1447&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-1447&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-1447&lng=en&nrm=iso
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Periódico Autor Titulo Objetivo Ano Resultado

6-Revista 
Brasileira de 
Enfermagem

Quadros, 
DV;  Magalhães, 

AMM; 
Mantovani, 

VM; Rosa, DS; 
Echer, IC;

Análise de 
indicadores 
gerenciais e 
assistenciais 

após 
adequação 

de pessoal de 
enfermagem.

Analisar indicadores 
assistenciais e 

gerenciais após 
adequação do 

quadro de pessoal 
de enfermagem.

2016

O estudo mostrou 
que quando 

há incremento 
do número de 

profissionais, reduz 
os afastamentos 

por licença-
saúde,horas extras 

pagas e sobrecarga 
de trabalho.

7- Cogitare 
Enfermagem

Borges, F;
Bohrer, CD;
Nicola, AL;
Tonini, NS

Oiveira JLC;

Dimensionamento 
de pessoal de 
enfermagem 
na uti-adulto 

de hospital 
universitário 

público.

Dimensionar o 
quadro de pessoal de 
enfermagem de uma 
Unidade de Terapia 

Intensiva
para adultos do 

Paraná e compará-
lo com o quadro real 

existente.

2017

O quadro de 
pessoal não 

corresponde a 
necessidade de 

enfermeiros.

Fonte: Próprio autor (2020).

Respondendo aos objetivos desta pesquisa foi possível caracterizar os estudos 

nacionais, tendo como características as limitações enfrentadas pelos enfermeiros 

em alocar recursos humanos, e que não depende exclusivamente do profissional. 

Os níveis de cuidados não estão sendo realizados de acordo com o sistema de 

classificação do paciente (SCP), pois o ponto chave é a dificuldade dos profissionais 

identificarem os indicadores de qualidade. Para posteriormente quantificar e chegar 

ao número de horas de cuidados necessários de acordo com o sistema de classificação. 

Outro ponto importante é necessidade de estudantes de enfermagem 

aprenderem na graduação o que é gestão, e dar mais ênfase a disciplinas equivalentes. 

Para que uma assistência chegue ao alto nível de complexidade na maioria das 

vezes, quer dizer que na atenção básica não estão sabendo realizar promoção e 

prevenção de agravos, desencadeado uma série de problemas tanto de rotatividade 

de profissionais quanto na qualidade do atendimento. 

Aumentando a demanda de pacientes e gerando custos para manter e cuidar 

de um paciente como, por exemplo, na unidade de terapia o qual demanda maior 

cuidado, ou seja, vinte e quatro horas de assistência prestada, além de o fator idade 

ser um ponto que indica as porcentagens de horas que serão oferecidos (SCHMOELLER; 

GELBCKE, 2013).

O Conselho Federal de Enfermagem (2017) preconiza uma quantidade adequada 

e deveria ser seguida, contudo o que não acontece na realidade, pois os artigos 

mencionam os indicadores de qualidade abrangem dimensões organizacionais e que 

depende de toda uma gestão para que a rotatividade do trabalho e gerenciamento 

aconteça. Resultando no dimensionamento complexo e se tornando em um conflito 

de interesse entre custo-benefício e capital-trabalho (ROSSANEIS et al., 2014).
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 A base de dados que mais publicou sobre a temática foi a Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) com três artigos, posteriormente 

a Literatura Internacional de Ciências da Saúde (MEDLINE) e o Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO) com duas publicações cada. Tendo em vista a dificuldade de 

encontrar assuntos sobre a temática o ano de 2015 foi o período com o maior número 

de artigos científicos publicados sobre a tema investigado, com o total de 2 artigos, 

seguidos dos anos 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 com 1 artigo cada. 

Embora apoiando-se na escassez de publicações sobre dimensionamento e 

frente à necessidade de mais estudos sobre a temática faz-se necessário para que 

haja maior desempenho da qualidade hospitalar, melhor rotatividade nos serviços/

locais, bem como dos profissionais, gerando um aumento da eficiência assistencial, 

reduzindo o absenteísmo e sobrecarga de trabalho.

No que se refere ao enfoque das publicações, emergiram três categorias 

temáticas: Categoria I: Análise de indicadores de qualidade; Categoria II: Comparação 

do quadro dimensionado e o real; Categoria III: Sistema de Classificação do Paciente.

Na categoria I a análise de indicadores de qualidade: quatro artigos falam da 

importância de indicadores para mensurar e quantificar as alocações de recursos 

humanos, pois é o pilar dos serviços de saúde. Sendo definidos como medidas utilizadas 

para descrever uma situação que existe durante certo período de tempo e avaliar 

ações de saúde. Tendo o desempenho e produtividade como indicadores de extrema 

importância, melhorando o processo do serviço (ROSSANEIS et al., 2014).

A reorganização dos modelos relacionados com o processo de trabalho se faz 

necessário para que haja alocação de recursos humanos. Um dos artigos menciona 

que o processo de previsão quantitativo de profissionais pode se apresentar de 

diferentes formas (SCHMOELLER; GELBCKE, 2013).

Os indicadores surgiram no intuito de avaliar a realidade de um fato para 

depois ter um diagnóstico situacional e posteriormente definir métodos que auxiliem 

na solução do problema como por exemplo: a falta de planejamento, absenteísmo, 

sobrecarga de trabalho, banco de horas excedentes, queda, úlceras e infecção por sonda 

vesical de demora.

Alguns indicadores de qualidade que são preponderantes e influenciam 

diretamente na assistência prestada. Juntamente com monitoramento, avaliação 

das condições do ambiente de trabalho e recursos possibilita ao gestor um olhar mais 

minucioso para melhorar o ambiente hospitalar e humano (QUADROS et al., 2016).  

Esses pontos são uma forma que permitem monitorizar os processos sendo um 

instrumento de avaliação. Foram os mais destacados, comentados e observados 

nos artigos selecionados. Apontado como as principais características para que o 

dimensionamento de enfermagem não ocorra corretamente (SCHMOELLER; GELBCKE, 

2013).

Já os parâmetros do quadro de profissionais nos últimos tempos houve 

atualizações, pois surgiu a necessidade de mudanças de acordo com novas análises 
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e estudos, para facilitar e adequar o tempo gasto na assistência prestada de acordo 

com o local e o sistema de classificação do paciente. 

Tendo a qualidade assistencial interligada diretamente com a quantidade de 

profissionais, sendo necessário calcular o total de horas para que corresponda à 

demanda dos pacientes. Exemplos de medidas de parâmetros como: A organização 

da adequação dos recursos humanos gerando má rotatividade nas escalas de 

plantão, falta de monitorizarão, distribuição de tarefas, faltas não previstas, atestado 

médico, desvalorização do trabalho, estresse devido ao absenteísmo, má relação 

multiprofissional, falta de diálogo. Algumas instituições que revertem horas extras 

por banco de horas e folgas podem ser tiradas quando o hospital deseja.

Os estudos também mencionam que ocorreu avanços no campo do 

dimensionamento de pessoal de enfermagem, apesar de não ser suficientes para 

prevenir riscos ao paciente, já que o dimensionar é a base para que a gestão dos 

serviços aconteça (QUADROS et al., 2016). 

Na categoria II a comparação do quadro dimensionado e o real: no Brasil, o 

conselho federal de enfermagem por mais de dez anos já tinha a resolução que 

dimensionava o quadro de pessoal oficialmente, e recente teve atualização merecida 

pela necessidade de adequação dos cálculos, pela crescente demanda dos usuários 

e melhor rotatividade na assistência. 

Contudo ainda são necessários estudos norteadores para que preencha 

lacunas no dimensionamento, já que a nova atualização se refere à proporção de 

profissionais por pacientes, e nas horas de enfermagem por categorias de cuidado 

(BORGES et al., 2017).

 O dimensionamento de pessoal é definido como um processo ¨sistemático que 

fundamenta o planejamento e a avaliação do quantitativo e qualitativo do pessoal 

de enfermagem necessário para prover uma assistência com segurança¨ (PANUNTO; 

GUIRARDELLO, 2012). Um dos pilares para conseguir alocações de recursos humanos 

é o gerenciamento, pois foca nas prioridades assistenciais, redimensiona materiais 

e distribui funções.

Todos os artigos estudados e selecionados para o presente trabalho ressaltam 

que o número de pacientes se sobressai ao número de profissionais, gerando impacto 

de capital humano, desfavorecendo o trabalho do empregado resultando na má 

realização do trabalho por ele exercido. 

Não se trata apenas da limitação que o enfermeiro enfrenta para o planejamento, 

e sim dos custos que um hospital tem com o incremento de empregados. Tendo em 

vista que a enfermagem é o maior segmento dentro de uma instituição hospitalar. 

Considerando o ajuste resguardado pela nova resolução, a tabela abaixo segue 

com alguns dados de um dos artigos selecionado, pois serve de comparação entre 

o quadro real e o que o conselho federal de enfermagem determina. 
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Quadro 1. Comparativo entre os quadros de pessoal real e o de enfermagem 
dimensionado e real na UTI, por categoria profissional. Cascavel, PR, Brasil, 2017:

Quadro de Pessoal Enfermeiros Técnicos de Enfermagem Total

Dimensionado 49 38 87

Real 11 49 60

Fonte: Borges et al. (2017).

Os dados desse estudo mencionam que o sexo masculino predomina na taxa de 

internações com 58,60%, com faixa etária entre 55 e 64 anos na unidade de terapia 

intensiva, já no hospital geral a média é de 65,81% anos de idade. O que deixa claro que 

cada serviço tem características individuais e especificas de perfil da clientela. Afim 

de que as ações de cuidado sejam estudadas e tenham uma linha de planejamento 

estabelecido, com maior assertividade e melhor alocação de recursos humanos 

(BORGES et al., 2017).

A importância dessas achados quanto à idade dos pacientes, reflete diretamente 

na mensuração da carga de trabalho da enfermagem, pois os pacientes idosos 

exigem maior cuidado na assistência. Borges et al. (2017) também descreve alta carga 

de trabalho na unidade de terapia intensiva, apresentando um déficit de -38% na 

categoria de enfermeiros. O COFEN (2017) recomenda uma assistência à paciente 

com cuidados intensivos de no mínimo 52%, com a proporção real de 18,3% sobre o 

total de profissionais.

Em alguns hospitais as horas são revertidas em folga e podem ser usufruídas 

quando a instituição desejar, resultando na sobrecarga de trabalho. A Consolidação 

das Leis Trabalhistas, lei n.° 13.467, de 13 de julho de 2017 no Art. 6 traz novas regras 

em que o trabalhador precisa se adequar, pois antes da nova lei o número de horas 

extras não poderia exceder duas horas diárias e tinha que ter um acordo escrito 

entre o empregador e o empregado (CLT, 2017). 

Caso ultrapasse as horas estabelecidas e o que já tinha sido acordado por 

escrito e com motivos de força maior se fazia necessário comunicar dentro dez dias, a 

autoridade competente em matéria de trabalho, ou seja, as leis vigentes permanecem, 

não excedendo o estabelecido, contudo na hipótese da necessidade imperiosa, a 

duração do trabalho pode ultrapassar o limite legal independente de negociação 

coletiva ou comunicação a autoridade competente (CLT, 2017).

A necessidade de rever o trabalho dos profissionais de saúde é de grande 

relevância, pois assim como o dimensionamento tende diminuir a qualidade 

da assistência. O autor ainda justifica os déficits como um tabu sobre a ótica 

organizacional, pois afeta diretamente nos recursos financeiros e na folha de 

pagamento (BORGES et al., 2017).

 Conforme mostra o estudo de Borges et al. (2017) pode ter um aumento de 

40% sobre o total pago ao quadro de funcionários, tendo a taxa de ocupação de 

97,2%, outra justificativa pelo déficit de empregados é o fato de que o hospital seja 
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exclusivamente a demanda do Sistema Único de Saúde, onde ocorre o sucateamento 

de recursos humanos com um cenário repleto de adversidades e problemas.

A Política Nacional de Atenção Básica menciona que realizar busca ativas e 

notificações para prevenir agravos no seu território é de sua responsabilidade, para 

que não chegue aos níveis de alta complexidade. Bem como realizar ativamente 

buscas nas emergências e urgências por causas sensíveis da atenção básica, para 

que haja resolutividade por parte da equipe (BRASIL, 2017). 

Na categoria III o sistema de classificação do paciente: é um processo que busca 

categorizar os níveis de complexidade da assistência de enfermagem de acordo 

com a quantidade de cuidado. O objetivo é identificar e classificar os pacientes em 

grupos para determinar, validar e monitorar individualmente, utilizando os dados 

obtidos para o planejamento e alocações de recursos humanos (GELBCKE, 2012). 

A importância da classificação gera uma assistência pautada no embasamento 

teórico, respalda o enfermeiro de possíveis problemas no seu cotidiano. Já Nunes e 

Toma (2013), dizem que evita quedas, infecção hospitalar, lesão por pressão e erros 

durante a assistência prestada, assim minimiza tempo de internação no hospital, 

bem como menor custo do tratamento do paciente. 

Para dimensionar além das três características que são o serviço de saúde, 

o serviço de enfermagem e ao paciente. Inserido no índice de segurança técnica a 

classificação das necessidades de cuidado é definida pelo nível de dependência 

dos cuidados a ser realizada, a carga de trabalho prestado diariamente e o tempo 

médio gasto por cada paciente tem como foco validar e monitorar, objetivando bases de 

qualidade (COFEN, 2017). 

Os pacientes foram classificados em cinco grupos: cuidado mínimo, intermediário, 

cuidado de alta dependência, semi-intensivo e intensivo (COFEN, 2017). No Art. 3 

da Resolução do Conselho Federal de Enfermagem Nº 0527/2016 – Revogada pela 

Resolução COFEN nº 543/2017, estabelece os parâmetros de dimensionamento de 

profissionais de enfermagem:

I como horas de enfermagem, por paciente, nas 24 horas: 4 horas de 

enfermagem, por paciente, no cuidado mínimo; 6 horas de enfermagem, por 

paciente, no cuidado intermediário; 10 horas de enfermagem, por paciente, 

no cuidado de alta dependência; 10 horas de enfermagem, por paciente, no 

cuidado semi-intensivo; –18 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado 
Intensivo (COFEN, 2017, p.3).

Ressaltando que o cálculo realizado para o dimensionamento muda conforme 

a instituição, nível de complexidade e número de profissionais por paciente nos 

respectivos turnos. O COFEN (2017) traz a taxa de ocupação (TO), que se faz necessário 

observar diariamente durante uns quatro a seis meses, não contando com feriados 

para ter uma média mais fidedigna: 

	
Nº	de	pacientes − dia	x	100

Total	de	leitos − dia	no	período
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Explicando bem a fórmula os dias da semana são correspondentes a sete, já 
a jornada semanal de trabalho tem os valores que podem variar de vinte e quatro, 
trinta, trinta e seis ou quarenta semanais e o índice de segurança técnica. Como 
já mencionado o sistema de classificação de cuidados juntamente com a taxa de 
ocupação é definida como a média de números de leitos ocupados por pacientes e 
o número de leitos que estão disponíveis. 

O Total de Horas de Enfermagem (THE) é a quantidade de horas necessárias 

para cuidar de um paciente durante vinte e quatro horas de acordo com os níveis 

de cuidados. Abaixo segue o cálculo segundo o COFEN (2017):

THE:[(PCM x 4)+(PCI x 6)+(PCAD x 10)+(PCSI x 10)+(PCIt x 18)]

A constante de marinho (KM) é um coeficiente deduzido em função das variáveis 

DS (dias da semana), JST (jornada semanal de trabalho) e do IST (índice de segurança 

técnica).  

No quantitativo de pessoal de enfermagem é representado pelo número de 

profissionais necessários no serviço, tendo como pilar o sistema de classificação 

de paciente e o quantitativo de pessoal: número de profissionais de enfermagem 

necessário na unidade intensiva, com base nas horas de assistência, segundo o 

sistema de classificação do paciente (SPC), a taxa de ocupação e a constante de 

marinho, assim sendo expresso pela seguinte fórmula presente na resolução do 

conselho federal de enfermagem (2017): .

Para cada efeito de cálculo deve ser considerado o sistema de classificação 

do paciente (SCP) e a proporção profissional/paciente nos diferentes turnos de 

trabalho de acordo com o serviço de saúde. O cálculo para pacientes de saúde 

mental como horas de enfermagem é de 1 profissional para cada 16 pacientes no 

CAPS 1, no CAPS II 9:  um profissional para cada 6,6. No infantil e adolescente segue 

um profissional para cada 8, CAPS III (adulto e álcool e drogas) um para cada 2,4 

paciente, na unidade de terapia intensiva psiquiátrica 1 para cada 1,33 pacientes. Na 

observação, pronto socorro e enfermaria psiquiátrica é um profissional para cada 

2,4 usuário (COFEN, 2017).

No centro de diagnóstico por imagem em que as horas de assistência prestada 

por paciente em cada setor, devem ser consideradas o tempo médio. Já no serviço 

de imagem deve garantir no mínimo um enfermeiro quando toda a assistência estiver 

sendo realizada e no bloco cirúrgico como hora de enfermagem: por cirurgia no 

período eletivo: Porte 1: 1,4 horas por cirurgia, porte 2: 2,9 horas por cirurgia, porte 

3: 4,9 horas por cirurgia e porte 4: 8,4 horas por cirurgia (COFEN, 2017).

A resolução antiga 527/2016 não tinha parâmetros objetivos para efeito dos 

cálculos para o sistema de classificação do paciente (SCP) nem para proporção de 

profissionais e pacientes. A nova resolução 543/2017 traz os parâmetros sem valores 

aproximados, o que facilita o cálculo dos cinco grupos de cuidados. Na unidade de 

terapia intensiva (UTI) psiquiátrica passou de 16 horas para 18 por paciente nas 24 

horas e como proporção profissional/paciente nos diferentes turnos de trabalho 
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que era de um profissional para cada 1,5 pacientes (COFEN, 2016), passou para um 

profissional para cada 1,33 pacientes (COFEN, 2017). 

Dando ênfase à unidade de terapia intensiva psiquiatra a antiga resolução diz 

que 50% dos profissionais têm que ser enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem 

(COFEN, 2016). Na atualmente é 52% dos enfermeiros e o restante técnico ou com 

maior porcentual relativo à maior carga de trabalho do sistema de classificação 

do paciente (COFEN, 2017).

