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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO COM O RECÉM NASCIDO EM USO DE 

FOTOTERAPIA 

Eluane Regina Michalovicz1, Emanuelle Schlotag Stremel 2, Gabriely Maess 3, 

Isabelly Thays 4, Adriana do Rocio Vendrametto 5. 

 

INTRODUÇÃO: A fototerapia é a forma terapêutica empregada para o 

tratamento da icterícia neonatal, a qual é definida como o acúmulo de bilirrubina 

nos tecidos, identificado por meio do exame físico, quando há presença de 

coloração amarelada da pele, mucosas e escleras. (GOMES; TEIXEIRA; 

BARICHELLO, 2010). A bilirrubina é o resultado do catabolismo dos 

aminoácidos e proteínas, sendo formada, a partir da hemoglobina no baço e no 

fígado. Tem como causas doenças hemolíticas, como por exemplo, 

incompatibilidade sanguínea materno fetal. A icterícia neonatal é considerada 

fisiológica quando o nível de bilirrubina atinge 7mg/dl, durante a primeira semana 

de vida e, patológico quando observado nas primeiras 24 horas de vida e com 

aumento maior que 5mg/dl. No Brasil, cerca de 200 mil recém-nascidos (RN) 

apresentam índices de hiperbilrrubinemia sérica, o que corresponde em média 

5% dos nascimentos. (RODRIGUES; SILVEIRA; CAMPOS, 2007). A fototerapia 

é o tratamento mais comum para hiperbilirrubinemia do recém-nascido, por ser 

um método não invasivo e de alta eficácia na diminuição dos níveis de bilirrubina, 

não existindo restrições quanto à maturidade do RN (GOMES; TEIXEIRA; 

BARICHELLO, 2010). A teoria da utilização do equipamento de fototerapia 

surgiu em 1950 na Inglaterra pela enfermeira, J. Ward, chefe da Unidade de 

Prematuros do Rockford General Hospital. Em 1956, percebeu que as crianças 

diminuíam o tom amarelado da pele quando expostas a luz solar. No Brasil, a 

fototerapia teve seu início em 1960, na cidade de São Paulo, onde havia um 
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avendrametto@hotmail.com 

 



modelo inglês trazido por um médico hematologista. (RODRIGUES; SILVEIRA; 

CAMPOS, 2007). Atualmente, a fototerapia é realizada no âmbito hospitalar em 

que o recém-nascido é colocado em uma incubadora, onde recebe um feixe de 

luz efetivo para absorção da bilirrubina através da epiderme, por um tempo 

estipulado de acordo com os níveis de bilirrubina e a gravidade do caso. 

(GERMANO; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2014). Portanto, o Enfermeiro tem 

grande importância na detecção da icterícia e durante o tratamento dispensado 

ao recém-nascido (RN), tanto na assistência a esta criança, como apoio 

psicológico e educação em saúde para família e outros profissionais da saúde. 

(SILVESTRE; MENDONÇA; VASCONCELOS; OLIVEIRA; ALVES; NEVES, 

2016). JUSTIFICATIVA: Este trabalho justifica-se, devido à alta incidência de 

hiperbilirrubinemia em recém-nascidos, os quais necessitam de tratamento por 

meio da fototerapia. Logo, o cuidado com a fototerapia está presente no cotidiano 

dos profissionais de enfermagem, pois são eles que prestam assistência durante 

o tratamento, sendo necessário um maior aprofundamento neste assunto. 

OBJETIVO: Identificar a importância da fototerapia no tratamento de 

hiperbilirrubinemia em recém-nascidos e a assistência de enfermagem a ser 

prestada durante essa terapêutica. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

de revisão de literatura realizada durante o mês de julho de 2019, por meio da 

obtenção de artigos científicos publicados no banco de dados Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), nas bases de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(MEDLINE). Para a seleção dos textos foram utilizados os cruzamentos dos 

seguintes descritores: fototerapia, recém-nascido, cuidados de enfermagem. 

Foram utilizados como critérios de inclusão: artigos na íntegra disponíveis de 

forma online, gratuitos, no idioma em português, publicados entre os anos de 

2007 e 2019 que abordavam os cuidados de enfermagem com RN em 

fototerapia. Os critérios de exclusão foram: artigos de acesso bloqueado; com 

temas divergentes da proposta; e em outros idiomas que não o português 

originário do Brasil e, fora do período estipulado. A partir da junção dos 

descritores na base de dados, obteve-se 79 textos. Destes, 75 foram excluídos 

após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, e leitura do título e resumo 

para verificar coerência com a temática em estudo. No final, foram utilizados 3 

artigos para o estudo em questão. RESULTADOS: A fototerapia baseia-se em 



colocar o recém-nascido em contato direto com a luz intensa, a qual será 

absorvida pela pele, fazendo assim com que as moléculas de bilirrubina se 

transformem em moléculas hidrossolúveis e sejam excretadas pelo fígado e 

pelos rins, facilitando sua eliminação. A eficácia do tratamento se dá a partir de 

alguns fatores, como: o nível de bilirrubina, idade gestacional, irradiância da luz, 

nutrição do RN, superfície corporal exposta a luz e sua distância, peso, etiologia, 

pH. (GERMANO; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2014). A enfermagem durante esse 

processo desempenha um papel essencial no acolhimento, preparação e 

segurança do recém-nascido, também na organização dos aparelhos que serão 

utilizados para o tratamento, como por exemplo, focos de luz, incubadoras e 

outros. (SACRAMENTO; RIBEIRO; SANTOS; PRADO, 2017) A humanização no 

atendimento torna-se indispensável uma vez que gera grande preocupação por 

parte da família, pela falta de conhecimento no assunto e o medo do 

procedimento. É de responsabilidade do enfermeiro, atentar-se sobre a distância 

do aparelho em relação ao recém-nascido, verificar a radiância dos aparelhos, 

orientar sobre a retirada de vestimentas, conhecer e observar os sinais e 

sintomas de possíveis efeitos colaterais, inspecionar hidratação, turgor e 

presença de lesões na pele, examinar com frequência se o aparelho está 

funcionando adequadamente e principalmente a colocação apropriada da 

proteção ocular, que é essencial para evitar lesões nos olhos e assim evitando 

possíveis complicações, além de ampliar a eficácia do tratamento. (GOMES; 

TEIXEIRA; BARICHELLO, 2010). CONCLUSÃO: Por meio desta pesquisa, 

constatou-se que existem poucos artigos recentes sobre esta temática, o que 

dificultou o estudo, apesar da grande relevância desse assunto. A importância 

da fototerapia para o tratamento da hiperbilirrubinemia, é notória pois além de 

não ser um tratamento invasivo, apresenta alta eficácia prevenindo possíveis 

complicações e diminuição da mortalidade infantil. A equipe de enfermagem é 

quem presta assistência ao RN durante todo o processo terapêutico e, à seus 

pais, conscientizando-os e orientando-os sobre a tratamento e suas implicações. 

CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE: A enfermagem é essencial antes, durante 

e após o tratamento, pois é quem presta cuidados técnicos ao RN, acompanha 

todo o processo por meio da assistência, além do acolhimento dos pais e 

orientação dos mesmos quanto à terapêutica. Por isso o conhecimento é 

imprescindível à esses profissionais, para que atuem de forma adequada e 



eficiente frente ao tratamento prestado, proporcionando um cuidado 

humanizado. 

DESCRITORES: Fototerapia, Enfermagem, Recém-Nascido. 
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PERFIL E CONHECIMENTO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE 

A ATENÇÃO DOMICILIAR 

Anderson Tiago Silva dos Santos2, Márcia Ferreira dos Santos3, Kátia Renata 

Antunes Kochla4, Giovanna Batista Leite Veloso5, Elenize Losso6, Jessica 

Alline Pereira Rodrigues6 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi verificar o perfil e o conhecimento de acadêmicos de 

enfermagem sobre a atenção domiciliar. Esta é uma pesquisa descritiva, de 

caráter quantitativo, realizada junto a uma amostra de estudantes do curso de 

graduação em enfermagem de uma Universidade privada de Curitiba-PR. À 

população de estudo foi aplicado um questionário objetivo com questões sobre 

o perfil e a assistência na atenção domiciliar. O perfil do acadêmico de 

enfermagem evidenciado foi de pessoas do sexo feminino, de faixa etária jovem, 

que possuem vínculo empregatício em período contra turno ao curso de 

graduação e egressos recentes do ensino médio. A maioria conhece a 

modalidade de atenção domiciliar como modelo de assistência em saúde e citam 

como público mais assistido o idoso e o adulto. Entende-se que essa é uma 

modalidade de atenção em saúde crescente no Brasil, onde o enfermeiro tem 

papel fundamental no planejamento e organização da assistência, por isso é 

necessária uma formação adequada e reflexiva, com vistas a atenção 

humanizada e direcionada para a qualidade de vida e promoção da saúde. 

 

2 Acadêmico de Enfermagem da Universidade Positivo. Telefone: (41) 98880 - 5774. Email: 

anderenfermagem@gmail.com.  
3 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Positivo. Telefone: (41) 99923 -7680. Email: 
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4 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela UFPR. Coordenadora do Curso de Enfermagem da 
Universidade Positivo. Curitiba-PR. 
5 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela UEM. Professora Adjunta do Curso de Enfermagem da 
Universidade Positivo. Curitiba-PR. 

6 Fisioterapeuta. Mestre em Engenharia Biomédica pela UTFPR. Fisioterapeuta assistencial na Fundação 
Estatal de Atenção em Saúde/Programa Melhor em Casa. Curitiba-PR 
6Enfermeira pela UFPR. Doutoranda em Prática Profissional pelo Programa de Pós Graduação em 
Enfermagem pela UFPR. Enfermeira no ambulatório de Transplante de Medula óssea no Hospital das 

Clínicas. Curitiba-PR 



PALAVRAS-CHAVES: Estudantes de Enfermagem. Visita domiciliar. 

Enfermagem domiciliar. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente observa-se em nossa sociedade um grande aumento da 

população em geral, conjuntamente a isso a queda da taxa de mortalidade 

infantil, a diminuição da fecundidade e um maior envelhecimento populacional 

com aumento da expectativa de vida ao nascer, que pode chegar aos 80 anos 

até o ano 2025 (IBGE, 2013). Neste contexto Mendes et al. (2001) citam a 

necessidade da melhoria nas condições de vida englobando o saneamento, 

saúde, educação e moradia, de modo que, no entanto, as mudanças no 

atendimento em saúde é um dos grandes desafios para o desenvolvimento de 

um sistema adequado e de qualidade.  

As pessoas idosas geralmente necessitam de cuidados em saúde de 

forma mais frequente, portanto uma das possibilidades para o atendimento a 

essa população, seja ela com idade mais avançada, que apresenta distúrbios de 

saúde ou doenças crônicas, é o atendimento no domicílio, visto que eles 

demostram apresentar melhor qualidade de vida no ambiente familiar. 

Martins et al. (2005) ressaltam que é progressivo o número de pessoas 

que, embora não hospitalizadas, necessitam de assistência em saúde, o que 

leva ao desenvolvimento de novos conceitos, como o da assistência à saúde 

domiciliar e de reflexões sobre a formação dos profissionais em saúde, 

objetivando que esses desempenhem cuidados de acordo com a sua realidade 

de atuação.  

Define-se, portanto, a atenção domiciliar como modalidade de 

atendimento à saúde integrada a Rede de Atenção à Saúde (RAS), composta 

por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, 

paliação, promoção e educação em saúde, prestadas em domicílio. O principal 

objetivo deste serviço é reduzir a demanda por atendimento hospitalar, diminuir 

o período de permanência de usuários internados, oferecer um serviço 

humanizado de atenção à saúde com ampliação da autonomia dos usuários e 

garantir a otimização dos recursos financeiros e estruturais da RAS (BRASIL, 

2017). 



A atenção domiciliar é classificada em três modalidades: Atenção 

domiciliar do tipo 1 (AD1), Atenção domiciliar do tipo 2 (AD2), Atenção domiciliar 

do tipo 3 (AD3). Estas modalidades estão caracterizadas por distintas 

complexidades e necessidades apresentadas pelo paciente. De modo crescente, 

na modalidade AD1 os cuidados ao paciente são de competência da Unidade 

Básica de Saúde ou Unidade da Estratégia Saúde da Família, na AD2, o paciente 

apresenta demanda de cuidado associado a uma patologia crônica 

descompensada, sendo assistido pelas equipes das Unidades de Saúde e do 

programa Melhor em Casa. Já na AD3 o paciente é totalmente dependente de 

tecnologia para manutenção da vida com necessidade de acompanhamento 

multiprofissional e maior período de acompanhamento domiciliar (BRASIL, 

2017a). 

Neste contexto percebe-se também a expansão de empresas particulares 

ou de planos de saúde que oferecem atendimento multidisciplinar no domicílio, 

uma vez que a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) não consegue atender a 

todos os usuários. Para manter esse tipo de cuidado é necessário a inter-relação 

entre os profissionais, qualificação técnica e desenvolvimento de competências 

específicas principalmente relacionadas ao meio interpessoal, para atuar com 

responsabilidade técnico-científica. Neste cenário está inserido o profissional 

enfermeiro, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e 

outros, sendo o profissional enfermeiro destacado como àquele que possui papel 

expressivo em uma equipe de atenção domiciliar, com funções exclusivamente 

privativas e algumas delegáveis (COFEN, 2019). 

A atuação do profissional enfermeiro na atenção domiciliar está 

direcionada a diversas funções na gestão dos serviços ou na assistência direta, 

desempenhando um papel fundamental, tanto pela coordenação, organização e 

estratégia de intervenção em saúde como na descrição do plano de cuidados no 

domicílio que visa o estabelecimento de vínculos com os usuários e familiares. 

Também é de competência do enfermeiro a instrumentalização do cuidador 

familiar, a supervisão direta dos técnicos de enfermagem, o planejamento, 

coordenação, supervisão e avaliação da assistência de enfermagem, assim 

como o direcionamento de demandas para outros profissionais. Cabe-lhe ainda 

organizar as condições ambientais, equipamentos e insumos necessários à 

produção de cuidado competente, resolutivo e seguro ao usuário; capacitar a 



equipe de enfermagem para realização de cuidados e orientações aos 

cuidadores; executar os cuidados de enfermagem de maior complexidade 

técnicos científicos e que demandem a necessidade de tomada de decisões 

imediatas (SILVA et al.,2015).  

O Conselho Federal de Enfermagem ainda destaca que a atenção 

domiciliar de enfermagem deve ser executada no contexto da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, sendo pautada por normas, rotinas, protocolos 

validados e frequentemente revisados, com a operacionalização do Processo de 

Enfermagem, de acordo com as etapas previstas na Resolução nº 358/2009 

(COFEN, 2009a). 

Nesta perspectiva Barbosa et al. (2014) salientam que o preparo de 

graduandos de enfermagem é de grande importância, pois durante a faculdade 

estão conhecendo as diversas áreas de trabalho profissional e a atenção 

domiciliar é considerada como um dos novos cenários de atuação. Mager et al 

(2013) e Smilt (2013) descrevem que publicações em periódicos, livros e 

disciplinas nas faculdades ainda que destaquem a atenção domiciliar são 

escassas, sendo estes importantes embasamentos para o aprendizado do 

acadêmico, seja para a reflexão da teoria e para o direcionamento da prática. 

O objetivo do presente estudo é verificar perfil e o conhecimento de 

acadêmicos de enfermagem sobre a atenção domiciliar. 

 

METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo quantitativo, descrito, realizado junto a acadêmicos 

de enfermagem de uma universidade privada de um município de Curitiba-PR 

com relação ao seu perfil e ao conhecimento sobre a atenção domiciliar.  

Os participantes foram estudantes do curso de graduação em 

enfermagem de todos os níveis de ensino. Utilizou-se como critérios de inclusão 

o fato de estar matriculado no referido curso de graduação e estar presente no 

momento da coleta de dados. Foram estabelecidos como critérios de exclusão, 



não estar regularmente matriculado no curso ou estar afastado das atividades 

acadêmicas no período da coleta de dados.  

O curso de enfermagem no qual foi realizada a pesqu isa possuía 440 

alunos matriculados no período do estudo, sendo que para essa pesquisa optou -

se pela abordagem a uma amostra significativa e para o cálculo do número 

amostral foi utilizado 95% como índice de confiança e 5% de erro amostral, 

sendo esta definida em 125 participantes, que foi posteriormente selecionada de 

forma aleatória.  

Os pesquisadores entraram em contato os acadêmicos de enfermagem, 

em sala de aula na universidade para a relação dos sujeitos, explicaram os 

objetivos da pesquisa realizaram o sorteio dos participantes e em seguida 

entregaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), sendo que 

após a sua assinatura o questionário este era entregue e recolhido logo após a 

resolução do mesmo. 

O instrumento para coleta de dados foi um questionário fechado composto 

por 21 questões com relação ao perfil sociodemográfico e conhecimento acerca 

do atendimento domiciliar. Após a coleta os dados foram inseridos em planilha 

Excel e analisados de forma descritiva simples, com apresentação em tabelas 

com cálculos de medidas de posição (média, mediana) e de medidas de 

variabilidade (desvio padrão e amplitude). 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Positivo sob CAAE 2959455. 

 

RESULTADOS 

 

No período de estudo foram coletados dados de 125 acadêmicos de 

enfermagem, destes 84 (83,2%) eram do sexo feminino e 20 (16,0%) do sexo 

masculino e uma pessoa não se identificou. A faixa etária variou de 17 a 52 anos, 

sendo a média de 22,72 anos. 



Com relação ao perfil dos participantes, observou-se o período acadêmico 

atual, em que grande parte, 46 (36,8%) pessoas, cursavam o 2º ano da 

graduação em enfermagem e 97 (77,6%) pessoas não possuíam curso de nível 

técnico em enfermagem (Tabela 01). 

 

Tabela 01: Número e percentual dos participantes de acordo com o perfil 

acadêmico, Curitiba-PR, 2019. 

Variáveis pesquisadas Número % 

   

Período   

     1° ano 27 21,6 

     2° ano 46 36,8 

     4° ano 5 4,0 

     Sem informação 47 36,8 

   

Formação anterior em técnico em 

enfermagem 

  

     Sim 23 18,4 

     Não 97 77,6 

     Sem informação 5 3,2 

   

Vínculo empregatício durante a 

faculdade 

  

     Sim 86 68,8 

     Não 38 30,4 

     Sem informação 1 0,8 

   

Número de empregos   

     Um 75 60,0 

     Dois 9 7,2 

     Três 2 1,6 

   



Trabalhou como técnico de 

enfermagem home care 

  

     Sim 8 34,8 

     Não 15 65,2 

   

Trabalhou como técnico de 

enfermagem em serviço de saúde 

  

     Sim 20 86,9 

     Não 03 13,1 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Com o levantamento dos participantes sobre a manutenção de um vínculo 

empregatício concomitante ao período de faculdade observou-se que a maioria 

86 (68,8%) pessoas trabalham e estudam,75 (60%), conciliam somente um 

emprego com as atividades da faculdade e 08 (6,4%) já trabalharam em 

atendimento domiciliar (Tabela 01). 

 

Tabela 02: Número e percentual de estudantes de enfermagem com relação 

ao conhecimento da atenção domiciliar, Curitiba-PR, 2019. 

 

Conhecem a atenção domiciliar Número % 

Sim 112 89,6 

Não 02 1,6 

Não souberam informar 08 6,4 

Não responderam 03 2,4 

Total 125 100 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Ao serem questionados sobre o conhecimento da existência da 

modalidade de atenção domiciliar, 112 (89,6%) mencionaram conhecer (Tabela 

02). Os participantes da pesquisa também foram questionados sobre quais 



grupos de pessoas acreditavam serem mais assistidos por essa modalidade de 

atenção em saúde, tendo como opções a criança, o idoso, o adolescente, o 

adulto, o jovem e o neonato, sendo que o participante poderia pontuar mais de 

uma alternativa. Foram obtidas nesta questão 426 respostas e a população idosa 

foi apontada como a que mais necessita desse modelo de atenção, com 120 

(28,2%) citações, seguida da população adulta, com 98 (23%) apontamentos. 

 

DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foi possível verificar que perfil do acadêmico de enfermagem 

é de indivíduos egressos do ensino médio que não possuem o curso técnico de 

enfermagem, mantém um trabalho em contra turno a sua graduação e a maioria 

está cursando o 2° ano do curso. 

Neste estudo foi evidente a predominância de indivíduos do sexo feminino 

cursando e com faixa etária relativamente jovem, fato que demonstra a procura 

pela inserção em uma profissão logo após o término do ensino médio e corrobora 

os aspectos históricos que mostram que a equipe de enfermagem vive a 

tendência de ser predominantemente feminina, porém nos últimos anos percebe-

se um crescimento do público masculino buscando essa profissão.  

No estudo de Neto et al. (2017) também foi observada a predominância 

de estudantes do sexo feminino sendo identificado que este público era formado 

por 78,6% dos estudantes. Wetterinch e Melo (2007) corroboram os dados 

apresentados nesta pesquisa, pois evidenciou que o perfil de egressos da 

Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, no ano de 2009 era de 91,5% de 

pessoas do sexo feminino. Da mesma maneira uma pesquisa com estudantes 

de enfermagem no interior do estado de São Paulo identificou que os 

participantes eram sua maioria do sexo feminino e com idade média de 25,9 

anos (PRETO et al. 2018). 

Apesar de a maioria dos participantes deste estudo serem egressos 

recentes do ensino médio, alguns citaram terem frequentado o curso técnico em 

enfermagem antes da graduação, fato semelhante ao evidenciado na pesquisa 



de Donati, Alves e Camelo (2010) que observaram que 37,8% dos alunos de 

enfermagem cursaram o técnico antes de ingressar no Curso de Graduação em 

Enfermagem. Os autores ainda ressaltam que isso evidencia a constante busca 

pela qualificação e aprimoramento, itens exigidos no atual e competitivo mercado 

de trabalho. 

A pesquisa ainda apontou que muitos estudantes possuem vínculo 

empregatício concomitantemente ao curso de enfermagem. Entende-se que 

esse fato pode ser um gerador de estresse na vida acadêmica, pois Cestari et 

al. (2017) apontam que discentes que exercem alguma atividade remunerada 

durante a graduação tem 3,14 mais chances de ter estresse, quando 

comparados àqueles que não precisavam trabalhar. Entende-se que esse fato 

possa influenciar diretamente o rendimento acadêmico, porém é por meio do 

trabalho que muitos estudantes conseguem manter economicamente suas 

necessidades neste período de vida. 

Já na descrição do conhecimento sobre o atendimento domiciliar como 

área de atenção da equipe de saúde, a maioria dos participantes citaram 

conhecer esta modalidade e destacaram o idoso e o adulto como principais perfis 

de pacientes, esse dado relevante mostra que muitos acadêmicos compreendem 

a atuação da equipe de atenção em saúde e como é evidente o crescimento de 

áreas adjacentes junto a profissão. Acredita-se que esse fato possa estar 

relacionado a momentos de discussão e reflexão durante a graduação sobre a 

temática abordada, visto que esta faz parte de programas do SUS, de 

operadoras de planos de saúde e situações particulares, assuntos que estão 

vinculados a muitas disciplinas estudadas ao longo do curso. 

Hermann et al. (2014a) corroboram essa informação, pois em seu estudo 

no Paraná, citam que essa área deve fazer parte da graduação em enfermagem 

por estar em processo de expansão e exigir profissionais preparados para 

desempenhá-la. No mesmo sentido Andrade et al (2017) acrescentam que é 

manifesta a necessidade da prática reflexiva da atuação do enfermeiro neste tipo 

de cuidado, pois nele muitas situações podem impor desafios ao trabalho diário 

deste profissional e essas podem ser aprimoradas por meio do fortalecimento da 

formação profissional. 



A atuação do enfermeiro na atenção domiciliar é ainda considerada uma 

nova área de atuação, o que requer qualificação técnica e perfil do profissional 

direcionado para lidar de forma satisfatória e ética com as relações familiares 

(SANTOS, CERETTA, SORATTO, 2015). Portanto enfatiza-se a necessidade do 

desenvolvimento durante a graduação dessas competências do enfermeiro, 

visando o atendimento dessa nova demanda, mas sobretudo da atuação ético-

profissional que deve permear toda a prática de enfermagem. 

O público destacado nessa pesquisa pelos participantes como maiores 

usuários dessa modalidade de atenção à saúde foram idosos e adultos. Fato 

descrito em outros estudos que verificaram que os grupos mais assistidos no 

domicílio estavam na faixa etária de 61 a 90 anos (MARTELLI et al. 2011; 

BENASSI, 2012).  

Bajotto, Alethéia Peters et al (2012) também descrevem que o maior 

número de paciente atendidos em domicilio são idosos, e ainda reforçam a 

importância de um cuidado humanizado, personalizado e domiciliar. Acredita-se 

que isso é um reflexo do aumento da população idosa no pais, que está 

relacionado ao aumento da expectativa de vida.  Com vistas nessa situação é 

notório que os serviços de saúde observaram a necessidade de se adequar com 

uma análise sobre como o domicilio pode ser um lugar seguro e confortável para 

a continuidade do tratamento de pacientes com problemas crônicos de saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir dos dados desse estudo ficou evidente que o perfil de acadêmicos 

de enfermagem foi predominantemente de alunos do 2° ano da graduação, do 

sexo feminino, egressos recentes do ensino médio, a maioria não frequentou 

curso técnico em enfermagem antes da graduação, possuem vínculo 

empregatício, citam conhecer a atenção domiciliar como modalidade de 

assistência em saúde e os idosos e adultos como público mais assistido.  

Esse perfil e a citação de conhecimento sobre a atenção domiciliar 

provavelmente se aplica a outras universidades e demostra uma preocupação 



na formação do profissional, assim como a atender as necessidades de um 

mercado de trabalho que vive em constante processo de reformulação buscando 

atender as demandas da população. Neste aspecto é claro o aumento do 

envelhecimento da população e de pessoas portadoras de doenças crônicas, 

que muitas vezes buscam na atenção domiciliar uma possibilidade de 

assistência em saúde mais humanizada e melhor qualidade de vida no domicílio. 

Por isso essa modalidade é direcionada a uma visão futurista, que pode 

permitir a diminuição do internamento hospitalar, assim como assegura melhor 

qualidade de vida ao paciente e insere o cuidador como coparticipante na 

recuperação do paciente no domicilio, permitindo a manutenção de vínculos e 

de parte da rotina familiar. 

Faz-se importante a formação direcionada dos profissionais de saúde 

para o atendimento domiciliar, local este em que não terá a mesma estrutura 

material, física e pessoal para uma atuação segura com êxitos em relação à 

atenção institucionalizada. Por isso entende-se a graduação como momento 

oportuno para a discussão e reflexão da prática profissional baseada nos 

diretrizes do SUS, que aponta para uma atenção humanizada e direcionada para 

a qualidade de vida e promoção da saúde. 
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O OLHAR DA ENFERMAGEM EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS NA 

SAÚDE MENTAL SOB A OPTICA DE PEPLAU: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Caroline de Oliveira dos Santos1, Maria Andrea Coitiño1, Maria Helena Nunes1, 

Valdemeri Meneguel1, Vaniele de Oliveira Rodrigues1, Wanderlei Wos2 

 

INTRODUÇÃO: Segundo Villela (2011), a teoria das Relações Interpessoais de 

Peplau enfatiza que o relacionamento enfermeiro-paciente é importante no 

processo saúde-doença, pois a interação possibilita melhor receptividade por 

parte do paciente e consequentemente as ações educativas em saúde são 

desenvolvidas de forma satisfatória. A assistência psiquiátrica no Brasil desde 

1960 vem reconstruindo saberes e suas práticas consequentes, bem como um 

conjunto de estratégias que visam reordenar as práticas de cuidado relacionadas 

à Saúde Mental, dando conta não somente de forma empírica, que se guia pela 

experiência da prática, mas, acima de tudo, de uma forma de pensar a “loucura” 



(AMARANTE,1995). A ideia dos projetos de extensão teve seu início na 

Inglaterra, em meados do século XIX e desde sua origem vem sofrendo 

mudanças sendo hoje, considerada um dos pilares da educação superior e uma 

das responsáveis pela formação humanística, profissional e social dos seus 

alunos (ARANTES, 2017).Segundo Gryschek (2015), apesar do potencial para 

a realização do cuidado com o diagnosticado de Saúde Mental, o modelo 

biomédico de atendimento impede os profissionais da atenção primária, de 

atender essa demanda e até relacionar certos problemas como sendo de ordem 

mental. A terapia de grupo expandiu-se a partir da Reforma Psiquiátrica, fez-se 

necessária a elaboração de abordagens terapêuticas que vislumbrassem a 

dimensão psicossocial do sofrimento levando em consideração a subjetividade 

humana e a inclusão social. O grupo terapêutico potencializa trocas dialógicas, 

o compartilhamento de experiências, a melhoria na adaptação ao modo de vida 

individual e coletivo que Cardoso e Seminotti (2006), entendem como um lugar 

onde ocorre o debate sobre a necessidade de ajuda onde no desenvolvimento 

das atividades, os participantes fazem questionamentos sobre as alternativas de 

apoio e suporte emocional. Devido a relevância dessa problemática, a demanda 

de atendimento desse público, foi proposto a participação e o relato da 

percepção dos discentes no Projeto de Extensão. JUSTIFICATIVA: Atividades 

terapêuticas tem a finalidade de reconhecer e atender as necessidades de 

sujeitos em tratamento de saúde mental, visando contribuir para sua 

socialização, exercendo suas funções do cotidiano com mais leveza e dignidade. 