Na resolução 453/17 no Art. 5 acrescentou notas que informa: o cálculo total de 

horas de enfermagem (THE) nas diferentes categorias deve ser feito separadamente 

e o serviço de diagnóstico deve garantir presença de no mínimo um enfermeiro. Já 

Art. 6, foi adicionado o item II, que fala para utilizar o espelho semanal padrão com 

um enfermeiro para cada três cirurgias eletivas, e obrigatoriamente um enfermeiro 

na sala de cirurgia eletiva exclusivo, bem como na urgência e emergência de acordo 

com o sistema de classificação do paciente (COFEN, 2017).

Na tabela de central de material de esterilização é para confirmar e rever os 

materiais consignados depois de 5 minutos, passou atualmente para nove minutos. 

Como também adicionou algumas observações que são os indicadores de produção 

de cada posição de trabalho, e que de acordo com a tabela os devidos procedimentos 

realizados pelo técnico ou auxiliar de enfermagem referindo o quantitativo total a 

esses profissionais. 

Para o cálculo do enfermeiro é necessário usar o espelho semanal padrão de 

acordo com o serviço e sua necessidade, tendo sempre de mínimo um enfermeiro 

para todos os turnos de funcionamento além de um enfermeiro responsável pela 

unidade (COFEN, 2017).

Já na Atenção Básica o quantitativo de pessoal existe parâmetros e intervenções 

levando em conta a média de trabalho disponível por profissional, que leva em 

conta o número de horas disponibilizadas por cada categoria para a realização 

das intervenções ou atividades. O número médio de ausência é em torno de 21 a 22 

dias e o número de dias a serem colocados na planilha já estabelecida, e o resultado 

da média aritmética dos últimos 12 meses, disponibilizados no manual prático de 

dimensionamento de enfermagem (PNAB, 2017).

O sistema serve para nortear sistematicamente a necessidade de cada indivíduo 

que procura o serviço de saúde, tendo como prioridade o cuidado e qualidade, 

otimizando o tempo e serviço. Pode ser definido como um processo que busca 

quantificar os números de horas necessários de cuidado para o paciente de acordo 

a complexidade de cada usuário. 

O quadro de funcionários leva em conta os profissionais de enfermagem, para as 

24 horas de cada unidade de internação, as horas prestadas do serviço, a distribuição 

percentual total e o quantitativo entre profissional e paciente. O sistema é dividido 

em cinco categorias: o cuidado mínimo que são os pacientes estáveis no ponto de 

vista clínico independentes fisicamente e não se encontram acamado (COFEN, 2017).
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Nos cuidados intermediários também estão estáveis, contudo com certa 

dependência física e precisando da equipe de enfermagem parcialmente, podendo 

ou não estar acamado. O cuidado de alta dependência é os pacientes crônicos 

incluindo os de cuidados paliativos, contudo estável com total dependência da 

enfermagem (COFEN, 2017).

Já os pacientes de cuidados semi-intensivos são totais dependentes fisicamente, 

acamados e com instabilidade dos sinais vitais, mas sem risco eminente de morte, 

necessitando de assistência de enfermagem e médica especializada. Nos cuidados 

intensivos estão acamados, com risco eminente de morte e instabilidade das funções 

vitais também necessitando de assistência de enfermagem e médica especializada 

permanente (COFEN, 2017).

O artigo Dimensionamento de enfermagem em sala de emergência de um hospital-

escola traz um enfoque bastante importante, o cálculo para o dimensionamento 

segundo a linha de Gaidzinski et al. (2014), foi realizado no estudo. Segundo Paixão et 

al. (2015) mencionam que a resolução mais antiga COFEN 293/04 não deixava claro 

a metodologia que deve ser utilizada para a realização de dimensionamento, para 

setores emergenciais durante o primeiro atendimento, onde no pronto-socorro não 

pode ser associado ao leito-dia. 

Então era utilizada uma variável para dimensionar as horas médias da assistência 

de enfermagem, adicionando no cálculo os pacientes que precisem de cuidados de 

alta dependência, com estimativa de 6 horas. Por isso antes eram usadas a unidade 

sítio funcional, como também o índice de segura técnica, que aborda as faltas 

previstas e não previstas (MORAES; LINCH; SOUZA, 2012).

Contudo a atual resolução do COFEN 543/2017 já traz os cálculos atualizados 

em que aborda os serviços de emergência da seguinte forma: é indicada a utilização 

de um longo tempo dos espelhos semanais, com a capacidade instalada e demandas 

atendidas, por no mínimo de quatro a seis semanas, já no caso de cirurgia de urgência 

e emergência adiciona 0,6 horas, utilizando o espelho semanal padrão (COFEN, 2017).

Pode-se observar que os profissionais de enfermagem não estão sabendo realizar 

a classificação do paciente e que houve uma diminuição no percentual de cuidados 

mínimos e um aumento do índice de cuidados semi-intensivos, esse resultado deve ao 

número inadequado de profissionais de enfermagem (MORAES; LINCH; SOUZA, 2012).

O trabalho buscou evidenciar e observar se o dimensionamento de enfermagem 

ocorre de acordo com os novos parâmetros estabelecidos pelo conselho federal de 

enfermagem, tendo o sistema de classificação do paciente e os níveis de cuidados 

enfatizados. 

Pois são fatores que afeta diretamente o paciente e consequentemente a 

qualidade da assistência prestada, com objetivo de caracterizar o papel do profissional 

de enfermagem frente suas respectivas atribuições que são gerenciar, alocar recursos 

humanos necessários para um plantão prevendo o absenteísmo e a demanda de 

pacientes.
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CONCLUSÃO

O trabalho ressalta a importância do dimensionamento de pessoal de 

enfermagem, o qual se faz necessário não apenas ser bom gerente, mas também ter 

conhecimento acerca das alocações de recursos humanos que supram a demanda 

do hospital, e consequentemente, do paciente. 

Tendo os indicadores como pontos chaves importantes para qualificar a 

assistência prestada, bem como quantificar a necessidade de profissionais de acordo 

com a classificação de risco do paciente como é preconizado pelo conselho federal 

de enfermagem na resolução 543/2017. 

Umas das grandes limitações para realização do estudo foi encontrar artigos 

sobre tal tema, embora seja um problema de grande dimensão no ramo da enfermagem. 

A necessidade de estudar com mais ênfase gestão na graduação e ensinar o quão 

importante o dimensionamento correto interfere no trabalho dos profissionais e na 

sociedade em geral, reflete na assistência prestada, atendimento de boa qualidade, 

diminui o absenteísmo e aumenta a qualidade dos serviços ofertados.

 Se em cada setor do hospital ou uma unidade de baixa complexidade estiver com o 

cálculo de pessoal de enfermagem correto, o profissional pode realizar um atendimento 

humanizado, eficiente e de qualidade evitando que um atendimento menos complexo 

em uma unidade de estratégia da família se torne de alta complexidade ajudando 

diretamente o paciente. 

Para o profissional de enfermagem ter conhecimento de seus direitos frente ao 

quantitativo adequado de profissionais de saúde beneficia a classe, pois é possível 

atender os pacientes em cada nível de complexidade evitando má assistência 

prestada, o sucateamento dos recursos humanos, sobrecarga de trabalho.

O objetivo do estudo foi atingindo, embora foi possível observar que todos os 

artigos selecionados tinham como problema o gerenciamento de pessoal, gerando 

defasagem em todos os níveis de classificação do cuidado proposto por Gaidzinski, 

englobando em déficits alarmantes, aumentando os cuidados semi-intensivos e 

intensivos. 
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ANSIEDADE PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA
ANXIETY AFTER BARIATRIC SURGERY: A LITERATURE REVIEW

Ana Cláudia Marinho Lyra1

Jaqueline Queiroz de Macedo2

RESUMO

Objetivo: Identificar na literatura estudos que abordam a realização de cirurgia 

bariátrica associada à ansiedade. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa 

através das bases de dados disponíveis no periódico Capes no período de 2014-2018 

sobre a Ansiedade pós cirurgia bariátrica e com critérios de inclusão e exclusão 

para seleção dos periódicos. Resultados e discussão: Pessoas tratadas com cirurgia 

para redução de peso anseiam por rápida redução de peso; a qualidade de vida 

é melhorada e diminui a ansiedade e depressão; aumento do uso de substâncias 

como álcool, drogas; tabaco; falta de conscientização sobre custos adicionais pós 

cirurgia; substituição do vício de comer por outros vícios como o de compras, jogos e 

outros; mulheres apresentam ansiedade dos 4 meses de gestação até 6 meses após 

o parto. Dentre as ações realizadas pelos enfermeiros para redução da ansiedade 

estão o planejamento perioperatório, o acolhimento e a formação de grupos de 

apoio.  Conclusão.  A ansiedade foi identificada como consequência da intervenção 

cirúrgica, situação a qual requer atenção especial da enfermagem de modo a evitar 

complicações. Dentre as limitações está a dificuldade de acesso aos estudos, o 

que revela a dificuldade da pesquisa científica e a disseminação dos resultados de 

pesquisas a sociedade. 

Descritores: Enfermagem. Ansiedade. Cirurgia Bariátrica.

ABSTRACT

Objective: To identify in the literature studies that address bariatric surgery associated 

with anxiety. Methodology: This is an integrative review using the databases available 

in the journal Capes in the period 2014-2018 on Anxiety after bariatric surgery and 

with inclusion and exclusion criteria for the selection of journals. Results and discussion: 

1 Enfermeira formada pelo Centro Universitário de João Pessoa-UNIPE.

2 Docente dos cursos de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba e do Centro Universitário de 
João Pessoa-UNIPÊ. Mestre em Enfermagem pela UFC (2012) e Doutora em Ciências da Saúde (2016) pela 
EERP/ Universidade de São Paulo.



331 

People treated with weight reduction surgery crave rapid weight reduction; the quality 

of life is improved and decreases anxiety and depression; increased use of substances 

such as alcohol, drugs; tobacco; lack of awareness of additional costs after surgery; 

replacing the addiction to eating with other addictions such as shopping, games 

and others; women experience anxiety from 4 months of gestation to 6 months after 

delivery. Among the actions taken by nurses to reduce anxiety are perioperative 

planning, reception and the formation of support groups. Conclusion: Anxiety was 

identified as a consequence of surgical intervention, a situation that requires special 

attention from nursing in order to avoid complications. Among the limitations is the 

difficulty of access to studies, which reveals the difficulty of scientific research and 

the dissemination of research results to society.

Descriptors: Nursing. Anxiety. Bariatric surgery.

INTRODUÇÃO

A ansiedade vivenciada após a realização da cirurgia bariátrica afeta de 

maneira agressiva o organismo da pessoa. É uma mudança radical do corpo e 

fatores relacionados à mudança de hábitos alimentares e comportamentais causam 

grande impacto psicológico e na percepção que terá do seu corpo com a sua nova 

configuração (ALMEIDA, 2012).

Para Clark e Beck (2012, p.640), “a ansiedade pode ser definida como um sistema 

complexo de respostas cognitivas, afetivas, fisiológicas e comportamentais”. O 

conjunto de respostas da ansiedade é ativado no momento em que eventos ou 

circunstâncias antecipados são considerados altamente aversivos, pois são percebidos 

como eventos imprevisíveis, incontroláveis, com a possibilidade de ser uma ameaça 

aos interesses vitais de uma pessoa. 

A dificuldade de atingir o peso ideal, distúrbios hormonais, fatores genéticos, 

ingestão de alimentos calóricos e estilo de vida estão cada vez mais contribuindo 

para o aumento no número de obesidade mórbida que é definida “como um índice 

de massa corporal (IMC) superior a 40 kg/m2 ou superior a 35 kg/m2 na presença de 

uma condição comórbida significativa relacionada à obesidade” (ZEVE; NOVAES; 

OLIVEIRA, 2012).

Para muitas pessoas, a busca por sanar o problema da obesidade através da 

cirurgia bariátrica tem sido a solução, levando em consideração que muitas pessoas 

não atendem a outros tipos de intervenções como dieta ou reeducação alimentar. 

Elas anseiam por uma vida mais saudável e ativa, realização de atividades diárias, 

como também, vislumbram o corpo perfeito. O tratamento cirúrgico da obesidade é 

feito com base em três objetivos fundamentais: Reduzir a absorção calórica excluindo 

porções do intestino delgado – procedimentos mal-absortivos; Reduzir a capacidade 

gástrica – procedimentos restritivos; Induzir a má-absorção e diminuir o reservatório 

gástrico – procedimentos combinados (FAGUNDES; CAREGNATO; SILVEIRA, 2017).
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O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza a cirurgia bariátrica, o que 

pode estar relacionado a ampliação do rol de comorbidades para sua indicação, 

em pacientes com índice de massa corpórea (IMC) entre 35 e 40 kg/m², o que pode 

representar ampliação desses índices (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2015)

A ansiedade é um processo emocional que pode desencadear os seguintes 

sintomas como palpitações, aceleração da frequência cardíaca; suores; tremor; 

sensação de falta de fôlego ou sufocamento; sensação de engasgo e asfixia; dor ou 

desconforto no tórax; náuseas ou desconforto abdominal; sensação de estar com 

vertigem, entre outros (TOWNSEND, 2015).

Ao associar a ansiedade à cirurgia bariátrica é inerente que algumas emoções 

estejam presentes antes, durante e depois, seja pelo afastamento das atividades 

rotineiras, a perda da produtividade laboral, o medo, a expectativa e anseios de 

cura de patologias ou mesmo a chance de se reeencontrar no seu corpo, assim, o 

procedimento cirúrgico da bariátrica vai além da grande perda de peso, por isso, 

Tae e outros (2014) afirmam que essas pessoas tem mais riscos para sintomas de 

ansiedade, depressão e bulimia.

Vários aspectos além da saúde geral, como o bem estar mental, desordens 

de humor, interação social e comportamento social e alimentar são afetados pela 

obesidade serão afetados por um emagrecimento repentino e radical. Desse modo, 

as consequências da cirurgia bariátrica não estão restritas apenas à óbvia mudança 

na aparência física do paciente, mas também a todos os outros aspectos que se 

fazem parte da sua vida. (ESTEVES, 2011)

Porém, alguns efeitos indesejados podem acontecer após o procedimento, 

sejam alterações físicas e/ou psicológicas. Entre as complicações físicas antes e 

depois do procedimento estão: os riscos anestésicos, hemorrágicos, infecciosos; 

embolia pulmonar; destacam-se a obstrução intestinal; náuseas e vômitos; refluxo 

gastresofágico; deficiências nutricionais/alterações metabólicas (MARCELINO; 

PATRÍCIO, 2011). 

Os efeitos psicológicos indesejáveis, nas pessoas que realizaram cirurgia 

bariátrica não são tão evidentes como as mudanças clínicas e metabólicas. Conforme 

Méa e Peccin (2017), as mudanças psicológicas incluem expectativas para que, além 

do emagrecimento, resolvam-se conflitos interpessoais, emocionais, sociais e 

profissionais, o que gera expectativa e possíveis frustrações diante de desejos não 

conquistados após a cirurgia.

Além disso, há uma preocupação constante com o retorno da obesidade o que 

pode muitas vezes afetar o indivíduo no pós procedimento, seja na sua saúde física e/

ou mental. Essa preocupação com o retorno da obesidade mórbida, o custo trazido 

à saúde pública, e as comorbidades, aumentam à medida que o sofrimento mental 

não é tratado e não há intervenções multiprofissionais. Sendo assim, o sofrimento 

psíquico incluindo a ansiedade pode estar presente em pessoas que se submeteram 

a tal procedimento e constitui um fator relevante para o insucesso dos resultados. 

(SOUZA, 2010).
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Portanto, levanta-se para esta pesquisa a seguinte questão: Que aspectos 

da ansiedade após a cirurgia bariátrica estão sendo abordados pela literatura? 

Assim, foi realizada uma revisão na literatura buscando esses aspectos relacionados 

à ansiedade pós cirurgia bariátrica e como isso pode diminuir as comorbidades 

existentes.

Diante destas questões este estudo objetiva identificar na literatura estudos 

que abordam a realização da cirurgia bariátrica associada à ansiedade.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. De acordo com Mendes, Pereira 

e Galvão (2008), este método inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte 

para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese 

do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas 

do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos 

proporcionando aos profissionais de saúde dados relevantes de um determinado 

assunto, em diferentes lugares e momentos, mantendo-os atualizados e facilitando 

as mudanças na prática clínica como consequência da pesquisa.

O estudo foi desenvolvido seguindo os passos abaixo descritos: 1ª etapa: 

identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração 

da revisão integrativa.

São questões norteadoras dessa revisão: -A ansiedade é um quadro presente 

nas pessoas pós cirurgia bariátrica? -Que aspectos da ansiedade após a cirurgia 

bariátrica estão sendo abordados pela literatura? 2ªetapa: estabelecimento de 

critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura. 

Foi realizado um levantamento bibliográfico, em agosto de 2018, nas bases de dados 

disponíveis no Periódicos CAPES considerando os seguintes descritores controlados: 

Anxiety AND Bariatric surgery. Os critérios de inclusão para esta revisão foram: artigos 

realizados com pesquisa de campo disponíveis na íntegra sem custo para acesso, 

abordar a Ansiedade na cirurgia Bariátrica publicados nos idiomas português, inglês 

ou espanhol nos 5 últimos anos. Os critérios de exclusão foram: fuga ao tema; artigos 

duplicados, não disponíveis na íntegra; estudos realizados com animais, estudos 

realizados no pré-operatório da cirurgia bariátrica e publicados antes de 2014. 

Na sequência, a 3ª etapa: definição das informações foram extraídas dos 

estudos selecionados/ categorização dos estudos, através de um instrumento 

utilizado via programa Excel. 4ª etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa. Avaliação de forma crítica dos estudos agrupados em um quadro 

com informações necessárias para responder aos objetivos do estudo. 5ª etapa: 

interpretação dos resultados. Nesta etapa foi realizada a discussão dos resultados, 

através da comparação dos resultados da revisão integrativa com o conhecimento 

teórico e o objetivo do estudo. 6ªa etapa: apresentação da revisão/síntese do 

conhecimento. Após a leitura na íntegra de cada um dos artigos, foi preenchido 
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um instrumento, elaborado pelas autoras contendo as características do estudo: 

autores; formação acadêmica do primeiro autor; periódico; cidade/país e discutida 

por temas os resultados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de revisão da literatura (Figura 1) obteve ao final 14 artigos. 

Figura 1. Processo de seleção dos artigos. Fonte: elaboração própria. João Pessoa, 2018.