Sabe-se que a sociedade se mantém ignorante ao que tangue a saúde mental, 

estigmatizando com preconceitos das mais diferentes formas, levando-os a uma 

segregação social. Este trabalho tem como propósito contribuir para construção 

de uma jornada terapêutica possível e aplicável de caráter singular visando 

diminuir as inúmeras barreiras, dentre tais, o preconceito, além de servir como 

um norteador para a aplicação a atividades terapêuticas em grupo a serem 

desenvolvidas com diagnosticados em saúde mental, resignando os 

cooperadores responsáveis por este usuário para obtenção da ressocialização 

destes indivíduos, identificando o usuário como um ser ativo e com inúmeras 

potencialidades a serem desveladas. OBJETIVO: Relatar vivencias e 

percepções adquiridas durante a participação do projeto de extensão 

universitária assim como associar a fundamentação da teoria das relações 

interpessoais de Hildegard Peplau. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 



experiência onde os acadêmicos de enfermagem da 3ª série de uma 

Universidade Privada do Sul do Brasil, em Curitiba/PR, no período de março a 

junho, de 2019, descrevem suas vivências no projeto de extensão desenvolvido 

na comunidade e em uma UBS, onde são aplicadas estratégias terapêuticas de 

estímulo ao cuidado, asseio corporal, socialização e em paralelo insere o 

acadêmico no ambiente de convívio do usuário permitindo que o discente 

entenda as dificuldades e proponha ações singulares a cada diagnosticado, 

enquanto correlaciona a teoria à prática.  Sendo necessário uma teoria para um 

olhar fundamentado e coerente, a teoria das relações interpessoais em 

enfermagem de Hildegard Peplau, de base interacionista, emergiu para 

contribuir com a compreensão da relação terapeuta-utente. As informações 

foram obtidas através do relato dos acadêmicos sobre as percepções individuais 

e a efetividade do projeto que foram transcritas de forma individual destas os 

relevantes foram descritos. Os encontros entre acadêmicos e diagnosticados 

ocorreram nas residências, capela da comunidade e na UBS. O refinamento do 

alicerce teórico aconteceu a partir da aplicação do Operador Lógico Booleano 

“AND” aos descritores na seguinte combinação: “Atenção Primária” “AND” 

“Teoria de Enfermagem” e “Relações Interpessoais” “AND” “Atenção primária” 

para a seleção do referencial teórico. Por se tratar de um trabalho acadêmico, 

não houve submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa, porém, manteve-se o 

anonimato de todos os participantes. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Durante o 

projeto de extensão, acompanhamos a evolução de alguns pacientes de saúde 

mental, observando as fases propostas por Peplau. A 1ª fase (orientação), onde 

ambos são desconhecidos e na evolução ficam mais à vontade; profissional, 

cliente e família trabalham juntos para identificar o problema existente, fazendo 

com que a tensão e o medo do desconhecido diminuam. Observa-se que durante 

essa fase o cliente fica apreensivo no começo, mas posteriormente sentem-se 

acolhidos, tornando-se receptivos. A 2ª fase, ou de identificação é aquela em 

que o cliente seleciona as pessoas que conseguem satisfazer suas 

necessidades. Nesta fase as percepções entre cliente e profissional são 

complexas, as atividades terapêuticas são integradas e fortes. Ele passa a 

observar aquele profissional como uma pessoa que saberá lidar com suas 

tensões, ansiedades e desesperanças, em contrapartida criará uma atitude de 

otimismo. A 3ª fase, de exploração, é quando o cliente passa a usufruir dos 

serviços que estão disponíveis obtendo vantagens, a utilização destes serviços 



está baseada no interesse e necessidade da pessoa. Observamos que ele passa 

a absorver tudo que o enfermeiro fala, pois existe confiança no cuidado que está 

sendo prestado, além de passar a sentir-se integrado com aquele lugar que é 

provedor de cuidado; algumas vezes ouvimos os utentes falar que não fez 

alguma coisa por não lembrar os combinados feitos durante os encontros, por 

isso é importante reforçar os mesmos, até porque é através deles que 

observamos que o vínculo e a confiança já existem, nesta fase a pessoa tem 

controle sobre certas situações, através da ajuda daqueles serviços, a partir de 

então ele passa a ser mais exigente, e devemos manter uma relação terapêutica, 

através de uma transmissão de atitude, aceitação, preocupação e confiança. O 

enfermeiro precisa estar ciente dos inúmeros fatores da comunicação, devendo 

esclarecer, escutar, aceitar e interpretar, sendo assim o profissional estará 

ajudando o cliente a evoluir, passando então para a próxima fase. Essa última 

fase é a de resolução, onde é esperado que o enfermeiro através do esforço 

cooperativo tenha satisfeito todas as necessidades do usuário, os elos precisam 

ser desfeitos; quando as fases anteriores são bem executadas observa-se que 

há um equilíbrio emocional além de ser saudável para ambos. Podemos 

observar a distancia os usuários, permitindo que vão em busca de novas metas; 

quando as fases estão inter-relacionadas de forma harmônica, torna esses 

indivíduos fortes e maduros. Portanto Peplau sugere que haja um crescimento 

mútuo; sendo gratificante saber agir e prosseguir com o cuidado, chegando na 

última fase, sabendo que aquele indivíduo poderá seguir sozinho, sendo 

supervisionado a distância. CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE: A participação 

neste projeto de extensão, permitiu a aplicabilidade dos conceitos teóricos em 

saúde mental, sendo empregados por acadêmicos de enfermagem na prática, 

bem como a visualização de resultados positivos apresentados pelos usuários 

do projeto e relatos de familiares sobre a melhora do seu convívio. Através dele, 

começamos a observar que saúde mental é muito mais que um diagnostico, 

ficamos relutantes ao ver como a Saúde Mental e uma área desimportante para 

a sociedade, com poucas estratégias para a inserção dos pacientes a sociedade. 

Há muitas vezes privação da atenção, e a falta do incremento de atividades 

terapêuticas que promovam o bem-estar. Constata-se que esta população 

necessita de uma atenção integral e singular de forma igualitária, conforme 

apontam os direitos referidos nos preceitos da Lei Nº 10.216, de 6 de abril de 

2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 



transtornos mentais e o redirecionamento do modelo assistencial em saúde 

mental. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A proximidade com os usuários 

proporcionou amadurecimento, sensibilização e ganho acadêmico. Permitiu 

observar na pratica o que é referido na Teoria das Relações Interpessoais de 

Peplau; atos simples como dispor de tempo para escutar o paciente traz grandes 

ganhos no desenvolvimento do tratamento, permitindo um fortalecimento do 

vínculo, fazendo com que esse indivíduo tenha uma melhor adesão ao 

tratamento, melhora do vinculo familiar o consequentemente a diminuição de 

surtos e internações. 

 

DESCRITORES: Atenção Primária; Teoria de Enfermagem; Relações 

Interpessoais.  
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SÍNDROME DA MORTE SÚBITA DO LACTENTE: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

Fernanda Cristina Tambosi1, Liesley Nathalie Rohrbacher1, Millena de Jesus 

Chiminelli1, Tainá Fernanda Rodói1, Thatyane Vanessa Turatto7, Thayná 

Mendes Sallum1, Kátia Renata Antunes Kochla8. 

 

INTRODUÇÃO: Considerando que o período gestacional normal dura em média 

de 38 a 42 semanas, após o nascimento, o ser gerado deixa de estar protegido 

pelo útero e passa a conviver no ambiente extrauterino. Neste momento 

necessita mais do que nunca da atenção integral de seus genitores, sendo 

classificado nessa fase como um neonato até o seu 28º dia de vida, após essa 

data e até os seus 24 meses se enquadra como um lactente, ficando assim mais 

susceptível a sofrer os fenômenos exclusivos decorrentes dessa fase de sua 

vida (AZEVEDO; MOTA; MACHADO, 2015). Como situação letal e ainda não 

evitável de forma efetiva, a síndrome da morte súbita do lactente (SMSL) acaba 

sendo o motivo de morte mais frequente desse lactente em seu primeiro ano, 

ocorrendo seu pico de incidência no 2º e 4º mês de vida, o que causa apreensão 

de seus progenitores durante todo esse período, devido às diversas incertezas 

de causalidades que a síndrome apresenta, sabe-se com clareza apenas que o 

processo decorre através de alterações nas funções neurológicas, cardiológicas 

e respiratórias levando esse lactente a morte (MARTINS et al., 2018). Por esse 

fenômeno ocorrer de forma abrupta algumas medidas são indicadas para 

diminuir os fatores de risco, mas não anular, a incidência dessa morbidade, como 

posicionar esse lactente em decúbito dorsal para dormir, evitar o 

compartilhamento da cama com os pais, cobertas em excesso e bichos de 

pelúcia no berço, não amamentar deitado na cama dos pais, manter a criança 

ereta após a amamentação além de ambientes insalubres (BEZERRA et al., 

2015). Para que essas intervenções sejam aplicadas, é necessário que o 
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enfermeiro conheça os fatores de risco da SMSL e como orientar de forma 

efetiva os genitores/responsáveis a respeito dessa condição que pode ocorrer 

no primeiro ano de vida desse lactente (MONTEIRO et al., 2017). A partir deste 

contexto a questão de pesquisa foi: Quais às publicações referentes à temática 

da SMSL temos nos últimos 5 anos? JUSTIFICATIVA: Estudos dessa natureza 

proporcionam conhecer sobre as causas e cuidados que podem contribuir para 

evitar este evento traumático. Sobretudo, possibilitando à enfermagem 

pensar/refletir sobre suas ações de cuidado que tem impacto na qualidade de 

vida dos lactentes e dos seus familiares. OBJETIVO: Realizar revisão de 

literatura sobre a Síndrome da Morte Súbita do Lactente (SMSL). 

METODOLOGIA: Pesquisa do tipo revisão de literatura narrativa realizada em 

artigos da literatura científica do Portal de Periódicos da CAPES, com os 

descritores Síndrome da Morte Súbita do Lactente, Enfermagem e Lactente. 

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos científicos publicados 

na íntegra, nos idiomas português (BR), inglês e espanhol, publicados no período 

de janeiro de 2015 a setembro de 2019, resultando da busca isolada ou do 

cruzamento dos descritores.  Os critérios de exclusão foram: artigos que não 

estavam publicados no Portal de Periódicos da CAPES, artigos com temas 

divergentes e que fugiram do objetivo do presente estudo e artigos publicados 

antes do período estabelecido. A coleta de dados for realizada com um 

instrumento com as seguintes informações: nome do artigo, revista, ano, 

objetivo, metodologia e desfecho. A análise foi realizada em tabela descritiva. 

RESULTADOS: Durante a pesquisa foram encontrados, com base nos 

descritores mencionados, 48.949 artigos (34 referentes à SMSL, 1.132 à lactente 

e 47.783 à enfermagem), dos quais após a aplicação dos critérios de inclusão, 6 

foram utilizados. O tema em questão teve o ano de 2016 como sendo o mais 

significativo de publicações, com 1.040, sendo em sua maioria publicados por 

médicos, onde artigos que buscam aplicar o tema de forma variada não foram 

cogitados para a pesquisa, pois desviaram-se do foco central. A partir da leitura 

na íntegra, com enfoque na SMSL, constatou-se a concordância da falta de um 

fator relacionado específico para o seu aparecimento, tendo assim uma vasta 

lista dos mesmos, que são associadas com fatores intrínsecos e extrínsecos. Os 

fatores intrínsecos começam listando gênero, no qual o masculino aparece como 

o mais propenso, eles apresentam também maior vulnerabilidade para disfunção 

do sistema respiratório o que propicia uma maior susceptibilidade do 



desenvolvimento de infecções (BEZERRA et al., 2015). Seguindo com idade, 

destacando os seis primeiros meses de vida, onde o lactente está mais 

vulnerável a problemas fisiológicos, gerando alterações no desenvolvimento com 

aumento na incidência da síndrome, e também cita a prematuridade, que traz a 

imaturidade dos sistemas nervoso e respiratório, acompanhados de apneia e 

sinais tardios de sobrevivência, impedindo a reação correta e expondo ao risco. 

Já nos fatores extrínsecos o decúbito ventral vem como o maior problema, sendo 

recomendado que o lactente durma em posição dorsal por segurança, já que o 

decúbito ventral pode causar comprometimento da homeostasia do organismo 

(ANSELMO, 2017). A exposição ao tabaco durante a gravidez, considerada o 

principal fator de vulnerabilidade a SMSL, causa a hipóxia crônica por alterações 

na placenta, podendo prejudicar o desenvolvimento do sistema nervoso e 

pulmonar. Outro fator de risco encontrado é o nível de conhecimento das mães 

sobre a SMSL, onde a região Sudeste traz mães com maiores conhecimentos 

em relação à síndrome, enquanto na região Nordeste o conhecimento é mais 

precário (MARQUES et al., 2018). DISCUSSÃO: Compreende-se que a 

Síndrome da Morte Súbita do Lactente (SMSL) está relacionada a morte 

prematura até um ano de idade, sendo a sua causa etiológica indeterminada, 

fazendo com que seja imprescindível que ocorra um estudo aprofundado acerca 

da prevenção de fatores que possam facilitar a ocorrência da SMSL (MARTINS 

et al., 2018). De certa forma, sabe-se que a SMSL esta associada a fatores de 

disfunção do sistema cardiorrespiratório associado a alterações dos 

mecanismos envolvidos no despertar, e que existem algumas medidas de 

prevenção capazes de auxiliar na diminuição da incidência dessa síndrome 

(GRANADO, 2015). Assim, é necessária uma profunda análise nos fatores de 

risco associados à SMSL, o que é possível observar no contexto descrito por 

diversos autores, nos quais se destacam a exposição ao tabaco, que pode 

aumentar em até quatro vezes o risco para a SMSL, levando em consideração 

as alterações neurológicas causadas pelo mesmo. O decúbito ventral ou lateral, 

que ainda é a causa mais relevante de SMSL, sendo recomendado o decúbito 

dorsal, o qual oferece menor risco de morte ao lactente. O compartilhamento da 

cama, a prematuridade e o nível socioeconômico dos progenitores também 

estão associados ao aumento da vulnerabilidade a SMSL (GRANADO, 2015). 

Como forma de reduzir o número de casos da síndrome da morte súbita do 

lactente (SMSL), a orientação aos genitores é essencial na sua prevenção, visto 



que grande parte não consegue identificar os fatores associados, portanto a 

educação quanto aos cuidados com o filho ainda durante o pré-natal tem um 

retorno significativo relacionado ao menor índice de SMSL (ANSELMO, 2017). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir do estudo realizado foi possível averiguar 

quais os fatores de risco mais frequentes que levam a SMSL, constatando que 

lactentes no seu primeiro ano de vida e do gênero masculino tem uma maior 

propensão para sofrer essa síndrome, tornando-se de extrema importância com 

que o profissional da saúde conheça os fatores de risco sobre a SMSL e consiga 

orientar os genitores de uma forma clara e afetiva. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

SAÚDE: A educação em saúde se constitui uma estratégia prioritária 

proporcionada pelo (a) enfermeiro (a), capaz de favorecer a compreensão dos 

responsáveis acerca da SMSL, fatores de risco envolvidos e formas eficientes 

de prevenção, como o posicionamento apropriado ao colocar o lactente para 

dormir, os objetos que não devem ser alocados no berço e sempre deixando 

claro que essa síndrome não ocorre devido a negligências parentais e sim devido 

a aspectos fisiológicos que ocorrem no lactente que ainda não são explicados 

pela ciência. 

 

DESCRITORES: Síndrome da Morte Súbita do Lactente, Enfermagem, Lactente. 
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SEXUALIDADE NA TERMINALIDADE DA VIDA: QUEBRANDO UM TABU 

SOBRE A INTIMIDADE DO PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS  

Davi Augusto Trauer Linhares Cirino dos Santos9, Jennifer Veiga Vilela1, 

Michel M. Dalmedico10 

INTRODUÇÃO: As disfunções sexuais no fim da vida são notoriamente 

prevalentes, com destaque para a diminuição da libido, atrofia vaginal, 

dispareunia e disfunção erétil, amplamente documentada na literatura científica 

(VARELA; ZHOU; BOBER, 2013). No entanto, os pacientes persistem com uma 

grande necessidade não atendida no que concerne à sexualidade, 

especialmente devido a uma falta de comunicação com seus prestadores de 

cuidados. (LEUNG; GOLDFARB; DIZON, 2016). A sexualidade é uma parte 

humana importante de sobrevivência, presente no indivíduo indiferente da idade 

(jovem adulto, adulto ou idoso) e esse quesito permanece relevante para a 

pessoa mesmo ao se deparar com o cenário de terminalidade. A sexualidade é 

um aspecto fundamental da vida e por isso a intimidade física e os desejos de 

expressão sexual não param por causa de doença ou tratamento para muitas 

pessoas (TAYLOR 2014). Os prestadores de cuidados paliativos, embora não se 

espere que sejam especialistas em saúde sexual, podem fornecer atendimento 

abrangente e centrado no paciente, incluindo os conhecimentos ao redor do 

tema de saúde sexual como parte de sua atuação (LEUNG; GOLDFARB; DIZON, 

2016). JUSTIFICATIVA: O escopo de atendimento de pacientes paliativos busca 

suprir adequadamente às necessidades físicas, psicológicas, sociais e 

espirituais de forma holística e individual. No entanto, estes pacientes e seus 

parceiros em cuidados paliativos podem apresentar mudanças drásticas em sua 

sexualidade e intimidade física, como efeito das limitações impostas pela doença 

terminal, resultando em angústia e sofrimento, os quais poderiam ter uma melhor 

resolução a partir de esclarecimentos e explicações técnicas/práticas vindas de 

seus prestadores de cuidados. OBJETIVO: Explorar as questões relacionadas 

à sexualidade do paciente em terminalidade da vida identificadas na literatura 

científica para instrumentalizar um cuidado holístico e completo. 

 

9Acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Positivo – Curitiba –
Brasil. Contato: (41) -99602-7762, wolf.trauer@gmail.com, veigajenni@gmail.com,  
10Mestre em Enfermagem. Docente do curso de Enfermagem da Universidade Positivo – Curitiba – 
Brasil. Contato: micheldalmedico@yahoo.com.br 



METODOLOGIA: Revisão bibliográfica realizada durante o mês de setembro, 

por meio de pesquisa eletrônica. A construção do referencial teórico baseou-

seno cruzamento dos descritores: Cuidados Paliativos na Terminalidade da Vida; 

Intimidade; Sexualidade. Os critérios de inclusão foram publicações no período 

de 2016 a 2019, no idioma inglês disponíveis na íntegra no Google Scholar. 

RESULTADOS: Um estudo que buscou caracterizar os sentimentos e atitudes 

sobre sexualidade num grupo de 65 pacientes com câncer em estágio avançado 

evidenciou que:     60% dos pacientes não se sentiam menos atraentes após a 

doença; 86,4%consideraram importante conversar sobre sexualidade e enfrentar 

esse problema com pessoas qualificadas; Cerca da metade dos pacientes 

relatou que a sexualidade era muito importante para o bem-estar psicológico. 

Apesar das atividades sexuais ter diminuído após o desenvolvimento do câncer, 

a maioria dos pacientes considerou importante conversar sobre sexualidade e 

enfrentar esse problema com alguns operadores experientes. Além disso, alguns 

pacientes ainda conseguiam manter uma atividade sexual suficiente, em termos 

de qualidade e quantidade. Os aspectos emocionais tiveram papel relevante na 

sexualidade, possivelmente como substituto da atividade física impedida. 

(VITRANO; CATANIA; MERCADANTE, 2011). DISCUSSÃO: Apesar de a saúde 

sexual ser um aspecto importante da vida de muitos pacientes, ela é 

frequentemente omitida na prática clínica. A sexualidade e a intimidade 

continuam sendo partes importantes da vida de muitas pessoas, 

independentemente de sua saúde, e devem ser incorporadas aos cuidados de 

todos os pacientes, incluindo aqueles em cuidados paliativos (WANG et al., 

2018). Embora as expressões da sexualidade possam ser impactadas por 

mudanças na capacidade física, a expressão física pode ser substituída pela 

validação da conexão emocional entre os pacientes e seus parceiros. (TAYLOR 

2014). A sexualidade, portanto, não se limita ao ato sexual em si, mas ao afeto 

e carinho que constituem as relações humanas nas quais se observa o amor e 

a reciprocidade de sentimentos. Neste contexto, os profissionais de saúde 

devem reconhecer que muitos pacientes na fase terminal de sua doença 

continuam a valorizar relacionamentos íntimos, enfatizando a necessidade de 

incorporar avaliações e discussões de saúde sexual padronizadas como parte 

dos serviços de cuidados paliativos prestados aos pacientes. (WANG et al., 

2018). Além disso, os cuidados de saúde sexual como parte do tratamento 

podem impactar positivamente os pacientes e parceiros íntimos; os profissionais 



de saúde podem usar essa oportunidade para fornecer consultoria especializada 

sobre disfunções e sintomas físicos associados à doença. (TAYLOR 2014). 

Diante de uma série de barreiras, incluindo atitudes, conhecimentos, restrições 

de tempo e ansiedades, os prestadores de serviços negligenciam a oportunidade 

de fornecer um atendimento abrangente e centrado no paciente quando a 

sexualidade não é abordada. (LEUNG; GOLDFARB; DIZON, 2016). 

CONCLUSÃO: A sexualidade tem recebido atenção limitada na literatura sobre 

cuidados paliativos. Cabe salientar que, discussões sobre sexualidade no âmbito 

dos cuidados paliativos buscam afirmar a vida em sua plenitude, e compete aos 

profissionais de saúde, oportunizar experiências que permitam ao paciente 

preservar sua qualidade de vida em todas as suas dimensões enquanto for 

possível. CONTRIBUIÇÕES PARAA SAÚDE: Frente ao exposto, busca-se 

sensibilizar os profissionais de saúde para a importância sobre as necessidades 

de intimidade e sexualidade de pacientes internados em cuidados paliativos. 

DESCRITORES: Cuidados Paliativos na Terminalidade da Vida; Intimidade; 

Sexualidade; Tabu. 
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OS DESAFIOS DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR 

PRESSÃO EM PACIENTE DIABÉTICOS 

Aline Andressa Marcante11, Camila da Silva Lemos¹, Caroline Campos¹, Elaine Silva de 

Aguiar¹, Leila Elizabethe T. Pereira¹, Leila Kelly Veiga Moreira¹, Gercino Faht² 

 

INTRODUÇÃO: Lesão por pressão (LPP) é qualquer alteração na integridade da 

pele, posterior a uma compressão contínua não aliviada, cisalhamento ou fricção 

nos tecidos (DANTAS, 2013). A pele é o maior órgão do corpo humano, tem 

como função principal a proteção contra infecções, controle da temperatura 

corporal, funções sensoriais, entre outras. É composta pela epiderme, derme e 

hipoderme. As lesões não afetam apenas os tecidos, mas também pode afetar 

os músculos, tendões, nervos, podendo chegar aos ossos. O papel do 

enfermeiro no tratamento de lesão por pressão se dá a partir da avaliação e 

classificação correta do estadiamento da ferida, na escolha do tratamento a ser 

indicado e executado e nas medidas de prevenção dessas lesões (FAVRETO, 

2017). Nos pacientes diabéticos se mostra como prioridade a prevenção com 

destaque as atividades educativas, devido se tratar de uma doença metabólica, 

que pode acometes diversos órgãos, e em sua forma mais agressiva, associada 

a LPP pode chegar a amputação de membros, que geralmente são precedidas 

das lesões cutâneas (DANTAS, 2013).  O enfermeiro que irá prestar os cuidados 

ao paciente com risco e com as feridas causadas pelas lesões por pressão pode 

ter cargas de trabalho que apresentam um impacto negativo para na sua 

capacidade fisiológica, evidenciando maior índice de massa corpórea e escores 

elevados de depressão. Dentre as reações fisiológicas do estresse presente, são 

identificadas as dores lombares, fadiga e sensação de exaustão, rigidez no 

pescoço e acidez estomacal. Outras consequências estão voltadas ao desgaste 

emocional associado à ocorrência de acidentes e problemas de saúde, 

preocupação, perda de sono, ansiedade, medo, descontrole emocional, 

problemas no relacionamento com a família, desgaste físico e emocional 
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(SOARES, 2018). A falha de memória, dificuldade de concentração, medo de 

cometer erros, e perturbações do sono também são influências das cargas de 

trabalho na saúde do trabalhador. Outros fatores estão relacionados com o 

trabalho noturno, que perturba o equilíbrio antioxidante e/ou gera estresse 

oxidativo nos trabalhadores, assim como o sofrimento, síndrome de Burnout 

entre os profissionais de enfermagem e o aumento do risco de acidentes de 

trabalho. A implantação de um novo sistema de turnos de trabalho, visando uma 

melhor distribuição de carga horária, possibilitaria uma redução no número de 

ausências no trabalho (CARVALHO, 2017). A prevenção das LPPs em pacientes 

hospitalizados é realizada por cuidados simples, como as mudanças de 

decúbitos, identificação de fatores de riscos, o tratamento das patologias 

preexistentes, manutenção nutricional e hídrica, e a observação constante do 

profissional em todos os momentos possíveis (MATTOS, 2015). É de extrema 

necessidade o desenvolvimento contínuo de conhecimento técnico-científico, as 

reflexões a cerca do trabalho e cuidados a serem prestados, para que o 

profissional tenha inovação no cuidado podendo possibilitar que seu trabalho 

não seja exaustivo e que lhe traga dores e doenças (SOARES, 2018). 

JUSTIFICATIVA: Considerando a potencialidade da LPP afetar grandes tecidos 

como órgãos, ossos longos de forma agressiva podendo a uma amputação de 

membros, e o desgaste que pode causar na equipe de enfermagem, o trabalho 

se faz necessário para o esclarecimento dos profissionais, com intuito de 

reconhecimento dos danos que pode causar a eles, bem como sintomas que 

pode apresentar, afim de trazer o conhecimento necessário para a identificação 

e possível busca de ajuda quando necessário. OBJETIVO: analisar as 

produções científicas nacionais referentes às características da lesão por 

pressão em paciente diabéticos e os danos que pode causar ao enfermeiro que 

presta o atendimento, evidenciando os desafios do atendimento dos pacientes 

diabéticos em quadro de LPP.  METODOLOGIA: Revisão bibliográfica de 

literatura. O trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Positivo, por se tratar de um trabalho acadêmico que não será 

publicado na íntegra. A busca foi realizada no mês de setembro e outubro de 

2019 no Google Acadêmico, com periódicos do período de 2013 a 2019. 

RESULTADOS: No estudo abordando as palavras-chaves: enfermagem, lesão 

por pressão e saúde do trabalhador, utilizamos sob orientação cinco (5) artigos 

que puderam ser analisados. Destes, observou-se que quatro (5) foram 



publicados por autores que vêm da formação de enfermagem. Quanto à fonte de 

localização dos artigos e o idioma, observou-se que todos os cinco (5) foram 

encontrados em revistas cientificas online idioma português. Em relação ao ano 

de publicação, constatou-se que no período elencado para a análise, a produção 

foi bem distribuída entre todos os anos, totalizando um (1) artigo publicado no 

ano de 2013, um (1) artigo publicado no ano de 2015, um (2) artigos publicado 

no ano de  2017, um (1) artigo publicado no ano de 2018.  No que diz respeito a 

metodologia usada nas publicações, cinco (3) publicações utilizaram revisões 

sistemáticas da literatura, um (1) estudo qualitativo e um (1) estudo quanti-

qualitativo. Totalizando assim cinco (5) publicações analisadas. DISCUSSÕES: 

Os autores analisados consideram que a LPP, o enfermeiro tem um papel ímpar 

no processo do cuidado a essa clientela, assumindo a responsabilidade de 

rastrear e monitorar os fatores de risco, orientando as pessoas com diabetes 

mellitus. Não obstante, deve buscar envolver toda a equipe de saúde no 

planejamento de intervenções básicas, promovendo atividades educativas para 

o autocuidado e manutenção de um bom controle metabólico, evitando assim 

futuras complicações (SOARES, 2018). A utilização da tecnologia leve pode 

ajudar no processo de trabalho como instrumento na identificação dos fatores de 

risco para a enfermagem (DANTAS, 2013). CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: A contribuição do presente estudo está em disponibilizar um 

conjunto de variáveis sobre as possibilidade que o profissional de enfermagem 

enfrenta em um atendimento que necessita de redobrada atenção, possibilitando 

assim, o desenvolvimento de informação, para que venha ao alcance de novas 

ideias inovadoras para a melhora de qualidade de vida, para o paciente e o 

profissional. Além de ampliar a necessidade de aprofundamentos em novos 

estudos e pesquisas centradas na temática abordada. CONCLUSÃO: 

Analisando as publicações encontradas, observou que no cuidado de 

enfermagem ao paciente diabético é essencial utilizar meios de prevenção ao 

agravamento, em especifico a LPP que afeta a qualidade de vida do paciente, 

juntamente com as atividades diárias que é prejudicada quando apresenta 

feridas. O profissional que atende esse cliente tem um grande dever de prestar 

assistência adequada e muitas vezes é necessário atenção redobrada, além de 

orientação tanto ao paciente quanto aos familiares ou acompanhantes, que pode 

gerar sobre carga de atividade ao enfermeiro, que enfrentará momentos de 

estresse, cansaço, e nos casos maus graves síndromes. Percebe-se a 



necessidade de oferecer apoio emocional ao enfermeiro, oferecer auxílio de uma 

equipe psicológica e educação continuada para a gestão afim de ter o 

conhecimento de identificar a necessidade dos funcionários de um 

acompanhamento. 

DESCRITORES: enfermagem; lesão por pressão; saúde do trabalhador. 
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A IMPORTÂNCIA DO PERFIL DE LIDERANÇA DO GESTOR PERANTE A 

SAÚDE MENTAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

Adones Mendes De Souza12, Evelin F. Vieira Oliveira2, Gabrielle Stefany Maciel3, 

Jessica Zub Izidoro4, Maryanna Leopoldo De Lima5, Tuane Cachuba De Abreu6, 

Wanderlei Silvano Wos7. 

 

Resumo: O adoecimento do profissional de enfermagem é multifatorial. É ele 

quem está na linha de frente do atendimento, seja em Unidades de Saúde, no 

Atendimento Pré-Hospitalar ou dentro de hospitais. O estresse no ambiente de 

trabalho e a sobrecarga pela jornada excessiva são alguns dos fatores de 

predisposição para o desequilíbrio da saúde mental do trabalhador. A liderança 

por parte do gestor da equipe deve ser a chave para amenizar as situações que 

corrompem com o bem-estar do profissional. Sendo assim, a questão que 

norteou esse estudo foi: qual a influência do perfil do gestor de uma unidade, 

perante a saúde mental da equipe de enfermagem? A pesquisa justifica-se pela 

importância da associação do perfil do gestor com a qualidade de vida dos 

profissionais no ambiente de trabalho. Objetivo: levantar e analisar dados 

baseados em estudos brasileiros sobre a influência do perfil de liderança do 

gestor na saúde mental dos profissionais de enfermagem. Trata-se de um estudo 

de abordagem quantitativa. Adotou-se a revisão integrativa da literatura, com 

produções sobre a temática realizadas entre 2009 e 2019. A revisão foi 

construída seguindo seis etapas, respeitando os critérios de inclusão e exclusão. 

Tornou-se explícito a maior parte dos artigos descreve os fatores 

desencadeantes dos distúrbios, porém sem associar a função do enfermeiro 

líder, o qual tem competência para evitar ou amenizar o esgotamento profissional 

de sua equipe. 
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Descritores: gestão; liderança, transtornos mentais; enfermagem; esgotamento 

profissional. 

INTRODUÇÃO 

Saúde mental é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um 

estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias 

habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a 

sua comunidade.  

É de suma importância a descrição dos conceitos acerca da temática para 

melhor compreender os objetivos que visam serem atingidos. Sendo assim, a 

OMS (2017) define ainda que distúrbios mentais agregam uma vasta gama de 

problemas, com diferente sintomatologia. Porém, são comumente 

caracterizados por uma combinação de pensamentos, emoções, 

comportamentos e relacionamentos anormais com outros. Alguns exemplos são: 

esquizofrenia, depressão, deficiência intelectual e distúrbios por abusos de 

drogas, sendo a maior parte deles tratados com êxito. 

Entende-se a gestão do cuidado em saúde como o provimento ou 

disponibilização das tecnologias de saúde, considerando as necessidades 

singulares de pessoas, nos distintos momentos de sua vida com vistas ao bem-

estar, segurança e autonomia, sendo realizada em seis dimensões: individual, 

familiar, profissional, organizacional, sistêmica e societária (CECILIO 2015). 

Segundo Kurcgant (1991) liderança é entendida como um dos processos que 

concretiza a administração de pessoal nas organizações, tratando basicamente 

da condução ou coordenação de grupos, sendo relevante a filosofia da 

instituição, a política de pessoal adotada e as propostas de trabalho 

desenvolvidas. 

 Em fevereiro deste ano o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) publicou 

uma nota sobre a saúde mental dos profissionais de enfermagem no boletim “a 

gente ama Enfermagem”. 

Iniciativas como o Dia Nacional de Lutas em Defesa da Vida foram apoiadas pelo 

COFEN, essa iniciativa foi idealizada pelo Movimento de Ativistas de 

Enfermagem (MAE Brasil) e teve como lema “Suicídio na Enfermagem não”. 



Segundo Jefferson Caproni, integrante da diretoria nacional do MAE Brasil, o 

suicídio é multifatorial, porém o estresse em local de trabalho, as agressões e a 

sobrecarga gerada pela jornada excessiva estão diretamente relacionadas ao 

adoecimento do profissional. 

Segundo dados da Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil (Cofen/Fiocruz – 

2015) apenas 29% dos profissionais de enfermagem se sentem seguros em seus 

ambientes de trabalho. A pesquisa revela ainda que 19,7% já sofreram violência 

no local de trabalho, sendo: 66,5% violência psicológica, 26,3% violência verbal 

e 15,6% violência física.  

Em 2018 o COFEN lançou campanha e manifesto sobre saúde mental: “Um 

gesto de cuidado”, a qual tinha como objetivo mostrar que é possível enfrentar a 

depressão e outros males que acometem a saúde mental do profissional, 

buscando uma vida mais saudável.  

[...] Criar ambientes melhores, perceber o outro e dialogar 

é, no fundo, o que importa. Uma simples pergunta e um 

pouco de atenção podem ajudar a mudar situações difíceis, 

como a depressão. Prestar atenção naquela pessoa no 

trabalho que não está bem e deixar espaço para que ela 

possa falar. [...] O trabalho de um profissional de 

enfermagem não é fácil. O tempo é escasso, a 

responsabilidade é grande. O cuidado abre espaço para 

uma pausa. Para olhar o outro e para si. Um gesto de 

cuidado nunca é demais e pode salvar uma vida. COFEN, 

2018. 

A organização de trabalho é um dos fatores que interferem na qualidade de vida 

do profissional em seu ambiente de trabalho. Para que esta ocorra é necessário 

que o gestor da equipe possua o perfil de liderança, sendo capaz de, entre outras 

atribuições, coordenar e planejar as atividades do grupo, coordenar 

internamente o grupo, estabelecer políticas e realizar a comunicação entre a 

equipe e o meio ambiente. (KURCGANT, PAULINA 2001) 

Segundo Kurcgant (2001), as instituições de saúde no Brasil possuem uma 

estrutura típica das escolas Científica e Clássica da administração, ou seja, 



objetivam o lucro. Para que se compreenda como ocorre a liderança na 

enfermagem, é necessário que se considere o ambiente organizacional onde ela 

acontece. 

Diante do exposto, a presente pesquisa justifica-se pela importância da 

associação do perfil do gestor com a qualidade de vida dos profissionais no 

ambiente de trabalho. Os profissionais de enfermagem apresentam um notável 

desgaste físico e emocional durante sua jornada de trabalho, a qual muitas vezes 

se desdobra devido a remuneração insuficiente que a classe recebe, sendo esse 

apenas um dos fatores desencadeantes de doenças relacionadas ao estado 

mental dos profissionais de saúde.  

Para responder o problema de pesquisa foi traçado o seguinte objetivo: levantar 

e analisar dados baseados em estudos brasileiros sobre a influência do perfil de 

liderança do gestor na saúde mental dos profissionais de enfermagem, através 

da seguinte questão: qual a influência do perfil do gestor de uma unidade, 

perante a saúde mental da equipe de enfermagem? 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, para a identificação de 

produções sobre o tema perfil do gestor e a saúde mental da equipe de 

enfermagem, entre 2009 e 2019.  Adotou-se a revisão integrativa da literatura, 

uma vez que ela contribui para o processo de sistematização e análise dos 

resultados, visando à compreensão de determinado tema, a partir de outros 

estudos independentes (GANONG, 1997). 

A revisão integrativa propõe o estabelecimento de critérios bem definidos 

sobre a coleta de informações, análise e apresentação dos resultados, desde o 

início do estudo, a partir de um protocolo de pesquisa previamente elaborado e 

validado. Com esta revisão busca-se uma investigação ampla do conhecimento 

científico, com a finalidade de relacionar os resultados obtidos da pesquisa com 

a prática clínica e do suporte para a tomada de decisão. Para a construção da 

Revisão Integrativa foi seguido seis etapas (MENDES; SILVEIRA e GALVÃO, 

2008). 



1º etapa: Tem como objetivo a identificação do tema e seleção da 

questão norteadora. Assim, o presente estudo busca conhecer e analisar qual a 

influência do perfil do gestor de uma unidade, com a saúde mental da equipe de 

enfermagem? 

2º etapa: Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão no 

estudo. Este estudo estabeleceu os seguintes critérios:  

          Inclusão: Publicações e periódicos em língua vernácula e artigos 

científicos completos publicados e disponíveis na integra nas bases de dados: 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature and Retrivial 

System on Line (MEDLINE), Literatura Científica e Técnica da América Latina e 

Caribe (LILACS) e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), publicados no período de 

2009 à 2019 a partir da busca com os descritores: gestão; liderança, transtornos 

mentais; enfermagem; esgotamento profissional. A busca inicial foi para os 

últimos cinco anos, mas em virtude da carência de publicações ampliou -se para 

10 anos, conforme aponta a figura 1. O período de coleta de dados ocorreu de 

21 de setembro a 16 de outubro de 2019. 

          Inicialmente foi realizada a leitura dos títulos para elencar os que se 

enquadravam nos objetivos da busca. A partir da leitura dos títulos os artigos 

selecionados tiveram seus resumos lidos e os pertinentes foram então 

selecionados e lidos na integra. 

          Exclusão: língua diferente da vernácula e publicações anteriores a 2009; 

periódicos incompletos ou indisponíveis na íntegra nas bases de dados; os 

repetidos nas bases de dados ou que foi considerada não relevante a pesquisa. 

3º etapa: Definição das informações a serem extraídas dos 

estudos selecionados. A primeira busca resultou em 93 artigos que constituíram 

a amostra total de publicações. A estas se aplicou os critérios de exclusão 

descritos acima resultando em 55 publicações, destas foram lidos os resumos e 

excluídos 22, após essa etapa, as 33 publicações pré-selecionadas tiveram seus 

artigos lidos na integra, destes foram excluídos 16 por não: se enquadrarem 

perfeitamente, serem pertinentes ou atenderem aos objetivos propostos 

totalizando assim uma amostra final de 17 artigos (figura 2).  



Quanto ao ano de publicação dos materiais didáticos temos: um publicado 

em 2009, um publicado em 2012, dois publicados em 2014, dois publicados em 

2015, um publicado em 2016, quatro publicados em 2017, e seis publicados em 

2018, nos demais anos da pesquisa não há registro de publicações que se 

enquadrassem nos critérios de escolha. Diante dos resultados encontrados, foi 

observado que a maioria dos periódicos utilizados na pesquisa foram publicados 

no ano de 2017 e 2018, demonstrando que, apesar de ser um número maior 

quando comparado aos outros anos, a escassez de materiais sobre a temática 

ainda é grande. 
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Figura 2: Diagrama de fluxo – Seleção dos artigos para revisão. 

Fonte: Elaborado pelos autores; 2019. 

Figura 1: Gráfico de distribuição dos estudos, segundo o ano de publicação (2009 a 2019)  

Fonte: Elaborado pelos autores; 2019. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Demonstração da seleção dos artigos, ressaltando o objetivo, 

delineamento do estudo, resultados e conclusões, e ano de publicação. 

N

º 

Título Objetivo Delineamento  

do estudo 

Resultados/ 

Conclusões 

Ano de 

Publica

ção 

1 Agentes 

estressores 

em 

trabalhadore

s de 

Investigar os 

principais 

agentes 

estressores 

nos 

Estudo 

descritivo, 

com 

abordagem 

quantitativa. 

O estudo 

revelou vários 

fatores 

levando ao 

estresse, com 

2014 



enfermagem 

com dupla 

ou mais 

jornada de 

trabalho. 

trabalhadores 

de 

enfermagem 

com dupla ou 

mais jornada 

de trabalho; 

verificar os 

principais 

sinais e 

sintomas 

indicadores 

de estresse 

Desenvolvido 

em um 

hospital 

público da 

região 

metropolitana 

de Fortaleza-

CE. A amostra 

constitui-se de 

30 

profissionais, 

sendo 46,7% 

auxiliares de 

enfermagem, 

33,3% 

enfermeiros e 

20% técnicos. 

A coleta 

ocorreu de 

novembro a 

dezembro de 

2008, por 

meio de 

questionário 

semi-

estruturado. 

destaque para 

insatisfação 

salarial (83%), 

falta de lazer 

(73%) e 

sobrecarga de 

trabalho 

(60%), 

potencialment

e prejudiciais 

à qualidade da 

assistência. 

2 Burnout e a 

organização 

do trabalho 

na 

Enfermage

m. 

Identificar os 

fatores de 

risco 

psicossociais 

e da 

organização 

do trabalho 

preditores de 

Pesquisa 

mista, 

combinando 

as abordagens 

quantitativa e 

qualitativa, 

desenvolvida 

em um 

A prevalência 

de SB na 

instituição 

estudada 

(5,7%) foi 

compatível 

com a 

literatura 

2018 



sofrimento 

mental, bem 

como estimar 

a prevalência 

da SB em 

uma 

população de 

profissionais 

de 

Enfermagem 

de um 

hospital 

público do 

interior do 

Estado de 

São Paulo. 

hospital 

público 

universitário. 

Foram 

utilizados o 

Maslach 

Burnout 

Inventory-

Human 

Services 

Survey (MBI-

HSS), para 

estimar a 

prevalência de 

SB, e a 

análise de 

conteúdo em 

grupos focais 

(GFs), para 

identificar 

fatores 

psicossociais 

de risco no 

trabalho 

(FPRT). 

internacional. 

A análise das 

falas 

emergentes 

dos GFs 

revelou a 

existência de 

FPRT atuando 

como 

estressores na 

organização 

do trabalho. 

3 Condições 

de trabalho 

e 

absenteísm

o por 

doença 

entre os 

profissionais 

de 

Analisar a 

associação 

independente 

de fatores 

relacionados 

às condições 

de trabalho e 

o 

absenteísmo 

Trata-se de 

um estudo 

transversal, 

analítico, cuja 

amostra foi 

composta por 

297 

profissionais 

de 

Após análise 

multivariada 

dos dados, 

manteve-se 

associado a 

uma maior 

prevalência de 

absenteísmo 

possuir o 

2017 



enfermagem 

da rede 

municipal de 

saúde de 

Belo 

Horizonte, 

Minas 

Gerais. 

por doença 

entre 

profissionais 

de 

enfermagem 

da Rede 

Municipal de 

Saúde de 

Belo 

Horizonte, 

MG. 

enfermagem, 

de ambos os 

sexos, com 

idade entre 20 

e 59 anos, dos 

quais foram 

investigados 

aspectos 

sociodemográf

icos, do estilo 

de vida, das 

condições de 

saúde e das 

condições de 

trabalho.  

diagnóstico de 

doença 

crônica não 

transmissível 

e abusar/ter 

dependência 

de álcool 

4 Cultura 

organizacion

al de um 

hospital 

psiquiátrico 

e resiliência 

dos 

trabalhadore

s de 

enfermagem

. 

Analisar a 

cultura 

organizaciona

l de um 

hospital 

psiquiátrico e 

identificar a 

capacidade 

de resiliência 

dos 

trabalhadores 

de 

enfermagem. 

Pesquisa 

quantitativa. 

Para a coleta 

dos dados, 

foram 

utilizados o 

Instrumento 

Brasileiro para 

Avaliação da 

Cultura 

Organizaciona

l (IBACO) e a 

Escala de 

Resiliência 

(ER). 

Os valores 

organizacionai

s refletem o 

modelo de 

organização 

do trabalho na 

instituição, o 

qual 

desvaloriza as 

necessidades 

dos 

trabalhadores 

e exige maior 

capacidade de 

resiliência. 

2016 

5 Estresse no 

trabalho de 

enfermeiros 

que atuam 

Avaliar os 

níveis de 

demanda 

psicológica e 

Trata-se de 

um estudo 

transversal 

realizado com 

Conclui-se 

que a amostra 

é de 

trabalhadores 

2015 



em hospitais 

privados 

segundo o 

modelo 

demanda-

controle. 

controle sobre 

o trabalho de 

enfermeiros 

que atuam em 

hospitais 

privados de 

acordo com o 

Modelo 

Demanda-

Controle 

69 

enfermeiros 

que atuam em 

diversos 

hospitais 

privados. Para 

caracterização 

da amostra 

utilizou-se o 

Questionário 

Sociodemográ

fico e para 

avaliar os 

aspectos 

psicossociais 

do trabalho o 

Job Content 

Questionnaire. 

A coleta de 

dados foi entre 

os meses de 

setembro e 

outubro de 

2014. Para 

análise dos 

dados utilizou-

se o programa 

SPSS 18.0 e o 

programa 

Microsoft 

Excel Office 

2010. 

que possuem 

Alta exigência 

e Alto controle 

caracterizando 

trabalho ativo, 

embora nem 

todos os 

âmbitos de 

atuação deste 

profissional 

permita tal 

liberdade, 

dado a 

aspectos 

inerentes da 

profissão. 

6 Estresse 

ocupacional 

Analisar os 

fatores de 

Pesquisa 

descritiva e 

43% dos itens 

analisados 

2018 



em 

profissionais 

de 

enfermagem 

estresse em 

enfermeiros 

de um 

hospital 

universitário 

da cidade de 

Aracaju, 

Sergipe, 

Brasil. 

correlacional. 

A amostra foi 

composta por 

101 

profissionais 

de 

enfermagem. 

Os dados 

foram 

coletados pela 

técnica de 

entrevista, 

com aplicação 

do Inventário 

para Estresse 

em 

Enfermeiros e 

posteriorment

e analisados 

utilizando o 

teste t de 

Student para 

amostras 

independentes

. 

foram fontes 

de estresse 

ocupacional 

entre os 

profissionais 

de 

enfermagem, 

sendo o fator 

papéis 

estressores da 

carreira o 

responsável 

por maior 

influência ao 

estresse 

(54%). O local 

de trabalho foi 

a única 

variável que 

apresentou 

diferença 

significativa 

quando 

associada aos 

fatores 

analisados. 

7 Estresse  

realidade 

vivenciada 

por 

enfermeiros 

atuantes em 

um Centro 

Investigar o 

nível de 

estresse em 

enfermeiros 

de um centro 

de terapia 

intensiva. 

Estudo 

descritivo de 

abordagem 

quantitativa, 

cuja amostra 

foi composta 

por 26 

enfermeiros. 

O estudo 

concluiu que o 

tempo de 

formação 

inferior a dez 

anos com a 

carreira ainda 

em ascensão, 

2018 



de Terapia 

Intensiva. 

Os dados 

foram 

coletados por 

meio de dois 

instrumentos: 

Inventário de 

Estresse em 

Enfermeiros e 

o questionário 

sociodemográf

ico. Para a 

análise 

estatística foi 

utilizado o 

teste t-student, 

correlação de 

pearson e a 

análise de 

variância, com 

nível de 

significância 

de 5%. 

atrelado a um 

contexto que 

possibilita 

desafios 

estressantes, 

pode ter 

favorecido 

mecanismos 

de 

enfrentamento 

facilitadores 

compensatório

s, com graus 

menores de 

impacto sobre 

o organismo. 

8 Liderança 

do 

enfermeiro 

responsável 

técnico: um 

fazer 

necessário 

para o 

exercício 

profissional 

Conhecer 

como o 

enfermeiro 

responsável 

técnico 

exerce a 

função de 

liderança da 

equipe de 

enfermagem. 

Pesquisa 

exploratória e 

descritiva de 

abordagem 

qualitativa 

realizada com 

seis 

enfermeiros 

responsáveis 

técnicos que 

atuam na 

Associação 

Evidenciaram 

quatro 

categorias: 

Conciliar 

interesses e 

diferenças; 

Acreditar nas 

pessoas; 

Interação 

profissional 

dialógica e a 

Complexidade 

2014 



Franciscana 

de Assistência 

à Saúde da 

região central 

do estado do 

Rio Grande do 

Sul, Brasil. Os 

dados foram 

coletados 

entre os 

meses de 

março e maio 

de 2012. 

do ser 

humano. 

9 Liderança 

transformaci

onal na 

prática dos 

enfermeiros 

em um 

hospital 

universitário. 

Analisar o 

exercício da 

liderança 

transformacio

nal na prática 

dos 

enfermeiros 

em um 

hospital 

universitário. 

Estudo de 

métodos 

mistos 

explanatório 

sequencial. 

Com etapa 

quantitativa e 

qualitativa 

aplicadas a 

152 

enfermeiros 

do referido 

hospital. Estes 

dados 

passaram por 

testes 

estatísticos 

descritivos e 

analíticos.  

Identificou-se 

a prática da 

liderança 

transformacion

al de forma 

frequente 

entre os 

enfermeiros. 

Dificuldades: 

carência de 

apoio da 

instituição 

(liderança 

verticalizada), 

falta de 

capacitação 

para os 

enfermeiros 

assistenciais, 

e fragilidades 

na 

2018 



comunicação 

e discussão 

dos problemas 

antes das 

tomadas de 

decisões. 

1

0 

O 

sofrimento 

moral dos 

profissionais 

de 

enfermagem 

no exercício 

da 

profissão. 

Conhecer 

como os 

trabalhadores 

da equipe da 

enfermagem, 

de diferentes 

instituições e 

localidades, 

vivenciam 

dilemas e 

sofrimentos 

morais no 

exercício 

profissional. 

Realizou-se 

um estudo de 

etnoenfermag

em em dois 

hospitais do 

Rio Grande do 

Sul, em 2006 

e 2007. Foram 

definidas três 

categorias: o 

ambiente 

organizacional

; o desrespeito 

aos direitos do 

paciente; e a 

morte como 

fonte de 

sofrimento 

Embora 

presente, esse 

tipo de 

sofrimento é 

raramente 

discutido, 

sendo 

fundamental o 

aprofundamen

to da temática 

para favorecer 

a construção 

de ambientes 

de trabalho 

mais 

saudáveis. 

2009 

1

1 

Prevalência 

da 

Síndrome 

de Burnout 

em 

profissionais 

de 

enfermagem 

da atenção 

Estimar a 

prevalência 

da Síndrome 

de Burnout 

entre 

profissionais 

de 

enfermagem 

da Atenção 

Básica à 

Estudo de 

corte 

transversal, 

realizado com 

60 

profissionais 

de 

enfermagem 

da Atenção 

Básica. 

O estudo 

apontou a 

necessidade 

de 

implementaçã

o de medidas 

preventivas e 

interventivas 

para garantir 

um ambiente 

2017 



básica à 

saúde. 

Saúde de um 

município do 

sudoeste 

baiano. 

Utilizou-se um 

questionário 

sociodemográf

ico e laboral, e 

o Maslach 

Burnout 

Inventory. Os 

dados foram 

tabulados no 

SPSS versão 

22.0 e 

analisados 

segundo 

estatística 

descritiva. 

de trabalho 

benéfico e 

promissor de 

saúde. 

1

2 

Serviços de 

saúde 

mental: 

percepção 

da 

enfermagem 

em relação 

à 

sobrecarga 

e condições 

de trabalho. 

Conhecer a 

percepção 

dos 

profissionais 

de 

enfermagem 

em relação à 

sobrecarga e 

condições de 

trabalho em 

serviços 

psiquiátricos 

hospitalares. 

Estudo 

descritivo, 

analítico e 

exploratório, 

desenvolvido 

a partir do 

referencial de 

Bardin. A 

coleta de 

dados ocorreu 

no período de 

abril a maio de 

2013 com 70 

profissionais 

de 

enfermagem, 

aplicando-se a 

Escala de 

Avaliação do 

Falta de 

recursos 

humanos e 

relações 

interpessoais 

conflituosas 

incrementam a 

sobrecarga, 

ao passo que 

a 

infraestrutura 

física do 

ambiente 

influencia 

negativamente 

nas condições 

de trabalho. 

2018 



Impacto do 

Trabalho em 

Serviços de 

Saúde Mental. 

1

3 

Síndrome 

de Burnout 

e 

absenteísm

o em 

enfermeiros 

no contexto 

hospitalar: 

revisão 

integrativa 

da literatura 

brasileira. 

Identificar os 

principais 

fatores 

relacionados 

à SB e o 

absenteísmo 

em 

enfermeiros 

no contexto 

hospitalar. 

Trata-se de 

uma revisão 

integrativa da 

literatura 

nacional 

pautada em 

seis fases 

distintas e 

sequenciais, 

realizada nas 

bases de 

dados 

BDENF, 

MEDLINE, 

LILACS e 

SciELO com 

os descritores: 

esgotamento 

profissional, 

Burnout, 

enfermeiros e 

absenteísmo, 

no período de 

junho de 

2012... 

A amostra foi 

constituída de 

24 artigos. 

Constatou-se 

que os 

principais 

fatores 

relacionados à 

SB e o 

absenteísmo 

derivam de 

aspectos 

organizacionai

s, condições 

ocupacionais 

inadequadas e 

atribuições 

dos 

enfermeiros. 

2012 

1

4 

Síndrome 

de burnout 

em 

profissionais 

de 

Avaliar o nível 

da Síndrome 

de Burnout 

nos 

profissionais 

Estudo 

quantitativo e 

transversal, 

realizado com 

47 

74,5% dos 

profissionais 

obtiveram um 

alto nível para 

exaustão, 

2017 



enfermagem 

de uma 

unidade de 

terapia 

intensiva. 

de 

enfermagem 

na Unidade 

de Terapia 

Intensiva. 

profissionais 

de 

enfermagem 

que trabalham 

na Unidade de 

Terapia 

Intensiva de 

um hospital 

público de alta 

complexidade, 

no período de 

Abril a 

Outubro de 

2012. Utilizou-

se um 

questionário 

estruturado 

autoaplicável 

acrescido do 

Maslach 

Burnout 

Inventory e 

analisou-se 

por regressão 

logística pelo 

teste de Wald. 

93,7% baixo 

nível para 

realização 

profissional e 

93,7% alto 

nível para 

despersonaliz

ação. O 

ambiente 

intensivista é 

propício para 

o 

desenvolvime

nto da 

Síndrome. 

1

5 

Síndrome 

de burnout 

em técnicos 

de 

enfermagem 

de um 

hospital 

público do 

Avaliar a 

prevalência 

da síndrome 

de burnout 

em técnicos 

de 

enfermagem 

de um 

Foi aplicado 

um 

questionário 

com 

informações 

sociodemográf

icas e 

profissionais e 

O trabalho em 

saúde exige 

dos 

profissionais 

uma atenção 

intensa e 

prolongada a 

pessoas que 

2015 



Estado de 

São Paulo. 

hospital 

público 

universitário e 

sua 

associação 

com as 

variáveis 

sociodemográ

ficas e 

profissionais. 

o Inventário de 

Burnout de 

Maslach (MBI-

SS) para 534 

profissionais. 

estão em 

situação de 

dependência. 

Para os 

técnicos de 

enfermagem, 

o contato 

íntimo com os 

pacientes de 

difícil manejo 

e o receio de 

cometer erros 

no cuidado 

são fatores 

adicionais de 

estresse 

crônico e 

casos de 

burnout 

evidenciados 

neste estudo 

1

6 

Sofrimento 

psíquico no 

trabalhador 

de 

enfermagem

: uma 

revisão 

integrativa 

Analisar a 

produção 

sobre o 

sofrimento 

psíquico no 

trabalhador 

de 

enfermagem, 

a fim de 

identificar os 

fatores que o 

influenciam. 

Realizou-se 

uma revisão 

integrativa 

com pesquisa 

na Biblioteca 

Virtual da 

Saúde (BVS) 

de janeiro a 

fevereiro de 

2013, 

colhendo 

artigos 

entre2005 a 

Obteve-se 17 

artigos, onde 

foi possível 

perceber que 

boa parte dos 

estudos 

detectou 

certas 

características 

comuns no dia 

a dia dos 

profissionais, 

que 

2017 



2012 do banco 

de dados da 

LILACS, 

SciELO e 

BDENF. 

Utilizou-se os 

descritores 

sofrimento 

psíquico e 

trabalhador de 

enfermagem. 

condicionam a 

sobrecarga e 

o desgaste do 

trabalhador, 

desencadeand

o o 

adoecimento 

dos mesmos 

com 

consequente 

sofrimento 

psíquico. 

1

7 

Transtornos 

mentais 

associados 

ao trabalho 

em 

profissionais 

de 

enfermagem

: uma 

revisão 

integrativa 

brasileira. 

Levantar 

estudos 

brasileiros 

com vistas a 

identificar a 

relação 

causal entre 

os transtornos 

mentais e o 

trabalho dos 

profissionais 

da 

enfermagem. 

Trata-se de 

uma revisão 

integrativa de 

estudos 

brasileiros do 

período de 

2010 a 2017. 

Para o 

levantamento 

bibliográfico 

foi utilizado o 

banco de 

dados da 

Biblioteca 

Virtual em 

Saúde. Por 

meio da 

associação 

entre os 

descritores e 

filtragem 

foram obtidos 

As pressões 

sofridas pelo 

trabalhador da 

enfermagem 

no ambiente 

laboral e as 

jornadas 

duplas de 

trabalho, 

associadas ao 

modo de 

enfrentamento 

do trabalhador 

e à baixa 

remuneração 

contribuem 

para o 

afastamento 

por 

transtornos 

mentais. 

Entretanto, se 

2018 



sete artigos. O 

método de 

exclusão foi 

aplicado 

àqueles que 

correspondiam 

a artigos 

repetidos, 

teses e os que 

não se 

enquadravam 

no objetivo do 

estudo. 

faz necessária 

a realização 

de estudos 

mais amplos. 

               De acordo com Bezerra (2006), os artigos científicos são contribuições 

destinadas a divulgar resultados de pesquisas, sua fundamentação teórica é por 

meio do levantamento bibliográfico e suas ideias são apresentadas e discutidas 

de forma sistematizada e lógica, contribuindo sempre para o avanço da ciência 

4º etapa: Consistiu em inúmeras leituras dos artigos, de maneira 

individual, para análise mais detalhada das informações e a identificação de 

dados que atendessem o objetivo do estudo. 

5º etapa: Interpretação dos resultados da pesquisa, após avaliação 

crítica dos critérios incluídos, identificando as conclusões e lacunas existentes. 

6º etapa: Apresentação da Revisão/Síntese do conhecimento. 

DISCUSSÃO 

Após serem exploradas as publicações definidas, foram relacionadas três 

categorias temáticas: relação causal entre a saúde mental e o ambiente de 

trabalho; perfil do enfermeiro líder e suas competências; e agravos relacionados 

ao esgotamento profissional da equipe de enfermagem. 

 

RELAÇÃO CAUSAL ENTRE A SAÚDE MENTAL E O AMBIENTE DE 

TRABALHO 



Os elementos predisponentes para o adoecimento mental da equipe de 

enfermagem são variáveis, contudo os mais destacados pelos autores são: a 

organização de trabalho, dupla jornada que acarreta em carga horária excessiva, 

cultura e política organizacional, desvalorização profissional, ausência de 

autonomia, fragilidade no relacionamento interpessoal, falta de recursos 

humanos e materiais, salário incompatível coma responsabilidade da profissão 

e baixa realização profissional. O desgaste físico e mental é altamente 

perceptível devido a essas condições.  

Em sua publicação Lima, et al, (2013), relaciona os fatores estressantes com as 

possíveis formas de melhoria, destacando a importância do acompanhamento 

de um profissional especialista em saúde mental, a valorização profissional, e a 

intervenção dos gestores de saúde em ações efetivas que favoreçam o ambiente 

de trabalho e as relações, além das condições estruturais, reduzindo assim o 

nível de estresse entre os profissionais.7 

O sofrimento moral também é um fator de estresse laboral, afinal o desrespeito 

às diferenças e a falta de limites implicam diretamente no ambiente em sua 

totalidade, podendo haver conflito com pacientes, familiares e entre os membros 

da equipe. É necessário acolher a diversidade de cada um, suas crenças e 

valores, afim de prover um ambiente harmonioso.5 

Outro fator presente no acometimento de transtornos mentais é o abuso de 

álcool, algo que impacta nos papéis sociais e profissionais, repercutindo de 

maneira negativa no atendimento. Não incomum, foi observada por Jordão, et 

al, a falta de comprometimento com o autocuidado dos profissionais de 

enfermagem.12 

 

PERFIL DO ENFERMEIRO LÍDER E SUAS COMPETÊNCIAS 

O perfil de liderança do gestor também sofre impactos com a política 

organizacional da empresa, visto que a maioria segue um modelo vertical de 

hierarquia, o que corrobora para a repercussão negativa entre as equipes. 

Quando o líder tem seu papel desempenhado de forma positiva, os benefícios 

são perceptíveis, como a melhora na relação entre os colaboradores, o aumento 



da satisfação no ambiente do trabalho e a motivação pessoal e profissional, 

fatores que interferem diretamente na assistência prestada.6,9  

É necessária a inovação nos modelos de administração, visto que o enfermeiro 

é linha de frente nos serviços de saúde, logo, é um profissional que precisa ser 

incluído nos processos de tomada de decisão afim de melhorar as condições 

laborais.2  

 

AGRAVOS RELACIONADOS AO ESGOTAMENTO PROFISSIONAL DA 

EQUIPE DE ENFERMAGEM 

A síndrome de Bournout tem se manifestado com uma frequência tão elevada 

que hoje é apontada como um problema de saúde pública, portanto, existe o 

alerta para as demais enfermidades ocupacionais para assim evitar o 

adoecimento profissional, o que se torna negativo para a comunidade como um 

todo.14 

Conforme estabelecido em legislação, é necessário notificar os casos de SB 

como parte dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, realizando uma 

busca sistematizada e permanente dos colaboradores que apresentem riscos 

para o desenvolvimento desse problema, evitando assim o adoecimento 

psíquico.8 

É necessário realizar um diagnóstico situacional para interferir nos fatores 

estressores destacados, visto que são observados na maioria dos casos. Além 

da compreensão desses fatores, não há possibilidade de detecção precoce para 

problemas associados a saúde mental dos profissionais de enfermagem.15 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista dos resultados obtidos é inegável que, embora o maior número de 

publicações seja nos últimos anos, o tema ainda é pouco abordado sendo que 

um dos motivos observados é a limitação dos estudos que, por vezes, ocorre por 

desinteresse na participação, desmotivação e por receio de retaliação por parte 

da empresa.  



A síndrome de Bournout é manifesta-se com frequência nos profissionais de 

enfermagem, portanto grande parte das publicações descreve esse problema, o 

qual é percebido tanto em profissionais assistenciais quanto em gestores. É 

necessário distinguir a SB de outras doenças de trabalho, afim de que haja um 

melhor acompanhamento, ou seja, personalizado para o profissional afetado. 

É possível associar a necessidade de um líder na equipe para que haja melhorias 

no ambiente de trabalho, visto que esse profissional tem a capacidade de 

relacionamento de forma coesa, ética, profissional e humana, o que gera 

efetividade e resolutividade nos processos de trabalho. 

É incontestável a necessidade de mais estudos acerca da saúde mental dos 

profissionais de enfermagem, visto que é uma classe em ascensão no país e no 

mundo. Caso não haja melhoria nos fatores estressantes a tendência é aumentar 

o número de profissionais doentes, o que impacta de forma negativa como um 

todo.  

Findamos nossa contribuição para este tema ressaltando a importância da 

formação de enfermeiros líderes para que haja qualidade de vida dos 

profissionais, buscando diminuir e, se possível, extinguir o esgotamento 

profissional, implicando positivamente na saúde da população como um todo, 

visto que uma equipe de enfermagem sadia tende a realizar um atendimento de 

excelência.  
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PERFIL DA RETINOPATIA DA PREMATURIDADE EM PUBLICAÇÕES 

NACIONAIS 

Amanda Kohler de Melo13, Beatriz Marques14, Maria Eugênia de Oliveira 

Sartório15, Rafaella Rodrigues Ferreira16,Gercino Faht17. 