Descritores 
utilizados no Portal 
Periódicos Capes:
Anxiety	AND	

Bariatric	Surgery

1616 estudos

incluídos
(14)

Disponíveis na 
íntegra

Aborda pós cirurgia 
bariátrica 

relacionada a 
ansiedade

excluídos 
(1602)

fuga ao tema(161): ansiedade 
pré operatória, estudo com 

animais.

excluído por ser artigo de 
revisao (1), resumo (2)

não disponível na íntegra 
(1438)

Os artigos incluídos na amostra revelam a abrangência do objeto de estudo. 

Importante relatar como limitação a dificuldade de acesso aos textos completos 

em 1438 artigos. Porém, esse fato demonstra como muito da pesquisa científica 

torna-se inacessível à sociedade, visto que só estão disponíveis para aqueles que se 

encontram inseridos em instituições de pesquisa, inviabilizando o critério de divulgação 

e disseminação dos resultados de pesquisas. 

A partir da leitura e análise dos artigos, foi elaborada o Quadro 01, que apresenta 

os principais dados coletados dos manuscritos.
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Quadro 1. Distribuição dos artigos conforme os temas. João Pessoa, 2018.

AUTOR, TITULO, ANO OBJETIVO DO ARTIGO
RELAÇÃO ENTRE ANSIEDADE E 
CIRURGIA BARIÁTRICA

Surgically and Conservatively 
Treated Obese Patients Differ 
in Psychological Factors, 
Regardless of Body Mass 
Index or Obesity-Related Co-
Morbidities: A Comparison 
between Groups andan 
Analysis of Predictors

AHNIS, A. et al. (2015)

Analisar se os pacientes 
submetidos a tratamento 
cirúrgico diferem daqueles 
que necessitam de 
tratamento conservador 
em relação aos 
fatores psicológicos, 
independentemente de 
suas condições somáticas.

Pacientes em tratamento cirúrgico 
anseiam em rápida perda de peso e 
alívio da dor.
Pacientes em tratamento 
cirúrgico da obesidade quando 
comparados a pacientes tratados 
de forma conservadora, podem 
tender a apresentar os conflitos 
e as emoções negativas em nível 
somático

A Psychosocial Analysis of the 
Effect of Body-Contouring 
Surgery on Patients After 
Weight Loss

ALZAHRANI, K. J. et al. (2017)

Avaliar o impacto 
psicossocial da cirurgia 
de contorno corporal em 
pacientes após a perda de 
peso. 

A qualidade de vida de pacientes 
submetidos à cirurgia de contorno 
corporal é significativamente 
melhorada e diminui os sintomas de 
ansiedade e depressão

An Exploratory Study of 
Long-Term Publicly Waitlisted 
Bariatric Surgery Patients’ 
Quality of Life Before and 
1 Year After Bariatric Surgery, 
and Considerations for 
Healthcare Planners

CAMPBELL, J.A. et al. (2018). 

Medir os impactos da 
qualidade de vida em 
pacientes gravemente 
obesos que tiveram um 
tempo de espera por 
muitos anos e, em seguida, 
foram submetidos à 
cirurgia bariátrica.

Pacientes que aguardam cirurgia 
bariátrica por muitos anos não 
devem ser “descartados” pelos 
planejadores de saúde; eles 
ainda podem perceber melhorias 
significativas nos resultados de 
qualidade de vida pós bariátrica 
quando tratados, e isso deve 
ser considerado nas decisões de 
priorização dos pacientes.

AURORA: bariatric surgery 
registration in women 
of reproductive age - a 
multicenter prospective 
cohort study
JANS, G. et al. (2016).

Coletar dados de longo 
prazo sobre os resultados 
reprodutivos antes e depois 
da cirurgia bariátrica e em 
uma gravidez subsequente.

Mulheres que foram submetidas a 
cirurgia bariátrica apresentaram 
quadro de ansiedade quando 
apresentavam de 4 a 8 semanas 
de gestação e até 6 meses após o 
parto

Cambio en el patrón de 
consumo de sustancias 
posterior a cirugía bariátrica: 
presentación de un caso 
clínico QUEVEDO, Y.  et al. 
(2015).

Avaliar mudança no 
padrão de uso de 
substâncias após cirurgia 
bariátrica

Pacientes submetidos à cirurgia de 
redução de peso obeso substitui 
o seu comportamento de vício de 
comida por outros vícios como o 
uso de álcool ou outras drogas; 
comportamentos patológicos ou 
outros comportamentos de jogo, 
como exercício excessivo e compras 
compulsivas após a cirurgia. 
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AUTOR, TITULO, ANO OBJETIVO DO ARTIGO
RELAÇÃO ENTRE ANSIEDADE E 
CIRURGIA BARIÁTRICA

Depression, anxiety, and 
binge eating before and after 
bariatric surgery: problems 
that remain

RIBEIRO, G.A.N.A. et al.(2018). 

Avaliar a presença de 
indicadores de ansiedade, 
depressão e compulsão 
alimentar antes e após a 
cirurgia bariátrica

Melhora da ansiedade nos 
23 primeiros meses e depois 
disso aumento significativo da 
ansiedade. A perda de peso 
fica mais lenta e a insatisfação 
pelo excesso de pele dificulta a 
deambulação e higiene 

Development and validation 
of a new bariatric-specific 
health-related quality of 
life instrument ‘’bariatric 
and obesity-specific survey 
(BOSS)’’.(Original Article)
(Report)

TAYYEM, R.M; ATKINSON, J.M; 
MARTIN, C.R. (2014).

Desenvolver e validar 
um novo instrumento de 
Qualidade de vida pós 
bariátrica de auto-relato 
específico de 81 itens 
bariátrico chamado de 
Bariatric and Obesity-
Specific Survey (BOSS)

Criação de instrumento de 
validação da Qualidade de Vida 
Pós bariátrica denominado BOSS 
que utiliza a ansiedade como ponto 
de avaliação.

Improvement in weight 
loss and ambulation 
outcomes after gastric 
sleeve surgeryfor a person 
with chronic motor-
incomplete tetraplegia: 
clinical case report
PERREAULT, J. R. et al. (2016).

Medir o índice de massa 
corporal (IMC) e mudanças 
na deambulação de um 
homem obeso mórbido de 
47 anos com tetraplegia 
crônica incompleta 
após cirurgia de manga 
gástrica.

Paciente com lesão medular 
após cirurgia de manga gástrica 
consegue desempenhar atividades 
com menor grau de monitorização

Morbid Obesity: treatment 
with Bioenterics Intragastric 
Balloon (BIB), psychological 
and nursing care: our 
experience

SIVERO, L. et al. (2016).

Enfatizar o papel 
fundamental do psicólogo 
e enfermeiros na avaliação 
e assistência do paciente 
pré e pós-operatório.

Enfermeiros podem ter atitudes 
negativas em relação aos 
pacientes obesos, resultando em 
falta de apoio válido que possa 
criar um sentimento de frustração 
e desmotivação pelo paciente e, 
consequentemente, resultar em 
efeitos negativos no bem-estar 
psicológico e na qualidade de vida.

Patient profiling for success 
after weight loss surgery (GO 
Bypass study): An 
interdisciplinary study 
protocol
CHRISTENSEN, B. J. et al. (2018).

Identificar os múltiplos 
fatores que determinam a 
perda de peso após RYGB e 
gastrectomia vertical.

Pacientes foram visitados 
1,5,6 e 18 meses após a cirurgia 
bariátrica e utilizou diversos 
fatores que determinam a perda 
de peso, como: comportamentos 
de movimento; medidas 
psicológicas: carga geral de 
sintomas psiquiátricos, depressão, 
transtornos alimentares, 
regulação emocional, padrão de 
apego,  dependência, qualidade 
de vida e trauma; e medidas 
sociológicas e antropológicas: 
medidas sociodemográficas, 
comportamento alimentar.
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AUTOR, TITULO, ANO OBJETIVO DO ARTIGO
RELAÇÃO ENTRE ANSIEDADE E 
CIRURGIA BARIÁTRICA

Patología Psiquiátrica Y 
Cirugía Bariátrica

OLGUÍN, P.V; CARVAJAL, D. A; 
FUENTES, M.S. (2018).

Verificar aumento do 
consumo de álcool e 
drogas em pessoas 
submetidas à cirurgia 
bariátrica

Pacientes submetidos à cirurgia 
bariátrica apresentam aumento 
significativo no uso de substâncias 
como álcool, tabaco e drogas pós-
cirúrgicas, devido às alterações 
farmacocinéticas que levam a um 
aumento na absorção do álcool 
devido à cirurgia, experimentando 
sensações agradáveis e 
embriaguez mais precocemente 
e com maior frequência, o que 
contribui para um aumento na 
ingestão.

Personal Descriptions 
of Life Before and 
After Bariatric Surgery From 
Overweight or Obese Men
EDWARD, K.L. et al. 2018.

Fornecer aos 
pesquisadores uma 
narrativa para desenhar os 
temas a partir dos dados, 
a fim de descrever essa 
experiência do ponto de 
vista do participante.

Antes da cirurgia se sentiam um 
fardo para as famílias e após a 
cirurgia sentiam problemas com sua 
imagem corporal, ou seja, com o 
excesso de pele, perda de cabelos.                                                                       
Falta de conscientização para os 
custos adicionais pós tratamento.

Predicted weight loss result 
of laparoscopic sleeve 
gastrectomy: Review of the 
first 82 consecutive patients 
in an Asian bariatric unit

HUANG, C. W, et al. (2018).

Analisar os fatores que 
afetam o resultado 
da perda de peso 
em pacientes após a 
gastrectomia vertical 
laparoscópica

Associação do álcool e 
antipsicóticos com o aumento 
de peso sendo recomendado o 
abandono do álcool para não 
aumentar peso e sendo a ausência 
dos fatores positivos para a 
bariátrica

SurgiCal Obesity Treatment 
Study (SCOTS): protocol 
for a national prospective 
cohort study of patients 
undergoing bariatric surgery in 
Scotland 
LOGUE, J. et al. (2015).

Estabelecer através do 
SCOTS as características 
clínicas,
desfechos e eventos 
adversos de diferentes 
cirurgias bariátricas, seu 
impacto na qualidade de 
vida e status, e o efeito 
sobre comorbidades no 
curto e longo prazo em 
uma coorte de mais de 
2000 pacientes.

Apresentação de um modelo 
eletrônico SCOTS que tem como um 
dos objetivos identificar mudança 
na qualidade de vida relacionada 
à saúde, ansiedade e depressão ao 
longo do tempo, no pré e no pós-
operatório, por uma média de 10 
anos a partir da data da cirurgia 
bariátrica.

Nos 14 (quatorze) trabalhos que compõem este estudo, os resultados apresentam 

diversos fatores relacionados a ansiedade pós cirurgia bariátrica. De modo geral, 

a ansiedade está descrita nos artigos como fenômenos relacionados a questão 

reprodutiva, pois a mulher ao engravidar “perde” os ganhos da cirurgia, como afirma 

Jans et al. (2016);  como substituição do consumo de alimento por vícios de jogo ou 

compras Quevedo et al. (2015). Já no estudo de Huang et al. (2018) foi enfatizado a 
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associação do álcool e antipsicóticos com o aumento de peso sendo recomendado 

o abandono do álcool para resultados positivos na bariátrica.

Além disso, a ansiedade foi objeto de elaboração de instrumentos de mensuração 

da qualidade de vida pós cirurgia bariátrica Tayyem; Atkinson e Martin (2014) e 

Logue, J (2015). A cirurgia bariátrica também foi realizada como forma de melhora da 

qualidade de vida em pessoa tetraplégica Perreault et al. (2016). Todavia, Campbell 

et al. (2018) acrescenta a informação que mesmo que o tempo de espera para realizar 

a cirurgia seja longo, essas pessoas ainda podem perceber mudanças na qualidade 

de vida quando tratadas, enquanto que para Edward et al.(2018) há uma falta de 

informação relacionada a questão dos custos adicionais pós tratamento.

Ahnis e outros (2015) afirmam que as pessoas que se submetem ao tratamento 

cirúrgico acreditam que a perda de peso e o alívio dos transtornos advindos da 

ansiedade sessarão rapidamente quando comparados a tratamentos conservadores. 

Assim, o procedimento é tratado como algo “mágico” que solucionará o problema da 

obesidade sem seguir passos, ou seja, os objetivos traçados previamente à cirurgia 

precisariam também seguir concomitantemente a um cronograma que obedecesse 

o ritmo do seu corpo na perda de peso, eliminando a ansiedade e a vontade imediata 

de resolver os transtornos.

Entende-se que a solução do problema vai além de um procedimento que 

modifica o meio de absorção ou, de diminuição do armazenamento gastrointestinal 

dos alimentos. A ansiedade vivenciada pós cirurgia poderá ser resultante de dois 

processos: o primeiro pela vontade incessante de ver seu corpo modificado pela 

perda de peso e o segundo por ter ainda em seus pensamentos o desejo de comer 

exageradamente, sendo que seu corpo não suporta mais tal quantidade. O estudo 

supracitado traz a reflexão de que é preciso investir em tratamentos conservadores, ou 

seja, na reeducação alimentar, como estratégia para eliminar os desejos compulsivos.

Com a grande quantidade de peso que é perdida após a bariátrica a pele se 

torna flácida e tecidos se acumulam por todo o corpo. Para Alzahrani e colaboradores 

(2017), a qualidade de vida de pacientes submetidos a cirurgia de contorno corporal 

é significativamente melhorada e diminui os sintomas de ansiedade e depressão. 

Ressalta-se que não apenas a aparência física prejudicada, mas a mobilidade, 

dificuldade de higiene, dificuldade para atividades sexuais, lesões advindas de 

fricção de pele e do peso desses tecidos e lesões de estruturas ósseas, sendo assim, é 

necessário que haja a remoção de pele para que a qualidade de vida seja melhorada.

Para Jans e colaboradores(2016), ao coletar dados de longo prazo sobre os 

resultados reprodutivos antes e depois da cirurgia bariátrica em uma gravidez 

subsequente foi possível observar que mulheres que foram submetidas a cirurgia 

bariátrica apresentaram quadro de ansiedade quando apresentavam de 4 a 8 

semanas de gestação e até 6 meses após o parto.

Isso nos leva a perceber como a questão corporal torna-se importante para 

qualquer pessoa que se submete a tal cirurgia, em especial, para a mulher, pois a 

ansiedade presente desde o inicio da gestação e até o puerpério tardio pode ser 
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motivada pela certeza que tal condição trará mudanças no seu corpo como o aumento 

do abdômen, ganho de peso, flacidez abdominal no puerpério mediato e tardio, 

assim, a chegada de um filho que provoca tantas alegrias pode vir acompanhadas da 

sensação de que todas as dificuldades físicas, psicológicas e financeiras passadas 

no processo da bariátrica foram perdidas nesse processo.

Um grave problema que surge após a bariátrica é a substituição do vìcio de 

comer demasiadamente por outro vício. Quevedo et al. (2015) relatam que pacientes 

submetidos a cirurgia de redução de peso substitui o seu comportamento de vício de 

comida por outros vícios como o uso de álcool ou outras drogas; comportamentos 

patológicos ou outros comportamentos de jogo, como exercício excessivo e compras 

compulsivas. Em se tratando do abuso do álcool Olguín et al. (2018), explicam que o 

aumento dessas substâncias se dar pelas alterações farmacocinéticas que levam 

a um aumento na absorção do álcool devido à cirurgia, experimentando sensações 

agradáveis e embriaguez mais precocemente e com maior frequência, o que contribui 

para um aumento na ingestão.

Essa sensação agradável poderá resultar em alcoolismo severo e com isso trazer 

diversas complicações clínicas como: hepatite alcoólica, cirrose, câncer, cardiopatias, 

infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e isquêmico, gastrite, úlcera, 

diabetes, hipertensão entre outras, e não apenas como demonstrado por Huang 

et al (2018)  quando afirmam que o álcool é uma fonte silenciosa de calorias e 1 g de 

álcool fornece 7 kcal de energia, mais do que carboidratos e proteínas (4 k cal por 

grama) e que o consumo de álcool está associado ao consumo excessivo de calorias 

e resulta em ganho de peso e que deve ser abandonado para evitar o ganho de peso.

Outra explicação para a substituição por outros vícios, segundo Blum et al. 

(2012), é que essas pessoas já possuem um mau funcionamento de algumas cascatas 

cerebrais relacionadas com a recompensa que envolve interação entre diferentes 

neurotransmissores, principalmente dopamina e opioides, conhecido como (vício 

de transferência). Sabendo cientificamente o que acontece torna-se cada vez mais 

necessário o acompanhamento ao paciente através da equipe multidisciplinar, 

destacando aqui a atuação do enfermeiro nesse processo, principalmente na atenção 

básica onde é possível estabelecer uma assistência mais próxima e contínua.

A enfermagem foi citada em apenas um dos estudos, e de acordo com Sivero 

et al. (2016) enfermeiros podem ter atitudes negativas em relação aos pacientes 

obesos, resultando em sentimentos negativos do paciente já que o enfermeiro não 

proporciona apoio válido criando um sentimento de frustração e desmotivação 

pelo paciente e, consequentemente, resultando em efeitos negativos no bem-estar 

psicológico e na qualidade de vida. 

Mas, é importante que o enfermeiro tenha consigo seu papel de educação em 

saúde devendo interagir com seus pacientes, criando uma relação de confiança, 

um ambiente seguro em que se sintam amparados e possam receber os cuidados 

referentes à saúde física e orientação para que suportem a carga emocional advinda 

da cirurgia.



340 

Durante a construção do trabalho foram encontrados alguns fatores que 

atuam na diminuição da ansiedade pós cirurgia bariátrica. Diante desses casos, a 

enfermagem deverá atuar na assistência junto à equipe multidisciplinar (médicos, 

psicólogos, assistente social, nutricionista) e contribuir na educação em saúde dessas 

pessoas para que possam alcançar resultados de sucesso, minimização da ansiedade 

e do sentimento de frustração. 

CONCLUSÃO

A pesquisa surgiu da preocupação em estudar como a ansiedade estar presente 

em pessoas que realizam a cirurgia bariátrica, e, diante disso é possível reconhecer 

que a enfermagem necessita cada vez mais aperfeiçoar os conhecimentos relativos 

ao processo cirúrgico da redução de peso e assim desempenhar seu papel de forma 

positiva, proporcionando bem-estar e apoio. Portanto, é o enfermeiro o profissional 

que está mais próximo ao paciente e capaz de perceber o sofrimento mental, realizar 

suas intervenções juntamente com uma equipe de saúde multidisciplinar para assim, 

cuidar da pessoa que passa por esse processo..