 

INTRODUÇÃO: A retinopatia da prematuridade (ROP) é definida como uma 

doença vasoproliferativa, que acomete a retina de crianças que nascem 

prematuras. O agravo da doença pode levar a destruição da estrutura do globo 

ocular e consequentemente, a cegueira total e irreversível. (PEREIRA, 2018). 

Anualmente ocorrem aproximadamente 13 milhões de nascimentos prematuros 

e, devido ao aumento nas tecnologias, o índice de mortalidade desses Recém 

Nascidos Pré-termo (RNPT) tem diminuído significativamente. (PASTRO, 2019). 

Os casos de retinopatia em sua grande maioria não oferecem risco, regredindo 

de forma espontânea, porém existem algumas exceções que exigem 

acompanhamento, pois, podem evoluir para descolamento tracional da retina, 

levando a cegueira irreversível. (MALHEIRO, et al 2019). A internação desses 

bebês pré-termos ocorre muitas vezes em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

e com isso eles ficam expostos a oxigenoterapia. Essa exposição leva a várias 

consequências de efeitos tóxicos do oxigênio (O²), como a ROP, que é 

desencadeada devido a vascularização exagerada sobre a retina do Recém 

Nascido (RN). (PASTRO, 2019). No Brasil cerca de 15 mil crianças nascidas pré-

termo estão sujeitas ao risco de desenvolver a ROP em sua forma mais grave. 

A ROP é considerada a segunda maior causa de cegueira infantil no Brasil e 

uma das principais causas no mundo. (PEREIRA, 2018). Como fator de 

prevenção para complicações da doença, existe o rastreio da ROP, onde são 

realizadas múltiplas observações do fundo ocular até a vascularização da retina 
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do RN, este rastreamento é um fator de estresse para os pais e para o RN. 

(MALHEIRO, 2019). Neste contexto surgiu a questão que norteou este estudo: 

qual o perfil das publicações nacionais acerca da Retinopatia da Prematuridade? 

JUSTIFICATIVA: Estudos desta natureza destacam e permitem a reflexão sobre 

o agravo da retinopatia da prematuridade, e ainda demonstra a forma de 

prevenção de suas complicações. A equipe de enfermagem deve ser o agente 

principal nos cuidados aos RNPT para evitar futuros agravos a saúde do 

prematuro. OBJETIVO: Identificar o perfil das publicações nacionais acerca da 

retinopatia da prematuridade. METODOLOGIA: No período de agosto a 

setembro de 2019 foi realizada uma busca bibliográfica a partir de artigos 

científicos pesquisados na Biblioteca Virtual em Saúde utilizando os descritores 

Retinopatia da Prematuridade. Teve como critérios de inclusão: artigos 

completos, em português, publicados online, entre os anos 2014 a 2019. Foram 

encontrados 5.227 artigos na íntegra, destes, 2.147 de texto completos, 69 em 

língua portuguesa e 12 no período de 5 anos. Destes, foram selecionados 12, 

que após uma leitura minuciosa, foram excluídos 4 e finalmente selecionados 8 

que foram lidos integralmente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A retinopatia foi 

descrita pela primeira vez como fibrodisplasia retrolenteral por Theodore Laseter 

Ferry em 1942. Entre 1948 a 1952 houve uma epidemia relacionada ao uso da 

oxigenoterapia, sendo implantada a restrição de oxigênio, levando a uma queda 

da retinopatia da prematuridade, mas aumentando a mortalidade de prematuros. 

(SILVA, 2016). Quando um bebê prematuro é submetido a oxigênio suplementar, 

pode causar uma situação de hiperóxia, que leva a uma vasoconstrição, 

isquemia periférica, podendo causar a superprodução do Fator de Crescimento 

Endotelial Vascular (VEGF), estimulando a neovascularização da retina, 

aparecendo as demais complicações da Retinopathy of Prematurity (ROP), em 

RNPT que ficam expostos a grandes concentrações de oxigênio. (PASTRO, 

2019). Os fatores de risco associados ao surgimento da ROP são baixo peso ao 

nascer <1500 gramas, idade gestacional <32 semanas e administração da 

oxigenoterapia em grande concentração por um período de tempo maior do que 

o recomendado. (PEREIRA, 2018). Para o diagnóstico de ROP é necessária a 

realização de um exame de fundo de olho. Esse exame é um procedimento 

doloroso e desconfortável por mais que existam técnicas para diminuição desse 

desconforto para os RNs. (FACIO, 2016). Segundo a Sociedade Brasileira de 

Oftalmologia Pediátrica e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que 



o primeiro exame oftalmológico de fundo de olho seja realizado entre a quarta e 

a sexta semana de vida. Esse exame deve ser realizado somente por médicos 

capacitados. (PEREIRA, 2018). Nesse momento, o acolhimento dos pais é muito 

importante, já que estão passando por um momento conturbado e difícil. Alguns 

se sentem despreparados por falta de suporte da equipe médica e hospitalar e 

outros relatam o uso somente de termos técnicos por parte dos oftalmologistas, 

dificultando o entendimento desses pais. (FACIO, 2016). CONTRIBUIÇOES 

PARA A ENFERMAGEM: A importância dos estudos acerca da ROP com seus 

tratamentos e prevenções para a diminuição dos índices de mortalidade 

ocasionados por essa patologia, contribui de forma significativa no campo de 

atuação da enfermagem, pois, aprende-se por meio desses estudos a 

estabelecer, enquanto enfermeiros a assistência para esses pacientes. 

Compreende-se que a ROP é uma consequência de efeitos tóxicos 

desencadeada da vascularização exagerada sobre a retina do RN. (POSTRO, 

2019). Dessa forma, o planejamento da sistematização da enfermagem engloba 

todo o contexto do RNPT, onde são avaliados desde suas necessidades básicas, 

até seu contexto familiar, ressaltando a importância da atenção e orientação aos 

pais. A aplicabilidade de ações de enfermagem gera resultados efetivos 

tratando-se dessa temática, o enfermeiro assume a responsabilidade não 

apenas de atender as necessidades fisiológicas como também as sociais, 

promovendo educação em saúde e orientação aos pais e familiares. 

CONCLUSÃO: Em suma, ressaltamos a relevância de estudar e compreender 

os estudos da Retinopatia da Prematuridade (ROP) desencadeada devido à 

vascularização exagerada sobre a retina do RN, e sua relação com o processo 

de enfermagem. De acordo com Malheiro (2019) é notório que essa patologia 

pode gerar graves complicações ao RNPT, como a evolução para o 

descolamento tracional da retina, levando a cegueira irreversível. Dessa 

maneira, foi demonstrado que o enfermeiro possui autonomia para administrar e 

controlar os níveis da Oxigenoterapia, e que quando adotado medidas de 

prevenção o quadro dessas complicações reduz significadamente.  

DESCRITORES: Retinopatia da prematuridade, oxigenoterapia, cegueira.  
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EXPOSIÇÕES E RISCOS DO ENFERMEIRO EMERGENCISTA 

NO PRONTO ATENDIMENTO 

Adriano Yoshio Shimbo18, Gabrielle Meller², Laise Chemin³ 

 

INTRODUÇÃO: Algumas características dos hospitais públicos do Brasil 

principalmente nos setores de emergência como o serviço de pronto 

atendimento, podem contribuir para o agravamento de violência no trabalho 

contra o profissional de saúde, como: a superlotação, o ritmo acelerado, 

sobrecarga de trabalho e o déficit de funcionários. (FREITAS, et al, 2018). No 

processo de hospitalização, o paciente pode vivenciar sentimentos negativos, 

podendo reagir de maneira violenta aos estímulos. Portanto, situações de 

doença podem ser fontes geradoras de tensões, especialmente no ambiente 

hospitalar. (FERNANDES, PASSOSLL, 2018). Estudos mostram a exposição do 

profissional de enfermagem a alguns tipos de violência, sejam elas, físicas, 

verbais e psicológicas, vindas, do próprio paciente ou de seus familiares e 

acompanhantes. (FERNANDES, PASSOSLL, 2018). O profissional também 

presta seus cuidados a pacientes em estado de agitação psicomotora causada 

por transtornos de base orgânica ou mental, podendo ocorrer violência contra 

toda a equipe, ainda mais quando faltam profissionais com capacitação 

específica para uma abordagem segura aos pacientes com risco de 

agressividade. (PAGLIACE, et al,2017). Segundo Rodrigues 2017, como a 

enfermagem é uma profissão que agrega mais profissionais do gênero feminino, 

são as mulheres que estão mais vulneráveis e propensas a receber atos 

violentos. Loro 2016, afirma que o setor de urgência e emergência pode 

contribuir para o aumento da exposição aos riscos ocupacionais, pois se 

caracteriza pelo atendimento imediato e provisório às vítimas de trauma ou 

doenças imprevistas até o momento do diagnóstico. QUESTÃO 

NORTEADORA: Quais os riscos ocupacionais do profissional enfermeiro no 
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serviço de emergência descritos na literatura? OBJETIVO: Identificar os riscos 

ocupacionais do enfermeiro emergencista descrito na literatura científica. 

JUSTIFICATIVA: As duplas e extensas jornadas de trabalho favorecem o 

desgaste físico e emocional, resultando em situações conflituosas no ambiente 

de trabalho, seja ela com pacientes ou colegas de trabalho, resultando também 

em acidentes ocupacionais. É de extrema importância que a equipe tenha 

momentos de descanso, treinamentos para cuidados com acidentes de trabalho 

e um bom relacionamento com os colegas de trabalho e seus pacientes. 

(RODRIGUES, et al, 2017). METODOLOGIA: O presente trabalho trata-se de 

uma revisão da literatura realizada no mês de agosto e setembro de 2019, por 

meio de pesquisa eletrônica em bases de dados: Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizandos os 

seguintes descritores: enfermagem and emergência, violência no pronto socorro, 

riscos and enfermagem. Os critérios de inclusão: artigos completos, em língua 

portuguesa, publicados on-line, entre os anos 2016 a 2019. RESULTADO E 

DISCUSSÃO: Foram encontrados 08 artigos destes, após a leitura na integra 

foram selecionados 06 artigos, destes 01 não era adequado quando lido 

integralmente, repetidos 01. A amostra final deste estudo foi composta por 05 

artigos. Dentre a leitura dos artigos apresentados podemos perceber que 

chacotas, insinuações e descasos por parte dos profissionais tendem a agravar 

ou desencadear uma situação latente com o paciente alterado. Então os 

princípios éticos como, o respeito, a solidariedade e a empatia devem ser 

valorizados e colocados em prática no ambiente hospitalar, sendo possível 

diminuir as situações de violência contra os profissionais. Outros fatores podem 

aparecer, como os ambientes com excesso de ruídos, iluminação, falta de 

espaço, calor ou frio que acabam contribuindo para o aumento da irritabilidade 

dos doentes e dos profissionais, podendo desencadear comportamentos 

agressivos e também podendo influenciar no sofrimento e na qualidade da 

assistência do profissional, chegando ao enfrentamento inapropriado das 

situações de violência. As reclamações normalmente são pela demora e falta de 

profissionais gerando violência dentro do hospital. (FERNANDES, PASSOSLL, 

2018). Enfim os fatores organizacionais do trabalho no serviço de emergência 

interferem diretamente na qualidade do serviço de saúde prestado à população. 

Problemas dessa natureza possuem sua gênese na falta de comprometimento 



com a humanização do cuidado por parte de gestores, chefias e profissionais de 

saúde que compõem a equipe multiprofissional. Portanto, princípios como 

respeito, solidariedade, ética e reconhecimento humano devem ser valorizados 

por todos, sendo possível, diminuir as situações de violência nos espaços de 

trabalho da enfermagem. (FERNANDES, PASSOSLL, 2018). CONCLUSÃO E 

IMPLICAÇÕES: Diante os estudos podemos afirmar que devido a rotina corrida 

da enfermagem dentro do setor enfermagem corre alto risco de sofrer acidentes 

por contaminação de material perfuro cortantes, pois, os procedimentos 

invasivos e manuseios de materiais contaminados é mais frequente, sendo 

assim correm o risco de contrair doenças como a hepatite B (HBV), a hepatite C 

(HCV) e AIDS. No setor de urgência e emergência á inúmeras situações críticas, 

pois a maioria dos pacientes que procuram esse serviço muitas vezes encontra-

se em circunstâncias graves ou com algum risco de irem a óbito, assim, sendo 

essas unidades consideradas desgastantes tanto pela carga de trabalho quanto 

pelas tarefas exercidas. Esse desgaste pode ter reflexos negativos sobre a 

saúde do trabalhador. RESULTADOS ENCONTRADOS: Diante este estudo 

podemos confirmar que o excesso de trabalho e a espera no atendimento podem 

sim gerar uma tensão no ambiente hospitalar, gerando agressões verbais, físicas 

e psicológicas; resultando também em acidentes ocupacionais do profissional de 

enfermagem. Apresenta aspectos relacionados a problemas de gestão, 

processos de trabalho deficientes e alta demanda populacional dos pacientes. 

Os processos de trabalho englobam a forma de organização e dimensionamento 

de espaços de trabalho, enquanto que os problemas de gestão englobam a falta 

de infraestrutura e de recursos humanos e materiais. 

 DESCRITORES: enfermagem and emergência, violência no pronto socorro, 

riscos and enfermagem. 
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AULAS PRÁTICAS DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA EM 

ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Aline Jhuli Batista de Brito¹, Beatriz Vitoria Afonso¹, Tamirys Akemy Sakaki¹, 

Marcos Antônio Camargo Turmam¹, Vitória Sousa da Silva¹, Katia Renata 

Antunes Kochla². 

 

INTRODUÇÃO: Centrada no exame físico a Semiologia é a investigação e o 

estudo dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, centrados na 

realização do exame físico. A Semiotécnica diz respeito ao estudo e ensino da 

técnica e dos procedimentos necessários ao cuidar que sucedem ao exame 

físico (POSSO,2006). Com o passar dos anos a necessidade de uma formação 

generalista, porém com princípios técnicos as matrizes de educação para a 

Enfermagem foram se modificando. A transformação curricular do curso de 

Enfermagem, proposta pela Portaria n. 1.721, de 15 de dezembro de 1994, do 

Ministério da Educação, tornou obrigatório a presença de aulas de Semiologia e 

Semiotécnica para a formação do Enfermeiro, destarte essa disciplina passa a 

ser o alicerce para o “start” da formação profissionalizante nos cursos. A 

Semiologia e Semiotécnica na graduação em Enfermagem têm como objetivo 

contribuir para a formação profissional, por meio de práticas diárias que resultam 

no enfrentamento de questões e tomada de decisões, que visam o estímulo e 

desenvolvimento de um profissional autônomo-reflexivo. (CARVALHO, 

2012).Essas mesmas matérias possibilitam que os acadêmicos de Enfermagem 

pratiquem suas técnicas em um ambiente seguro e controlado, diminuindo assim 

as chances de ocorrências de erros na prática hospitalar. (NASCIMENTO, 

2012).A partir deste contexto a questão que norteou este estudo foi: Como 

ocorrem as aulas práticas de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem de 

uma Universidade privada no município de Curitiba-PR?. OBJETIVO: Relatar a 

experiência vivenciada nas aulas práticas de Semiologia e Semiotécnica de uma 

Universidade privada do município de Curitiba. JUSTIFICATIVA: A escolha do 

tema se deu pela relevância das práticas das técnicas básicas de enfermagem 

no processo de formação dos futuros enfermeiros. Os trabalhos dessa natureza 

possibilitam conhecer sobre a formação durante as aulas práticas do curso, além 

disso é possível aprender na prática e em bonecos desenvolvidos para isso, 

antes de executar nos próprios pacientes. Principalmente métodos de técnicas 



invasivas que causam dor ou certo desconforto ao ser humano, que é necessária 

certa habilidade para que sejam executadas. E nas aulas de Semiologia e 

Semiotécnica aprendemos todos esses procedimentos, desde a não 

contaminação dos materiais, ate a técnica em si. METODOLOGIA: Trata-se de 

um estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado no contexto da 

disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem, ministrada na primeira 

série do curso de Graduação em Enfermagem de uma Universidade privada 

localizada no município de Curitiba Paraná. As atividades foram realizadas no 

período de março/2019 a setembro/2019. Para a coleta de dados utilizamos um 

roteiro com os seguintes dados: divisão das turmas, preparo das aulas e 

conteúdos abordados.  A análise foi organizada em descrição das práticas da 

disciplina realizadas no Centro de Simulação realística. Este trabalho não foi 

submetido ao Comitê de Ética por se tratar de um relato de experiência 

observacional. Este trabalho não foi submetido a um comitê de ética, pois se 

trata de um trabalho acadêmico que não envolve seres humanos, e sim um relato 

de experiência de aula pratica. RESULTADOS: A disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica integra a matriz curricular obrigatória do curso de Bacharelado em 

Enfermagem, sendo desenvolvida nos 1º e 2º semestres do primeiro ano, 

dividida em 2 aulas teóricas e 4 aulas práticas por semana. A Semiologia e 

Semiotécnica abordam conteúdos teóricos que posteriormente serão aplicados 

em aulas práticas como registros de enfermagem, medidas de conforto e higiene 

do paciente e do ambiente, biossegurança, lavagem das mãos e calçamento de 

luvas, medidas de controle e prevenção de infecção, comunicação terapêutica, 

sinais vitais e medidas antropométricas, anamnese e métodos propedêuticos, 

exame físico completo detalhando cada região do corpo humano, vias de 

administração de medicamentos, entre outros. As aulas práticas são 

desenvolvidas no Cesup (Centro de Simulação – Universidade Positivo), onde 

os alunos contam com áreas que simulam um ambiente hospitalar, aparelhos e 

materiais de alta tecnologia desenvolvidos para as práticas clínicas. Durante as 

aulasa turma foi dividida em três grupos (A, B e C), cada um treinando uma 

técnica com um professor, ao final da manhã todos os grupos teriam passado 

por todas as técnicas e por todos os professores.O professor explica sobre 

determinada técnica, apresenta os materiais e demonstra como é realizada, 

dessa forma, são ofertados materiais para cada aluno desenvolver a técnica com 

a supervisão do professor. Além disso, tanto para as turmas matutinas quanto 



noturnas, são ofertados durante a tarde aulas extras para treinamento de 

habilidades analisadas em aulas práticas, com o auxílio de monitores de outros 

anos do curso de enfermagem para que os alunos obtenham uma melhor 

aprendizagem e aprimorem as técnicas. O ambiente do laboratório caracteriza 

um espaço favorável ao aprendizado, pois os estudantes têm a oportunidade de 

simular a realização de procedimentos que farão parte de sua vida profissional 

e, portanto, desenvolver e aperfeiçoar habilidades psicomotoras antes de um 

contato real com os pacientes. DISCUSSÃO: A relevância do conhecimento e 

aplicação correta da técnica é fundamental a fim de evitar falhas que possam 

comprometer os valores obtidos, interferindo na avaliação clínica e causando 

danos aos pacientes. A interpretação de sinais e sintomas favorece no aluno o 

raciocino crítico e a capacidade de julgamento sobre as ações a serem tomadas, 

para os devidos cuidados. Tornando-se então, indispensável a disciplina na 

graduação, por permitir praticar as técnicas, antes do contato direto com 

pacientes hospitalizados. (SANTIAGO, 2013).A disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica caracteriza-se como teórico-prática e representa o primeiro 

contato do estudante com o verdadeiro trabalho que é realizado com pacientes 

no hospital. (FRIAS; TAKAHASHI, 2002). Portanto é de fundamental importância 

a presença da disciplina na graduação, pois a maioria dos estudantes nunca teve 

contato com pacientes como profissionais, e precisam além de desenvolver 

habilidades técnicas, desenvolver a Empatia para se relacionar com os pacientes 

e a equipe de trabalho. CONCLUSÃO: Conclui-se, a partir das experiências e 

análises obtidas, que as atividades desenvolvidas através da prática de 

Semiologia e Semiotécnica no curso de Enfermagem da Universidade Positivo, 

permitiram aos estudantes a realização completa e correta de todas as práticas 

estudadas durante as aulas teóricas nas salas de aula, como, anamnese, 

registros de enfermagem, medidas de conforto e higiene do paciente e do 

ambiente, biossegurança, lavagem das mãos, calçamento de luvas, etc. As 

atividades práticas são de extrema importância, pois proporcionam aos 

estudantes a vivência em sua futura profissão, despertando seu interesse para 

uma possível especialização, e além disso, aproxima o paciente e o estudante 

desde o primeiro ano de sua graduação. IMPLICAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE: 

As aulas práticas citadas no contexto acima têm como objetivo preparar e 

equipar os acadêmicos em Enfermagem para a profissão, visto que é por meio 

dessas aulas que o estudante desenvolve compreensão a respeito do manejo 



adequado das técnicas de enfermagem, a vivência em um ambiente hospitalar 

e o cuidado com o ser humano. Dessa forma, tais aulas são de suma importância 

para construir profissionais mais humanos e responsáveis na área da saúde.  

DESCRITORES: Semiologia e Semiotécnica; Enfermagem; Relato de 

Experiência. 
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RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA: 

EVARUCI 

Maria Eduarda Polidoro Chauchuty19, Narjara dos Santos20, Michel M. Dalmedico21 

INTRODUÇÃO: Os pacientes críticos das unidades de terapia intensiva, na maioria das 

vezes, devido à instabilidade hemodinâmica e/ou respiratória, encontram-se sedados, 

dependentes de suporte ventilatório e hemodinâmico com vasopressores. Tais 

intervenções clínicas, apesar de assegurar na maioria das vezes a sobrevivência do 

paciente, corroboram para o desenvolvimento de lesão por pressão por aumentar a 

dependência para a mobilização no leito e no caso dos vasopressores por diminuir a 

perfusão periférica (COX; ROCHE, 2015). As condições clínicas e terapêuticas que 

expõem os pacientes de UTI a maior risco para lesão por pressão não estão 

contempladas nas escalas genéricas mais utilizadas como: Braden, Norton e Waterlow 

(SOUZA; ZANEI; WHITAKER, 2018). Nesta perspectiva, a EVARUCI (Escala de 

Valoración Actual del riesgo de desarrollar Úlceras por presión en Cuidados Intensivos) 

trata-se de um instrumento específico, com estabilidade da consistência interna e de 

fácil aplicação que auxiliará a avaliação de risco para lesão por pressão e a consequente 

implementação precoce de medidas preventivas em pacientes críticos (SOUZA; ZANEI; 

WHITAKER, 2018). JUSTIFICATIVA: As lesões por pressão adquiridas em hospitais 

são uma complicação dispendiosa e amplamente evitável que ocorre em uma variedade 

de contextos de cuidados agudos. Os pacientes admitidos na unidade de terapia 

intensiva têm maior risco de desenvolver este agravo. A utilização das escalas preditivas 

é fundamental para a atuação do enfermeiro, pois consiste num importante elemento de 

classificação de pacientes com maior suscetibilidade para LPP, ampliando estratégias 

de prevenção e controle deste agravo. (SOUZA; ZANEI; WHITAKER, 2018). 

OBJETIVO: Desvelar a factibilidade da escala EVARUCI para aplicação clínica dos 

enfermeiros de cuidados intensivos no que concerne a avaliação do risco e prevenção 

de LPP. METODOLOGIA: Trata-se de revisão bibliométrica eletrônica realizada durante 

o mês de setembro. A construção do referencial teórico baseou-se em metabusca 

realizada no Google Scholar mediante cruzamento dos descritores em ciências da 
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saúde (DeCS): Escala de Avaliação de Risco; Lesão por Pressão; Prevenção; Unidade 

de Terapia Intensiva. Combinados mediante aplicação do operador booleando “AND”. 

Os critérios de inclusão contemplaram estudos publicados entre 2016 a 2019, 

disponíveis na íntegra, nos idiomas inglês e português, e que correspondessem ao 

escopo da pesquisa. RESULTADOS: A EVARUCI é um instrumento para avaliar risco 

de lesão por pressão em pacientes adultos em cuidados intensivos que inclui fatores de 

risco específicos para pacientes críticos. A escala é composta de quatro itens: 

consciência, hemodinâmica, respiratório, mobilidade cujos pontos variam de 1 a 4, 

sendo acrescido um ponto se temperatura axilar ≥ 38°C, saturação de oxigênio < 90%, 

pressão arterial sistólica ≤100 mmHg, presença de maceração da pele, umidade, 

edema, cianose e/ou posição prona. O tempo de internação na UTI também é 

considerado, somando-se 0,5 à pontuação total para cada semana que o paciente 

permanece internado na UTI, até um máximo de dois pontos. A pontuação final varia de 

4 a 23 pontos, sendo que escores baixos indicam menor risco e escores mais elevados 

maior risco para lesão por pressão (GONZÁLEZ-RUIZ et al., 2001). DISCUSSÃO: O 

passo mais importante na prevenção de LLP é identificar com precisão os pacientes que 

correm o risco de desenvolver lesões. O objetivo da avaliação de risco do 

desenvolvimento de LPP é identificar indivíduos que precisam de medidas de prevenção 

com base nos fatores específicos que os colocam em risco. (PANCORBO et al., 2006). 

Mediante exposto, a escala EVARUCI apresenta alta sensibilidade e especificidade, 

além de um bom valor preditivo que permite a identificação precoce de lesões ou o 

paciente em risco (GARCÍA; PANCORBO; SOLDEVILLA, 2013). A escala consiste num 

instrumento específico para UTI, de fácil e rápida aplicação para avaliação de risco para 

lesão por pressão em pacientes críticos e que se encontra validada para aplicação em 

português. (SOUZA; ZANEI; WHITAKER, 2018). A EVARUCI preenche a lacuna das 

escalas genéricas, possibilitando ao enfermeiro avaliar com maior precisão o risco nos 

pacientes críticos, visando à implementação de medidas preventivas precoces e 

redução da incidência desse tipo de lesão. (SOUZA; ZANEI; WHITAKER, 2018). 

CONCLUSÃO: Os pacientes em estado crítico apresentam características peculiares 

em razão da gravidade das suas condições clínicas, pois requerem maior restrição ao 

leito, terapias complexas, procedimentos invasivos, maior tempo de permanência 

hospitalar e maior necessidade de manipulação, tornando-os mais susceptíveis a 

complicações e com maior probabilidade de desenvolver LPP, sendo, portanto, 

considerados grupo de risco para a ocorrência destas lesões. As suas particularidades 

clínicas que implicam no risco de ocorrência de lesões por pressão não são ponderas 

nas ferramentas convencionais de avaliação. CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE: Os 

pacientes de cuidados intensivos são uma população particularmente vulnerável ao 

desenvolvimento de LPP, como efeito da exposição multifatorial de determinantes 



intrínsecos e extrínsecos exacerbados na vigência da doença grave. Este cenário 

demanda uma atuação beira leito de alta performance do enfermeiro de cuidados 

intensivos, mediante a incorporação da prática clínica baseada em evidências que adota 

instrumentos validados cientificamente para a realização do cuidado. 

DESCRITORES: Escala de avaliação de risco; Lesão por Pressão; Prevenção; Unidade 

de Terapia Intensiva. 
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ESTRATÉGIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA REDUÇÃO DA BARIÁTRICA 

Carlos Monteiro22; Giovanna Martins¹; Larissa Sabino¹; Nayara S. de Oliveira¹; 

Wanessa A. da Costa¹; Wanderlei S. Wos² 

 

INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas diversas transições ocorreram no 

comportamento alimentar da população, principalmente entre os jovens, como 

resultado observa-se grandes mudanças nos hábitos alimentares, 

principalmente, devido a rede de “fast food” que progride cotidianamente (ADES 

& KERBAUY, 2019). Estudo do Ministério da Saúde (MS) apontou que, o número 

de obesos no país aumentou 67,8% entre os anos de 2006 e 2018 (BRASIL, 

2018). Para a confirmação diagnóstica de sobrepeso sugere-se o cálculo do 

Índice de massa corporal (IMC), elaborado por Adolphe Q; no qual o peso do 

paciente é dividido pelo quadrado de sua altura e obtém-se o resultado, caso 

esteja entre 30 e 30,9kg/m² a obesidade é indubitável, com grande potencial de 

se tornar uma obesidade mórbida(maior que 40kg/m²). A obesidade tornou um 

problema da saúde pública no Brasil, pois acarretam diversas doenças, como 

hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, entre outras. Como método de 

intervenção rápida e eficaz à obesidade, surgiram às cirurgias bariátricas, que 

ocasionam perda de peso por meio de restrição alimentar (tamanho e 

capacidade reservatória estomacal reduzida) ou desabsorção intestinal (desvio 

intestinal que reduz a trajetória do alimento e a absorção de nutrientes). A 

Gastroplastia, modelo mais utilizado, em Y de Roux (GYR), diminui a capacidade 

do estômago para 10%. Ressalta-se que, a cirurgia é indicada para os pacientes 

que apresentam IMC ≥40kg/m², devido à baixa probabilidade de alguém com 

obesidade mórbida emagrecer de forma saudável e obter IMC ≤35kg/m²,e para 

aqueles com IMC ≥35kg/m² que possuem comorbidades associadas, como 

hipertensão, diabetes(CONCEIÇÃO,2018).Dentre as principais complicações 
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pós cirurgia bariátrica estão náuseas, deficiência de vitaminas, minerais e 

proteínas, depressão, seroma, estenose, insuficiência respiratória, celulite de 

parede abdominal e doença do refluxo gastresofágico (VIEIRA e ISER,2018), e 

diante de tais complicações e do aumento no número de cirurgias observa-se a 

necessidade do reforço sobre a disseminação de orientações quanto à 

alimentação saudável e a prática de exercícios físicos regulares, tendo em vista 

a prevenção dos quadros de obesidade e sobrepeso e, consequentemente, da 

intervenção cirúrgica.JUSTIFICATIVA:  Os dados apontados pelo MS e o notório 

número de jovens e adultos em sobrepeso, além da relação das complicações 

supostamente desencadeadas pelo aumento de peso, despertaram o interesse 

no aprofundamento teórico e ampliação de conhecimento sobre a temática de 

relevância mundial. Desta forma, observa-se a necessidade de ressaltar a 

importância da Educação em Saúde (ES). Ademais, compete à equipe de 

enfermagem a promoção da saúde e a prevenção de agravos quando o 

problema já existe, principalmente no contexto de ganho excessivo de gordura, 

pois devido a carência de orientações e a precariedade da oferta de uma 

alimentação balanceada associada à falta da prática regular de exercícios 

físicos, os pacientes têm como primeira opção as cirurgias bariátricas quando se 

trata de emagrecimento. Com isso, evidencia-se os riscos apresentados pelas 

cirurgias bariátricas e os impactos que elas podem causar, sejam eles 

fisiológicos ou psicológicos.OBJETIVO: A presente revisão, tem como escopo 

fundamentar a obesidade; identificar o valor da Educação em Saúde para a 

prevenção da obesidade e das complicações que a cirurgia bariátrica pode 

suscitar, destacando os impactos positivos que essa diligência pode trazer para 

a equipe de enfermagem.MÉTODO: Revisão de literatura, a partir dos 

descritores:Obesidade; Cirurgia Bariátrica; Prevenção, nas bases de dados BVS 

e SCIELO realizada no período de julho de 2009 a julho de 2019. O Período de 

busca inicialmente foram os últimos 5 anos, porém devido ao baixo número de 

publicações relevantes foi ampliado para 10 anos, para o refinamento da busca, 

foi aplicado o operador booleano “OR” na seguinte combinação: “Obesidade" 

"OR" “Cirurgia Bariátrica” "OR" “Prevenção”. As bases de dados foram a BVS e 

a SCIELO.  Inicialmente foram encontrados 677 artigos na BVS e 7 na SCIELO. 

Após determinados os critérios de seleção: serem em língua vernácula, 

disponíveis na integra, no período de 2009 a 2019 e relevantes ao tema, foram 



aplicados como critérios de exclusão: serem em idioma estrangeiro, não 

disponíveis na integra, publicações anteriores a julho de 2009, repetidos ou de 

conteúdo não relevante ao tema. Inicialmente foram lidos os títulos e após 

elegidos realizou-se a leitura dos resumos e desta forma resultaram 4 artigos, 

que foram lidos na integra e selecionados por melhor representarem esta 

revisão. Um periódico da Revista Brasileira em Promoção da Saúde devido a 

sua relevância também foi incorporado.RESULTADOS: A obesidade quando 

evidenciada, exprime algumas patologias em companhia ao sobrepeso, sendo 

alusiva ao desenvolvimento de diabetes Mellitus tipo 2 e a hipertensão arterial. 

As complicações instigam o paciente a buscar uma assistência, que 

consequentemente recorrem a Unidade de Saúde da Família. Por esse motivo, 

a unidade de saúde, se torna um ambiente propício para a realização da ES, que 

possui como objetivo desenvolver no indivíduo a autonomia e a responsabilidade 

no cuidado de sua saúde. Por isso, é uma atribuição dos profissionais 

capacitados, promoverem uma educação inaugural, para advertir sobre uma 

futura complicação. Quando essa estratégia é mal executada, os índices de 

cirurgias bariátricas crescem, como relatou a Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Bariátrica e Metabólica (SBCBM), onde apontou que o índice de cirurgias 

realizadas entre os anos de 2012 e 2017 aumentou 46,7%. É importante 

ressaltar que a cirurgia somente é indicada após os tratamentos clínicos e 

comportamentais serem considerados ineficazes e que apesar da bariátrica ser 

considerado um método eficaz quando realizada, traz prejuízos fisiológicos, a 

curto e longo prazo que nem sempre são ponderamos pelo paciente. Desse 

modo, evidenciamos a premência de um novo plano, visando notar como tal 

assunto se apresenta com um caráter multidisciplinar, podendo ser corroborada 

por fatores de ordem social, psicológica, fisiológica e situacional. Se mostrando 

como uma doença multifatorial, a obesidade necessita de uma equipe 

diversificada e orientada para executar a ES, para potencializar a prevenção e 

promoção da saúde. A família deve ser inserida como parte do plano, em razão 

de possuir um papel de extrema importância para que a intervenção terapêutica 

possa evoluir, não somente no processo de aconselhar, mas também no 

acompanhamento e na participação diária do 

tratamento.CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: No 

âmbito hospitalar, o investimento na prevenção da obesidade reduz a internação, 

evita as complicações no pós-operatório, reduz custos e também evita 



transtornos psicológicos futuros que os pacientes pós-bariátrica tendem a 

desenvolver, já na atenção primária, otimiza as ações do enfermeiro na 

prevenção de agravos, atende as diretrizes do Sistema único de Saúde além de 

melhorar a qualidade de vida do indivíduo em sobrepeso ou 

obesidade.CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nota-se como a ES para prevenção da 

obesidade é vital para família e paciente, pois aumenta e melhora a qualidade 

de vida. O Comitê de Especialistas em Planejamento e Avaliação dos Serviços 

de Educação em Saúde da OMS alega que “o foco da educação em saúde, está 

voltado para a população e para a ação’’, se tal ação fosse realizada com 

eficácia, adviria uma redução aos riscos de uma cirurgia bariátrica, 

proporcionando um tratamento saudável sem intervenção cirúrgica. O 

relacionamento entre um grupo influencia decisivamente no comportamento de 

cada um, englobando expectativas, afetividade e poder, desse modo, quando 

estabelecido um grupo que vivencia adversidades semelhantes, proporciona-se 

um ambiente confortável para que ocorra uma troca de experiências. Portanto, 

é vantajoso desenvolver dinâmicas acerca da obesidade e suas comorbidades 

em grupos, para favorecer o estabelecimento desses vínculos e de todos os 

fenômenos positivos decorrentes dessa estratégia. Desse modo é necessária 

uma intervenção interprofissional para elaborar estratégias eficientes e promover 

um tratamento efetivo e singular de modo a prevenir a obesidade, analisando o 

ser humano como um ser biopsicossocial. 

DESCRITORES: Obesidade; Cirurgia Bariátrica; Prevenção. 
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SÍNDROME DE BURNOUT COMO DETERMINANTE DE TURNOVER ENTRE OS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 
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INTRODUÇÃO: A rotatividade (Personnel Turnover) de enfermagem é definida como 

sendo a flutuação entre as entradas e saídas de colaboradores, ou, ainda, apenas pelo 

número de desligamentos em relação aos colaboradores que trabalham na instituição 

(RUIZ; PERROCA; JERICO, 2016). A incidência de turnover entre os profissionais de 

enfermagem é multifatorial, no entanto, a literatura científica internacional aponta uma 

relação positiva e função preditora da síndrome de burnout para o turnover entre esses 

profissionais. Ou seja, quanto mais indivíduos desenvolvem burnout, maior o risco de 

aumento nas taxas de absenteísmo, presenteísmo, e, por fim, turnover. (SILVA; NORA; 

OLIVEIRA, 2017). A incidência de burnout entre os profissionais no campo da saúde 

tende a ser maior do que na população ativa geral. A síndrome de burnout é um conjunto 

de sintomas que emergem como resposta a estressores interpessoais crônicos no 

ambiente de trabalho. As três dimensões-chave: exaustão emocional (EE), 

despersonalização ou cinismo (DE), realização profissional (RP) colocam a experiência 

profissional dentro de um contexto que envolve a percepção que a pessoa tem de si 

própria e do ambiente em que realiza suas atividades laborais, resultando em 

distanciamento do trabalho e um sentimento de ineficácia e falta de realização. 

(MASLACH; LEITER, 2016). Na terceira e última dimensão, observa-se um sentimento 

de insatisfação com o trabalho e as atividades desempenhadas, sentimento de 

incompetência, baixa autoestima, fracasso profissional e tendência do trabalhador de 

se auto avaliar de forma negativa. JUSTIFICATIVA: a escassez de profissionais de 

enfermagem qualificados e os altos índices de rotatividade destes profissionais nos 

serviços de saúde são atualmente uma questão global (RUIZ; PERROCA; JERICO, 

2016), a ocorrência de turnover pode causar impactos diretos na performance e na 

gestão dos serviços de saúde. OBJETIVO: Descrever a inter-relação da síndrome de 

burnout e a ocorrência de turnover entre os profissionais de enfermagem a partir de uma 
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revisão bibliográfica. METODOLOGIA: Pesquisa bibliométrica realizada durante o mês 

de setembro, por meio de pesquisa eletrônica. A construção do referencial teórico 

baseou-se no cruzamento dos descritores em ciências da saúde (DeCS) e seus 

sinônimos: Esgotamento Psicológico (Síndrome de Burnout); Profissionais de 

Enfermagem; Reorganização de Recursos Humanos (Rotatividade ou Turnover); Saúde 

do Trabalhador. Os critérios de inclusão foram publicações no período de 2016 a 2019, 

nos idiomas inglês e português disponível na íntegra no Google Scholar. 

RESULTADOS: O enfermeiro, principalmente na área hospitalar, pode ser acometido 

pelo Burnout. Na vigência da síndrome, torna-se vulnerável a prejuízos físicos e 

psquícos, podendo atingir o paciente e a instituição hospitalar com piora da qualidade 

assistencial de enfermagem, diminuição da sua eficácia e, assim, influenciar de maneira 

negativa os colegas de trabalho, podendo até mesmo vir a se ausentar/desligar do 

emprego (SANCHEZ, 2016). A sobrecarga de trabalho, o baixo nível de suporte, os 

conflitos interpessoais, o contato com a morte e a preparação inadequada são alguns 

dos fatores predisponentes para o desenvolvimento da síndrome (SANCHEZ, 2016). Os 

impactos da síndrome de Burnout no que concerne à ocorrência de turnover afetam 

tanto os profissionais quanto as organizações, elevando gastos com contração e 

treinamento de pessoal, gastos com absenteísmo por adoecimento e perda de mão de 

obra qualificada. Observa-se ainda a redução na qualidade do atendimento aos 

pacientes, o que afeta a reputação da instituição enquanto prestadora de serviços de 

saúde. (SILVA; NORA; OLIVEIRA, 2017). A sobrecarga de trabalho contribui para o 

esgotamento, reduzindo a capacidade das pessoas de atender às demandas do 

trabalho. Quando esse tipo de sobrecarga é uma condição crônica de trabalho, há pouca 

oportunidade para descansar, recuperar e restaurar o equilíbrio. (MASLACH; LEITER, 

2016). DISCUSSÃO: A rotatividade é uma preocupação mundial pelo alto custo para as 

organizações de saúde e por afetar o ambiente de trabalho em relação à qualidade da 

assistência e segurança do paciente/colaborador. O turnover contribui para um aumento 

dos custos administrativos, redução da produtividade e ineficiência organizacional pela 

substituição de um colaborador capacitado.  (RUIZ; PERROCA; JERICO, 2016). Os 

custos da rotatividade dos profissionais de enfermagem podem ser estimados pela 

ferramenta Nursing Turnover Cost Calculation Methodology (NTCCM), que é dividida 

em duas categorias de custo: pré-contratação (recrutamento, vagas e efetivação) e pós-

contratação (treinamento, diminuição da produtividade do recém-admitido e do 

desligado e rescisões). (JONES 2004). CONCLUSÃO: A Síndrome de Burnout é 

consequência de um ambiente de trabalho sem condições adequadas, no qual, a 

permanência prolongada do trabalhador resulta em problemas sobre sua saúde física e 

mental. A síndrome de burnout é um indicador de carreiras insustentáveis, pois evoca 

aspectos indesejáveis em múltiplas variáveis relacionadas às condições de trabalho, na 



qual, o turnover representa a falência dos mecanismos de coping. Cabe salientar que o 

turnover é um sintoma defensivo do profissional que foi cronicamente exposto à fatores 

estressores no ambiente laboral, logo, os gestores dos serviços de saúde devem 

conceber estratégias de identificação precoce da síndrome de burnout, bem como, 

reconhecer a importância de investir na saúde do trabalhador. CONTRIBUIÇÕES PARA 

A SAÚDE: frente ao exposto, apresentou-se uma base de conhecimentos que apontam 

a interface entre a síndrome de burnout e a ocorrência de turnover enquanto expressão 

máxima da dimensão Realização Profissional, apontando para a necessidade de 

investimentos institucionais para prevenção deste agravo. 

DESCRITORES: Esgotamento Psicológico; Profissionais de Enfermagem; 

Reorganização de Recursos Humanos; Saúde do Trabalhador. 

REFERÊNCIAS: 

JONES, C.B. Revisiting nurse turnover costs. J Nurs Adm. v. 34, n. 12, p. 562-70. 2004. 

MASLACH, C.; LEITER, M.P. Understanding the burnout experience: recent research 

and its implications for psychiatry. World Psychiatry. v. 15, n. 2. 2016. 

RUIZ, Paula Buck de Oliveira; PERROCA, Marcia Galan; JERICO, Marli de Carvalho. 

Custo da rotatividade da equipe de enfermagem em hospital de ensino. Rev. esc. 

enferm. USP, São Paulo,  v. 50, n. 1, p. 101-108,  Feb.  2016 

SANCHEZ, F.F.S; OLIVEIRA, R. Aspectos mediadores e desencadeadores da 

síndrome de burnout nos enfermeiros. Cuidarte Enfermagem, Jundiaí, v. 10, n.1, p.61-

67. 2016 

SILVA, A. A.; NORA, M.; OLIVEIRA, M. Z. A função preditora da síndrome de Burnout 

para o turnover nos profissionais de enfermagem. Avances en Psicología 

Latinoamericana, v. 35, n. 3, p. 433-445. 2017. 

  



A SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SETOR 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

Anny Lys Warpechoski26, Amabel Mattos1, Lorena Almeida1, Marinéia Silva2, 

Gercino Faht3 

 

INTRODUÇÃO: Na área da saúde, os profissionais de enfermagem são 

considerados a classe de maior risco de adoecimento, desgaste e estresse. O 

ambiente hospitalar é qualificado como um trabalho de forte carga emocional, 

pois o trabalhador entra constantemente em contato com a vida e a morte, há 

varias demandas de tarefas e vários graus de atividades que ele precisa 

controlar, e quando não controlado levando-o a frustração, ao estresse e outros 

agravos psíquicos (KIRCHHOF, 2009). Cabe ressaltar que a prevalência de 

sintomas depressivos e suicídio, que corresponde ao processo e causas de 

morte provocados pela própria vítima, é elevada entre os profissionais da saúde 

(BARBOSA, 2012). A equipe de enfermagem é composta por diferentes 

categorias de profissionais que assumem funções que podem ser 

complementares até distintas e privativas. Fazem parte da equipe o enfermeiro, 

o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e o parteiro, titulares de 

diplomas ou certificados nos termos da lei, inscritos no Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN) da respectiva região, conforme Decreto-lei nº 94.406/87 

que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, sobre o exercício da 

enfermagem. Salienta-se ainda que a prevalência é influenciada pelo estresse 

do ambiente e processo de trabalho, que interfere significativamente na vida 

laboral destes profissionais, com impacto na qualidade de vida. (BARBOSA, 

2012). OBJETIVO: Pontuar os principais fatores que impactam na Saúde Mental 

dos Profissionais de Enfermagem do setor de Urgência e Emergência. 

JUSTIFICATIVA: É de suma relevância estudar e compreender os fatores que 
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impactam na saúde mental dos Profissionais de Enfermagem do setor de 

Urgência e Emergência, para que através da compreensão se busque soluções 

que possam amenizar os efeitos dos elementos produtores de adoecimento. O 

trabalho enfatiza esses fatores. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão 

narrativa da literatura, de artigos encontrados em banco de dados eletrônicos: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)  e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e em  revistas científicas em saúde, 

publicados entre 2007 e 2019. Para a realização desta revisão, através dos 

critérios de inclusão e exclusão foram selecionados cinco artigos com 

abordagem do tema, que  posteriormente  foram  analisados. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os profissionais de enfermagem são considerados a classe de 

maior risco de adoecimento, desgaste e estresse e são muitos os fatores 

impactantes. A OMS define saúde mental como "um estado de bem-estar no 

qual um indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os 

estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para 

sua comunidade". São muitos os fatores que podem impactar na Saúde Mental 

dos Profissionais de Enfermagem do setor Urgência e Emergência. Santos 

(2019), mostram em pesquisa, os fatores estressores para a equipe de 

enfermagem do setor de emergência de um hospital público, divididos em 5 

categorias. Categoria 1 - Dimensionamento Inadequado da Equipe de 

Enfermagem. Na emergência do hospital em estudo ocorre uma inadequação 

desse dimensionamento, visto que o quantitativo dos profissionais de 

enfermagem não está de acordo com o preconizado e, assim, tanto deixam a 

desejar em suas atividades assistenciais e gerenciais, quanto expõem estes 

profissionais a riscos psicológicos e físicos. Categoria 2 - Exposição ao Estresse-

O estresse e outros fatores existentes na emergência são responsáveis pelo 

surgimento de doenças na equipe de enfermagem, pois sua exposição ocorre de 

forma contínua. Como forma física do cansaço, foram relatados sintomas 

clássicos como dor de cabeça, nos membros inferiores e coluna, que foram 

atribuídas ao ritmo de trabalho no PS. Condições inadequadas de trabalho falta 

de materiais nas unidades de saúde, principalmente no setor público, é um 

problema antigo na saúde e apresenta-se como uma das maiores causas de 

sofrimentos no trabalho para a equipe de enfermagem. Dificuldade de 

relacionamento com pacientes e acompanhantes. A pressão e sobrecarga 

causadas por parte dos acompanhantes se torna mais um fator a que a equipe 



de enfermagem está exposta e que pode levá-la ao cansaço e estresse, 

acometendo sua saúde mental. Categoria 3 - Prazer em ir trabalhar. Apesar da 

exposição ao estresse, é possível perceber que há prazer dos profissionais em 

ir para o trabalho, seja por estar empregado ou simplesmente por gostar da 

profissão que exerce. Categoria 4 - Atividades desenvolvidas pelo profissional 

da enfermagem no setor de Emergência. Na emergência a divisão das atividades 

de enfermagem entre enfermeiros e técnicos de enfermagem existe, porém, 

devido à sobrecarga de trabalho, enfermeiros realizam tanto a gerência e 

supervisão das tarefas, quanto à assistência e prestação dos cuidados básicos. 

Categoria 5 - Deficiência na Atenção Básica. Enquanto a atenção primária e 

secundária não estiver com uma equipe mínima exercendo suas funções de 

forma adequada, as pessoas optarão pelas emergências, onde sabem que 

encontrarão uma equipe de saúde pronta para atendê-las. CONTRIBIÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: O risco de suicídio entre os profissionais de 

enfermagem está associado à presença dos fatores como a depressão, baixa 

realização pessoal e Síndrome de Burnout. Os fatores que contribuem para a 

depressão e influenciam o risco de suicídio são: depressão, ambiente de 

trabalho, conflitos familiares, conflitos interpessoais no ambiente de trabalho, 

estado civil, estresse, falta de autonomia profissional, insegurança em 

desenvolver atividades, jovens adultos, maior nível educacional, plantão noturno, 

renda familiar, sobrecarga de trabalho (SILVA, 2015). A sobrecarga de trabalho, 

rodízios de horários e sistema de plantão são fontes de pressão para os 

profissionais no exercício de suas atividades, e o prolongamento da jornada de 

trabalho acaba intensificando o desgaste físico e psicológico do trabalhador, 

resultando em fator desencadeante de estresse e sofrimento mental (PINHO, 

2007). Necessidade de estratégias de enfrentamento para mitigação dos danos 

causados pelos fatores que levam à depressão e que influenciam o risco de 

suicídio nos trabalhadores dessa categoria profissional. CONCLUSÃO: 

Considerando ser uma revisão narrativa da literatura, esta pesquisa limita-se em 

enfatizar os fatores de maior impacto na saúde mental dos profissionais de 

enfermagem do setor Urgência e Emergência, apontados nos estudos acima 

mencionados. Sabendo-se que o pessoal de enfermagem de uma unidade de 

emergência constitui uma categoria profissional submetida a um processo de 

trabalho desgastante com características de alta demanda e intensos conflitos e 

relacionado à maior ocorrência de agravos à sua saúde física e mental, é preciso 



que essa categoria repense sua própria prática e condições ocupacionais 

precárias e as organizações implantem e implementem novas políticas de 

trabalho, no sentido de prevenir as doenças ocupacionais, e, consequentemente, 

melhorar a qualidade do serviço e assistência de enfermagem prestada nesse 

setor de tantas intercorrências (PINHO, 2007). Torna-se imprescindível a 

identificação precoce desses sinalizadores e a elaboração de estratégias de 

enfrentamento individuais e institucionais,  para que seja possível a mitigação 

dos danos causados pelos fatores que levam à depressão e que influenciam o 

risco de suicídio nos trabalhadores dessa categoria profissional. 

DESCRITORES: Saúde Mental; Enfermagem em Emergência.  
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AS ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO FRENTE AOS DESAFIOS 

ENFRENTADOS PELAS MÃES NO CUIDADO AO RECÉM-NASCIDO 

Gabriela Machado¹, Mariana Fatima Zattera27, Rafaela Andrade dos Santos1, 

Renata Rayssa Mendes de Aguero¹, Gercino Faht² 

 

INTRODUÇÃO: Mesmo em uma sociedade modernizada, repleta de recursos e 

tecnologias, infelizmente todo ano mais de 3 milhões de recém-nascidos (RN) 

vão a óbito antes do primeiro mês de vida, e estes óbitos neonatais na maioria 

das vezes são por causas evitáveis e relacionados as dificuldades e erros 

prestados pela mãe no puerpério. (LUCENA, 2018). Sendo assim, o 

conhecimento científico e o cuidado que será prestado pela mãe precisa de um 

olhar mais atencioso dos profissionais de enfermagem, pois a chegada do 

recém-nascido apresenta um novo mundo cheio de dificuldades, que estabelece 

novas prioridades, formas de agir, modo de pensar, e rotinas que agora não 

envolvem mais somente a mãe e o filho, mas um compromisso intenso com 

envolvimento ativo de toda a família. (DEMARCH, 2017). Um cuidado muito 

importante e que as mães apresentam grandes dificuldades são em ralação a 

amamentação. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o aleitamento 

materno exclusivo (AME) nos primeiros seis meses de vida considerando que o 

leite materno é completo em condições nutritivas e imunológicas e não há 

necessidade de ser substituído por nenhum outro produto natural ou artificial. 

Outro cuidado inevitável que assusta muitas mães na assistência puerperal é o 

banho. Sendo muito importante ser ensinado e realizado de forma humanizada, 

como um momento relaxante e, visando oferecer aos bebês a sensação de estar 

no ambiente intrauterino, gerando conforto e segurança para a criança. (LOPES, 

Thaís Rosental Gabriel et al, 2017). Sendo assim é necessário salientar a 

relevância da educação em saúde, buscando a maior qualidade de vida para o 

recém-nascido e sua família, sendo a participação da família indispensável, uma 

vez que atua como uma rede de apoio significativa para assessorar no início, 
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bem como durante toda a manutenção das práticas de cuidados humanizados. 

(LUCENA 2018). Essa complexidade, exige do profissional de enfermagem um 

olhar individualizado, humanizado e integral a puérpera e ao recém-nascido. 

Potencializando está assistência com orientações sobre cuidados básicos, como 

o banho, hipotermia, cuidado com quedas, aleitamento materno, 

empoderamento da mulher, participação ativa do pai e toda a família. 

(CHEMELLO, 2017). Enfim, a maternidade é uma nova realidade que transforma 

não somente a vida da mãe, mas de toda a família. A preservação da qualidade 

de vida do bebê, através de um cuidado eficiente é imprescindível, se atentando 

a promoção e prevenção da saúde, contribuindo sempre para o seu crescimento 

e desenvolvimento saudável. A partir deste contexto, este estudo tem como 

questão norteadora: Quais os principais desafios enfrentados pelas Mães em 

relação aos cuidados do recém-nascido? JUSTIFICATIVA: O estudo dessa 

teoria mostra a importância de auxiliar as mães no período neonatal do bebê, 

diminuindo os índices de mortalidade deste período. Apresentando o papel da 

assistência de Enfermagem na vida do recém-nascido e toda a família. 

OBJETIVO: Compreender e descrever os maiores desafios enfrentados pelas 

mães em relação ao cuidado do recém-nascido, estabelecendo soluções na 

assistência de enfermagem. METODOLOGIA: Este trabalho foi realizado sob a 

forma de revisão bibliográfica objetivando reunir e sintetizar estudos publicados 

em periódicos nas bases de dados da BVS e SCIELO avaliando artigos e 

monografias que fizessem referência ao tema "cuidado do recém-nascido” e 

“desafios da maternidade”. Para isso, foram inicialmente identificados os 

trabalhos sobre o tema disponíveis na literatura científica publicados entre os 

anos de 2017 a 2019, após a fase de identificação os trabalhos foram revisados, 

por meio de leitura seletiva, a qual representou etapa determinante para escolha 

do material. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A maternidade é uma nova 

realidade em que a mulher passa por intensas transformações, onde se afloram 

seus sentimentos, conquista a realização, mas também é repleta de medos e 

dificuldades impostas pela chegada do bebê e pelos cuidados exigidos nesta 

nova fase. Estabelecendo novas prioridades, formas de agir, modo de pensar, e 

rotinas que agora não envolvem mais somente a mãe e o filho, mas um 

compromisso intenso com envolvimento ativo de toda a família. (DEMARCH, 

Rafael Fernandes et al, 2017). CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: 

Assim, é de estrema importância necessidade de implantar um cuidado integral 



a puérpera e ao recém-nascido. Potencializando a assistência dos enfermeiros 

com as orientações sobre cuidados básicos, como o banho, promoção do 

aleitamento materno, empoderamento da mulher e vínculo do profissional com a 

família. De forma a tornar mais evidente essa estratégia de cuidado e, assim, a 

contribuir para o acompanhamento, crescimento e desenvolvimento saudável do 

recém-nascido. (LUCENA, Daniele Beltrão de Araujo et al, 2017). Desta maneira 

é indispensável que a enfermagem comece a investir, de maneira mais incisiva, 

na realização de ações de educação em saúde como meio estratégico para 

alcançar mudanças de hábitos e comportamentos prejudiciais das mães em 

relação aos seus filhos, ampliando o acesso delas com as tecnologias e 

conhecimentos, favorecendo um cuidado mais seguro. (LINHARES, Eliane 

Fonseca et al.2017). Sendo assim, os cuidados intrínsecos relacionados as 

fases do pós-parto do RN nascido, da mãe da família são de principal 

importância para o processo de crescimento e desenvolvimento da criança. A 

enfermagem precisa ainda desmistificar e romper as barreias, melhorar a 

assistência prestada à mãe e seu filho, reduzindo a mortalidade infantil, 

promovendo a qualidade de vida e declinando as desigualdades em saúde. 

(FILHO, Iel Marciano de Moraes et al. 2017). CONCLUSÃO: Com base nos 

estudos a relação estipulada entre a equipe de enfermagem e as mães com os 

bebês mostra que a cada 3 milhões de recém-nascidos que vão a óbito, são 

causas evitáveis pela mãe no puerpério se tivessem um conhecimento adequado 

passado pela equipe multidisciplinar de enfermagem. Uma das maiores 

dificuldades enfrentadas pelas mães no pós-parto é a amamentação e o banho, 

com o suporte dos familiares e da equipe de enfermagem podendo auxiliar a 

mãe neste período. Sendo assim é necessário salientar a relevância da 

educação em saúde no período em que a mãe se encontra, preservando a 

qualidade de vida, através de cuidados eficientes, se atentando a promoção e 

prevenção da saúde, contribuindo sempre para o seu crescimento e 

desenvolvimento saudável. 

 

DESCRITORES: Recém-Nascido, Cuidados de Enfermagem, Assistência. 
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CONHECIMENTO DE ADOLESCENTES EM FASE ESCOLAR SOBRE IST 

Lucas Munhoz Mazzaferro28, Juliana Ferreira da Costa 29, Nayara Santana de 

Oliveira30, Viviane Nogueira Santos 31, Luiz Claúdio Sobrinho do Nascimento 32 

 

INTRODUÇÃO: As Infecções Sexualmente Transmisíveis (IST), são causadas 

por bactérias, vírus ou outros microorganismos e sua principal via de transmissão 

é a relação sexual, seja ela oral, vaginal ou anal com o indivíduo contaminado 

sem o uso de preservativo, independente de orientação sexual. Outra forma de 

transmissão é pelo sangue contaminado, por meio de compartilhamento de 

agulhas para uso de drogas injetáveis ou transfusões sanguíneas, além da 

transmissão vertical (via transplacentária). Dentre as IST’s destacam-se o 

HIV/Aids, HPV, Herpes genital, Sífilis, Hepatite B e C e Gonorréia, pois são as 

de maior incidência, estas e as demais infecções caracterizam um problema de 

saúde pública.(SILVA, André Teixeira at al., 2015) Entende-se como 

adolescentes indivíduos de 12 a 18 anos de idade, período o qual os mesmos 

passam por mudanças biopsicossociais que os levam a apresentar 

comportamentos que lhes causam risco à saúde. O uso de drogas lícitas e ilícitas 

e a prática de relações sexuais sem preservativo e de múltiplos parceiros, são 

fatores que propiciam a vulnerabilidade desses jovens a adquirirem IST. (Silva, 

RAR et al., 2016). No ano de 2012, o Brasil apresentou uma incidência de HIV 

de 11,8 por 100 mil habitantes entre os jovens de 15 a 24 anos, o que demonstra 

um resultado expressivo de adolescentes e jovens infectados pela respectiva 

infecção, os índices no entanto, não sofreram redução considerável com o 

passar dos anos para esta faixa etária. (NEVES, Rosália Garcia et al. 2017) 

Sabe-se que ações de promoção a saúde e nela inserida a educação em saúde, 

são fatores primordiais para estabelecer a prevenção das IST’s, para isto, é 

necessário que os profissionais da área tenham ciência do conhecimento que 
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seu público detém sobre a temática, para que as medidas e atividades de 

promoção sejam pontuais e resolutivas.  Por tanto, o presente trabalho se 

norteou na questão: Qual o conhecimento prévio de adolescentes em fase 

escolar sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis? Com o objetivo de 

identificar a partir da literatura nacional, o conhecimento dos adolescentes sobre 

IST. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, cujo 

levantamento bibliográfico foi realizado em outubro de 2019 e para a pesquisa 

foi utilizada a base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). O booleano 

‘’AND’’ foi utilizado para resultados mais precisos, no período de 2009 a 2019, 

pois a literatura traz pouco volume de artigos referentes a temática. Foram 

utilizados os descritores indexados nos Descritores em Ciência da Saúde 

(DeCS): Conhecimento; Adolescentes; Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

Foi aplicado a seguinte combinação para pesquisa: Conhecimento ‘’AND’’ saúde 

do adolescente; Conhecimento ‘’AND’’ doenças sexualmente transmissíveis. 

Foram usados como critérios de inclusão: estarem no idioma português, 

disponíveis na integra, no período de 10 anos, e serem relevantes ao tema. Dos 

critérios de exclusão: serem de idioma estrangeiro, não publicados na integra, 

repetidos ou não relevante ao conteúdo. Inicialmente, foram encontrados 7.744 

artigos, após aplicado os critérios de inclusão e exclusão, restaram 66 artigos, 

sendo 37 repetidos. Desse modo, os 29 artigos restantes passaram por processo 

de avaliação no qual foram selecionados 5 artigos que melhor se adequam a 

revisão proposta.    RESULTADOS E DISCUSSÕES: Após a análise dos artigos, 

foi constatado que muitos adolescentes tem o conhecimento sobre a 

transmissão de IST’s, mas isso não se faz um resultado conclusivo, já que 

afirmar “conhecer uma doença” pode significar apenas ter ouvido falar dela. 

Evidenciou-se também que deter o conhecimento sobre o tema não determina a 

adoção de atitudes efetivas na prevenção, uma vez que eles, muitas vezes, 

possuem condutas associadas que os fazem mais vulneráveis à contração 

destas infecções, como: não uso de preservativo em todas as relações sexuais; 

consumo de bebidas alcóolicas e de drogas ilícitas (Silva, RAR et al., 2016). Em 

relação aos meios de acesso a informações sobre DST/HIV pelos jovens, os 

mais comuns em ordem decrescente foram: escola, mídia (televisão, rádio, 

revistas, jornais, internet), serviços de saúde, pais (COELHO et al., 2011). 

Observando os meios de acesso, vemos como a escola tem papel fundamental 

na instrução de adolescentes sobre IST’s.  É importante que essa educação seja 



incluída em todos os anos adaptando-as para as respectivas idades, além de 

sempre retomar as falas com os alunos. A escola deve ser um lugar que os 

indivíduos sejam capazes de entender o processo patológico da doença para 

que compreendam a gravidade e o funcionamento no seu próprio corpo, 

tornando-o sujeito responsável pelo seu cuidado. Não é recomendado que a 

mídia seja uma fonte importante quando tratamos desse assunto, pois apesar de 

sua grande influência no âmbito nacional e mundial, não são os mais adequados 

para promover esclarecimentos suficientes sobre temas polêmicos e que 

precisam de mais detalhamentos como este. Os pais apareceram como menor 

meio de acesso a informações, pois muitos ainda acreditam que o assunto possa 

estimular a atividade sexual entre os adolescentes, por isso, renunciam essa 

responsabilidade (COELHO et al., 2011).. Os principais motivos do não uso do 

preservativo entre os adolescentes são a desinformação, dificuldade de 

negociação entre parceiros, a associação do uso de preservativo como 

interferência do prazer sexual, fatores culturais, socioeconômicos e religiosos 

(COSTA et al, 2013). Desta maneira, é necessário a inclusão de medidas 

preventivas eficazes de educação em saúde, que possibilitem a reflexão do 

adolescente frente ao cuidado do seu corpo (COSTA et al, 2013).  