Os resultados apresentam a ansiedade como uma consequência da intervenção 

cirúrgica, já que a pessoa passa a vivenciar um novo modo de enxergar seu corpo, 

mudar seus hábitos alimentares, como também uma mudança na vida social, já que 

passam a ter restrições alimentares sendo difícil acompanhar amigos e familiares 

em eventos sociais.

O estudo identificou como fatores relacionados à ansiedade pós operatória a 

imagem corporal prejudicada devido ao excesso de pele ocasionado pela redução 

do peso, substituição do vício da comida por outros como: jogar; usar drogas e álcool, 

compras em excesso, falta de recursos para manter o tratamento após a cirurgia, 

uso de psicotrópicos são algumas questões levantadas como fatores.

É necessário que o conhecimento oriundo das pesquisas seja vinculado às 

práticas em assistência a saúde, fazendo com que o levantamento de estudos sobre 

a realidade de pessoas que realizam bariátrica seja levado em consideração para 

que sejam evitados novos vícios, falta de estímulo a continuidade do tratamento; 

baixa auto estima devido a flacidez corporal e assim evitar que a obesidade retorne 

juntamente com outras doenças de cunho psicológico.

O trabalho tornou-se limitado pela falta de acesso aos trabalhos, visto que 

muitos estudos só estão disponíveis para aqueles que se encontram inseridos em 

instituições de pesquisa, inviabilizando o critério de divulgação e disseminação dos 

resultados de pesquisas. O quantitativo baixo de estudos ressalta a necessidade de 

investir em estudos que retratem a realidade das pessoas que foram submetidas a 

procedimento cirúrgico da bariátrica, não apenas para complicações físicas, mas 

também os impactos e sensações que prejudicam o sucesso da bariátrica.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA QUALIDADE 
DE VIDA DOS PACIENTES COM LEUCEMIA 
MIELOIDE AGUDA E CRÔNICA
NURSE’S PERFORMANCE ON THE QUALITY OF LIFE OF 
PATIENTS WITH ACUTE AND CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

Gleydiane da Silva Ramalho1

Neirilanny da Silva Pereira2

Albertina Martins Gonçalves3

RESUMO

Objetivo: descrever a atuação do enfermeiro na qualidade de vida dos pacientes com 

Leucemia Mieloide Aguda e Crônica. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa 

de literatura. Para o desenvolvimento, realizou-se um levantamento bibliográfico 

através dos descritores: Enfermagem Oncológica, Leucemia Mielogênica Crônica BCR-

ABL Positiva, Qualidade de Vida, as quais foram combinados por meio dos operadores 

booleanos AND. As publicações foram identificadas nas seguintes bases de dados: 

BDENF; MEDLINE, SciELO, e PUbMED. Os critérios de inclusão foram artigos nacionais e 

internacionais publicados em inglês e português, no período de 2010 a 2020. Resultados 
e Discussão:  A Leucemia Mieloide Aguda é caracteriza por um grupo de elementos 

que são encontrados na medula e no sangue normal, em que ocorre a substituição por 

blastos. Durante o período sintomático o paciente apresenta picos de hipertermia, 

linfadomegalia, dor óssea, hemorragia, palidez, fadiga, hepatoesplenomegalia e 

cefaleia. Já a Leucemia Mieloide Crônica é defina por alterações cromossômicas 9 e 22, 

sendo conhecida como Philadelphia. A imunofenotipagem é uma técnica indispensável 

que permite diferenciar as células neoplásica, por meio da avaliação morfológica 

celular. A qualidade de vida ao pacientes oncológicos diagnosticados com a Leucemia 

Mieloide Aguda e Crônica, passou a ser umas das principais finalidades durante as 

modalidades terapêuticas. Conclusões: Considera-se que a leucemia mieloide crônica 

e aguda apresentam diferentes processos, sendo primordial o enfermeiro realizar 

de forma minuciosa o exame fisco para identificar possíveis alterações anatômicas. 

A qualidade de vida ao paciente oncológico é a principal finalidade do tratamento 

terapêutico.Parte inferior do formulário

1 Enfermeira graduada pelo Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.

2 Mestre em Saúde Coletiva. Docente do curso de enfermagem da FACENE. 

3 Mestre em Terapia Intensiva. Docente do curso de enfermagem do UNIPÊ.
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Descritores: Enfermagem Oncológica. Leucemia Mielogênica Crônica BCR-ABL 

Positiva. Qualidade de Vida.

ABSTRACT

Objective: describe the role of nurses in the quality of life of patients with Acute and 

Chronic Myeloid Leukemia. Methodology: This is an integrative literature review. For 

the development, a bibliographic survey was carried out through the descriptors: 

Oncology Nursing, Chronic Myelogenic Leukemia BCR-ABL Positive, Quality of Life, which 

were combined through the Boolean operators AND. The publications were identified 

in the following databases: BDENF; MEDLINE, SciELO, and PUbMED. The inclusion 

criteria were national and international articles published in English and Portuguese, 

from 2010 to 2020. Results and Discussion: Acute Myeloid Leukemia is characterized 

by a group of elements that are found in the medulla and in normal blood, in 

which it occurs replacement with blasts. During the symptomatic period, the patient 

presents peaks of hyperthermia, lymphadenopathy, bone pain, hemorrhage, pallor, 

fatigue, hepatosplenomegaly and headache. Chronic Myeloid Leukemia is defined by 

chromosomal changes 9 and 22, being known as Philadelphia. Immunophenotyping is 

an indispensable technique that allows the differentiation of neoplastic cells, through 

cell morphological evaluation. The quality of life of cancer patients diagnosed with 

Acute and Chronic Myeloid Leukemia has become one of the main purposes during 

the therapeutic modalities. Conclusions: Chronic and acute myeloid leukemia is 

considered to have different processes, and it is essential for nurses to perform the 

tax examination in detail to identify possible anatomical changes. Quality of life for 

cancer patients is the main purpose of therapeutic treatment.

Descriptors: Oncology Nursing. BCR-ABL Positive Chronic Myelogenous Leukemia. 

Quality of life.

INTRODUÇÃO

A Leucemia Mieloide (LM) é definida por uma doença mieloproliferativa clonal, 

em que induz a mutação celular e consequentemente altera a formação de células 

hematopoiética. O processo fisiopatológico foi descoberto pela primeira vez no 

ano de 1960. O reconhecimento do insulto patogênico molecular possibilitou a 

identificação das vias de sinalização que facilita a multiplicação celular de forma 

desordenada (BOLLMANN; GIGLIO, 2010).

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2020), a medula óssea é responsável 

pela formação de células sanguíneas que dão origem aos leucócitos, eritrócitos, 

hemácias e plaquetas. Quando os glóbulos brancos não atingem a sua maturidade, 
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consequentemente ocorrem mutações genéticas que dão origem a células 

neoplásicas, que na maioria das vezes tem a sua origem desconhecida. 

De acordo com Tortora e Derrickson (2012), as doenças de causas hematológicas 

que são conhecidas popularmente por doenças de origem sanguínea, podem ser de 

causas hereditárias ou adquirida. O processo patológico da LM pode surgir durante 

a formação das hemácias, plaquetas, leucócitos e as proteínas plasmática, tendo 

elas uma função indispensável na coagulação sanguínea. 

A etiologia ainda é de causa desconhecida, porém, existem alguns fatores de 

riscos que estão associados ao distúrbio mieloproliferativo, sendo que na maioria 

dos diagnósticos a radioatividade é a principal causa. A exposição à substâncias que 

contém benzeno, formadeíldo, solventes, diesel e o uso de agrotóxicos, são fatores 

relevantes. Além disso, o tabagismo, histórico familiar e a Síndrome de Down são 

causas consideradas de menor probabilidade, mas que são fatores de riscos que 

podem desencadear a LM (CASTRO et al., 2012).

Conforme o Ministério da Saúde (2014), a classificação da LM pode ser aguda 

ou crônica, podendo acometer indivíduos de qualquer faixa etária. Estatisticamente 

a Leucemia Mieloide Aguda(LMA) tem a sua maior incidência em crianças na faixa 

etária dos 2 a 5 anos de idade e a crônica apresenta o seu maior índice em adultos 

na faixa etária dos 50 a 55 anos. 

Os sintomas que apresentam em maior frequência na LMA variam entre anemia, 

fadiga, sangramento gengival, epistaxe e nas mulheres durante o período menstrual 

pode ocorrer uma maior perda sanguínea. O déficit de glóbulos brancos deixa o 

paciente susceptível a infecções frequentes que podem desencadear maiores 

complicações em seu estado clinico (LEUKAEMIA; BLOOD FUNDATION, 2013).

Os achados clínicos na Leucemia Mieloide Crônica (LMC) pode apresentar 

perda de peso, sudorese noturna, alterações no sistema linfático, dor nos ossos 

e articulações e esplenomegalia. Em situações que a patologia acomete o Sistema 

Nervoso Central, o paciente pode relatar náuseas, vômitos e visão turva.  Diante 

disso, outros achados clínicos como a leucocitose neutrofílica, trombocitose, medula 

óssea hipercelular e hiperplasia granulocítica são comuns nesse tipo de leucemia 

(BRASIL, 2014). 

O enfermeiro atua de forma direta na prestação de serviços assistenciais em 

pacientes oncológicos, utilizando métodos terapêuticos que possam auxiliar durante 

o seu processo de reabilitação. As abordagens terapêuticas apresentadas pela 

equipe de enfermagem devem ser de forma participativa e que tragam resolutividade 

durante a sua atuação do cuidado, favorecendo por meio da sistematização da 

assistência de enfermagem ações e práticas que possam contribuir no tratamento 

e na sua qualidade de vida (SANTOS et al., 2014).

A partir do contexto abordado, pretende-se com esse estudo cientifico 

proporcionar aos leitores um maior entendimento acerca do assunto abordado. Deste 

modo, objetivou-se neste trabalho descrever atuação do enfermeiro na qualidade 

de vida dos pacientes com Leucemia Mieloide Aguda e Crônica.
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METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa, sendo elaborado por meio 

do conhecimento cientifico sobre a temática abordada através da identificação, 

analise e a sintetização de resultados.  A elaboração deste estudo constitui-se em 

seis fases dos quais seguem as etapas metodológicas da pergunta norteadora: 

busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos 

incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010). 

A busca da literatura abordada ocorreu no período de Maio de 2020, por 

intermédio de artigos científicos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

nas bases de dados da MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrievaal System 

Oline), BDENF (Base de Dados de Enfermagem), LILACS (Literatura Latino-Anaricana 

e do Caribe em Ciência da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online). 

Em relação a coleta de dados foi utilizado instrumentos que abrangessem os 

seguintes itens: base de dados da revista, assunto principal, tipo de estudo, ano da 

publicação e tipo de abordagem relacionado Leucemia Mieloide Aguda e Crônica. 

Os critérios de inclusão da amostra para esse referido estudo, foram os seguintes: 

artigos em formato de texto completo, selecionados por meio dos operadores 

booleanos publicados no período de 2010 a 2020, nos idiomas português e inglês. 

Os critérios de exclusão foram artigos com duplicidade na base de dados, tese, 

monografia, documento de projeto, conferência e congresso e os que não respondiam 

o questionamento da pesquisa. 

A busca dos artigos foi realizada pelos descritores: Enfermagem Oncológica, 

Leucemia Mielogênica Crônica BCR-ABL Positiva e Qualidade de Vida, que estão 

indexados na Biblioteca Virtual e Saúde, utilizando o operador booleano “AND”. A 

coleta de informações deu-se por uma tabela, incluído o autor, ano, títulos, objetivos, 

tipo de estudo, descritores e base de dados 

A análise dos resultados foi realizado de forma minuciosa, desde que atendesse 

a discussão do objetivo apresentando atuação do enfermeiro na qualidade de vida 

dos pacientes com Leucemia Mieloide Aguda e Crônica.

RESULTADOS

Na presente revisão integrativa, foram analisados 11 artigos que atenderam 

aos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Em seguida será 

apresentado no quadro 1 um panorama geral dos artigos avaliados.
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Quadro 1. Caracterização dos artigos quanto ao autor, ano de publicação, título, 
objetivo, tipo de pesquisa, base de dados. João Pessoa-PB, 2020. 

Autores/Ano       Títulos     Objetivos Tipos de 
Estudo   Descritores Base de 

dados

CHAUFFAILLE, 
M. L. L.F.2010.

Neoplasias 
mieloproliferativas: 
revisão dos 
critérios 
diagnósticos e 
dos aspectos 
clínicos.

Aspectos clínicos, 
a fisiopatologia 
e os critérios 
diagnósticos das 
diferentes NMP.

Estudo de 
Revisão de 
Literatura.

Transtornos 
mieloproliferativos; 
leucemia 
mieloide crônica; 
policitemia vera; 
trombocitemia 
essencial; 
mielofibrose 
primária; 
mutação.

 SciELO

MACHADO, S. 
E. et al.; 2012

Detecção de 
mutações no gene 
KIT em leucemia 
mieloide aguda

Descrever a 
metodologia 
para detecção 
de mutações nos 
éxons 8 e 17 do gene 
KIT em pacientes 
portadores de 
leucemia mieloide 
aguda, para 
implementação 
desse teste no 
laboratório clínico 
do Hospital Israelita 
Albert Einstein.

Experimental

Leucemia 
mieloide aguda; 
Receptores 
proteína tirosina 
quinases; Fatores 
de ligação ao 
core; Expressão 
gênica

SciELO

SANCHES, 
F.L.F.Z. et al.; 
2014

Comparação do 
perfil bioquímico 
e imunológico 
de pacientes 
pediátricos 
com leucemia 
mieloide aguda 
e de indivíduos 
saudáveis

Comparar o 
perfil bioquímico 
e imunológico 
de pacientes 
pediátricos 
portadores de 
leucemia mieloide 
aguda (LMA) em 
relação a um 
grupo de crianças 
e adolescentes 
saudáveis.

Estudo 
transversal

Pediatria; 
Leucemia 
mieloide aguda; 
Avaliação 
bioquímica; 
Avaliação 
imunológica

PubMed

LÓPEZ, Y. 
A. A; TRAD, 
L.A.B. 2014

Antes e depois 
da LMC”: 
experiências e 
dimensões da 
leucemia mieloide 
crônica como 
uma ruptura 
biográfica.

Analisar a 
experiência da LMC 
na vida dos sujeitos 
como uma ruptura 
biográfica, com 
base em três níveis: 
(1) os significados 
da doença e a LMC 
como ameaça; 
(2) rupturas 
físicas e sociais 
e experiências 
estigmatizantes; 
(3) a percepção de 
um “antes” e um 
“depois” da LMC, 
apontando para as 
mudanças no self, 
nas relações sociais 
e na vida cotidiana

Estudo 
narrativo

Leucemia 
Mieloide Crônica; 
Narrativas 
Pessoais; 
Antropologia

LILACS
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Autores/Ano       Títulos     Objetivos Tipos de 
Estudo   Descritores Base de 

dados

MORAES, S. E. 
et al. 2017

Análise de 
indivíduos 
com leucemia: 
limitações do 
sistema de 
vigilância de 
câncer

Descrever o perfil 
ocupacional 
de indivíduos 
diagnosticados com 
leucemia. 

Trata-se de 
um estudo 
observacional 
transversal,

Leucemia, 
Exposição 
ocupacional, 
Registros 
hospitalares de 
câncer

SciELO

NASCIMENTO. 
et al.2014

Leucemia 
mieloide 
aguda (LMA): 
as condições 
psicológicas do 
paciente adulto.

Caracterizar 
a condição 
psicológica 
vivenciada por 
pacientes adultos 
em relação à 
leucemia mieloide 
aguda (LMA). 

Abordagem 
qualitativa 
de natureza 
descritiva e 
exploratória.

Neoplasias. 
Leucemia. 
Ajustamento 
emocional. 
Enfrentamento. 
Estilo de vida.

SciELO

BARSAGLINI, 
R.A.; SOARES, 
B. N. C.

Impactos de 
adoecimento de 
longa duração: 
experiência de 
adultos jovens 
com Leucemia 
Mieloide Aguda

Analisar os impactos 
materiais e 
imateriais imersos 
na experiência 
de adultos jovens 
adoecidos por LMA 
e constitui recorte 
de pesquisa mais 
ampla.

Abordagem 
qualitativa 
de natureza 
descritiva e 
exploratória.

Leucemia 
Mieloide Aguda, 
Experiência de 
adoecimento, 
Adoecimento 
crônico

SciELO

HECK N.B.et 
al. 2018

Avaliação 
do perfil de 
infiltração e 
relevância do uso 
de estabilizantes 
celulares nas 
amostras 
de líquido 
cefalorraquidiano 
recebidas no 
Laboratório de 
Marcadores 
Celulares do 
Centro de 
Hematologia e 
Hemoterapia de 
Santa Catarina.

Presente estudo 
pretende analisar 
o perfil e as 
condições das 
amostras de líquido 
cefalorraquidiano 
(LCR) recebidas no 
setor de Marcadores 
Celulares do Centro 
de Hematologia e 
Hemoterapia de 
Santa Catarina

Estudo 
descritivo, 
observacional 
e 
retrospectivo. 

Leucemia; 
Linfoma; 
Citometria de 
Fluxo; Líquido 
cefalorraquidiano

SciELO

CRIZE, L. B. et 
al. 2018

Espiritualidade 
no cuidado de 
enfermagem 
ao paciente 
oncológico 
em cuidados 
paliativos.

Conhecer a 
abordagem 
espiritual realizada 
nos cuidados pelos 
profissionais de 
enfermagem.

Estudo 
qualitativo, 
descritivo e 
exploratório

Cuidados 
paliativos. 
Espiritualidade 
Doente Terminal. 
Enfermagem

LILACS

CRUZ, P.S. et 
al. 2017

Qualidade de vida 
dos pacientes 
com leucemia 
mieloide crônica 
em uso de 
imatinibe

Avaliar a qualidade 
de vida dos 
pacientes com 
leucemia mieloide 
crônica em uso 
de Mesilato de 
Imatinibe

Estudo 
transversal, 
com 
abordagem 
quantitativa,

Enfermagem 
Oncológica; 
Leucemia 
Mielogênica 
Crônica BCR-
ABL Positiva; 
Qualidade de 
Vida.

BDENF
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Autores/Ano       Títulos     Objetivos Tipos de 
Estudo   Descritores Base de 

dados

Gestão do 
cuidado de 
enfermagem 
ao paciente 
oncológico num 
hospital geral: 
uma Teoria 
Fundamentada 
nos Dados

Compreender o 
significado da 
gestão do cuidado 
de enfermagem 
aos pacientes 
oncológicos 
internados num 
hospital geral.