CONCLUSÃO: Através da análise dos artigos e resultado da pesquisa, conclui-

se que os adolescentes apresentam o conhecimento de insatisfatório a básico, 

acerca da temática, os mesmos conhecem de forma superficial os meios de 

transmissão das IST. Entretanto, estes reconhecem que o preservativo é a forma 

mais eficaz de se prevenir contra as referidas infecções, apesar de se mostrarem 

relutantes ao uso do método. Ações de educação em saúde sobre devem estar 

mais presentes na vida dos adolescentes, visto que, segundo o Programa das 

Nações Unidas sobre HIV/AIDS mostrou que a educação sexual promove 

condutas sexuais mais seguras e não interferem no índice de atividade sexual. 

É importante também contextualizar o adolescente, levando em consideração 

não apenas o aspecto sexual, mas também o meio que está inserido e os fatores 

de risco que se expõem, considerando estes fatores determinantes e 

influenciadores na chance de exposição de IST’s.  CONTRIBUIÇÕES PARA A 

SAÚDE: No âmbito da saúde, estudos que visam tratar sobre o conhecimento 

dos usuários são de suma importância, pois norteiam o trabalho multidisciplinar 

e as ações de promoção e prevenção, que compõem a base do cuidado integral. 

Logo, a equipe multidisciplinar de saúde, em especial a de atenção básica, deve 



se atentar ao contexto de vulnerabilidade em que os adolescentes estão 

inseridos e aos aspectos comportamentais que os mesmos apresentam, já que 

como exposto, isso associado ao conhecimento insatisfatório contribui para a 

disseminação de IST’s e através destas informações é possível traçar medidas 

de educação sobre a temática. Sendo ela realizada através de dinâmicas, 

palestras, rodas de conversas e dentre outros métodos que sejam efetivos para 

o público. Por fim, a prática de educação em saúde acerca deste tema para 

adolescentes, é importante não só para diminuir a incidência das referidas 

infecções, mas também, para proporcionar qualidade de vida as pessoas 

atingidas.  

 

DESCRITORES: Conhecimento; doenças sexualmente transmissíveis; 

adolescentes. 
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DESAFIOS DO MÉDICO VETERINÁRIO NA COMUNICAÇÃO COM 

TUTORES DE CÃES COM NEOPLASIAS MAMÁRIAS 

Bianca R. Sales33, Alana Yamane 34, Carolina G. Warnecke 35, Gianlucca R. 

Marcelino36, Kauani G. Candido37, Letícia M. do Valle38, Gisela G. C. 

Westphal39 

 

INTRODUÇÃO: Desde a domesticação dos animais, cada vez mais Homem e 

animal estabelecem relações sociais entre si, sendo que muitos são 

considerados membros da família e assumem grande importância na 

manutenção da saúde física e, principalmente, mental de seus tutores 

(TATIBANA e COSTA-VAL, 2009). Devido a esta maior preocupação com os 

animais, aumentaram também os cuidados com alimentação, vacinação, 

consultas veterinárias etc. Como consequência dessa mudança de hábitos, a 

longevidade aumentou e consequentemente o diagnóstico de doenças, como 

as neoplasias, cresceram (DE NARDI; et.al, 2002). Além do estabelecimento 

de novas formas de diagnóstico e protocolos terapêuticos para pacientes 

oncológicos que melhoram sua expectativa de vida (DE NARDI; et.al, 2002). 

De acordo com Gorman e Dobson (1995), as neoplasias mamárias 

representam 52% dos tumores de cadelas, sendo que 50% são malignas. 

Principalmente em fêmeas que não foram submetidas a ovariohisterectomia 

eletiva. Nesse contexto o médico veterinário enfrenta um grande desafio de 

não somente tratar dos pacientes doentes, mas também de se comunicar com 

os tutores, principalmente ao relatar sobre a gravidade da doença e a 

expectativa de vida de seu animal, já que a maioria dos tumores são malignos 
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e representam risco de vida para o paciente. JUSTIFICATIVA: É necessário 

analisar a ocorrência de neoplasias mamárias nos animais, pois essa doença 

causa grande impacto na saúde do animal e pode levá-lo ao óbito. Além disso, 

os tutores estão cada vez mais próximos de seus animais, os quais podem 

representar uma fonte de dependência física e emocional. OBJETIVO: Discutir 

os desafios enfrentados pelo médico veterinário na comunicação com os 

tutores, com base na análise da ocorrência de neoplasias mamárias em 

cadelas atendidas na Clínica Veterinária Escola da Universidade Positivo. 

METODOLOGIA: A definição da neoplasia a ser discutida neste estudo foi 

baseada em um levantamento realizado com toda a casuística (n=625) da 

Clínica Veterinária Escola da Universidade Positivo (CVE-UP), no período de 

abril a outubro de 2019. Neste levantamento, verificou-se que a neoplasia de 

maior prevalência entre os pacientes oncológicos foi o tumor mamário em 

cadelas. A partir do conhecimento desta informação, realizou-se uma revisão 

bibliográfica sistemática, sobre o papel do médico veterinário na comunicação 

com tutores de pacientes oncológicos com tumor mamário. A revisão 

bibliográfica foi realizada na plataforma e base indexadora de dados Scielo e 

nos buscadores Google e Google Acadêmico. Foram buscados livros, artigos 

técnicos e científicos, estudos de caso, teses e dissertações, publicados até 

outubro de 2019 que apresentavam em seu título, resumo ou palavras-chave: 

comunicação entre veterinário e cliente (veterinarian - owner relationship); 

interação homem-animal (human-animal bond); impacto da comunicação no 

tratamento (client veterinarian owner pet). Ao final da etapa de busca, 162 

documentos foram obtidos. Destes, foram pré-selecionados, segundo 

pertinência ao tema deste estudo, 45 documentos. Após eliminação dos 

duplicados e daqueles que apresentaram algum tipo de viés, 27 documentos 

foram selecionados por apresentarem conceitos, fundamentos e informações 

quali-quantitativas sobre a comunicação e relação entre médico veterinário e 

tutor. Destes, após leitura integral do texto e aplicação dos critérios de seleção, 

que incluíram: relatar a importância da comunicação entre veterinário e tutor, 

explicar como ocorre essa comunicação atualmente e relatar as dificuldades 

enfrentadas pelos médicos veterinários nesse contexto, foram selecionados 

cinco documentos (uma dissertação e quatro artigos científicos). Os dados 

coletados nos prontuários da CVE-UP foram organizados e analisados por 

estatística descritiva em Excel. Usando o Software Statistica 12.0, foram 



agrupados e a normalidade de sua distribuição testada pelo método de 

Kolmogorov-Smirnov & Liliefors e por Shapiro & Wilk. Por apresentarem 

distribuição não paramétrica (p<0,05), os dados foram analisados por 

comparação entre múltiplas variáveis independentes pela análise de variância 

de Kruskal-Wallis. RESULTADOS: Foram observados 27 casos de tumores 

mamários entre 483 fichas de cães, de um total de 625 fichas (cães, gatos e 

animais silvestres). Não foi descrita a doença em gatos e animais silvestres. A 

ocorrência em relação ao porte dos cães foi de: 4 minis (0,5-6kg), 13 pequenos 

(6-15kg), 5 médios (15-25kg) e 4 grande (25-45kg). Não foi descrita a doença 

em cães de porte gigante (maiores de 45kg). Já em relação a idade o número 

de casos foi: 13 animais entre 5 e 10 anos e 12 animais entre 11 a 16 anos. A 

ocorrência entre as raças foi de 16 casos para cães sem raça definida e 11 

para cães com raça definida. Embora tenha sido notada maior tendência de 

casos entre animais de pequeno porte, idade de aproximadamente cinco anos 

e animais sem raça definida, não foi verificada diferença estatística (p>0,05), 

entre os parâmetros analisados. A casuística de tumores mamários em cadelas 

foi expressiva, abrangendo animais de diferentes raças, idades e portes. 

Reforçando a necessidade de capacitação, empatia e intersubjetividade na 

atuação do médico veterinário ao se comunicar com os proprietários. Estudos 

relacionados a comunicação entre médico veterinário e proprietários ainda são 

muito recentes, no entanto na medicina humana esse tema é discutido há mais 

tempo e muitos desses conhecimentos podem ser aplicados na rotina médica 

veterinária. O cuidado na comunicação leva a inúmeros benefícios, como: 

facilidade em realizar o diagnóstico e elaborar um protocolo de tratamento; 

satisfação do tutor com o serviço; realização de anamnese mais completa; etc. 

DISCUSSÃO: O desejo pela profissão de médico veterinário entre os jovens se 

dá pelo carinho e empatia com os animais, embora muitos acadêmicos 

justifiquem a escolha da profissão por não gostarem de lidar com seres 

humanos. No entanto, é fundamental para o profissional veterinário saber se 

comunicar e se relacionar com seres humanos. Alguns estudos indicam que os 

benefícios da melhor comunicação entre médico e paciente incluem: eficiência 

na coleta de dados na anamnese; facilidade em realizar o diagnóstico, busca 

por melhores opções de tratamento e ainda maior satisfação do cliente 

(DUARTE, 2009). Apesar da grande importância de uma boa comunicação, a 

aquisição desse conhecimento durante a graduação é muito falha e baseia-se 



apenas na observação de professores e outros profissionais (DUARTE, 2009). 

De acordo com Pukay (2000) as características necessárias para o veterinário 

conquistar a fidelidade do cliente são: ficar atento as necessidades do paciente, 

compaixão, boa comunicação, atenção, cuidado com o animal e atendimento 

personalizado para cada paciente. Para os pacientes oncológicos, o 

prognóstico é sempre reservado e muitas vezes pode representar alto risco de 

vida dependendo da evolução da doença, além disso, sempre existe a 

possibilidade de recidivas dos tumores e metástases. Sendo assim, é essencial 

que o médico veterinário consiga se comunicar com o cliente e fornecer-lhe 

todas as informações sobre o estado de saúde do seu animal. CONCLUSÃO: 

Os tumores mamários estão entre as neoplasias mais diagnosticadas em 

cadelas. Os pacientes oncológicos têm sempre um prognóstico reservado e o 

médico veterinário precisa desenvolver uma boa comunicação com seu cliente, 

a qual irá proporcionar melhores cuidados para o animal e também para seu 

tutor, que ficará satisfeito com o atendimento e também perceberá a atenção 

que foi fornecida ao seu animal (PUKAY, 2000). CONTRIBUIÇÕES E 

IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE: Este estudo evidencia a necessidade de 

desenvolvimento de habilidade e competências pelo médico veterinário que 

permitam uma maior interação com o proprietário. Contribuindo para uma 

mudança de comportamento e estímulo da prática da empatia e 

intersubjetividade. Promovendo, desta forma, uma melhoria na atividade 

profissional do médico veterinário, na satisfação do proprietário e no cuidado 

com o paciente. 

DESCRITORES: tumores mamários, diagnóstico e clínica veterinária 
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PROCESSO DE ENFERMAGEM NO CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA 

CARDIOVASCULAR SEGUNDO CALLISTA ROY 

Anna Beatriz Ristow40; Gabriella Dominico Humberto41;  Leonardo de Araujo42; Nycolle 

Fadel Sotto Navarro43; Maria Elisa Brum do Nascimento44 

 

INTRODUÇÃO 

A temática o processo de enfermagem no cuidado a pessoa com doença 

cardiovascular, foi escolhida por ser objeto de estudo das autoras e por sua 

relevância. A assistência de enfermagem a pessoa com doença cardiovascular 

constitui um desafio para o enfermeiro (a), pois demanda desempenho 

sistemático e efetivo do exercício profissional. As doenças cardiovasculares 

compõem o grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos causados 

por problemas circulatórios. Essas correspondem a um quantitativo de 17,7 

milhões de mortes em 2015, totalizando 31% em nível global (BRASIL, 2017). 

As síndromes coronarianas agudas são consideradas a primeira causa de 

mortes e envolve um amplo espectro de condições clinica que incluem eventos 

isquêmicos silenciosos, angina e o infarto agudo do miocárdio (OLIVEIRA et al, 

2018). JUSTIFICATIVA: Desenvolver intervenções de enfermagem por meio da 

implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem se mostra 

relevantes, na medida em que favorecem o cuidado individualizado e eficaz e, 

proporciona a assistência com qualidade. O Processo de Enfermagem é 

metodologia de organização, planejamento e execução das ações de 

enfermagem de forma sistematizada que permite desenvolver uma prática 

assistencial com melhores evidencias cientificas e respaldo ético legal 

(SANTOS, 2014). Contudo, o modelo sistematizado do cuidar na enfermagem 

requer fundamentação teórica que sirva como norteador para seu 

desenvolvimento. Assim, o enfermeiro busca um saber teórico construído por 

teorias que procuram fundamentar a essência do cuidado na prática. A Teoria 

da Adaptação de Callista Roy conforma um referencial que permite ao 
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enfermeiro (a) adquirir habilidades para identificar potenciais problemas 

adaptativos os quais a pessoa cuidada pode estar susceptível e possibilita a 

identificação de estratégias para auxiliar a enfrentar e se adaptar as 

necessidades associadas ao seu processo saúde doença (ROY; ANDRENS, 

2001). Os comportamentos da pessoa tratada podem ser observados por meio 

de quatro modos adaptativos: fisiológico, autoconceito, função de papel e 

interdependência (ROY, ANDRENS, 2001). O modo fisiológico se relaciona as 

necessidades humanas básicas de oxigenação, nutrição, eliminação, proteção, 

atividade e repouso, regulação vascular, endócrina, neurológica entre outras 

(ROY, ANDRENS, 2001). O modo de autoconceito sinaliza os aspectos 

psicológicos, espirituais da pessoa. O modo de funções de papeis enfoca os 

papéis desempenhados pela pessoa na sociedade enquanto o modo de 

interdependência como relações entre as pessoas e a sociedade (ROY, 

ANDRENS, 2001). Em face do exposto, o estudo mostra-se relevante por 

contribuir para prática de enfermagem em virtude das informações que oferece 

no cuidado da pessoa com doença cardiovascular e por oportunizar assistência 

a essa clientela. Assim, teve como OBJETIVO relatar a experiência da aplicação 

do Processo de Enfermagem implementado fundamentado na Teoria da 

Adaptação de Callista Roy a um paciente com dor torácica. MÉTODO: Estudo 

descritivo, tipo relato de experiência, resultante da aplicação do processo de 

enfermagem mediado pela Teoria de Enfermagem da Adaptação de Callista Roy 

a um paciente com dor torácica, internado no mês de março de 2019, em unidade 

clinica de um hospital escola em Curitiba, Paraná. Elaborado como parte das 

avaliações da disciplina de “Assistência de Enfermagem a Saúde do Adulto 

Idoso”, da graduação de Enfermagem, da Universidade Positivo. O processo de 

enfermagem é constituído por fases que podem variar de acordo com a teoria de 

enfermagem a ser adotada. Os elementos do processo de enfermagem de Roy 

incluem: investigação do comportamento, investigação dos estímulos, 

diagnóstico de enfermagem, estabelecimento de metas, intervenção e avaliação. 

Neste estudo não se utilizou o estabelecimento de metas e avaliação. Para 

implementar a primeira fase do processo de enfermagem utilizou-se um roteiro 

de entrevista padronizado na prática da disciplina de Assistência de Enfermagem 

ao Adulto Idoso, com o intuito de orientar a investigação de saúde e 

comportamental de estímulos. Após a investigação de saúde comportamental e 

de estímulos foi descrito o caso e extraído os problemas/comportamentos 



identificado os modos de adaptação e estímulos. Os estímulos são aqueles que 

provocam uma resposta, neste estudo classificou-se os focais e contextuais. Os 

focais são os que confrontam imediatamente a pessoa e os contextuais são 

todos os outros estímulos presentes na situação e que contribuem para o efeito 

do estímulo focal (ROY, ANDRENS, 2001). A segunda fase, o estabelecimento 

dos diagnósticos e intervenções de enfermagem utilizou como base a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPER), desenvolvida 

pela International Council of Nursing (ICN), com o objetivo de universalizar a 

linguagem e enfermagem (GARCIA; NOBREGA, 2015). RELATO DE 

EXPERIENCIA: A aplicação da teoria de Roy permitiu identificar 

comprometimento nos seguintes componentes do modo fisiológico: 

oxigenação/circulação; proteção; sentido; nutrição, eliminação; atividade e 

repouso e função neurológica. O componente oxigenação/circulação esteve 

associado à presença de dor torácica com irradiação para ombro esquerdo, 

histórico de hipertensão, infarto agudo do miocárdio prévio, disl ipidemia e 

histórico familiar de cardiopatia. O estímulo focal evidencia a falta de suprimento 

sanguíneo para o músculo cardíaco; estimulo contextual: movimento; posição, 

estresse, emocional, exacerbação da doença de base; Diagnóstico de 

Enfermagem(DE): Perfusão tissular modificada; Intervenção de enfermagem(IE): 

Aplicar escala da dor; observar sinais de dor (taquicardia, hipertensão, diaforese, 

traquipnéia) e comunicar, Monitorar oximetria de pulso, Manter ambiente calmo, 

Manter cabeira elevada e Manter oxigenação adequada conforme prescrição e 

oximetria. O componente proteção foi evidente devido a presença do acesso no 

MSD; estímulo focal: imunidade baixa ; estimulo contextual: quebra da técnica 

asséptica, internação e estresse, nutrição; DE: Risco de Infecção e IE: trocar 

curativo do acesso conforme protocolo, manter técnica asséptica nos 

procedimentos de manipulação do acesso. O componente sentido deve-se a 

presença de dor epigástrica; estímulo focal: dor visceral referida localizada nos 

miótomos e dermatômeros supridos pelos neurônios que se projetam nos 

segmentos medulares das vísceras afetadas no caso, o coração; estimulo 

contextual: odores, posição, emocional, ansiedade; DE: Processo 

gastrointestinal modificado; IE: Assegurar ao paciente cuidados precisos de 

analgesia conforme prescrição; Manter o paciente confortável. A necessidade de 

nutrição estava relacionada à ingestão diminuída de alimentos; estímulo focal: 

balanço energético negativo; estimulo contextual: oferta; consumo; doença de 



base, problema social; DE: Nutrição desiquilibrada; IE: Estimular a ingesta 

hídrica e alimentar conforme tolerância; monitorar sinais e sintomas de 

hipoglicemia. O componente eliminação deve-se à constipação na internação; 

estímulo focal: diminuição da peristalse, dilatação da parede retal e diminuição 

progressiva da sensibilidade; estímulo contextual: mudança de hábito alimentar, 

medicamentos, emocional e redução atividade física; DE: Hábito intestinal 

modificado; IE: estimular ingesta hídrica; ofertar dieta com fibras, estimular 

deambulação. A atividade física e repouso estiveram associados à dificuldade 

de dormir, estimulo focal: aumento da atividade simpática e ciclo de vigília 

irregular; estímulo contextual: estresse; mudança de ambiente, doença; DE: 

Sono prejudicado; IE: monitorar o padrão de sono e a quantidade de horas 

dormidas, desencorajar o sono diurno e proporcionar medidas de conforto ao 

dormir. A regulação nervosa deve-se ao diagnóstico de transtorno ansioso de 

depressivo, estímulo focal: deficiências de substancias cerebrais 

neurotransmissoras como noradrenalina, serotonina e dopamina; estimulo 

contextual: ambiente, doença de base, condições de vida; DE: Risco para 

comportamento mental modificado (ataques de pânico), IE: monitorar sinais 

vitais (hiperventilação, taquicardia e palpitação). No modo de autoconceito 

evidenciou-se o problema adaptativo no componente do self pessoal relacionado 

ao medo, e ansiedade; Estímulo focal: percepção negativa do corpo; Estimulo 

contextual: histórico de doença, internação, desconhecimento da doença; DE: 

Enfrentamento ineficaz; IE: Incentivar que paciente fale de seus medos; 

Esclarecer suas dúvidas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considera-se que a 

aplicação do processo de enfermagem, baseado na Teoria de adaptação de 

Callista Roy, sobre a pessoa em situação de doença cardiovascular permitiu 

ampliar o conhecimento sobre a doença e o cuidado de enfermagem.  

IMPLICAÇÔES PARA ENFERMAGEM: A utilização da teoria direciona a 

avaliação do paciente conforme suas necessidades e respostas adaptativas e 

orienta a prática assistencial com qualidade apoiada em um método cientifico. 

Descritores: Doença cardiovascular; Teoria de enfermagem; Processo de 

enfermagem. 
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A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM NO RESGATE E 

TRANSPORTE AEROMÉDICO 

Ariane Justen1, Felipe Silva1, Michelle Fortes1, Nitiananda Fuganti1, Plínio 

Aroldo Junior1, Vinicius Melo1, Carlos Barbosa² 

 

INTRODUÇÃO: O resgate aeromédico surgiu da necessidade de retirada dos 

soldados de guerra do campo de batalhas, sendo inicialmente bastante 

rudimentar e sem contar com assistência a bordo, tendo como objetivo 

encaminhar os feridos para um local seguro onde pudessem receber assistência 

médica. A partir da II Guerra Mundial, com o aumento da tecnologia e pesquisa, 

as aeronaves passaram a contar com estrutura para assistência emergencial, 

oferecendo conforto, segurança e rapidez ao paciente durante o transporte até 

um hospital de referência. Hoje, o serviço aeromédico conta com uma equipe 

composta por médico de bordo, enfermeiro de bordo e piloto, tendo estrutura 

necessária para realizar procedimentos complexos e manter o paciente estável 

até a chegada em um centro especializado. O paciente aerorremovido, necessita 

de profissionais competentes, adequadamente treinados, sendo que o 

enfermeiro de bordo deve estar preparado para utilizar todos os recursos 

tecnológicos disponíveis assim como compreender profundamente a fisiologia 

de voo, que impacta nos desdobramentos da condição de saúde da vítima. 

Manter o paciente estável durante todo o voo e entregá-lo da melhor maneira 

possível, é uma tarefa árdua, que demanda trabalho em equipe, conhecimento 

científico e habilidade técnica, além de autonomia e capacidade de resolução de 

problemas em condições extremas. O aumento da frequência de remoção aérea 

e a incessante busca pela qualidade, reflete diretamente no treinamento e 

qualificação dos profissionais prestadores de assistência à bordo (médico, 

enfermeiro e piloto), bem como no desenvolvimento de tecnologia e estrutura 

capaz de sanar as possíveis intercorrências que acometem os pacientes e 

também os profissionais que estão sob as condições do ambiente de voo 

(MCSWAIN et al, 2016). JUSTIFICATIVA: Dado o aumento significativo das 

ocorrências atendidas pelo resgate aeromédico, surgiu o interesse em 

compreender a relevância da atuação da enfermagem como determinante para 

uma assistência efetiva e segura. Tendo em vista que, por se tratar de uma 

condição extrema de assistência, a autonomia do enfermeiro em sinergia com a 



equipe de bordo (médico e piloto) é tão importante quanto a competência 

técnico-científica de cada profissional envolvido. OBJETIVO: Analisar a 

importância da atuação da enfermagem na assistência e resgate aeromédico, 

sob o olhar da autonomia do profissional da Enfermagem, levantando pontos 

relevantes embasados em protocolos, literaturas e artigos relacionados ao título.  

MÉTODO: A coleta de dados ocorreu de setembro a outubro de 2019 através de 

leitura de protocolos específicos relacionados a área, bem como pesquisas 

eletrônicas para trabalhos científicos, obtendo como principais buscadores o 

SciELO (Scientific Eletronic Library Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e 

o protocolo PHTLS (PreHospital Trauma Life Support), sendo utilizados os 

descritores: transporte aeromédico, enfermeiro de bordo e resgate aeromédico. 

Os principais critérios de inclusão foram: artigos publicados no período de 2015 

a 2019, sendo esses de língua portuguesa ou inglesa, disponíveis na íntegra. 

Após a coleta foram descartadas as que fugiam ao objetivo inicial do trabalho 

sem relação direta com o tema. RESULTADOS: A assistência aeromédica 

constitui um importante serviço de atendimento à pacientes críticos, 

representando muitas vezes a única opção efetiva de atendimento e remoção 

para um centro especializado. O estudo aponta para a complexidade do trabalho 

realizado pela equipe do resgate aeromédico, onde identificam-se características 

específicas do atendimento aeromédico sendo que estas são, muitas vezes, 

situações imprevisíveis pelo contexto no qual ocorrem. De forma geral, 

compreende-se que a atuação do profissional da enfermagem no resgate 

aeromédico, exige habilidades específicas como elevada diligência, rápida 

tomada de decisão e controle emocional. Neste sentido, a assistência da 

enfermagem, além de necessitar de precisão técnica, também se depara com a 

necessidade de resolver possíveis intercorrências de ordens práticas e 

subjetivas, minimizando os erros e aumentando a qualidade do serviço prestado. 

Diferente do ambiente intra-hospitalar, onde há um espaço preparado para a 

realização de procedimentos de alta complexidade, dentro de uma aeronave 

cujos ruídos e vibrações tornam o atendimento ainda mais estressante, o 

enfermeiro conquista uma autonomia relevante em comparação a outros campos 

de atuação. O domínio e segurança de suas habilidades, são fatores primordiais 

para execução do atendimento completo ao paciente, somando também a 

autonomia médica e de voo com a atuação do piloto, de forma que a integração 

e interdependência da equipe, são habilidades necessárias para o sucesso da 



operação. Este estudo permitiu uma compreensão significativa da importância 

dos cuidados da enfermagem no ambiente de voo. Entende-se que, por se tratar 

de um campo novo de atuação, há uma escassez de trabalhos acadêmicos e 

referências bibliográficas sobre o tema, o que nos motiva a buscar e desenvolver 

novas pesquisas dentro desse campo. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Tendo em vista a dificuldade que a enfermagem ainda 

encontra para firmar seu espaço no mercado, faz-se necessário conquistar não 

somente campos de atuação onde haja valorização, como também uma postura 

profissional de autonomia que reforça o comprometimento e a responsabilidade 

no exercício da profissão. Uma vez que o profissional de enfermagem conquista 

uma autonomia relevante e um reconhecimento significativo pela sua formação 

e habilidades, tanto técnicas quanto emocionais, observa-se um reflexo positivo 

dessa valorização para a categoria. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir dessa 

experiência, constata-se a importância que o profissional da enfermagem tem no 

campo do resgate e transporte aeromédico, devendo esse demonstrar equilíbrio 

emocional e domínio técnico-científico adequado, mesmo em situação de 

estresse. Devido ao fato da equipe trabalhar em um campo restrito, onde muitas 

vezes condições como espaço, tempo e recursos são limitados, compreende-se 

que além do conhecimento e domínio técnico-científico, no que se refere aos 

procedimentos de tratamento, abordagem e cuidados prestados ao paciente, o 

enfermeiro de bordo também deve apresentar domínio sobre os protocolos 

aeronáuticos de segurança, onde consta-se técnicas importantes como: 

aproximação da aeronave e suas hélices, procedimentos em casos de panes, 

embarque e desembarque da aeronave, entre outros, de forma que a 

compreensão da fisiologia do voo também seja de suma importância, afinal de 

contas, a mesma tem potencial significativo para comprometer o tratamento e 

rebaixar o quadro da vítima em casos específicos.  

 

DESCRITORES: Transporte aeromédico; Enfermeiro de bordo; Resgate 

aeromédico. 
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PREVENÇÃO DE ZOONOSES ENTRE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE 

ATUAM NA CLÍNICA VETERINÁRIA ESCOLA DA UNIVERSIDADE 

POSITIVO - UM TRABALHO MULTIDISCIPLINAR 

Alana Yamane45, Bianca Ribeiro de Sales46, Carolina Grassi Warnecke 47, 

Gianlucca Rossetim Marcelino48, Kauani Gonçalves Candido49, Letícia Mendes 

do Valle50, Gisela Geraldine Castilho-Westphal51 

 

INTRODUÇÃO: O contato estreito entre seres humanos e animais possibilitou o 

surgimento das zoonoses, que são enfermidades naturalmente transmissíveis 

entre estes grupos e representam uma grande preocupação para a saúde 

pública mundial (GUIMARÃES, et al., 2010). Isto porque a degradação ambiental 

e a domesticação de animais forneceram ambientes propício para a transmissão 

de doenças. De tal forma, que 75% das doenças humanas emergentes ou 

reemergentes do último século são zoonoses. Doenças de origem animal, que, 

além de causarem fatalidades humanas e animais, afetam a economia de 

países. Possivelmente porque alguns agentes etiológicos que acometem a 

espécie humana, eram patógenos de animais e sofreram algum tipo de mutação 

e adaptação para infectar o Homem (MEDITSCH, 2006). Essas doenças podem 

ter diversos agentes etiológicos (bactérias, vírus, fungos, protozoários, 

helmintos, artrópodes, entre outros) e para sua prevenção e controle é 

necessária uma ação combinada de diversos profissionais da área da saúde 

como médicos, enfermeiros, médicos veterinários, entre outros (GUIMARÃES, 

et al., 2010). JUSTIFICATIVA: As zoonoses são doenças que representam um 

grande problema para a saúde pública e os animais de companhia podem ter 
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participação na veiculação de doenças devido à falta de orientação, cuidado ou 

adequado manejo por parte de tutores e profissionais de saúde. Médicos 

veterinários, professores, estudantes e funcionários que atuam em instituições 

de saúde como a Clínica Veterinária Escola da Universidade Positivo (CVE-UP) 

estão expostos a riscos ocupacionais diariamente, incluindo patógenos 

zoonóticos. Por isso, é importante conhecer as zoonoses de maior prevalência 

e os procedimentos de biossegurança mais adequados para a prevenção destas 

enfermidades. OBJETIVO: indicar os procedimentos para evitar a transmissão 

de zoonoses aos médicos veterinários, enfermeiros veterinários e acadêmicos 

da CVE-UP que tenham contato direto ou indireto com os pacientes, com base 

em um levantamento de doenças diagnosticadas nos animais atendidos no ano 

de 2019.  METODOLOGIA: A definição das zoonoses mais prevalentes na CVE-

UP foi baseada em um levantamento realizado com toda a casuística (n=625) a 

CVE-UP, no período de abril a outubro de 2019. Separando-se os pacientes em 

três grupos: cães (n=483), gatos (n=122) e animais exóticos (aves, coelhos, ratos 

e suínos) (n=20). Também foram analisados nos prontuários dos pacientes, 

dados de: diagnóstico definitivo, espécie, raça, idade, peso, sexo. Os dados 

foram organizados e analisados por estatística descritiva em Excel. Usando o 

Software Statistica 12.0, foram agrupados e a normalidade de sua distribuição 

testada pelo método de Kolmogorov-Smirnov & Liliefors e por Shapiro & Wilk. 

Por apresentarem distribuição não paramétrica (p<0,05), os dados foram 

analisados por comparação entre múltiplas variáveis independentes pela análise 

de variância de Kruskal-Wallis. A revisão bibliográfica foi realizada na plataforma 

do buscador Google Acadêmico. Foram buscados livros, artigos técnicos e 

científicos, estudos de caso, teses e dissertações, publicados até outubro de 

2019 que apresentavam em seu título, resumo ou palavras-chave: 

“recomendações de biossegurança em ambiente veterinário” (biosafety 

recommendations in veterinary establishments) e riscos ocupacionais e 

zoonoses na veterinária” (occupational hazards and veterinary zoonoses). Ao 

final da etapa de busca, 299 documentos foram obtidos. Destes, foram retirados 

os duplicados e pré-selecionados, segundo pertinência ao tema deste estudo, 

10 documentos. Em seguida, uma nova seleção foi realizada, mantendo-se 

apenas 5 documentos que apresentaram: conceitos, fundamentos e informações 

quali-quantitativas sobre os riscos aos quais os profissionais da saúde animal 

estariam expostos ao cuidar de pacientes acometidos por zoonoses, que 



relatassem a importância da biossegurança no trabalho de profissionais da 

saúde animal e que tratassem da necessidade do uso de equipamentos de 

proteção individual e coletiva. RESULTADOS:  Verificou-se que entre os cães, 

as maiores prevalências de atendimentos foram de animais em consulta para 

castração (16,8%), seguido de pacientes oncológicos (13,7%). As zoonoses 

corresponderam a apenas 5 casos (0,9%) [babesiose (n=2), erlichiose (n=1), 

giardíase (n=1) e leptospirose (n=1)]. Entre os felinos a maior casuística foi de 

animais encaminhados para castração (19,6%), seguidos de patologias do trato 

urinário (9%). As zoonoses corresponderam a 8 casos (6%) [esporotricose (n=5) 

e giardíase (n=3)]. Entre os animais exóticos houve predominância de patologias 

ortopédicas (19%) e nenhuma zoonose foi diagnosticada. Embora tenha sido 

notada maior tendência de casos de zoonoses entre gatos machos, sem raça 

definida, com idade até 3 anos e cães machos, de 3 anos, sem raça def inida, de 

porte pequeno (6-15kg) ou mini (0,5-6kg), não foi verificada diferença estatística 

(p>0,05), entre os parâmetros analisados. Possivelmente pelo baixo número de 

zoonoses identificadas. As ações de prevenção de zoonoses caracterizam-se 

por serem executadas de forma temporária ou permanente, dependendo do 

contexto epidemiológico, por meio de ações, atividades e estratégias de 

educação em saúde, manejo ambiental e vacinação animal (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016). O animal deve ser avaliado seguindo o protocolo da Unidade e, 

quando constatado o risco iminente de transmissão de zoonose de relevância 

para a saúde pública, deve ser recolhido para observação e coletadas amostras 

para diagnóstico laboratorial ou submetido à eutanásia, conforme a doença e a 

legislação vigente. No caso de animais sadios, agressivos, ou acometidos por 

doença sem interesse à saúde pública, tratável ou não, seus tutores devem ser 

orientados a buscar estabelecimentos veterinários que tenham como 

prerrogativa/competência o cuidado com animais. E, tais profissionais devem 

manter as práticas de biossegurança, fazendo uso de equipamentos de proteção 

individual e coletiva, além as adotar boas práticas durante os procedimentos de 

cuidado ao paciente. DISCUSSÕES: Segundo Deplazes et al. (2011), cães e 

gatos representam maior preocupação na transmissão de zoonose, quando 

comparados aos animais exóticos criados como animais de estimação. 

Afirmação que corrobora os dados aqui apresentados, uma vez que a casuística 

de zoonoses entre cães e gatos foi maior que a observada em animais exóticos. 

Segundo o Ministério da Saúde (2016), estabelece algumas normas de 



biossegurança aplicadas às ações de vigilância, controle e prevenção de 

zoonoses com o objetivo de prevenir e minimizar ou eliminar riscos no ambiente 

e condições de trabalho. Para este fim, é necessário a elaboração de um 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) com mapas de risco do 

ambiente de trabalho, capacitação dos profissionais e adoção de medidas de 

biossegurança. Tais medidas, segundo Paula (2017), envolvem: a obtenção do 

histórico completo do paciente, uso correto de equipamentos de proteção 

individual e coletiva, maiores cuidados ao realizarem os procedimentos de rotina, 

contenção adequada de todos os animais, vacinação pré-exposição dos 

membros da equipe, conscientização, capacitação e descarte adequado dos 

materiais e resíduos. Além de realizar exames periódicos, para que o diagnóstico 

de uma possível doença seja precoce e o tratamento mais eficiente, além da 

manutenção da vacinação atualizada (raiva, tétano e febre amarela). 

CONCLUSÃO: Verificou-se que entre os animais atendidos na CVE-UP os cães 

e gatos representam maior risco de transmissão de zoonoses para os 

profissionais saúde animal. Sendo necessária a adoção de boas práticas em 

biossegurança para que não haja a disseminação de zoonoses. 

CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE: A enfermagem tem um 

papel fundamental na orientação dos profissionais de saúde animal, pois está 

ligada a promoção e prevenção de enfermidades. Estabelecendo uma troca de 

experiências e confiança, é possível estabelecer aderência maior a 

biossegurança no ambiente de trabalho. 

DESCRITORES: Médicos Veterinários; Enfermagem; Zoonoses. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA “PREVENÇÃO DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL”: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Giovanna Martins52, Vinícius Melo¹, Wanessa Costa¹, Carlos Barbosa² 

 

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial(HA) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por um aumento prolongado dos níveis pressóricos, que se 

apresentarão ≥140/90mmHg, sobrecarregando o sistema cardiovascular e 

sendo  importante fator de risco para acidentes vasculares, insuficiência 

cardíaca(IC), renal(IR) e pré-disposição ao infarto agudo do miocárdio(IAM). 

Segundo dados de estudos Norte-Americanos, cerca de 77% dos pacientes que 

tiveram os primeiros episódios de AVE e 69% de IAM, apresentavam quadros de 

HA, sendo a mesma considerada causadora de 51% dos óbitos por AVE e de 

45% por origem cardíaca, não muito divergente, no Brasil, os casos de morte por 

doença cardiovascular foram potencializados pela HA(MALACHIAS, MVB et al., 

2016). De acordo com dados do Ministério da Saúde(MS) 25% da população 

Brasileira, apresenta quadros de hipertensão e, em idosos, o número pode 

chegar a 50%(Ministério da Saúde, 2019). Fatores como, sedentarismo e maus 

hábitos alimentares só intensificam novos casos de HA, o acesso cada vez mais 

precoce as redes de “fast food” contribuem de forma considerável devido as 

características de seus alimentos, extremamente condimentados e ricos em 

sódio, considerados agentes contribuintes para o desenvolvimento do quadro de 

HA. JUSTIFICATIVA: Crescentes índices acerca de novos casos de hipertensos 

no Brasil evidenciam a importância de atividades educacionais sobre os riscos 

de dietas ricas em sódio, a realização de atividades para prevenção e 

conscientização quanto à redução no consumo diário de sódio e de como esta 

prática pode trazer resultados benéficos a saúde como um todo, especialmente 

à hipertensão. A mudança dos hábitos alimentares das crianças é o primeiro 

passo em busca de adultos mais conscientes, portanto, por estarem em fase de 
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construção de valores, de aprendizagem e por levarem os conhecimentos 

adquiridos na escola ao meio ao qual estão inseridas, essas foram escolhidas 

como público alvo para a utilização de medidas prevencionistas e alertas sobre 

o consumo excessivo de sal. Trabalhos cada vez mais precoces irão impactar 

sobre as futuras gerações e assim espera-se reduzir futuros casos de HA, 

importante estratégia para a saúde pública. Como agentes disseminadores desta 

prática destacam-se profissionais e acadêmicos das áreas da saúde, que podem 

utilizar-se de diversas metodologias para orientação e conscientização -a 

educação em saúde é o principal meio para tal prática, através dela a população 

tem a oportunidade de esclarecer dúvidas, fazer questionamentos e receber 

informações que podem ser retransmitidas a suas comunidades. OBJETIVO: 

Realizar atividades de conscientização à comunidade sobre a importância e o 

cuidado com a quantidade diária de sódio ingerida, tendo em vista o aumento 

significativo no número de casos de hipertensos, além de exemplificar de que 

maneira o consumo excessivo de sal corrobora para o desenvolvimento da HA 

e relatar a estratégia que foi utilizada para construção deste conhecimento no 

público alvo escolhido, bem como os motivos que levaram o grupo a escolher 

esse público. MÉTODO: A revisão de literatura para embasamento teórico foi 

realizada através de pesquisa na BVS. O booleano “AND” foi usado para 

resultados mais acurados, em conjunto com os descritores, na seguinte 

combinação: “Hipertensão” “AND” “Consumo de Sódio” “AND” “Prevenção”. 

Inicialmente o período de busca foram os últimos 5 anos, que foi estendido para 

10 anos pelo baixo número de resultados relevantes e foram encontrados 213 

artigos na BVS. Depois foram aplicados como filtros para seleção: o idioma 

português, textos na íntegra e no período de 2009 a 2019; resultando em 17 

artigos dos quais os resumos foram lidos e em seguida 3 da base de dados 

SCIELO foram lidos na íntegra e eleitos por melhor representarem o tema. Por 

serem relevantes, um periódico da Revista Multidisciplinar e de Psicologia e 

informativo do Ministério da Saúde também foram utilizados. A ação educativa 

abrangera momentos distintos, levando em consideração estratégias de estudo 

para atingir o público alvo. As atividades foram divididas nas respectivas fases: 

Integrar os acadêmicos ao projeto e a apresentação de proposta; Revisar a 

literatura e produzir materiais educativos sobre a Hipertensão, a qual se refere a 

orientações sobre hábitos saudáveis na dieta; Realizar  campanha nas escolas 

ou demais entidades sociais que tenham o interesse em dispor de espaços para 



a divulgação das atividades; Finalizar as atividades e divulgar dos resultados 

obtidos na campanha. RESULTADOS: Os dados obtidos nas revisões de 

literatura reafirmam a necessidade de fornecer orientações à população quanto 

aos benefícios que a redução do consumo de sódio pode trazer na qualidade de 

vida, tal componente em excesso na dieta pode provocar diversos transtornos à 

saúde, como retenção de líquidos, sobrepeso e obesidade. Em muitos casos, 

devido ao ganho de peso, os vasos sanguíneos são comprimidos, 

consequentemente a pressão sanguínea se eleva assim como os riscos de 

acidentes vasculares, IAM, IC e IR, que podem levar a morte. A população está 

imersa em um mundo que oferece, majoritariamente, alimentos industrializados 

e com quantidades exorbitantes de sódio, e acabam por desconsiderar, e muitas 

vezes sequer têm ciência da quantidade diária máxima recomendada de 2g. Faz-

se necessário informar a população e aplicar metodologias para reeducação 

alimentar, pois hipertensão não tem cura, mas pode ser evitada com medidas 

simples, como redução do consumo de sódio e adesão a bons hábitos 

alimentares. Visando abordar um público com características bem particulares, 

um CMEI da região Sul de Curitiba foi a primeira instituição a nos abrir as portas, 

a entidade recebe crianças de até 6 anos e para que o conhecimento acerca da 

influência do consumo excessivo de sal na dieta fosse com elas construído, foi 

elaborada uma contação de história encenada e adaptada de “João e Maria”, 

que retratou de forma sutil e lúdica os efeitos que essa má dieta, rica em sódio, 

pode trazer, pensando na boa e fácil interpretação e utilizando de meios 

cenográficos atrativos que prendem a atenção do público, para que essas 

crianças levem a seus responsáveis o que aprenderam com a história para que 

estes repensem não só nos alimentos que estão ingerindo e consequentemente 

oferecendo para seus filhos, mas também sobre a forma como os alimentos são 

preparados, já que, sendo dependentes de seus responsáveis para alimentar-

se, as crianças na grande maioria das vezes são passivas no processo de 

escolha dos alimentos que consomem e raramente estão inseridas no preparo 

de sua alimentação. A construção de experiências sobre o manejo e preparo 

correto do alimento pode contribuir para novas escolhas e consequentemente 

melhores hábitos. A resposta interativa das crianças foi surpreendente como a 

resposta da direção regional do CMEI, a qual estendeu novo convite para outras 

unidades educacionais. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Estudos 

apontam que o custo anual estimado para o tratamento da hipertensão arterial 



no sistema público de saúde é de US$ 398,9 milhões o que representa 1,43% 

dos gastos totais do SUS. Levantamentos importantes referentes aos custos 

hospitalares e com medicamentos por algumas doenças crônicas têm 

demonstrado o impacto econômico dessas doenças para o SUS, bem como que 

a hipertensão é potencializadora clínica para o agravamento dos casos e 

aumento do tempo de internação, além de apresentar associação positiva com 

maior custo de tratamento. Dessa forma, entende-se que ao atuar de forma 

preventiva, visando desenvolvimento dos valores e hábitos alimentares 

conscientes, temos a redução do número de doentes, por conseguinte, dos 

custos com medicamentos e tratamentos dessa natureza, possibilitando a 

otimização dos recursos e viabilizando reversão para campanhas e projetos 

prevencionistas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A conscientização de forma 

estratégica e sútil ao público alvo em questão é imprescindível para a construção 

de valores prevencionistas, bem como o gatilho para o processo de 

transformação cultural brasileira no que se refere aos hábitos alimentares. A 

compreensão desse projeto, através de embasamento científico, juntamente à 

aplicação prática, possibilita o desenvolvimento de novas estratégias de 

atuação, sendo a principal e pioneira entre essas, a atuação junto ao público 

infantil, de forma que a médio-longo prazo, possa realizar-se levantamentos 

estatísticos referente ao conhecimento cultural desenvolvido sobre o assunto, 

considerando assim os locais e regiões, onde o projeto foi aplicado. 

 

DESCRITORES: Hipertensão; Consumo de sódio; Prevenção. 
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LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES CRÍTICOS: OS CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 

Fabiane França de Araújo53, Giovana Maria Machado Mendes1, Lucian Ricardo 

da Costa1, Natália Pasquini de Souza1, Leonel dos Santos Silva2 

 

INTRODUÇÃO: As lesões por pressão (LPP), ainda são consideradas um 

problema grave, tornando fundamental os cuidados em relação a esse tipo de 

ferimento. É definida por qualquer lesão originada de pressão não aliviada, 

cisalhamento e fricção que podem ocasionar necrose tecidual (CARDOSO et al, 

2010). Além de ocasionar danos tissulares, podem provocar numerosas 

implicações e agravar o estado clínico dos pacientes na limitação da mobilização 

do corpo. A incidência mundial permanece elevada, o que comprova a 

necessidade de aprimorar os cuidados para o problema em questão. De acordo 

com National Pressure Lesion Advisory Panel (NPUAP), em conjunto com o 

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) e a Pan Pacific Pressure 

Injury Alliance (PPPIA), a lesão por pressão pode ser classificada em 6 tipos: 

“Estágio 1: Pele íntegra com eritema que não embranquece; Estágio 2: Perda da 

pele em sua espessura parcial com exposição da derme; Estágio 3: Perda da 

pele em sua espessura total; Estágio 4: Perda da pele em sua espessura total e 

perda tissular; Lesão por Pressão Não Classificável: Perda da pele em sua 

espessura total e perda tissular não visível e Lesão por Pressão Tissular 

Profunda: descoloração vermelho escura, marrom ou púrpura, persistente e que 

não embranquece. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conceito que surgiu a 

partir de Florence no período da guerra da Criméia, é o setor de alta 

complexidade o qual tem a função de dar suporte para pacientes em estado 

grave, onde há potencial risco de morte. Com a leitura dos artigos, podemos ver 

a importância da relevância dos cuidados relacionados às LPP’s na UTI, devido 

ao fato dos pacientes permanecerem por longos períodos na mesma posição, 

só conseguindo se locomover com auxilio e cuidados da equipe de enfermagem. 

De forma que acaba afetando os diversos níveis de assistência e toda a equipe 
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multiprofissional, se fazendo necessário o conhecimento da lesão e de seus 

modos de prevenção, com o intuito de reduzir a incidência desse tipo de lesão e 

também de suas consequências. A carência em ações preventivas culmina com 

o desenvolvimento da LPP e, a partir dessa realidade, torna-se necessário a 

implementação de um tratamento imediato e eficaz que pode minimizar os 

efeitos nocivos da lesão, tornando mais rápida a recuperação do paciente. 

(CORREIA E SANTOS, 2019). Com isso, é ressaltada a importância de verificar 

o conhecimento científico acerca do assunto e quais são os cuidados preventivos 

implementados nas práticas diárias da equipe da enfermagem. JUSTIFICATIVA: 

A decisão de elaborar esse trabalho, ocorreu durante os estágios práticos da 

saúde do paciente crítico na UTI pois, as lesões por pressão ainda são 

consideradas um problema grave ao que se refere ao paciente acamado por 

longo período, demonstrando o quão fundamental é implementar as medidas 

preventivas para esse tipo de ferimento. Decorrendo disso, veio o interesse dos 

acadêmicos em compreender e identificar quais as intervenções de enfermagem 

realizadas a fim de prevenir esse tipo de lesão em pacientes que podem sofrer 

alterações dos sinais vitais e outros parâmetros com facilidade ao serem 

movimentados no leito. OBJETIVO: Entender quais são os cuidados da 

enfermagem para a prevenção da lesão por pressão na UTI. METODOLOGIA: 

A realização dessa pesquisa, seguiu tais etapas básicas: elaborar o tema do 

estudo; realizar a pesquisa bibliográfica; organizar os dados coletados; 

apresentar a revisão. A escolha do tema originou-se a questão norteadora: o que 

é a LPP e quais os cuidados de enfermagem ao que se refere a sua prevenção 

em pacientes críticos? pesquisa foi feita através do levantamento de dados 

realizado na plataforma Biblioteca Virtual em Saúde (BSV), abrangendo as 

seguintes bases de dados da área da saúde: BDENF (Base de Dados de 

Enfermagem); LILACS (Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências de 

Saúde) e MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). 

Foi utilizada terminologias consultadas nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCs/Bireme), que são: enfermagem, lesão por pressão e UTI. A busca 

avançada foi filtrada somente em publicações correspondendo ao período de 

2015 a 2018, reunindo três descritores simultaneamente, idênticos à primeira 

busca. Os critérios de inclusão para seleção da amostra foram: artigos nacionais, 

que abordassem a atuação da enfermagem na prevenção da lesão por pressão 

a pacientes internados em UTI. Com a pesquisa bibliográfica ocorrida em 



setembro de 2019, obteve-se uma amostra de 205 artigos, sendo excluídos os 

artigos que não falavam da prevenção de enfermagem nas lesões por pressão 

na UTI, obtendo-se assim, uma amostra inicial de 21 artigos. Depois se fez uma 

leitura seletiva com abrangência a todos os artigos na íntegra, sendo excluídos 

os artigos que não respeitavam as limitações ao tema em questão. Em seguida 

já com a amostra final determinada em 4 artigos, realizou-se a leitura, em que 

se identificaram os artigos que apresentavam o tema de forma objetiva. Após os 

dados foram organizados em temas: a) fatores de risco para a lesão por pressão 

na UTI; b) implementação de protocolos de prevenção e sua efetividade; c) 

medidas utilizadas pela enfermagem na prevenção. Na apresentação dos 

resultados, foram relatadas as informações abordadas em cada artigo 

bibliográfico. RESULTADOS: A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou 

como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A UTI, é o setor hospitalar voltado ao 

atendimento do paciente crítico que comumente está sujeito a desenvolver LPP 

frente a um conjunto de fatores de risco, representando um universo ideal para 

seu surgimento (HOLANDA, 2018). Otto (2019) aponta em seu artigo que os 

pacientes dessa unidade, têm características peculiares devido à gravidade 

clínica, instabilidade hemodinâmica dos sistemas orgânicos; ainda salienta que 

devido a essas características, “requerem mecanismos de suporte à vida como 

o uso de ventilação mecânica, sedação contínua, drogas vasoativas, 

monitorizações e diversos tipos de dispositivos como cateteres, drenos e 

sondas. Por isso, os pacientes estão mais expostos e vulneráveis a alterações 

no processo de manutenção da integridade da pele, favorecendo ao 

desenvolvimento de Lesão por Pressão. Além disso, Otto (2019), dá importância 

aos fatores de risco do paciente internado em uma UTI, sendo eles:  “alterações 

do nível de consciência, déficit nutricional, pressão extrínseca associada à idade 

avançada, umidade, imobilidade no leito, período prolongado de internação, 

perfusão tecidual diminuída, uso de drogas vasoativas, sepse, sedação e as 

comorbidades como diabetes mellitus e doença vascular”. Dito isso, os cuidados 

de enfermagem, estão em torno da identificação dos fatores de risco, intrínsecos 

e extrínsecos ao paciente, podendo utilizar de métodos como escalas de 

avaliação de LPP como Braden, Waterlow ou Norton, além da avaliação clínica 

da lesão a qual o enfermeiro deve ter domínio, e a partir do diagnostico dessas 

avaliações, implementar cuidados no cotidiano desse paciente a fim de prevenir 

a aparição dessas lesões. Os principais cuidados segundo Correia e Santos 



(2019), são mudança de decúbito a cada 2h, exame físico diário com 

implementação da escala de avaliação de LPP, no caso foi preconizado a 

Braden, hidratação da pele após o banho, utilização de coxins, nutrição 

adequada, massagens de conforto, supervisão das atividades dos técnicos por 

parte dos enfermeiros e o treinamento da equipe, com implementação de 

protocolos voltados para esses cuidados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Durante 

a realização deste trabalho podemos observar que os pacientes admitidos na 

UTI estão mais expostos e vulneráveis a alterações na integridade da pele, 

processo esse que favorece ao desenvolvimento da LPP. Os fatores de riscos a 

desencadear essa lesão, podem ser: pressão, perfusão, comorbidades, 

cisalhamento, fricção, umidade, nutrição, condição clínica e capacidade de 

movimentação do paciente. Dessa forma, demonstrou se necessária e relevante 

a atuação da enfermagem, agregando ao fato de que esses profissionais, tem 

autonomia e conhecimento cientifico necessário para executar as intervenções 

necessária no processo de prevenção das lesões. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

SAÚDE: A enfermagem desempenha um trabalho importante para a prevenção 

das LPP’s, pois atua diretamente no cuidado e intervenções ao paciente, com a 

responsabilidade de avaliar a pele do paciente diariamente e identificando os 

fatores de risco do mesmo, podendo assim atuar no controle e prevenção desta 

interferência na integridade da pele. Este estudo pode contribuir para a melhoria 

da assistência de enfermagem, pois com a autonomia do enfermeiro deve-se 

analisar ações de enfermagem para a prevenção destas lesões, sendo assim a 

elaboração e implementação de protocolos de prevenção para LPP, analisando 

em especial os fatores de risco como um todo, mas em especial aos pacientes 

idosos os quais já tem a integridade da pele mais prejudicada e a permanência 

prolongada em UTI é de extrema importância.  DESCRITORES: Enfermagem, 

lesão por pressão e UTI.  
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HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM AO 

PACIENTE DE SAÚDE MENTAL EM INTERNAMENTO 

Amanda Cristina Teixeira de Souza54, Deborah Walter Train¹, Ingrid 

Mayara Teixeira¹, Jocyara Grapper Franco de Godoy¹, Helen Cristina Goll de 

Paula¹, Tainara Marques Paezinho¹. Luiz Claudio Sobrinho do Nascimento² 

 

Introdução: No ano de 1852, foi inaugurado o primeiro Hospital Psiquiátrico, no 

Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, conhecido pelo nome de Hospício 

Psiquiátrico. Todavia não se aplicavam técnicas de tratamentos para doenças 

mentais e os maus tratos eram frequentes, e consequentemente o aspecto de 

prisão e cárcere, eram recorrentes (AFLEN, 2008). A assistência psiquiátrica até 

os anos 70, era considerado de muita má qualidade. Os usuários que 

frequentavam os Hospitais Psiquiátricos, vivenciavam no seu dia-a-dia, um 

hospital altamente lotado, com condições extremamente precárias, tanto no 

âmbito da higiene, como na maneira como eram tratados pelos funcionários. 

(RIBEIRO e JACOBINA, 1999). Um fato que marcou o processo histórico da 

reforma psiquiátrica, foram as mudanças que ocorreram no Ministério da Saúde, 

na Conferência Regional para Reestruturação do Assistencialismo da 

Psiquiatria, que ocorreu em Caracas nos anos 90 (SILOS, 1990). O Brasil foi 

representando, e foi promulgado o documento intitulado “Declaração de 

Caracas”. Os países da América Latina, incluindo o Brasil, comprometeram-se a 

proporcionar a restruturação da assistência psiquiátrica, revendo o papel 

preponderante e centralizador dos hospitais psiquiátricos, provendo os direitos 

civis, a dignidade humana e os direitos humanos de todos os usuários (SILOS, 

1990). Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), fundado no ano de 1987, 
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com o objetivo de atender a demanda de atendimentos em saúde mental. A 

Política Nacional de Humanização (PNH), implementada em 2003, teve como 

objetivo, a valorização coletiva e social na gestão da saúde. Desta forma obteve 

um progresso na questão do trabalho interdisciplinar, fazendo com que o 

ambiente de trabalho fosse agradável e receptivo (BRASIL, 2004). A Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), instituída na portaria nº 3.088, no dia 23 de 

dezembro de 2011. Desenvolvido para os usuários que necessitassem de 

atendimento, devido algum transtorno mental ou também para aqueles pacientes 

que fazem o uso de crack, álcool e outros entorpecentes (BRASIL, 2011; 

SPADINI e BUENO, 2005). A equipe de enfermagem deverá humanizar o 

cuidado para com os pacientes nas instituições de saúde. Compreender a si 

mesmo e ao próximo. Através da consciência de valores éticos e de seus 

princípios. O respeito ao paciente é fundamental para o cuidado humanizado 

(PESSINI, 2004). Estamos sempre movidos para a construção de um mundo em 

que se possa viver mais e melhor. E com mais qualidade de vida, sempre 

instigado pela razão humana. A Humanização nos hospitais públicos é realizada 

através dos funcionários da saúde, mas especialmente pela enfermagem. 

(RIOS, 2009). Contudo, a enfermagem deve ter total conhecimento a respeito do 

cuidado humanizado. Compreendendo de certa forma, que os portadores de 

transtornos mentais, carecem de serem acolhidos com integralidade, respeito, 

pois ele é um paciente que necessita do resgate de condição de cidadão. 

(DUARTE e NORO, 2010). Em prática clínica, no início do ano de 2019, 

passamos pelo Hospital Psiquiátrico do Bom Retiro, por isso o interesse em 

escolher este tema e assunto tão relevante e discutido atualmente na Saúde 

Mental. Justificativa: A razão pela qual esse tema foi definido decorreu da 

preocupação e olhar ao paciente de saúde mental que se encontra internado, 

pensando em seu bem-estar físico e emocional. A aproximação com esse tema 

possibilita estabelecer e conhecer possíveis melhorias no cuidado de 

enfermagem aos pacientes de saúde mental, trazendo a humanização mais 

presente ao mesmo. Dessa forma buscando atingir melhores respostas aos 

tratamentos. Com isso, surgiu a seguinte questão norteadora: “Qual a 

importância em oferecer um atendimento humanizado para um paciente com 

transtorno mental? Objetivo: Identificar os benefícios que a humanização traz 

para o prognóstico do paciente de saúde mental. Metodologia: Pesquisa do tipo 

pesquisa bibliográfica e foi realizado na plataforma de dados Biblioteca Virtual 



em Saúde (BSV), abrangendo as seguintes bases de dados da área da saúde: 

BDENF (Base de Dados de Enfermagem); LILACS (Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências de Saúde). Foi utilizada terminologias consultadas nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCs/Bireme), que são: saúde mental, 

enfermagem, humanização. Os critérios de inclusão para seleção da amostra 

foram: artigos nacionais na integra disponíveis gratuitamente, no idioma 

português entre os anos de 2010 a 2019. Já, nos critérios de exclusão, estão: 

artigos da categoria de revisão integrativa de literatura, dissertações, teses de 

mestrado, apresentados em outros idiomas, artigos repetidos e artigos que 

fugiam do tema proposto. O levantamento dos estudos se deu em setembro de 

2019, nas duas bases de dados. Obteve-se uma amostra de 156 artigos, 

excluído artigos que não falavam da humanização da equipe de Enfermagem em 

saúde mental, obteve-se a localização da amostra inicial de 26 artigos. Depois 

se fez uma leitura seletiva com abrangência a todos os artigos na integra. A partir 

dessa leitura foram excluídas todas as pesquisas irrelevantes ao tema de estudo. 

Em seguida já com a amostra final determinada em 8 artigos realizou-se a leitura 

em que se identificaram os artigos que apresentavam o tema de forma objetiva 

e sintetizando-os. Resultados e Discussões: A partir da leitura dos textos na 

íntegra compreende-se que as unidades de saúde surgiram como iniciativas 

isoladas, tendo como meta realizar diagnósticos clínicos e psicossociais em 

situações de comportamento, emoções ou pensamentos, que necessitam de 

cuidado imediato, evitando o prejuízo à saúde psíquica, física e social do 

indivíduo. O serviço de Saúde Mental  prioriza a reinserção , a autonomia e o 

convívio familiar, e para obter sucesso  deve-se proteger os direitos das pessoas 

com transtorno mental  principalmente a liberdade,  reorientação do cuidado de 

enfermagem  por meio da postura ética, e tendo como referência os princípios 

da RPB para ser seguidas pelo o enfermeiro  na prática do cuidado. É necessário 

que os enfermeiros se responsabilizem   pela saúde mental em qualquer cenário 

de atuação em especial na saúde primária, pois, há críticas de maus tratos.  

Portanto, a humanização deve abranger a valorização da dimensão subjetiva, o 

melhoramento do trabalho em equipe, apoio às construções das redes de 

assistência, o estabelecimento de vínculo e compromisso. Com esse conjunto 

de atividades o enfermeiro tem possibilidade de elaborar um plano assistencial 

de enfermagem, respeitando as diferenças, construindo um diálogo e vínculo 

entre paciente/ família e enfermeiro. Considerações Finais: Observa-se que a 



literatura científica apresenta diversos aspectos do papel do enfermeiro frente a 

assistência ao paciente de saúde mental. Destaca-se a importância dos 

cuidados de Enfermagem e vínculo com paciente, que ainda mesmo nos dias de 

hoje não acontece corretamente, as relações interpessoais são de grande 

importância durante o tratamento, principalmente durante o internamento onde 

há uma certa resistência do paciente a permanecer no local. O enfermeiro é o 

profissional que irá gerenciar e supervisionar todo o cuidado prestado ao 

paciente, por isso deve buscar sempre ampliar seus conhecimentos, com vista 

na prestação de um cuidado de qualidade, que permita uma melhor qualidade 

de vida ao ser cuidado, sempre com a prioridade de humanização e empatia. 

Contribuições para a Enfermagem: A enfermagem desenvolve ações de 

reabilitação que ajudam o usuário a lidar com a realidade, compreendendo a 

dinâmica de suas relações, reconhecendo e admitindo as suas habilidades e 

potenciais. Desta forma, aceitando, enfrentando e convivendo com limitações. 

Ainda que estando em fase de aprendizado e desenvolvimento de ações num 

modelo mais hegemônico, há movimentos tanto dentro dos hospitais quanto fora 

deles pela humanização da assistência, em que a enfermagem vem atuando e 

revendo conceitos. 
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SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

Hellen Eduarda Teixeira Da Silva55, Alexa Piera De Lima¹, Alexia Daiane 

Dubinsk¹, Keli Patricia Pires Da Silva¹, Wellinton Matheus Voss¹, Julio César 

Francisco². 