Pesquisa 
qualitativa

Enfermagem 
oncológica; 
oncologia; 
gerenciamento 
clínico; teoria 
fundamentada 
nos dados

ScieELO

PEITER, C.C. 
et al. 2015.

Gestão do 
cuidado de 
enfermagem 
ao paciente 
oncológico num 
hospital geral: 
uma Teoria 
Fundamentada 
nos Dados

 Compreender 
o significado da 
gestão do cuidado 
de enfermagem 
aos pacientes 
oncológicos 
internados num 
hospital geral

Pesquisa 
qualitativa.

Enfermeira; 
enfermería 
oncológica; 
oncología 
médica; 
manejo de la 
enfermidade; 
teoría 
fundamentada en 
los dados

SciELO

Fonte: Dados da pesquisa

DISCUSSÃO

CATEGORIA I- O PROCESSO FISIOPATOLÓGICO DA LEUCEMIA MIELOIDE 
AGUDA E CRÔNICA 

Conforme Machado et al. (2012) a Leucemia Mieloide Aguda(LMA) apresenta 

fisiologicamente alterações nos cromossomos 21 e 22, codificando geneticamente 

as proteínas RUNX1-RUNX1T1 e CBFB-MYH11 que fazem parte do grupo citogenético, 

essas duas alterações respectivamente modificam o complexo proteico em que liga 

a cadeia alfa e beta, apresentando altos índices de mortalidade.  

Para Sanches et al. (2014) a LMA é caracteriza por um grupo de elementos que 

são encontrados na medula e no sangue normal, em que ocorre a substituição por 

blastos. As células neoplásicas são produzidas de forma mais lenta quando comparado 

as células normais. Considera-se que a hematopoese sofre alterações mesmo antes 

da medula óssea apresentar tamanhos que sejam perceptíveis. 

Segundo CHAUFFAIL (2012) a Leucemia Mieloide Crônica (LMC) é definida por 

alterações cromossômicas 9 e 22, sendo conhecida como Philadelphia. A translocação 

do cromossomo altera a proteína BCR/ABL1, codificando a fusão do tirosino-quinase. 

Diante disso, o processo induz ao crescimento celular de forma desordenada. A doença 

pode apresentar entre dois a três períodos, sendo que na fase crônica acontece 

a multiplicação desordenada de células granulócitas, nesse período é possível 

realizar a diferenciação da célula acometida, podendo ser facilmente controlada. 

Porém, quando o diagnóstico não é realizado de forma precoce a doença progride 

para a fase avançada, perdendo a capacidade de diferenciar a célula afetada, 
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esse processo acontece na fase avançada, sendo de difícil controle e progredindo 

facilmente para a crise blástica.  

Para Lópes e Trad (2014) a fase crônica da leucemia estende-se em um período 

de 3 a 5 anos, sendo que nessa fase o tratamento é realizado por meio de fármacos 

e o indivíduo apresenta poucos sinais e sintomas da doenças. Na fase avançada da 

leucemia é identificado um aumento de blastos significativos que estão presentes 

tanto na medula óssea quanto no sangue periférico. 

Figura 1: Células Leucêmicas.

Fonte: Google Imagens

CATEGORIA 2-  SINTOMAS E DIAGNÓSTICOS DA LMA E LMC  

De acordo com Moraes et al. (2014), a LMA é uma das neoplasias de maior 

frequência em crianças, enquanto a crônica aponta sua maior incidência em 

idosos. Durante o período sintomático o paciente apresenta picos de hipertermia, 

linfadomegalia, dor óssea, hemorragia, palidez, fadiga, hepatoesplenomegalia e 

cefaleia. A febre é uma das queixas mais frequentes, tendo sua etiologia viral. Além 

disso a cefaleia é um dos sintomas bastante comum, visto que a Leucemia Mieloide 

compromete o sistema nervoso central.   

Nascimento et al. (2014), descreve que a sintomatologia da leucemia tem por 

muitas vezes sintomas inespecíficos que podem ser associados com outras patologias, 

visto que essa associação dificulta o diagnóstico precoce. Os sintomas como anemia, 

febre, sudorese noturno, infecções, dores nos ossos são de maior frequência. Diante 

disso, existem fatores relevantes que podem ser o diferencial para o diagnóstico da 
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LMA e LMC, como alterações no volume anatômico do baço, fígado e gânglios podem 

serem identificados por meio do exame físico. 

De acordo com Barsaglini e Soares (2017), atualmente existem diferentes exames 

que podem diagnosticar por meio de estudos hematológicos a LMA e LMC. Diante 

disso, a avaliação inicial no hemograma observando a hemoglobina, hematrócito, 

volume corpuscular médio, eritrócitos e reticulócitos são indispensáveis durante 

a investigação do diagnóstico. Além disso, outros testes como haptoglobina e 

hemograma completo podem ser uteis na identificação e diferenciação.  Diante 

desses exames, pacientes são submetidos a realização da aspiração da medula 

óssea de forma complementar para determinar a causa da doença. 

CATEGORIA 3-  IMUNOFETOTIPAGEM 

Segundo Heck et al. (2018), a imunofenotipagem é uma técnica indispensável que 

permite diferenciar as células neoplásicas ou até mesmo alguma anomalia, por meio 

da avaliação morfológica celular. O Sistema Nervoso Central é o mais comprometido 

durante o processo patológico da LMA e LMC. Diante desse contexto, torna-se possível 

a identificação do distúrbio mieloproliferativo por meio da imunofetotipagem. Os 

marcadores que são mais utilizados para identificar o grau e a linhagem da mieloide 

são: CD11c, CD13, CD14, CD15, CD33, CD34, CD36, CD41, CD42, CD61, CD65, CD235a, 

CD117, HLA-DR, H-antígeno e MPO.

 Figura 2: Imunofenotipagem para identificar o grau e a linhagem da mieloide.

 Fonte: Google Imagens. 



354 

CATEGORIA 4-  ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA QUALIDADE DE VIDA AO 
PACIENTE ONCOLÓGICO 

Segundo Crize et al. (2018), a oncologia passa por mudanças constantemente, 

relacionando novos métodos terapêuticos que visam a qualidade de vida do paciente 

oncológico. Diante desse contexto, o dimensionamento que estava apenas voltado 

pela cura passou a ter outra visão além dos fatores biológicos, sendo eles as questões 

sociais, espirituais e psicológicas. 

Para Cruz et al. (2017) a qualidade de vida ao pacientes oncológicos 

diagnosticados com a LMA e LMC, passou a ser umas principais finalidades durante 

as modalidades terapêuticas. Deste modo, atuação do enfermeiro é primordial 

durante o processo de reabilitação do paciente, visto que o enfermeiro atua nas 

diferentes modalidades oncológicas, desde o processo da avaliação até os métodos 

assistenciais mais avançados. Considera-se primordial os cuidados assistenciais da 

enfermagem na adesão ao tratamento medicamentoso, tendo como finalidade a 

redução de complicações de morbidade ocasionada pelo câncer.

Peiter et al. (2018) destacam que o enfermeiro é indispensável durante assistência 

prestada ao paciente oncológico, tendo uma preocupação no processo do cuidar 

baseado por meio de evidências técnico-cientifica. O modelo assistencial além 

de incluir métodos preventivos para evitar possíveis complicações que podem ser 

desencadeada durante o tratamento. Diante disso, as ações voltadas para a 

promoção em saúde de forma holística contribuem para adesão do paciente ao 

tratamento. 

CONCLUSÃO

Considera-se que as alterações cromossômicas podem desencadear a Leucemia 

Mieloide Aguda e Crônica, podendo acometer indivíduos de qualquer faixa etária. 

Por mais que a sua etiologia seja de causa ainda desconhecida, existem inúmeros 

fatores que insultam alterações durante o processo da hematopoese, ocasionando o 

processo fisiopatológico. Deste modo, a maioria dos sintomas que são apresentados 

podem ser confundidos com outras doenças, dificultando o diagnóstico precoce e 

facilitando para a evolução da doenças.

Portanto a enfermagem tem o papel fundamental durante a assistência 

prestada aos portadores dessa patologia, não focando apenas nas necessidades 

biológicas, mas também atuando de forma direta nas questões sociais, espirituais e 

psicológicos que são fatores contribuintes no processo da reabilitação e bem-estar. 
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FRAGILIDADES DA ATUAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE A PESSOA 
COM DEPRESSÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE
WEAKNESSES OF OPERATION OF HEALTH PROFISSIONALS 
FRONT OF THE PERON WITH DEPRESSION IN THE PRIMARY 
ATTENTION TO HEALTH CARE
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RESUMO

Objetivo: Analisar a atuação dos profissionais da saúde da atenção primária à 

saúde com o cliente que vivencia depressão, com base na literatura científica. 

Metodologia: Estudo do tipo revisão integrativa da literatura, com coleta de dados 

feita na Biblioteca Virtual em Saúde realizada no mês de novembro do ano de 2019 

nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e Carine em Ciências da Saúde, 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Index Psi Periódicos Técnico-

Científicos e Bases de Dados de Enfermagem. Resultado e discussão: A amostra 

constituiu 19 artigos científicos, dos quais 53% foram publicados nos anos 2015 a 2019. 

A base de dados de maior destaque de produção é a Literatura Latina-Americana e 

Carine em Ciências da Saúde com 68% da amostra do estudo. Apesar de, a depressão 

ser uma doença conhecida há tempos com critérios diagnósticos bem definidos, sua 

atenção e tratamento é deficiente no âmbito da atenção primária a saúde. A falta de 

habilidade técnica na abordagem ao cliente com depressão, os resquícios do cuidado 

1 Graduada em Enfermagem. Especialista em Direitos Humanos pela Escola Superior em Magistratura. 
Mestre em Enfermagem pelo programa de Pós-graduação em Enfermagem (UFPB). Doutora em 
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Docente do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ).

2 Graduada em Enfermagem pela faculdade Uninassau.

3 Graduado em nutrição pela Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Educação e 
Saúde, UFCG/CES. Mestre em Ciências da Nutrição pelo Programa de Pós-Graduação em ciências da 
Nutrição, UFPB/CES.

4 Graduada do curso de Bacharelado em Enfermagem. Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). 

5 Graduanda do curso de Bacharelado em Enfermagem. Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ).
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pautado no modelo hospitalocêntrico, sobretudo na atenção manicomial, influenciam 

nafragilidade da atuação dos profissionais de saúde. Conclusão:Os profissionais de 

saúde encontram dificuldades relacionadas ao conhecimento na abordagem do 

cliente com depressão na atenção primária a saúde. Há uma necessidade de ampliar 

estudos relacionados a práticas exitosas e explicações causais das dificuldades 

na abordagem das equipes de saúde da atenção básica no cuidado a pessoa com 

depressão na perspectiva comunitária. 

Descritores: Depressão. Enfermagem. Atenção Primária a Saúde. Saúde Mental. 

ABSTRACT

Objective: Analyze the work of health professionals in the primary attention to 

health care with the cliente who lives with depression, based on scientific literature. 
Methodology: literature study throug an integrative review, with data collection in 

the virtual library in health done in november 2019 in the data base: Latin American 

Literature and Carine in Health Sciences, Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online, Psi Index Technical-Scientific Journals and Nursing Databases. A sample 

of 19 scientific articles was obtained. Results: a sample of 19 scientific articles was 

obtained, of these, 53% were published in the years 2015 to 2019. The most prominent 

production database is Latin American Literature and Carine in Health Sciences with 

68% of the study sample. Discussion: despite depression be a disease known for a long 

time to well-defined diagnostic criteria, her attention and treatment is deficient in 

primary health care. The lack of technical skills in approaching clients with depression, 

the remnants of care based on the hospital-centered model especially in bughouse 

influence in the fragility of the performance of health professionals. Conclusion: the 

health care profissionals have difficulties related to knowledge in approaching clients 

with depression in primary health care. There is a need to expand studies related to 

successful practices and causal explanations of the difficulties in approaching health 

care teams in primary care in caring for people with depression in the community 

perspective. 

Descriptors: Depression. Nursing. Primary Health Care. Mental health.

INTRODUÇÃO

Estudos epidemiológicos alertam quanto o aumento progressivo das doenças 

mentais. Dentre estas, destacam-se a ansiedade (3 a 17% de toda a população) e 

depressão (3 e 11%) (ABRAHAMIAN, 2011). A depressão é vista como uma das doenças mais 

incapacitantes conhecida atualmente, de acordo com pesquisas da OMS. As afecções 

mentais e neurológicas são de 30,8% de todos os anos vividos com incapacidade, 
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onde a depressão causa a maior proporção de incapacidade, representando quase 

12% desse valor total (HARADA; SOARES, 2010).

As ações para identificação de transtornos depressivos mesmo não substituindo 

a consulta especializada e diagnóstico clínico, realizadas por não-especialistas, são 

extremamente importantes (CORSO et al., 2009).A identificação dos fatores de risco 

ou de proteção associados ao surgimento dos principais sintomas pode funcionar 

como base de informação para que se possa indicar tratamentos e principalmente 

para a criação dos programas que incentivem a prevenção (ANDRADE et al., 2009).

A depressão é um dos principais motivos de consulta médica nos serviços de 

Atenção Primária à Saúde (APS), sendo o transtorno mental mais prevalente. Uma 

pesquisa realizada pela divisão de saúde mental da OMS mostrou que 18,4% da 

população brasileira já apresentou ao menos um episódio da doença durante a 

vida, sendo que o Brasil é o país em desenvolvimento com maior número de pessoas 

que sofrem deste transtorno. Segundo a OMS, 17 milhões de brasileiros sofrem de 

depressão, dentre os quais 75% nunca receberam tratamento adequado (CARVALHO; 

CARVALHO; LOPES, 2015).

 Ao considerar esse cenário, o atendimento à depressão é apontado como 

um desafio para a área da saúde pública. O plano de Ação Global de Saúde Mental 

2013-2020 da OMS consolida a concepção de que o atendimento à saúde mental em 

serviços de saúde é de caráter comunitário. O Brasil incorporou a atenção à saúde 

mental às ações da Atenção Básica, garantindo panorama favorável ao atendimento 

aos quadros depressivos, pois possibilitou mais acesso ao tratamento do usuário com 

depressão (BRASIL, 2003; BRASIL, 2008; BRASIL, 2011). 

Atualmente, a demanda por atendimento à depressão corresponde a 23,9% dos 

usuários na rede básica de atenção à saúde, caracterizando-se como predominante 

no atendimento em saúde mental na rede pública. Na Atenção Básica, o atendimento 

à depressão é guiado por um conjunto de políticas que possibilitam a construção 

do modelo de atenção que visa ao atendimento integral dos pacientes. Nesse 

sentido, os aspectos socioculturais do adoecimento ganham impulso e os cuidados em 

saúde retomam perspectivas contextuais e institucionais, de forma que a dimensão 

psicossocial possa ser reconhecida na construção dos processos de saúde e doença 

(MOTTA; MORÉ; NUNES, 2017).

Mediante o exposto, surgiu a seguinte questão norteadora: como está posta 

na literatura científica a atuação dos profissionais de saúde frente ao cliente com 

diagnóstico ou suspeita de depressão na Atenção Primária a Saúde? Para tanto, 

objetivo principal desta pesquisa está em analisar a atenção dos profissionais de 

saúde da atenção primária a saúde a pessoa com depressão, com base nos achados 

científicos atuais. 
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METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem quantitativa. Esta 

modalidade de estudo permite sintetizar vários trabalhos publicados eletronicamente 

em um único artigo, evidenciar conclusões gerais acerca de determinadas temáticas, 

além disso, apontar lacunas e sugerir novas pesquisas, bem como aprofundar 

conhecimentos científicos em determinada temática. Este método permite a tratar 

com análise, avaliação crítica e toda síntese das abordagens acadêmicas e cientificas 

que evidenciavam uma linha de pesquisa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

No cumprimento desta abordagem metodológica vislumbrado por Silva e 

Carvalho (2010), foram realizados seis passos: 1) escolha do tema;2) definição da 

pergunta norteadora juntamente com o objetivo; 3) definição dos critérios de 

elegibilidade (inclusão e exclusão); 4)coleta de informações mediante busca por 

estudos e seleção da amostra; 5) análise dos estudos selecionados, elaboração dos 

resultados e discussões; 6) elaboração da conclusão do estudo.

A seguir, uma tabela com informações sobre a combinação de descritores, 

universo encontrado e amostra final. 

Tabela 1. Processo de seleção dos estudos.

Combinações dos descritores
Universos em 

trabalhos
Artigos 

excluídos
Amostras

Depressão AND Atenção Primária à Saúde 7.129 7.115 14

Saúde mental AND Enfermagem 313 307 5

TOTAL: 7.442 7.442 19

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A coleta de informações foi feita na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) no mês de 

novembro do ano de 2019. Foi realizada a combinação dos descritores mencionados 

na tabela 1 e posteriormente aplicado os critérios de elegibilidade: artigo científico 

completo e disponível na íntegra; idioma (português); publicados nos últimos 10 

anos (2009 a 2019) nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (Medline), Index Psi Periódicos Técnico-Científicos (Index Psi) e Bases 

de Dados de Enfermagem (BDENF).

Além disso, durante o processo de seleção foram feitas: leitura de títulos e resumos 

com fins de averiguar os materiais científicos que discutiam a temática proposta. Após 

a seleção, foi realizada a leitura dos trabalhos completos na íntegra e suas análises. 

Foram excluídas publicações como: teses, dissertações, monografias, trabalhos de 

conclusão de curso, relatos de caso, relatos de experiência, manuais, resenhas, notas 

prévias artigos; artigos que se distanciavam do objeto de estudo, não disponíveis para 

consulta, duplicados/repetidos e que contrariavam os critérios de inclusão.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com cumprimento dos procedimentos metodológicos da seleção, obteve-se uma amostra de 19 artigos científicos, os quais 

receberam uma codificação para melhor apresentação e estão representados no Quadro 1:

Quadro 1. Sumarização dos artigos resultantes do processo de revisão da literatura.

CÓDIGO ANO TÍTULO AUTORES PERÍODICO MÉTODO / TIPO DE ESTUDO BASE DE DADOS

E1  2009 

Prevalência de 
depressão em usuários 
de unidades de 
atenção primaria 

MOLINA, M.R.A.L. 
et al. 
 

Molina MRAL, et al. / Rev Psiq Clín. 
2012;39(6):194-7 

Estudo transversal (definido 
como pesquisa observacional, 
que analisa dados coletados ao 
longo de um período de tempo) 

 LILACS 

E2  2009 

Saúde Mental na 
Atenção Básica: 
Um estudo 
epidemiológico baseado 
no enfoque de risco 

ANDRADE,F.B. 
et al.
 

Rev Bras Enferm, Brasília 2009 set-
out; 62(5): 675-80. 

Estudo epidemiológico de corte 
transversal 

LILACS 

E3  2009 

Impacto De Sintomas 
Depressivos Na 
Qualidade De Vida De 
Usuários Da Rede 
Básica De Saúde 

CORSO,  A. N.; 
COSTA, 
L.S; FLECK, M. 
P. A. 

Rer. Gaúcha Enferm. Porto Alegre 
(RS) 2009 jun;30(2):257-62. 

Estudo Transversal  MEDLINE 

E4  2010 

A percepção do agente 
comunitário da saúde 
para identificar a 
depressão 

HARADA, O. 
L; SOARES, M. H. 

SMAD, Rev. eletrônica saúde 
mental alcool drog ; 6(2): 315-336, 
ago. 2010. Tab 

Estudo qualitativo 

Index Psicologia 
- Periódicos 
técnico-
científicos 

E5  2011 

Depressão, ansiedade e 
estresse em usuários de 
cuidados primários de 
saúde. 

APÔSTOLO, 
J.L.A.et al. 

Rev. Latino-Am. Enfermagem mar-
abr 2011;19(2):[06 telas] 

Estudo descritivo correlacional.  LILACS 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Harada,%20Ol%C3%ADvia%20Lina%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Harada,%20Ol%C3%ADvia%20Lina%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Soares,%20Marcos%20Hirata%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=SMAD,%20Rev.%20eletr%C3%B4nica%20sa%C3%BAde%20mental%20alcool%20drog
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=SMAD,%20Rev.%20eletr%C3%B4nica%20sa%C3%BAde%20mental%20alcool%20drog


363 

CÓDIGO ANO TÍTULO AUTORES PERÍODICO MÉTODO / TIPO DE ESTUDO BASE DE DADOS

E6  2011 

Prevalência 
de transtornos 
mentais menores 
e subdiagnóstico de 
sintomas depressivos 
em mulheres na 
atenção primária 

DANTAS, G. et al.  Rer. HCPA 2011;31(4) 
Estudo transversal em uma 
amostra de conveniência. 

LILACS 

E7  2011 

Uma experiência de 
psicoterapia 
de grupo dentro da 
Estratégia Saúde da 
Família. 

ROY ABRAHAMIAN 
Rer. Bras. Med. Fam. comunidade. 
Florianópolis, 2011 Out-Dez; 6(21): 
271-4. 

Estudo descritivo com 
informações coletadas de 
questionários 

LILACS 

E8  2013 

Avaliação da 
organização do cuidado 
em saúde  mental na 
atenção básica à saúde 
do brasil 

GERBALDO, T.B. 
et al. 

Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 
16 n. 3, p. 1.079-1.094, set./dez. 2018 

Trata-se de um tipo de estudo 
transversal. 

LILACS 

E9  2014 

Saúde Mental: como as 
equipes de Saúde da 
Família 
podem integrar esse 
cuidado na Atenção 
Básica? 

GRYSCHEK, G.; 
PINTO, A. A. M. 

Ciênc. saúde coletiva ; 20(10): 3255-
3262, out. 2015. Tab.

Estudo qualitativo  LILACS 

E10  2015 

O atendimento 
psicológico ao 
paciente com 
diagnóstico  
de depressão na 
Atenção Básica 

MOTTA, C. C. 
L.;  MORÉ, C. L. O. 
C.; NUNES, C. H. 
S. S.

Cien Saude Colet ; 22(3): 911-920, 
2017 mar. 

Estudo quantitativo  MEDLINE 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Ci%C3%AAnc.%20sa%C3%BAde%20coletiva
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Motta,%20Cibele%20Cunha%20Lima%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Motta,%20Cibele%20Cunha%20Lima%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mor%C3%A9,%20Carmen%20Leontina%20Ojeda%20Ocampo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Nunes,%20Carlos%20Henrique%20Sancineto%20da%20Silva%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Nunes,%20Carlos%20Henrique%20Sancineto%20da%20Silva%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cien%20Saude%20Colet
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CÓDIGO ANO TÍTULO AUTORES PERÍODICO MÉTODO / TIPO DE ESTUDO BASE DE DADOS

E11 
2015 
 

Prevalência 
de hiperutilizadores de 
serviços de saúde com 
histórico positivo para 
depressão em Atenção 
Primária à Saúde 

CARVALHO , I. P. 
A.; CARVALHO, 
C. G. X.; LOPES,  
J. M. C. 

Rev. Bras. Med. Fam. Comunidade. Rio 
de Janeiro, 2015 Jan-Mar; 10(34):1-7 

Análise de dados 
LILACS, 
Coleciona SUS 

E12  2016 

A percepção de 
apoio social e a 
sintomatologia 
depressiva em mulheres 
Jovens atendidas em 
uma Unidade de Saúde 
da Família 

ROCHA, V. V. S.; 
OLIVEIRA, C. M.

Ver. Bras. Med. Fam. Comunidade. Rio 
de Janeiro, 2016 Jan-Dez; 11(38):1-10 

Estudo observacional de corte 
transversal com uma amostra de 
conveniência 

LILACS, 
Coleciona SUS 

E13  2016 

Plantão psicológico em 
Unidade Básica 
de Saúde: Atendimento 
em Abordagem 
Humanista-
fenomenológica 

GONÇALVES, L.  
O.; 
FARINHA, M. G.; 
GOTO,  T. A. 

Revista da Abordagem Gestáltica 
- Phenomenological Studies - XXII(2): 
225-232 

Relato de experiência,  LILACS – Express 

E14  2016 

Padrões de Apoio 
Social na Atenção 
Primária à Saúde:  
diferenças entre ter 
doenças físicas ou 
transtornos mentais 

ARAGÃO, E.I.S. 
et al.

Cien Saude Colet ; 23(7): 2339-2350, 
2018 Jul. 

Estudo qualitativo  MEDLINE 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cien%20Saude%20Colet
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CÓDIGO ANO TÍTULO AUTORES PERÍODICO MÉTODO / TIPO DE ESTUDO BASE DE DADOS

E15  2016 

Distintos padrões de 
apoio social percebido 
e sua associação 
com doenças físicas 
(hipertensão, diabetes) 
ou mentais no contexto 
da atenção primária 

ARAGÃO, E.I.S.et 
al. 

DOI: 10.1590/1413-
81232017227.26712015 

Pesquisa participante 
qualitativa 

MEDLINE 

E16  2017 

Associação entre 
depressão e qualidade 
de vida em idosos: 
atenção primária à 
saúde 

SOARES, S.M. et 
al. 

Rer. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 
2017; 25:e19987 

Estudo transversal 
LILACS, BDENF – 
Enfermagem 

E17  2018 

Dificuldades de 
enfermeiros na 
atenção básica frente 
ao adoecimento mental 

BATISTA, E.H.L. 
et al. 

Rer. Enferm. UFPE on line, Recife, 
12(11):2961-8 

Estudo quantitativo 
BDENF – 
Enfermagem 

E18  2018 
Atenção Básica e 
Saúde Mental: uma 
prática possível 

ROCHA, S.S. et al. 
Boletim do Instituto de Saúde: BIS ; 
19(supl): 4-8, 2018. 

Estudo transversal 

LILACS, Sec. Est. 
Saúde SP, SESSP-
ISPROD, Sec. Est. 
Saúde SP, SESSP-
ISACERVO 

E19 2019 

Depressão e 
Comportamento 
Suicida: Atenção 
Primária em Saúde 

MAGALHÃES;  
SILVA Lucimara; 
ANDRADE, Sônia 
Maria Oliveira. 

Revista Psicologia e Saúde, v. 11, n. 1, 
jan./abr. 2019, p. 99-107 

Pesquisa qualitativa.  LILACS- Express 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Boletim%20do%20Instituto%20de%20Sa%C3%BAde%20:%20BIS
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Gráfico 1: Representação da amostra por ano

53%

16%

21%

10%
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2013-2014

Fonte: Dados da pesquisa,2019.

Diante do exposto na tabela acima, percebe-se que conforme as doenças 

mentais atingiram cada vez mais a população, a produção científica dos últimos 

cinco anos tem aumentado. Com relação às bases de dados consultadas neste 

trabalho, pode-se observar que LILACS representou 68% da amostra total, o que 

denota ser uma base de dados que tem produzido materiais científicos acerca da 

temática em questão.

Gráfico 2: Amostra de Artigos científicos distribuídos conforme Base de dados.

68%

21%

11% 0%

LILACS

MEDLINE

BDENF

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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A depressão é uma doença psiquiátrica que produz uma alteração de humor 

caracterizada por uma tristeza profunda, sendo associada a sentimentos de 

desesperança e culpa, além de baixa autoestima, distúrbios do sono e do apetite. 

É uma doença considerada como uma das mais antigas inquietações psiquiátricas, 

esta tem por características a persistência dos sinais e sintomas singulares aos da 

ansiedade com um potencial grau de tristeza profunda. Desta feita os períodos de 

sintomas críticos se expandiam por períodos prolongados, e assim perdiam a noção 

do presente temporal (MOLINA et al., 2012).

Ainda conforme autor supracitado, o diagnóstico de depressão geralmente 

tende a ser prejudicado pela presença de comorbidades. Os profissionais da equipe 

de saúde têm dificuldade em reconhecer a doença pela falta de habilidades técnicas 

quanto a atenção à saúde mental na atenção primária a saúde. Estudos afirmam que 

50% a 60% dos casos de depressão não são detectados ou não recebem tratamento 

adequado e específico, o que implica uma enorme deficiência no diagnóstico da 

depressão, apesar da existência de muitos instrumentos que podem ser facilmente 

utilizados em ambulatórios gerais.

Magalhães e Andrade (2019) destacaram a depressão como uma das formas 

mais comuns de transtorno afetivo, que se tornou uma das doenças com maior 

frequência na atenção primária, chegando a cerca de 10,0% de todas as novas 

consultas. O transtorno depressivo tem por padrão técnico de diagnóstico ter um 

período mínimo de duas semanas em que os sinais e sintomas das desmotivações de 

todas as atividades que se realizam no cotidiano. 

A depressão é desencadeada por questões multifatoriais (genéticos, ambientais, 

biológicos, psicológicos e socioeconômicos) (FONSECA et al., 2013). As causas do 

subdiagnóstico podem ser diversas. A superposição de sintomas somáticos das 

doenças físicas com a sintomatologia da depressão pode ser motivo de grande 

confusão para se obter diagnóstico correto, assim como pela sistemática de 

atendimento. Os aspectos de formação profissional, culturais e de preconceito 

relacionado à doença mental também são alguns motivos para a dificuldade no 

diagnóstico dessa doença. Independente das causas de não diagnóstico, o resultado 

de um estudo recente demonstrou que a presença de sintomas depressivos influência 

negativamente na qualidade de vida (CORSO et al., 2009).

Na Atenção Básica, o atendimento à depressão é sustentado por um conjunto 

de políticas que possibilita construir modelo de atenção que visa ao atendimento 

e diagnóstico integral do usuário. Nesse sentido, os aspectos socioculturais do 

adoecimento ganham ênfase e os cuidados em saúde retomam perspectivas 

contextuais e institucionais, de forma que a dimensão psicossocial possa ser 

reconhecida na construção dos processos de saúde e doença. Dessa forma, os 

processos de intervenção dos profissionais exigem atuação em concepção ampliada, 

interagindo com os diferentes campos do conhecimento no desenvolvimento do 

projeto terapêutico (MOTTA; MORÉ; NUNES, 2017).
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As ações de saúde mental na atenção primária precisam obedecer ao modelo de 

rede de cuidado, tendo também outras políticas que possam buscar o estabelecimento 

de vínculo. Todas as ações devem estar fundamentadas conforme os princípios 

do Sistema Único de Saúde e também nos princípios da Reforma Psiquiátrica, cuja 

responsabilidade compartilhada exclua a lógica do encaminhamento, e a ampliação 

da clínica na equipe signifique o resgate e a valorização de outras dimensões, que 

não somente a biológica (MAGALHÃES; ANDRADE, 2019).

Os enfermeiros, por sua vez, não conseguem identificar clientes com 

sintomatologia depressiva, assim como não observam esses indicadores nos pacientes 

por eles atendidos (HARADA; SOARES, 2010).

De fato, os transtornos depressivos são um problema de saúde pública devido 

a sua prevalência extremamente alta e pelo impacto psicossocial que causa. O 

primeiro episódio depressivo de uma pessoa tende a ocorrer entre a segunda e a 

terceira décadas de vida, interferindo em suas atividades diárias, principalmente nas 

relações familiares e no trabalho, sendo que as perdas decorrem do absenteísmo e da 

redução na capacidade do trabalhador. Estudos prévios mostram que determinados 

subgrupos de indivíduos apresentam maior risco para desencadear episódios 

depressivos. Na atenção primária, os pacientes com depressão são frequentadores 

assíduos, sendo que a prevalência está entre 5 a 10% de todos os usuários atendidos 

(CORSO et al., 2009).

Mediante o exposto observa-se que ainda existe uma enorme deficiência na 

identificação do seu diagnóstico, assim como no tratamento adequado. Nesse sentido, 

há enorme necessidade de capacitação técnica para os profissionais de saúde com 

fins que pessoas com sintomas pertinentes de depressão possam receber diagnóstico 

e tratamento precoce da doença, que as equipes da Atenção Primária a Saúde 

possam facilitar a atenção as pessoas com manifestações do episódio depressivo. 

Fonseca (2013) afirma que há consonância na presença contínua de clientes 

vindos aos postos de saúdes em busca de acompanhamento psiquiátrico. Toda via, 

este obtém no máximo de atendimento clínico a renovação da receita alopática 

para aparelhamento do transtorno por via farmacológica.  

Muitos são os fatores que influenciam o reconhecimento e o tratamento da 

depressão na atenção primária. Os pacientes na maioria das vezes, apresentam mais 

sintomas somáticos vagos do que sintomas característicos da depressão.  Entretanto, 

os pacientes que são atendidos por profissionais especialistas em saúde mental 

mostram que é o reconhecimento dos sintomas da depressão é maior. Com isso, 

conforme o Ministério da Saúde, a Atenção Primária nem sempre possui condições 

de atender as demandas na saúde mental, tendo como principal motivo a falta de 

recursos humanos e também de formação (DANTAS et al., 2011).

A correlação entre o número de sintomas físicos e a presença de depressão 

é muito alta. Apesar disso, os pacientes que possuem sintomas residuais depois 

do tratamento físico e emocional para a depressão parecem estar em maior risco 

de recaída, se forem comparados com as pessoas que não os possuem. Pacientes 
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com comorbidade somática, mas sem comorbidades psiquiátricas diminuíram a 

probabilidade de receber um diagnóstico de depressão. Pacientes sem comorbidades 

somáticas crônicas, menos instruídos com depressão menos grave e menos contato 

com os médicos tem uma probabilidade maior de não serem diagnosticados como 

deprimidos (DANTAS et al., 2011).

Neste âmbito a enfermagem traz para atenção primária, na unidade de saúde 

da família, as caracterizações de diagnósticos para favorecer o acompanhamento 

destes pacientes, no tocante a sua retomada de vida social e familiar. Deixando assim 

que o tratamento não fique em um ciclo vicioso de ante depressivos e calmantes 

(SANTOS; GALDEANO, 2009).

Entre algumas estratégicas públicas para melhorar a saúde da sociedade, 

tem-se a Estratégia Saúde da Família (ESF), que tem por objetivo desenvolver a 

prevenção e a promoção da saúde na comunidade, através de ações assertivas, onde 

se enfatiza o papel dos cuidados primários de saúde, sendo uma forma de estratégia 

que se concentra de maneira exclusiva sobre a doença (DANTAS et al., 2011).

Diante das diretrizes que permeiam as atuações dos enfermeiros na atenção 

básica, faz-se a disposição o acompanhamento desde a escuta qualificada até as 

visitas domiciliares. Assim sendo, a enfermagem pode fazer e desenvolver plataformas 

de acompanhamento para tais pacientes envolvendo toda a equipe multiprofissional 

(FRACOLLI; CASTRO, 2012; BARBIANI; NORA; SCHAEFER, 2016).

Neste tocante, dentre as recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para a organização de redes de atenção psicossocial, destaca-se a oferta 

de tratamento na atenção primária e a organização de ações em saúde mental no 

contexto comunitário. Alguns autores têm destacado a relevância da atenção básica 

como elemento-chave para a promoção da equidade nas sociedades com grandes 

disparidades sociais, a enfermagem aborda toda clinica por prontuários e histórico 

de quadros destes pacientes e com estes poderá forma grupos de atendimento 

específicos que possam aderir ao tratamento com resposta mais satisfatórias sobre 

os sinais e sintomas clássicos destas patologias ou transtornos (LIMA JÚNIOR, 2017; 

SIQUEIRA et al., 2018).

Médicos e enfermeiros geralmente adquirem conhecimentos básicos em saúde 

mental em sua formação acadêmica. Entretanto, uma pesquisa mostrou que os 

médicos da atenção básica nem sempre estão preparados adequadamente para 

a abordagem dos transtornos mentais, seja devido à falta de alguns conhecimentos 

específicos ou devido a cursos de atualização de má qualidade, cuja metodologia de 

ensino não é capaz de atender as necessidades apresentadas nas Unidades Básica 

de Saúde (HARADA; SOARES, 2010).

O baixo nível de escolaridade dos indivíduos sujeitos, a cultura local difundida 

relacionada à reavaliação dos tratamentos psiquiátricos e a elevada quantidade 

de clientes em uso de medicação controlada irregular são grandes desafios a serem 

solucionados. Um outro desafio a enfrentar é a inserção de uma equipe multidisciplinar. 

É preciso que se pense, nesse sentido, assim como determina o Ministério da Saúde, em 
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abordagens coletivas e de grupos como estratégias para atenção em saúde mental, 

que podem ser desenvolvidas nas unidades de saúde, bem como na comunidade. 

Romper com os preconceitos existentes em torno da doença mental, levando a 

realização de ações que promovam a inclusão social, possibilitando outra forma de 

atendimento que não a usual e ambulatorial, diminuindo o preconceito e a segregação 

relacionados aos transtornos mentais. Estas são modificações necessárias para 

melhoria da qualidade da saúde mental em atenção básica (BRASIL, 2003; BRASIL, 

2008; BRASIL, 2011).

Dessa forma, fica evidenciado que o diagnóstico na atenção primária à saúde 

feito por enfermeiros ainda é muito precário, o que enfatiza a importância do 

atendimento realizado na atenção básica. Com isso, pode se observar a necessidade 

de implementação de acompanhamento que deve ser feito por esses profissionais.

De acordo Dantas et al., (2011) notou-se que os profissionais da saúde que 

trabalham nos centros de cuidados primário não estão devidamente preparados para 

conduzir de forma adequada os pacientes com depressão, no que diz respeito tanto 

ao meio de diagnóstico precoce quanto a forma de oferecer o tratamento correto. 

Sabe-se que o diagnóstico de depressão ocorre normalmente devido a sintomas 

psicológicos. Porém, em dois terços dos pacientes, o que predomina, são sintomas 

somáticos, como distúrbios de sono, dores, e falta de energia, que geralmente são 

confundidos com coisas normais e mais frequentes. Com isso, muitas vezes se investiga 

as causas das doenças, ao invés de diagnosticar a depressão.

Em conformidade a uma pesquisa realiza por Batista et al., (2018), verificou-se 

que 60% dos profissionais possuem dificuldades na hora de atendimento de pessoas 

com doença mental e que 40% não souberam como proceder frente as medidas a 

serem tomadas nos atendimentos a esses pacientes.

Com isso, fica claro que o atendimento de pessoas com a saúde mental 

comprometida continua precário, e que as ações de atenção ainda estão pautadas 

nas formas tradicionais, onde se sobressai o modelo biomédico hospitalocêntrico, 

onde se tem a medicalização do paciente, o modelo centrado na doença e no modelo 

terapêutico (COSTA, 2013).

Sabe-se que o atendimento e as ações direcionadas à saúde mental é muito 

limitado, mesmo que no Brasil tenha ocorrido diversos avanços com os serviços que 

foram implantados na rede de saúde ao longo dos anos, onde se pode verificar novas 

posturas por parte dos profissionais, como uma maneira de resposta a sensibilização 

na formação dos novos profissionais (GRYSCHEK; PINTO, 2015).

Todavia, mesmo com todos os avanços, Batista et al., (2018) afirmam que ainda 

pode se destacar sérios problemas no que tange à gestão da assistência, pois é 

notório o desinteresse em atender as demandas desse grupo de usuário, além do 

investimento na qualificação dos profissionais na questão da saúde mental.

Dessa forma, verifica-se a necessidade da criação e implementação de novos 

mecanismos de capacitação do profissional para que assim possa habilitá-los a 

respeito da assistência como forma de favorecer competências profissionais na área. 



371 

Os limites já expostos estão atrelados à insuficiência de habilidade e capacitação 

para trabalhar com competência na área.

CONCLUSÃO

Os sintomas depressivos de um cliente, bem como sua rede apoio podem e devem 

ser avaliados com qualidade na APS, pois esta é composta por serviços de saúde que 

funcionam como porta de entrada no Sistema Único de Saúde, assim como prover 

uma maior proximidade do contexto socioeconômico e cultural dos usuários com o 

processo de saúde-doença. 

Observa-se que os estudos científicos dos últimos anos mostram que atenção 

dos profissionais de saúde frente ao cliente com depressão na APS é deficiente, pois 

o diagnóstico e tratamento são retardados diante da frágil habilidade técnica na 

atenção a este público. A produção de estudos nesta área também sofreu aumento 

entre os anos 2015 a 2019. E enquanto os problemas emocionais e de cunho psicológico 

forem vistos e praticados sua atenção por somente especialistas ou serviços 

especializados, a prevenção, proteção e promoção a saúde estarão fragilizados 

na APS. Para conter o avanço do acometido dos transtornos mentais na população 

brasileira, dentro da governabilidade das equipes de saúde da atenção básica, 

é necessário rever práticas e estratégias que subsidiem uma atenção ao cliente 

com diagnóstico/suspeita de depressão que levem em consideração princípios 

doutrinários e organizativos do SUS, preceitos da Reforma Psiquiátrica, a lógica do 

cuidado em Rede, pois foi averiguada limitações das estratégias de cuidado à saúde 

a este público na Atenção Básica. 

Dentre algumas dificuldades na realização deste estudo, destaca-se a reunião 

de artigos pertinentes a temática, pois foi necessário ampliar o período temporal, 

que inicialmente a propostas foi para os últimos 05 anos e teve que estender para o 

período dos anos 2009 a 2019. Visto que, há muitas produções nos aspectos clínicos 

e epidemiológicos voltados a comunidade científica. É necessário também discutir 

como está posta a atenção dos profissionais de saúde ao cliente com depressão, 

bem como aos familiares e equipes de saúde nos vários níveis de atenção, a fim de 

alcançar resultados satisfatórios quanto a compreensão da prevenção e cuidados 

as pessoas em sofrimento mental, sobretudo as que estão vivenciando a depressão. 

Desse modo, são necessários mais estudos que possam discutir experiências 

exitosas e causas das limitações das estratégias de cuidado por parte dos 

profissionais de saúde quando a depressão na APS, bem como maiores reflexões que 

pressionem e estimulem a execução de práticas e estratégias de saúde mental na APS. 

Este estudo propõe que as futuras pesquisas científicas colaborem com o 

desenvolvimento de práticas de atenção a pessoa com depressão que possam 

promover medidas de prevenção, proteção e promoção a saúde destas pessoas. No 

tocante a saúde mental, uma atenção dos profissionais de saúde com respeito aos 
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direitos humanos, na perspectiva do cuidado em rede, aos princípios da integralidade 

e singularidade aos indivíduos com sofrimento mental é fundamental. 
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ESCALAS DE PREDIÇÃO DE RISCO PARA 
LESÃO POR PRESSÃO (LPP) EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA
RISK PREDICTION SCALES FOR PRESSURE INJURY (LPP) IN 
INSTITUTIONALIZED ELDERLY: AN INTEGRATIVE REVIEW

Larrissa Mariana Bezerra França1

Danielle Martins do Nascimento Oliveira2

RESUMO

Objetivo  : avaliar as escalas de predição de risco mais utilizadas para as lesões 

por pressão nas Instituições de Longa Permanência para idosos à luz da literatura. 

Metodologia: para construção desse estudo foram utilizadas as etapas da revisão 

integrativa elaboração da questão norteadora, busca na literatura, coleta de dados, 

análise crítica dos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão. A 

busca de artigos foi realizada nas bases de dados LILACS, MEDLINE, CINAHL e PubMed. 

Resultou em oito artigos que atenderam aos critérios de inclusão, no período de 2013 a 

2018. Resultados e discussões: evidenciou-se que a Escala de Braden foi o instrumento 

mais utilizado, confiável e extensivamente estudado, por ser de fácil aplicação para 

avaliação de uma provável formação de lesão, e ser usado como um indicador de 

saúde na segurança do paciente. A sua aplicação viabiliza uma avaliação completa 

e um planejamento do cuidado, visando assegurar uma assistência de qualidade 

e com segurança aos idosos institucionalizados. Conclusão: a Escala de Braden se 

destacou entre as demais para prevenir as lesões por pressão, mas os resultados 

encontrados neste estudo demonstraram que apesar das lesões por pressão ser 

alvo de pesquisas na área, há uma escassez de trabalhos científicos sobreo uso de 

escala de predição de risco voltadas para idosos institucionalizados, mostrando a 

necessidade de mais estudo que abordem esse assunto.

Descritores: Instituição de Longa Permanência para Idosos. Úlcera por pressão. Idoso; 

Cuidados de enfermagem.

1 Mestranda em Enfermagem pela UFPB. Especialista em dermatologia pela Estácio de Sá.

2 Doutora em Enfermagem pela UFPB. Especialista em dermatologia pela Estácio de Sá. Docente do 
curso de Enfermagem pelo UNIPE.
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ABSTRACT

Objective: to evaluate the most widely used risk prediction scales for pressure injuries 

in Long Term Care Institutions for the elderly in the light of the literature. Methodology: 

for the construction of this study, the stages of the integrative review were used, 

elaboration of the guiding question, literature search, data collection, critical analysis 

of those included, discussion of the results and presentation of the review. The search 

for articles was carried out in the LILACS, MEDLINE, CINAHL and PubMed databases. It 

resulted in eight articles that met the inclusion criteria, in the period from 2013 to 2018. 

Results and discussions: it became evident that the Braden Scale was the most used, 

reliable and extensively studied instrument, as it is easy to apply for evaluating a likely 

injury formation, and be used as a health indicator in patient safety. Its application 

enables a complete assessment and planning of care, aiming to ensure quality and 

safe care for institutionalized elderly. Conclusion: the Braden Scale stood out among 

the others to prevent pressure injuries, but the results found in this study showed that 

despite pressure injuries being the subject of research in the area, there is a scarcity 

of scientific studies on the use of a prediction scale of risk aimed at institutionalized 

elderly people, showing the need for more studies that address this issue.

Descriptors: Long Term Care Facility for the Elderly. Pressure ulcer. Old man. Nursing 

care.

INTRODUÇÃO

A Lesão Por Pressão (LPP) é um dano multifatorial, por isso complexo, que 

atinge em média 9% de todos os pacientes hospitalizados, sobretudo os idosos, e 

23% dos pacientes acamados em cuidados domiciliares (SILVA; FIGUEIREDO, 2012). 

Isso demonstra a sua relevância e a preocupação dos profissionais de saúde, 

independente se inseridos no contexto hospitalar e/ou nas Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI) em virtude da necessidade de prevenir a ocorrência 

desse tipo de lesão e evitar suas complicações (FREITAS et al., 2011; SILVA; FIGUEIREDO, 

2012) .

As condições crônicas que atingem os idosos institucionalizados necessitam de 

cuidados de enfermagem diferenciados, destacando-se a LPP como uma complicação 

frequente que ocorre por uma situação de fragilidade, restrição de mobilidade e 

idade avançada. Quando não tratado pode ocasionar um problema maior de saúde, 

além de ser um critério negativo na qualidade da assistência (ROLIM et al., 2013).

O uso das escalas preditivas para LPP são ferramentas que facilitam o enfermeiro 

na avaliação do idoso institucionalizado. É primordial que o enfermeiro compreenda 

o seu uso e estabeleça qual a escala mais adequada para avaliar o risco para LPP em 

idosos Institucionalizados. As escalas de avaliação de risco para LPP mais conhecidas 
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e aplicadas são: Norton, Waterlow e Braden, sendo a última a mais utilizada em 

adultos e estudada no Brasil (SERPA et al., 2011; GOMES et al., 2011).

Há poucos estudos sobre a utilização de escala de LPP na ILPI, ao contrário 

de outras pesquisas realizadas com idosos hospitalizados que demonstram que o 

envelhecimento é um preditor positivo na prevalência desse tipo lesão. Apesar de ser 

evitável, a LPP é uma complicação frequente nos idosos institucionalizados, e que 

pode está associada ao aumento da morbidade e mortalidade (COX, 2011). 

A LPP é um problema localizado na pele ou no tecido subjacente, comumente 

sobre uma proeminência óssea, causada pela pressão ou por uma combinação entre 

esta e forças de fricção e/ou cisalhamento ou relacionada ao uso de dispositivo 

médico ou a outro artefato, segundo National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP, 

2016) e European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP, 2014).

A formação da LPP ocorre por etiologias distintas e críticas; a intensidade e a 

duração da pressão. Além de outros fatores, intrínsecos e extrínsecos, como: fricção, 

cisalhamentos, umidade, redução e/ou perda da sensibilidade, força muscular e 

imobilidade (CARDOSO; CALIRI; HASS, 2004; VIEIRA et al., 2014).

Outros fatores predisponentes: fragilidade, termorregulação insuficiente, 

diminuição da lubrificação, mecanismos imunológicos de proteção, grau inferior 

elasticidade, decorrente de alterações fisiológicas do envelhecimento da pele, 

condições clínicas do idoso e da assistência de qualidade. Além de outros aspectos 

frequentemente negligenciados no cuidado do idoso, que favorecem a formação de 

LPP (CARDOSO; CALIRI; HASS, 2004; SILVA; FIGUEIREDO, 2012; VIEIRA et al., 2014; AHN 

et al., 2016; AYELLO et al., 2018).

Desse modo, essas lesões cutâneas podem ocasionar dano físico e psicológico 

ocasionando dor, deformidades, tratamentos prolongados, custos elevados e diminuição 

da qualidade de vida. Entretanto, necessita-se de uma assistência multiprofissional 

sistematizada com ações efetivas, individualizada na reabilitação, minimizar efeitos 

deletérios, facilitando a recuperação contribuindo assim, para o bem-estar dos pacientes 

(CARDOSO; CALIRI; HASS, 2004; SILVA; FIGUEIREDO, 2012). 

Nos Estados Unidos foi detectado mais de 2,5 milhões de portadoras LPP nas 

mais diversos ambientes de saúde, sendo 0,4% a 38% nos cuidados agudos, 0% a 17% 

nos domiciliares e 2% a 24% em instituições de longa permanência para idosos (ILPI) 

(GANZ; HUANG; SALIBA, 2013; NPUAP, 2016).

As ILPI são ambientes destinados ao atendimento de pessoas com idade igual 

ou superior a 60 anos, independentes ou dependentes, em situação de dificuldades 

financeiras ou familiares e que necessite de cuidados prolongados (AIRES; PAZ; PEROSA, 

2009; NUNES; MENEZES; ALCHIERI, 2010; CAMARANO; KANSO, 2010).

Atualmente no Brasil, houve um aumento gradual do número de idosos, 

proporcionando uma maior demanda nas ILPI, as quais se configuram como um espaço 

residencial com serviços sócio assistenciais e de saúde para uma assistência integral. 

Nestes locais, muitas vezes, os idosos ficam expostos a maiores riscos relacionados 

a inadequadas condições de estrutura física, recursos humanos e assistenciais, que 
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contribuem para desfechos clínicos negativos, comprometendo seu estado de saúde 

(BRASIL, 2005; BLANES; FERREIRA, 2014).

O idoso institucionalizado tem maior tendência a desenvolver LPP, pois 

passam maior parte do tempo acamados ou sentados, isso favorece um maior 

comprometimento da integridade da pele. Esse é um indicador negativo na qualidade 

da assistência de enfermagem, uma vez que essa equipe é responsável por garantir a 

higiene corporal e bucal, bem como atuar na prevenção de lesões cutâneas (FREITAS 

et al., 2011; MALLAH; NASSAR; BADR, 2015).

É relevante que profissional de enfermagem, especificamente o enfermeiro 

inserido na ILPI, compreenda o seu processo do cuidar no envelhecimento, tenha 

conhecimento sobre a etiopatogenia da LPP, complicações que podem desenvolver 

incapacidades no idoso (FREITAS et al., 2011).

As escalas atuais de avaliação de risco para o desenvolvimento de LPP mais 

utilizadas: Norton, Waterlow e Braden. A primeira escala foi a de Norton em 1962, 

que avalia cinco pontos distintos: condição física, nível de consciência, atividade, 

mobilidade e incontinência. O valor total pode variar de 5 a 20 pontos (BRASIL, 2005; 

SERPA et al., 2011; GOMES et al., 2011; BLANES; FERREIRA, 2014).

Depois, surgiram outras na década de 80, como: Waterlow, na Inglaterra e 

Braden, nos Estados Unidos, propuseram seus instrumentos de avaliação (BRASIL, 

2005; SERPA et al., 2011; GOMES et al., 2011). 

A de Waterlow é um instrumento com 11 itens: relação peso/altura, avaliação 

visual da pele em áreas de risco, sexo/idade, continência, mobilidade, apetite, 

medicações, subnutrição do tecido celular, déficit neurológico, tempo de cirurgia 

(superior a duas horas) e trauma abaixo da medula lombar. O escore total pode variar 

de 2 a 69 (BRASIL, 2005; BLANES; FERREIRA, 2014). 

A Escala de Braden explora seis itens: percepção sensorial; umidade; atividade; 

mobilidade; nutrição e fricção e cisalhamento. Com ressalva do último aspecto que 

indica um escore de 1 a 3, e os outros de 1 a 4. O total pode diversificar de 6 a 23 pontos 

(BRASIL, 2005; BLANES; FERREIRA, 2014). 

A aplicação dessas escalas permite estimar o risco, proporcionando executar 

ações preventivas precocemente. Contudo, é primordial que o enfermeiro 

compreenda o seu uso e estabeleça qual a escala mais adequada para avaliar o 

risco para LPP em idosos institucionalizados (BRASIL, 2005; SERPA et al., 2011; COX, 2011). 

Diante do exposto, questiona-se: Quais as escalas de predição de risco mais 

utilizadas para as lesões por pressão nas Instituições de Longa Permanência para 

idosos à luz da literatura?

O presente estudo teve o objetivo avaliar as escalas de predição de risco mais 

utilizadas para as lesões por pressão nas Instituições de Longa Permanência para 

idosos à luz da literatura.
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METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa, que tem como desígnio agregar e resumir 

resultados de estudos sobre uma questão determinada, de forma sistemática, 

colaborando para um maior conhecimento da temática. Além de mostrar lacunas 

na literatura científica que precisam ser preenchidas com a realização de novos 

estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Para a construção desse estudo, realizaram-se as seguintes etapas: elaboração 

da questão norteadora; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de 

artigos; definição das informações que foram extraídas dos artigos selecionados; 

avaliação dos estudos incluídos; interpretações dos resultados e apresentação da 

revisão integrativa (BEYA; NICOLL, 1998; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Para a elaboração da questão de pesquisa, utilizou-se a estratégia PICO 

(acrônimo para patient, intervention, comparison, outcomes), que possibilitou a 

identificação de palavras-chave (FINEOUT-OVERHOLT; STILLWELL, 2011). A questão 

de pesquisa que norteou este estudo foi: Quais as escalas de predição de risco mais 

utilizadas para as lesões por pressão nas Instituições de Longa Permanência para 

idosos à luz da literatura? 

Os critérios de inclusão utilizados para seleção da amostra foram: pesquisas 

desenvolvidas nas ILPI, LP e escalas de predição de risco, publicações entre 2013 

a 2018, disponíveis na íntegra em língua portuguesa, inglesa ou espanhola. Foram 

excluídos da pesquisa as teses, dissertações, monografias, trabalhos de conclusão 

de curso, relatos de experiência, manuais, resenhas, notas prévias, artigos que não 

contivessem resumos disponíveis e publicações duplicadas.

Para a seleção dos descritores foi aplicado à terminologia baseada nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCs): Instituição de Longa Permanência para 

Idosos, Úlcera por pressão, idoso, cuidados de enfermagem, avaliação de risco. Foi 

colocado o conector booleano “AND” para fazer o cruzamento entre os descritores por 

meio da estratégia de pesquisa combinada e com múltiplas combinações (Quadro 1).  

Quadro 1. Descritores utilizados na coleta de dados para revisão integrativa. João Pessoa-
PB, 2019.

Português Inglês Espanhol

Úlcera por pressão + Instituição de 
longa permanência para idoso

Pressure ulcer+
Long-term residence 
for the elderly

Úlcera por presión +
Residencia de larga duración 
para ancianos

Úlcera por pressão +Cuidados de 
enfermagem+ idoso + Instituição de 
longa permanência para idoso.

Pressure ulcer
Nursing care
+ elderly

Úlcera por presión +
Cuidado de enfermeira+
anciano

Úlcera por pressão+ Instituição 
de longa permanência para idoso 
+Avaliação de risco + Idoso

Pressure ulcer + Long-
term institution for the 
elderly + Risk assessment 
+ Elderly

Úlcera por presión + Institución 
a largo plazo para ancianos + 
Evaluación de riesgos + Ancianos
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A busca por artigos aconteceu durante o mês de abril a junho de 2019, e para 

a seleção dos artigos utilizaram-se as seguintes bases de dados: LILACS (Literatura 

Latino-americana em Ciências da Saúde), MEDLINE (National Library of Medicine 

andNationalInstitutesof Health), CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature) e PubMed.

Após a busca, foi realizada a construção do instrumento de coleta de dados 

que foi preenchido por cada artigo da amostra para facilitar a análise e posterior 

síntese. Extraíram-se informações sobre: 1) Autor: dados de identificação; 2) Artigo: 

título, nome do periódico, ano de publicação, país de origem, área do conhecimento; 

3) Metodologia: amostra do estudo, local e tipo de estudo; 4) Principais achados e 

conclusões.

Discutiram-se e interpretaram-se criticamente os resultados e, por fim, apresentou-

se a síntese do conhecimento produzido com o propósito de divulgar os principais 

resultados, conforme evidenciado no fluxograma prisma na figura 1.

Figura 1: Fluxograma da seleção dos estudos. João Pessoa (PB), Brasil, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa-PB, 2019.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontradas 132 referências nas bases de dados, selecionados 19 por 

requisitos de inclusão, mas apenas 8 foram utilizados na amostra. Observou-se que 

em relação a autoria dos artigos, houve participação de profissionais diferentes das 

áreas do conhecimento, ainda assim os enfermeiros prevaleceram nas produções. 

Dos artigos selecionados 75% estavam disponíveis na língua inglesa e 25% português 

em concomitância com inglês (FREITAS et al., 2011; SILVA; FIGUEIREDO, 2012).

No presente estudo evidenciou-se que a maior quantidade de artigos publicados 

foi nos anos de 2016 com 50%, seguidos de 2017 com 25% e 2018 e 2015 com 12,5% para 

cada ano, totalizando 25% da amostra. Nos anos de 2013 e 2014 não foram encontradas 

publicações que atendessem aos critérios estabelecidos neste estudo.

Percebeu-se que o maior número de publicações foi visto em periódicos da 

área de Enfermagem com quatro artigos publicados em revistas, e os outros foram 

distribuídos na área da saúde, como: três em Geriatria e um Ciências da Saúde, 

conforme visto na tabela 1. Isso demonstra que a LP é um problema multifatorial por 

isso deve ser estudado de forma multidisciplinar e a sua abordagem deve ter uma 

equipe interdisciplinar para obter sucesso na terapêutica, independente do cenário 

ser hospitalar ou nas ILPI (FREITAS et al., 2011; SILVA; FIGUEIREDO, 2012) .

Quanto às características metodológicas, quatro artigos tiveram abordagem 

transversal. Os demais foram: um quantitativo longitudinal um intervencionista, um 

usou ensaio clínico e outro documental retrospectivo. 

Tabela 1. Artigos selecionados para o estudo após os critérios de exclusão e inclusão. João 
Pessoa (PB), Brasil, 2019.

Título Autor/
ano Periódico Base de 

dados Tipo de estudo Escala

Risco de lesão por 
pressão em idosos com 
comprometimento na 
realização de atividades 
diárias

Vieira
VAS. et al. 
(2018) 

Revista de 
Enferm. do 
Centro-Oeste 
Mineiro.

Lilacs
 Inglês

Transversal 
quantitativo, realizado 
em ILPI no município do 
interior de Minas Gerais 
com amostra de 42 
idosos.

Braden

Avaliação do risco 
de desenvolvimento 
de úlcera por 
pressão em idosos 
institucionalizados no 
Brasil. 

Reffatti KA. 
et al., 
 (2017) 

Acta sci. 
Health sci;

Lilacs
Inglês

Descritivo, exploratório, 
transversal realizado 
com 21 idosos nas ILPI no 
Brasil.

Braden

Associações entre as 
características da 
barreira cutânea, as 
condições da pele e 
a saúde dos idosos 
residentes no asilo: 
uma prevalência 
multicêntrica e estudo 
correlacional.

Hahnel, et 
al.,
(2017) 

BMC Geriatr. Medline
Inglês

Observacional, 
transversal, descritivo 
de prevalência com 
amostra aleatória de 10 
ILPI em Berlim. 

Braden
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Título Autor/
ano Periódico Base de 

dados Tipo de estudo Escala

Melhoria da prevenção 
de úlcera de pressão
 em cuidados 
residenciais privados 
com fins lucrativos
lares: um estudo de 
pesquisa-ação.

Kwong EWY, 
Hung MSY, 
Woo K.
(2016) 

BMC Geriatr Medline/
Inglês

Estudo de pesquisa-
ação implementação 
de protocolo de 
prevenção de risco de 
UPP.

Braden

Estudo do protocolo de 
um estudo randomizado 
controlado cluster 
avaliando a eficácia 
de um programa 
abrangente de 
prevenção de úlceras de 
pressão para lares de 
idosos privados com fins 
lucrativos

Kwong EW, 
Lee PH, 
Yeung KM. 
(2016) 

BMC Geriatr. Medline 
Inglês

Ensaio clínico 
controlado 
randomizado de 
dois braços com 
um tamanho de 
amostra estimado 
de 1088 residentes 
e 74 profissionais de 
saúde de oito casas de 
repouso privadas com 
fins lucrativos.

Braden

Fatores relacionados a 
quedas, perda de peso 
e úlceras por pressão 
- mais percepção na 
avaliação de risco entre 
residentes de asilos. 

Lannering 
C, et al.,  
(2016)

J Clin Nurs; Medline
Inglês

Quantitativo-
longitudinal

 
Norton

Indicadores de saúde 
e a segurança do idoso 
institucionalizado.

Cavalcante, 
MLSN, et al. 
(2016)

Rev. Esc. 
Enferm.

Lilacs
Inglês

Documental, 
retrospectivo na ILPI, no 
nordeste do Brasil.

Braden

Úlcera por Pressão: 
Avaliando Riscos em 
Idosos Internados em 
Instituição de Longa 
Permanência

 Vieira 
CSCA, et al
 (2015) 

Estima-
Brazilian 
Journalof 
Enter ostom.
Therapy.

(Google 
scholar) 
português

Descritivo, transversal 
e quantitativo. Foram 
avaliados 68 idosos.

Braden

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa- PB, 2019.

O envelhecimento populacional é um problema mundial que afeta a maioria das 

famílias, pois é um momento de diversas mudanças fisiológicas, socioeconômicas 

e culturais para o idoso. Ainda que as políticas responsabilizem as famílias para o 

cuidado do idoso nos domicílios, isso torna cada vez mais difícil, devido diminuição 

da fecundidade, modificações na estrutura familiar, aumento da participação da 

mulher no mercado de trabalho, dificuldade financeira para contratar um cuidador 

de confiança, tendo como alternativa a institucionalização do idoso (LANNERING et 

al., 2016; KWONG; LEE; YEUNG, 2016; KWONG; HUNG;WOO, 2016; REFFATTI et al., 2017; 

HAHNEL et al., 2017; VIEIRA; SANTOS; ALMEIDA, 2018).

No contexto atual o envelhecimento e a institucionalização dos idosos 

são eventos crescentes na população brasileira. Pois, a longevidade favorece 

a manifestação das doenças crônico-degenerativas, desenvolvimento de 

incapacidades que contribui para o aparecimento de LPP (BRASIL, 2013; CAVALCANTE 

et al.,2016; VIEIRA et al., 2015).
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As ILPI são locais com a finalidade prestar uma assistência integral à pessoa 

idosa, mesmo diante inúmeros problemas, a LPP é uma complicação na pele que 

favorece o agravamento do estado de saúde e as escalas de avaliação de risco é uma 

forma eficaz de avaliá-las e preveni-las. Sendo assim, surgiram no presente estudo 

duas categorias a partir dos artigos selecionados na amostra: 1) Lesão por pressão 

nas instituições de longa permanência para idosos e 2) Uso das escalas de predição 

de risco nos idosos institucionalizados (VIEIRA et al., 2015; KWONG; HUNG; WOO, 2016; 

LANNERING et al., 2016; CAVALCANTE et al., 2016; REFFATTI et al., 2017; HAHNEL et al., 

2017; VIEIRA; SANTOS; ALMEIDA, 2018).

LESÃO POR PRESSÃO NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA 
IDOSOS

Destaca-se, a LPP como uma complicação que ocorre com mais frequência nos 

idosos institucionalizados, devido a sua condição de maior fragilidade e imobilidade, 

principalmente aqueles com idade mais avançada (VIEIRA et al., 2015; KWONG; HUNG; 

WOO, 2016; KWONG; LEE; YEUNG, 2016; LANNERING et al., 2016; CAVALCANTE et al., 

2016; REFFATTI et al., 2017; HAHNEL et al., 2017; AYELLO et al., 2018; VIEIRA; SANTOS; 

ALMEIDA, 2018).

Os idosos com LPP independente do cenário hospitalar ou Instituição de longa 

permanência, proporcionam impacto na qualidade de vida, elevados custos no 

tratamento e aumento da morbimortalidade. Pode-se constatar que a LPP embora 

amplamente discutidos na literatura acerca de seus fatores de risco e tratamento, 

ainda há uma alta incidência e prevalência principalmente nas ILPI (VIEIRA et al., 

2015; KWONG; HUNG; WOO, 2016; KWONG; LEE; YEUNG, 2016; LANNERING et al., 2016; 

CAVALCANTE et al., 2016; REFFATTI et al., 2017; HAHNEL et al., 2017; VIEIRA; SANTOS; 

ALMEIDA, 2018).

A LPP é um problema de saúde nas ILPI, pois idosos dependentes passam maior 

tempo acamados ou sentados e ficam mais expostos aos fatores predisponentes, 

como: fricção, cisalhamento, umidade, pressão arteriolar, perda de sensibilidade, 

nutrição, diminuição do limiar do sabor, diminuição de força muscular, ou mobilidade, 

incontinência, hipertermia, anemia, tabagismo entre outras condições ignoradas nos 

idosos institucionalizados (VIEIRA et al., 2015; LANNERING et al., 2016; CAVALCANTE et 

al.,2016; REFFATTI et al., 2017; VIEIRA; SANTOS; ALMEIDA, 2018).

Outros fatores predisponentes para o aparecimento dessas lesões é a idade 

avançada, que promove o aspecto de fragilidade na pele que está correlacionada 

com alterações fisiológicas comuns do envelhecimento. A elasticidade diminuída, 

termorregulação insuficiente, alterações do PH, diminuição da lubrificação, alteração 

dos mecanismos de proteção da pele, podem também, elevar vulnerabilidade para 

desenvolver infecções de pele, além de ser porta entrada para outras doenças 

(KWONG; HUNG; WOO, 2016; KWONG; LEE; YEUNG, 2016; LANNERING et al., 2016; 

CAVALCANTE et al.,2016; REFFATTI et al., 2017; HAHNEL et al., 2017).
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A LPP é um evento adverso evitável, multifatorial, se faz necessário que 

sua terapêutica siga a mesma abordagem, pois é imprescindível uma equipe 

multidisciplinar competente que atue de forma interdisciplinarmente com uso de 

estratégias eficazes evitando danos adicionais a saúde dessa população. Quando não 

tratada pode levar danos e sofrimento ao paciente, custos ao sistema e influenciar 

negativamente na qualidade da assistência (CAVALCANTE et al., 2016; REFFATTI et 

al., 2017; VIEIRA; SANTOS; ALMEIDA, 2018). 

Hoje a LPP é um indicador da qualidade dos serviços de saúde, pois se encontra 

nos seis eixos adotados pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente. Isso 

mostra uma assistência segura, de qualidade, com profissionais comprometidos 

com o paciente, além de auxiliar na gestão e avaliação do cuidado (BRASIL, 2013; 

REFFATTI et al., 2017).  

Nesse contexto é relevante que os cuidados prestados ao idoso sejam prioridade 

nas ILPI, devido a promover maior segurança na assistência e na prática clínica de 

enfermagem, reduzindo assim riscos adicionais à saúde relacionada com a prática 

assistencial. Outro aspecto significativo que essas instituições tenham condições 

físicas, recursos humanos com profissionais capacitados para o seu funcionamento de 

forma adequada e com qualidade (KWONG; HUNG; WOO, 2016; KWONG; LEE; YEUNG, 

2016; REFFATTI et al., 2017; VIEIRA; SANTOS; ALMEIDA, 2018).

USO DAS ESCALAS DE PREDIÇÃO DE RISCO NOS IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS 

Muitas vezes, a ILPI apresenta um quantitativo de profissionais reduzidos da 

equipe enfermagem, materiais de higiene pessoal insuficiente, nutrição inadequada, 

dificuldade para implantação de protocolos e escalas de classificação de risco 

e falta de treinamento e desmotivação para o cuidado permanente (VIEIRA et al., 

2015; KWONG; LEE; YEUNG, 2016; CAVALCANTE et al., 2016; KWONG; HUNG; WOO, 2016; 

VIEIRA; SANTOS; ALMEIDA, 2018).

Diante do quadro de profissionais de saúde que atuam nas ILPI, destacam-se 

os da enfermagem que podem tratar e prevenir as LPP de forma adequada e segura. 

Essas lesões, por ser de responsabilidade desses profissionais são relevantes que 

usem a Sistematização Assistência de Enfermagem (SAE) e o processo enfermagem 

no cuidado que assegurando um atendimento diferenciado e uma assistência de 

qualidade (CAVALCANTE et al., 2016; REFFATTI et al., 2017; VIEIRA; SANTOS; ALMEIDA, 

2018).

A equipe de enfermagem nas ILPI deve ter conhecimento e qualificação para 

desempenhar suas atribuições de forma competente e para isso é primordial que 

tenham capacitações frequentes sobre cuidados de prevenção e tratamento de 

LPP para se mantiver atualizado e desenvolver sua prática de forma segura e livre de 

danos (CAVALCANTE et al., 2016; REFFATTI et al., 2017; VIEIRA; SANTOS; ALMEIDA, 2018).
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A maioria dos estudos da presente revisão integrativa refere à magnitude do 

uso escalas preditivas na avaliação de risco para desenvolvimento de LPP em idosos 

institucionalizados, de modo a assegurar uma assistência com base científica, que 

oriente as intervenções de enfermagem para problemas frequentes que possam 

favorecer a formação de LPP (VIEIRA et al., 2015; KWONG; HUNG; WOO, 2016; KWONG; 

LEE; YEUNG, 2016; LANNERING et al., 2016; CAVALCANTE et al., 2016; REFFATTI et al., 

2017; HAHNEL et al., 2017; VIEIRA; SANTOS; ALMEIDA, 2018).

A Escala de Braden (EB) foi o instrumento de avaliação de risco mais utilizado 

no presente estudo, estando de acordo com o que diz a literatura científica, pois, é 

a mais usada, confiável e extensivamente estudada. Apenas um único estudo utilizou 

a escala de Norton, isso pode ser explicado, devido às limitações de não contemplar 

alguns fatores de risco para o desenvolvimento da LPP, como: fricção, cisalhamento, 

idade e aspectos da pele (VIEIRA et al., 2015; KWONG; HUNG; WOO,2016; KWONG; LEE; 

YEUNG, 2016; LANNERING et al., 2016; CAVALCANTE et al.,2016; REFFATTI et al., 2017; 

HAHNEL et al., 2017; VIEIRA; SANTOS; ALMEIDA, 2018).

A EB é um recurso de fácil aplicação para avaliação de uma provável formação 

da LPP, confiável, sem custo, usado para identificar um indicador de saúde na 

segurança do paciente, auxilia o enfermeiro na avaliação da pele. Além de contribuir 

com cuidados preventivos, porém é relevante que exista comprometimento da equipe 

em dar continuidade a esse cuidado, garantindo uma assistência de enfermagem 

de qualidade e eficaz na prevenção e tratamento da LPP (BRASIL, 2013; VIEIRA et al., 

2015; CAVALCANTE et al., 2016; REFFATTI et al., 2017; DEBON et al., 2018; VIEIRA; SANTOS; 

ALMEIDA, 2018).

A aplicação dessa ferramenta viabiliza uma avaliação completa e um 

planejamento do cuidado, visando assegurar uma assistência de qualidade e com 

segurança aos idosos institucionalizados na prevenção da LPP. Mas para isso 

acontecer é primordial que o enfermeiro que atuem ILPI programem protocolos 

assistenciais direcionados para prevenção e tratamento dessas lesões (VIEIRA et al., 

2015; LANNERING et al., 2016; CAVALCANTE; et al., 2016; REFFATTI et al., 2017; VIEIRA; 

SANTOS; ALMEIDA, 2018).

CONCLUSÃO

Os resultados encontrados neste estudo demonstraram que apesar da LPP 

ser alvo de pesquisas na área, há uma escassez de trabalhos científicos sobreo uso 

de escala de predição de risco nas LPP dos idosos institucionalizados, mostrando a 

necessidade de mais estudo que abordem esse assunto, pois é um grupo de risco para 

o desenvolvimento e agravamento do quadro clínico, caso não sejam realizadas as 

medidas preventivas.

Outro ponto importante que Escala de Braden (EB) é a mais utilizada e confiável, 

mas que existem poucos estudos com seu uso nesse cenário, sendo assim primordiais 



387 

novas pesquisas para se compreender melhor a temática contribuindo desse modo 

em desenvolver estratégias eficientes na prática clínica de enfermagem.
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