 

INTRODUÇÃO 

Pesquisas confirmaram que as responsabilidades ocupacionais podem afetar a 

saúde física e mental dos trabalhadores. Os profissionais de saúde estão entre 

os afetados, particularmente os mais vulneráveis a distúrbios, como ansiedade, 

depressão e síndrome de Burnout. 

A profissão de enfermagem está propensa a sofrer estresse devido à natureza 

intensa do trabalho, o desgaste físico, mental e emocional causado pelo excesso 

de trabalho crônico e por uma falta sustentada de realização e apoio no trabalho. 

O Burnout ocorre quando o trabalhador é exposto a uma série de estressores 

crônicos. Derivado do termo burn-out, que têm haver com a exaustão no trabalho 

devido à falta de energia, por um esgotamento excessivo físico, psíquico e 

mental e é muito frequente em profissionais que demandam muitas 

responsabilidades e acabam se encontrando em um ambiente estressante e 

exaustivo. 

Nesse sentido, todos reagem de maneira diferente aos estressores, sejam eles 

de natureza física, emocional ou ambiental. 

Da mesma forma, a Síndrome de Burnout (SB) pode se manifestar de várias 

maneiras. Por esse motivo, muitas vezes é difícil reconhecer os sintomas de 

desgaste em você ou em um colega de trabalho. Esta síndrome pode 

desencadear sentimentos de fracasso e exaustão, provocando um desgaste 

muito grande e resultando em um indivíduo com rendimentos reduzidos em seu 

ambiente de trabalho e sua vida pessoal.  

Assim, o presente estudo busca revisar as causas e consequências da Síndrome 

de Burnout para a saúde dos profissionais de enfermagem 

JUSTIFICATIVA 
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Trabalhar com a dor, a morte, com a carência de recursos hospitalares, a 

desvalorização profissional e a sobrecarga de trabalho, levam a dificuldades 

para dormir, para cuidar de si, aparecem dores pelo corpo e muito cansaço físico 

e mental. Em algumas circunstâncias o trabalho é sentido como sacrifício e 

desencadeadora de sofrimento e adoecimento, não pelo trabalho em si, mas pelo 

clima organizacional e emocional existente no ambiente laboral. O ato de cuidar 

é a essência da enfermagem, e é de extrema importância para o funcionamento 

das unidades, mas se este profissional está ocupando cuidando de outros, quem 

irá cuidar dele? Nosso objetivo é criar uma reflexão a respeito desse tema, para 

reforçar a importância do cuidado com o profissional de enfermagem. 

METODOLOGIA 

Foi realizado uma revisão da literatura. de caráter descritivo e exploratório. As 

pesquisas respeitaram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados 

no período de 2015 a 2019, em periódicos nacionais e internacionais nas bases 

de dados do SCIELO, COFEN, MINISTERIO DA SAÚDE utilizando os 

descritores enfermagem, Burnout e depressão. Os critérios de exclusão: artigos 

que não respondiam à questão de pesquisa. Foram filtrados em média, 25 

artigos, sendo 3 em língua inglesa e 22 em língua portuguesa para 

fundamentação desta revisão.  

Visando compreender os motivos que levam os profissionais da enfermagem 

desenvolver a síndrome de Burnout, quais são as áreas que são mais afetadas, 

os sintomas e possíveis soluções.  

RESULTADOS 

No total de 25 artigos analisados, todos corroboram com a necessidade de 

implementação de estratégias de apoio emocional por parte dos (chefes e 

gestores) bem como de sua família. 

Os profissionais de enfermagem podem desenvolver síndrome de Burnout com 

mais facilidade, devido a resposta à tensão crônica no trabalho, gerada a partir 

do contato direto e excessivo com outras pessoas, devido a tensão emocional 

constante, atenção concentrada e grande responsabilidade profissional. 

O profissional apresenta sintomas agudos que podem se tornar crônicos e 

desencadear sentimentos de fracasso e exaustão, provocando um desgaste 

muito grande e resultando em um indivíduo com rendimentos reduzidos em seu 

ambiente de trabalho e sua vida pessoal. Em algumas circunstâncias o trabalho 

é sentido como sacrifício e desencadeadora de sofrimento e adoecimento, não 



pelo trabalho em si, mas pelo clima organizacional e emocional existente no 

ambiente laboral.  

Essa instabilidade emocional é muito frequente em profissionais da saúde, 

principalmente os enfermeiros que acompanham seus pacientes em tempo 

integral. Estes pacientes seus acompanhantes e a própria equipe de 

enfermagem esperam um trabalho “perfeito” vindo deles, e muitas vezes a 

pessoa se sente insuficiente e começa a se desmotivar. 

Embora indivíduos em todos os empregos de enfermagem e funcionários de 

todos os setores sejam suscetíveis ao desgaste, existem algumas posições 

especializadas em enfermagem nos quais os casos de desgaste são mais 

comuns. Normalmente, a oncologia e a resposta a emergências encontram o 

maior número de casos de burnout de enfermeiros. 

Enfermeiros de oncologia formam relacionamentos com pacientes com câncer. 

Como participantes das jornadas emocionais e, às vezes, longas, daqueles que 

lutam contra o câncer, essas enfermeiras podem experimentar sentimentos 

agudos de perda à medida que enfrentam casos mais altos de morte do paciente. 

No departamento de emergência, os casos costumam ter um maior senso de 

urgência do que outros ambientes de enfermagem. Além de enfrentar situações 

de alta pressão regularmente, os enfermeiros de emergência lidam com um 

volume excepcionalmente grande de pacientes. Comparado a uma ala médica 

típica, na qual os enfermeiros normalmente atendem quatro pacientes por turno, 

os enfermeiros de emergência podem ser responsáveis por até 50 antes do 

término do turno. Essas condições geralmente cultivam um ambiente propenso 

a burnout. 

Na linha de frente do atendimento, os profissionais de Enfermagem enfrentam 

situações de violência física, verbal e psicológica. Apenas 29% dos profissionais 

de Enfermagem se sentem seguros em seus ambientes de trabalho, segundo 

dados da Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil (COFEN/Fiocruz – 2015). A 

pesquisa revela que 19,7% já sofreram violência no ambiente de trabalho, sendo: 

66,5% violência psicológica, 26,3% verbal e 15,6% violência física. 

É primordial que sempre exista um apoio emocional ao enfermeiro, sendo de sua 

equipe (chefes e gestores), de sua família e até mesmo um apoio interno. Em 

sua graduação, é importante não só aprender a cuidar do paciente, mas também 

a cuidar de si, de sua saúde física e mental, saber lidar com as situações do 

cotidiano e não deixar que essas o afetam. 



A falta de reconhecimento também é um fator que acaba desanimando o 

profissional, que acaba sendo visto como um “auxiliar do médico”, apesar de ter 

muitas funções que somam para a melhora do paciente, isso não é enxergado 

por muitos. Deve haver uma mudança do pensamento da sociedade em geral, 

para que reconheçam a importância do enfermeiro mesmo que não esteja 

precisando dele no momento. 

Deve ser diagnosticada o quanto antes, pois a síndrome de burnout necessita 

de tratamento como a psicoterapia, e abordagem médicas, sem tratamento e 

apoio adequado está doença não é curada, somente ira piorar seu quadro clinico, 

podendo chegar a uma depressão extrema, chegando ao quadro crítico de 

suicídio.  

Além do tratamento médico e psicológico e necessário mudar condições de 

trabalho, estimular atividade física, profissionais devem ter um equilíbrio em sua 

vida, tentar separar o trabalho da vida pessoal, ter momentos de laser com 

família e amigos e um boa noite e sono. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo possibilitou compreender de forma mais crítica as implicações da 

Síndrome de Burnout entre os profissionais de enfermagem. É evidenciado que 

a falta de reconhecimento profissional acarreta no desenvolvimento de doenças 

ocupacionais. Tendo em vista que altos níveis de Burnout estão relacionados a 

fatores externos, como alta carga horária, longas horas e relacionamento 

interpessoal. São necessários estudos futuros que objetivem identificar atitudes 

preventivas, auxiliando para redução dos episódios de Síndrome de Burnout 

entre os profissionais de saúde e especial aos de enfermagem. 
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DE ORGÃOS PÉLVICOS 

 Jade Stefany Velasco56, Laura Rafaella Mutschler, Letícia Oliveira Tramujas 
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INTRODUÇÃO: O prolapso de órgãos pélvicos (POP) pode ser considerado 

como uma hérnia no assoalho pélvico e/ou intraperitoneal no canal vaginal – um 

deslize da parede vaginal anterior e/ou posterior, assim como do ápice da vagina. 

Sendo atribuída a uma combinação de condições ou causas múltiplas que se 

desenvolvem gradualmente e varia de paciente para paciente. O tratamento 

depende da gravidade dos sintomas, da idade, da presença ou não de 

comorbidades, do desejo da preservação da função sexual e/ou fertilidade; 

sendo a escolha do mesmo cirúrgico ou conservador. (LIMA et al, 2012). Os 

fatores de risco são multifatoriais como: doenças do tecido conjuntivo, atrofia dos 

tecidos de suporte pelo envelhecimento, esforço físico, multiparidade, 

traumatismo durante o parto, entre outros. (RICCI, 2015). Os casos de POP 

assintomáticos não demandam qualquer tratamento, mas quando geram 

alterações na função urinária ou intestinal, nas atividades cotidianas de 

locomoção, laborais ou na atividade sexual, ou simplesmente impedem que a 

paciente possa sentar-se confortavelmente o tratamento é imperativo. (BARROS 

et al, 2018). As estratégias de educação em saúde devem fazer parte do 

cotidiano do profissional enfermeiro, seja de forma grupal ou individual, no que 

tange a orientações quanto aos exercícios pélvicos para mulheres que têm 

fatores de risco para desenvolver POP. (SOARES, 2015). OBJETIVO: Explorar 

a fisiopatologia do POP e tratamentos utilizados em mulheres que o 

desenvolvem. MÉTODO: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, que 

possui caráter amplo e se propõe a descrever o desenvolvimento de determinado 

assunto, sob o ponto de vista teórico, mediante análise e interpretação de 

produções científicas existentes. Os artigos foram selecionados através de 

buscas nas bases de dados nacionais da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), da 
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Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed. Para a seleção dos 

textos foram utilizados os cruzamentos e buscas isoladas dos descritores: 

prolapso de órgão pélvico, etiologia e tratamento. Os seguintes critérios de 

inclusão delimitados foram: artigos na íntegra disponíveis de forma online; 

gratuitos; em português (BR); datados entre o período de 2009 até 2019; 

resultantes da busca do cruzamento dos descritores. Os critérios de exclusão 

foram: artigos de acesso bloqueado; com temas divergentes da proposta; em 

outros idiomas que não o português originário do Brasil e, fora do período 

estipulado. A partir da junção dos descritores nas bases de dados obteve-se mil 

e quarenta e cinco textos. Destes, novecentos e sessenta e cinco foram 

excluídos após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, e leitura do título 

e resumo para verificar coerência com a temática em estudo. No final, foram 

utilizados cinco artigos para o estudo em questão. RESULTADOS: Dois artigos 

discorrem sobre a conduta a ser realizada nos casos de POP para reabilitação, 

dois estudos sobre fisiopatologia, etiologia e tratamento, um sobre o impacto na 

qualidade de vida das mulheres. DISCUSSÃO: O POP é considerado uma 

patologia de grande relevância devido ao impacto nas esferas social, psicológica 

e financeira. E também existe uma forte tendência que essa disfunção se torne 

cada vez mais frequente. (CÂNDIDO et al, 2018). O principal suporte do útero e 

da vagina é fornecido por uma interação entre os músculos levantadores do ânus 

e o tecido conectivo que liga o colo uterino e a vagina às paredes pélvicas. Os 

músculos levantadores do ânus são os mais importantes do assoalho pélvico e 

representam um componente de apoio para os órgãos pélvicos. Ele assume 

papel preponderante na continência urinária e da estática pélvica e sua avaliação 

funcional é fator prognóstico importante da terapêutica de mulheres com 

incontinência urinária de esforço e do prolapso genital. Dentro dos sintomas 

relacionados com o POP entra o abaulamento vaginal, pressão no baixo ventre, 

sangramento, secreção, infecção, redução manual ou digital do prolapso e dor 

nas costas na região sacral (HADDAD et al, 2012). A lesão aos tecidos pélvicos 

na maioria das mulheres começa com o parto por via vaginal e outras situações 

relacionadas ao nascimento, como macrossomia fetal, segundo período do 

trabalho de parto prolongado, episiotomia, laceração do esfíncter anal, analgesia 

peridural, uso de fórceps e estimulação do trabalho de parto com ocitocina 

(HORST; SILVA, 2016). Contudo também há outras condições associadas, 

como fatores congênitos, distúrbios do tecido conjuntivo, neuropatias pélvicas, 



cirurgia pélvica, obesidade, distúrbios respiratórios, e estresse ocupacional 

podem estar associados com o desenvolvimento de POP (HADDAD et al, 2012). 

Existem quatro grupos de fatores de risco para o desenvolvimento da disfunção 

dos assoalho pélvico, sendo eles: fatores predisponentes (sexo, racial, 

neurológico, anatômico, distúrbios do colágeno, muscular, cultural, ambiental), 

fatores estimuladores (parto, lesão de nervo, lesão muscular, radiação, ruptura 

do tecido, cirurgia radical), fatores promotores (constipação, profissão, 

recreação, obesidade, cirurgia, doença pulmonar, fumo, ciclo menstrual, 

infecção, medicamentos, tosse crônica) e fatores de descompensação 

(envelhecimento, demência, debilidade, doença, ambiente, medicamentos) 

(HADDAD et al, 2012; HORST; SILVA, 2016).  A sua classificação pode ser feita 

pelo sistema Baden-Walker halfway, que é o mais utilizado como rotina na 

medicina clínica – nesse sistema de classificação, o prolapso de cada 

compartimento vaginal (cistocele, enterocele, retocele, útero e cúpula vaginal) é 

isolado, e a posição mais distal é registrada durante a manobra de Valsalva. 

Cada compartimento é avaliado de acordo com sua relação com o hímen, sendo 

grau 0 – normal, grau 1 – protrusão parcial para o hímen, grau 2 – protrusão até 

o hímen, grau 3 – protrusão parcial para fora do hímen, grau 4 – protrusão 

completa para fora do hímen. (HADDAD et al, 2012). O tratamento para o POP 

inclui o conservador (não cirúrgico) e o cirúrgico e a sua escolha depende da 

gravidade do prolapso, dos seus sintomas e do estado geral da paciente. O 

tratamento conservador tem como objetivo impedir o agravamento da disfunção, 

ajudar no alívio dos sintomas e postergar a necessidade de cirurgia; serve para 

as mulheres com um grau ligeiro de prolapso, debilitadas, as que desejam ter 

filhos e/ou que não pretendam se submeter a cirurgia. Nesse tratamento é 

incluído métodos como: alterações do estilo de vida (perda de peso se é obesa, 

tratar a constipação, redução da tosse crônica e de ocupações que envolvam 

levantar peso), com o intuito de diminuir a pressão intra-abdominal; fisioterapia 

para realização de exercícios musculares do pavimento pélvico para prevenir ou 

retardar a deterioração do prolapso e/ou a ajudar a melhorar a qualidade de vida 

e os sintomas urinários nas mulheres que já foram submetidas a cirurgia do 

prolapso; anéis e pessários para suportar a área pélvica que são inseridas na 

vagina, segurando o órgão, podendo ser caracterizado como de suporte (por 

exemplo o pessário de anel) ou ocupando espaço (por exemplo o pessário 

donut). Já o tratamento cirúrgico é dividido em duas vertentes: cirurgia 



reconstrutiva, com o objetivo de otimizar a anatomia e a função – nessa cirurgia 

ocorre a suspenção da parede vaginal lateral à fascia do arco tendíneo – e 

cirurgia obliterativa, quando ocorre o encerramento vaginal após a remoção 

parcial ou total da mucosa vaginal (MASCARENHAS, 2010; HORST; SILVA, 

2016). Para a escolha do tratamento adequado deve avaliar o impacto na 

qualidade de vida antes e após o mesmo, seja ele conservador ou não. No mais, 

deve-se apresentar para a paciente, que existem outras formas de tratamento 

além do cirúrgico (ALVEZ, 2018). CONSIDERAÇÕES FINAIS: O POP tem um 

impacto na qualidade de vida da mulher, já que dificulta sua rotina diária pelo 

desconforto que os sinais e sintomas causam.  Para decidir a melhor conduta a 

ser adotada nesses casos, deve-se considerar o tipo e grau do POP e seu 

impacto na qualidade de vida da mulher. E isso precisa ocorrer por meio de uma 

discussão esclarecedora entre o profissional médico e a paciente.  

DESCRITORES: Prolapso de Órgão Pélvico; Etiologia; Tratamento. 
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QUALIDADE DE VIDA DOS PROSSIONAIS DE ENFERMAGEM EM 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

Ana Karoline Lazzari58, Carolina de Fátima Riba de Castro¹, Sthefany dos 

Santos Rodrigues¹, Leonel dos Santos Silva59 

 

INTRODUÇÃO: Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é definido como um 

conjunto de ações de uma empresa que envolve a implantação de melhorias e 

inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. De acordo com a 

OMS a QVT deve envolver a avaliação do nível de saúde dos funcionários, bem 

como o estilo de vida deles e o clima organizacional como um todo.  

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um setor hospitalar com características 

próprias, dentre elas o ambiente fechado, contato constante com o sofrimento, 

dor e morte, podendo, muitas vezes, apresentar situações e/ou fatores que 

afetem QV (STACY, 2011). Segundo Lopes (2012) a QV está atrelada ao 

trabalho, já que é nele que o profissional passa a maior parte do seu tempo, 

muitas vezes devido às altas jornadas de trabalho, gerando, assim, impacto no 

seu bem-estar, até mesmo nos momentos em que está de folga. Associado a 

isso, outras condições como a alta demanda de trabalho e a baixa remuneração, 

fazem com que o profissional assuma exaustivas jornadas de trabalho, buscando 

compensar os baixos salários, preferencialmente, em plantões noturnos, que 

acabam provocando desgastes na saúde do trabalhador e resultando em 

adoecimento mental e físico (SOUZA, et al., 2018). 

Segundo Freire et al., (2015), muitos profissionais que prestam serviço nas UTIs 

cumprem jornada de trabalho acima do limite máximo de 44 horas semanais 

estabelecido pela legislação trabalhista.  

A rotina estressante existente no ambiente de UTI, as jornadas de trabalho 

exaustivas e o estado de atenção total em que trabalham podem ser uma 

explicação para a falta de exercícios físicos. O benefício que a atividade física 

acarreta ao indivíduo como o bom funcionamento do sistema 
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musculoesquelético, a melhora da mobilidade e a promoção do bem-estar 

psicológico, justificam os melhores escores no domínio capacidade vital 

encontrados nos profissionais que possuem elevado jornada de trabalho. Assim, 

pode-se inferir que mesmo trabalhando em regime elevado a prática de atividade 

física garante ao profissional melhor percepção sobre sua capacidade vital. 

(LIMA, et al., 2015). JUSTIFICATIVA: Considerando as pesquisas que apontam 

que os profissionais da enfermagem que trabalham em UTI são mais suscetíveis 

à alteração da qualidade de vida, este trabalho é relevante para salientar a 

importância da criação de estratégias que visem à melhora da saúde do 

trabalhador. Percebendo a importância de assegurar uma melhor qualidade de 

vida a esses profissionais e a necessidade de compreender as situações que 

predispõe agravos a saúde surgiu a seguinte questão norteadora “Quais são os 

fatores que geram alterações na saúde e na qualidade de vida profissional da 

enfermagem? ”. OBJETIVO: Conhecer os fatores determinantes que influenciam 

na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem no setor de terapia 

intensiva UTI. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica a qual é 

elaborada com base em materiais já publicados, com propósito de fornecer 

fundamentação teórica ao trabalho e revelar o estágio atual do conhecimento 

referente ao tema (GIL, 2010). O mesmo autor cita etapas primordiais para 

realização da pesquisa, sendo a primeira a escolha do tema a qual deve estar 

relacionada ao interesse do estudante. A segunda é o levantamento bibliográfico 

preliminar para estudo exploratório do tema, que leve a formulação do problema. 

Após o problema formulado, foi realizado o levantamento de fontes bibliográficas 

para fornecer respostas à solução do problema proposto. Nesta fase, a busca foi 

realizada em bases de dados, utilizando as palavras-chave: qualidade de vida, 

enfermagem, UTI, tendo como critérios de inclusão artigos na íntegra, no idioma 

português, no período de 2015 a 2018. As bases de dados pesqu isadas foram 

BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) onde foram encontrados duzentos e vinte e 

dois (222) artigos e,após a aplicação dos critérios de inclusão, foram 

encontrados vinte (20) artigos.A seguir, foi realizada a leitura exploratória e 

seletiva para verificar se a obra consultada interessa à pesquisa, tendo em mente 

o objetivo do trabalho. Dessa forma, após a leitura dos títulos e resumos foram 

excluídos onze (11) artigos. Restando onze (11) artigos para a leitura analítica 

para ordenar as informações contidas nas fontes selecionadas e leitura 

interpretativa, para relacionar com o objetivo da pesquisa, na busca de soluções 



para o problema e, para correlacionar os conhecimentos dos artigos lidos. 

DISCUSSÃO/RESULTADOS: Analisando as publicações encontradas no 

levantamento bibliográfico, podemos considerar que a qualidade de vida dos 

profissionais de enfermagem na (UTI) , tem como fatores influenciadores o 

ambiente fechado e crítico, junto com o contato direto do profissional com 

situações de sofrimento e dor, na qual ocorre por meio da relação 

paciente/profissional. Vê se grande interferência na atividade profissional no 

cotidiano do indivíduo, o que pode resultar em impactos relacionados ao 

comportamento social, familiar, comprometimentos fisiológicos que refletem na 

saúde e na QVT. Algumas desordens de saúde mental juntamente ao cansaço 

físico que dificultam no relacionamento social dos indivíduos com os pacientes. 

Logo, essas alterações refletem na insatisfação do profissional com o trabalho, 

prejudicando a QVT em todos os seus domínios. No entanto, a instituição e este 

setor, especificamente, não podem ser responsabilizados em sua totalidade, 

visto que a qualidade de vida abrange vários segmentos. Apesar disso, é 

importante que os gestores elaborem e direcionem medidas que priorizem os 

colaboradores e que reduzam os agentes dificultadores. Consequentemente 

podemos observar que os diversos vínculos empregatícios contribuem para o 

aparecimento de algias, indisposição, desconforto e dependência de 

medicamentos o que torna os profissionais fisicamente mais desgastados. 

Nesse sentido, a implementação de atividades laborais, programas e 

treinamentos acerca de inteligência emocional, exercícios físicos e hábitos 

saudáveis poderiam alcançar resultados positivos. Somado a isso, é de extrema 

importância ter lideres e gestores preocupados com o bem estar dos 

colaboradores, motivando-os e reconhecendo seu trabalho. Assim, haverá uma 

melhora da QVT, na sua produtividade e sequentemente na assistência 

prestada. O trabalhador de enfermagem deve ser ouvido, seja individual ou 

coletivamente, pois diante dos avanços e da sofisticação das técnicas para o 

estudo dos ambientes e condições de trabalho, há de se reconhecer que estes 

profissionais, diariamente, vivenciam condições e circunstâncias diversas, 

imprevistos e improvisos. A relação direta com o ambiente de trabalho e o estilo 

de vida, o que por sua vez, podem torna o cotidiano dos profissionais de 

enfermagem e da equipe de enfermagem, mais prazeroso, menos desgastante, 

e, portanto, mais produtivo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O ambiente de trabalho 

está diretamente ligado à QV dos profissionais da enfermagem, principalmente 



aos que atuam na Unidade de Terapia Intensiva. O estresse é gerado a partir do 

momento em que vários fatores se alinham e ocorrem com frequência, como 

consequência o risco à saúde física e psicológica se intensifica com algo que 

demanda de mais energia para ser vivenciado, fato que propicia causas de 

doença e sofrimento. Neste estudo, fica evidente que com o ritmo de trabalho na 

UTI, condições ineficazes e insalubridade do ambiente geram cansaço físico, 

mental e outras anormalidades, que os tornam mais suscetíveis a uma QV 

insatisfatória e prejudicial à saúde. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: 

Sendo o profissional de enfermagem aquele que desempenha o cuidado por 

meio da assistência em todo o momento da internação de um indivíduo, é visível 

o quanto o trabalho acarreta em sua QV. Podendo ser observado que através da 

assistência fornecida ocorre a inter-relação, na qual, o profissional coloca-se no 

lugar do doente e vivencia de suas histórias, em que resulta, desta forma, em 

diversos fatores que se acabam aglomerando e influenciando na qualidade de 

vida do profissional. DESCRITORES: Qualidade de vida; Enfermagem; UTI. 
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ATENDIMENTO HUMANIZADO EM UNIDADE DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA – REVISÃO DE LITERATURA 

Daniele Fortes60, Emanoele Ferreira², Erica Oliveira³, Fabíola Valentim4, 

Jéssica Schonrock5, Mayara Silva de Oliveira6 e Adriano Yoshio Shimbo7 

 

INTRODUÇÃO: A unidade de emergência é o local em que se oferecem serviços 

de alta complexidade e diversidade no atendimento a pacientes em situação de 

risco iminente de morte. Na busca pela estabilização das condições vitais do 

paciente, o atendimento se dá por meio do suporte à vida, exigindo agilidade e 

objetividade no fazer. Com isso, o processo de trabalho molda-se na luta contra 

o tempo para que se alcance o equilíbrio vital, tido como objetivo principal nesse 

setor. (PAI, 2015). Nesse sentido, o cuidado relacionado ao processo de 

enfermagem, torna-se algo de extrema importância para que esse tipo de 

atendimento ocorra de forma humanizada. Em meados dos anos 2000, o 

Ministério da Saúde (MS) lançou o Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar (PNHAH), o qual propõe um conjunto de ações integradas 

que visam mudar substancialmente o padrão de assistência ao usuário nos 

hospitais públicos do Brasil, melhorando a qualidade e a eficácia dos serviços 

hoje prestados por estas instituições (BRASIL, 2001). De acordo com estudo 

realizado no setor de emergência de um hospital público, observou -se ser o 

enfermeiro um dos principais atores do Acolhimento com Classificação de Risco, 

porém, o mesmo precisa lidar com enfrentamentos importantes no processo de 
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trabalho cotidiano, problemas complexos estruturais de gestão que ultrapassam 

o seu poder de resolução e governabilidade (SOUSA, 2019). JUSTIFICATIVA:  

Humanizar a assistência é uma preocupação diária da enfermagem, buscando 

sempre a melhoria nas práticas do cuidado, adotando novos modelos 

assistenciais, onde a equipe multidisciplinar não se preocupe apenas com a 

doença, mas com o ser humano como um todo. Para que ocorra mudança de 

prática, é necessário conhecer e identificar a percepção do enfermeiro sobre a 

humanização no atendimento em uma unidade de urgência e emergência. Pode 

ser uma vivência muito traumática ao paciente, por isso, a grande importância 

da humanização no atendimento. PERGUNTA NORTEADORA: Qual a 

compreensão do profissional de enfermagem sobre a humanização no 

atendimento nas unidades de Emergências. OBJETIVO: Realizar uma revisão 

da literatura sobre a humanização da assistência de enfermagem nas Unidades 

Emergências. METODOLOGIA: O presente trabalho trata-se de uma revisão de 

literatura realizada no mês de agosto e setembro de 2019, por meio de pesquisa 

eletrônica, consultando-se sites de busca de dados Google Acadêmico e Scielo. 

Foram utilizados os descritores: Enfermagem, Atendimento Humanizado, 

Emergência. Os critérios de inclusão foram publicações no período de 2014 a 

2019, no idioma português, sendo excluídas publicações que fugiam ao objetivo 

inicial do trabalho. RESULTADOS: A busca resultou em uma análise de 6 artigos 

incluídos no corpo da revisão. Com a mesma, pode-se observar que ainda hoje, 

a enfermagem sofre uma sobrecarga imposta pela rotina do trabalho o que faz 

com que, muitas vezes, a assistência prestada seja de forma mecanizada. 

Embora exista o estresse característico da unidade de emergência, faz-se 

necessária a elaboração de estratégias de aplicabilidade na dinâmica do serviço 

no intuito de amenizar fatores possíveis de interferir na qualidade do 

atendimento. Atuar de forma humanizada em serviços de urgência e emergência 

nos hospitais é um desafio ao enfermeiro e sua equipe. Nesse contexto, espera-

se estar oferecendo segurança, atendimento rápido e eficaz, além de um efetivo 

apoio emocional ao cliente e a sua família, aliados a uma atitude orientada para 

o aproveitamento dos recursos tecnológicos existentes (VERSIANE et al,2012). 

Pacientes nesse setor encontram-se tensos e temerosos perante o 

desconhecido e sentem-se fragilizados, reagindo muitas vezes com 

agressividade. A passagem, repentina e inesperada, de um estado de saúde 

plena à proximidade com a morte pode afetar o equilíbrio emocional dos 



pacientes e seus familiares, os quais, por vezes, se expressam por agressões 

físicas e verbais, evidenciando revolta contra as carências das políticas públicas 

e deparando no profissional de saúde o seu representante e o responsável 

(VERSIANE et al,2012). DISCUSSÃO: Conforme os preceitos da PNH (Política 

Nacional de Humanização), deve-se buscar pôr em prática os princípios do SUS 

no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e 

cuidar (SAÚDE, 2013). A assistência humanizada, então, requer um processo 

reflexivo acerca dos valores e princípios que norteiam a prática profissional, 

pressupondo, além de um tratamento e cuidado digno, solidário e acolhedor por 

parte dos profissionais da saúde ao seu principal objeto de trabalho – o 

doente/ser fragilizado –, uma nova postura ética que permeie todas as atividades 

profissionais e processos de trabalho institucionais (VERSIANE et al,2012). 

Múltiplos fatores influenciam a humanização nos serviços de urgência e 

emergência. Observa-se que dentre os dispositivos da PNH, o ACR 

(Acolhimento com classificação de risco) se destaca por ter tornado o 

atendimento mais ágil, seguro e justo, por meio da reorganização da assistência 

por nível de complexidade, ofertando tecnologias conforme as necessidades dos 

usuários (SOUSA, et al 2019). Sendo que o atendimento de urgência e 

emergência é essencial para manutenção da vida, por tanto se torna necessário 

a capacitação das equipes de saúde em todos os âmbitos da assistência, a partir 

de um enfoque estratégico promocional, abarcando toda a gestão e atenção 

extra-hospital fixa e móvel, hospitalar e pós-hospitalar, envolvendo profissionais 

de nível superior e de nível técnico, em comum acordo com as diretrizes do SUS 

e alicerçada nos polos de educação onde deve estar estruturado o atendimento 

de urgência e emergência normatizado pelas leis vigentes do Ministério da 

Saúde (MOURA et al 2014). IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: A 

enfermagem devido sua sobrecarga imposta pela rotina do trabalho, às vezes, 

presta uma assistência mecanizada e tecnicista. Isso implica também nas 

relações de trabalho, em funções de fatores internos e externos à enfermagem, 

vem desempenhando uma assistência pouco humanizada. Diante disso a 

enfermagem, assume um desafio na construção do seu fazer, considerando as 

dimensões éticas, subjetivas, técnicas e institucionais, do cuidado, e valores, 

sentimentos e limites do ser cuidado e do ser cuidador, especialmente quando o 

cenário é uma unidade de urgência e emergência. Embora exista o estresse 

característico da unidade de emergência, faz-se necessária a elaboração de 



estratégias de aplicabilidade na dinâmica do serviço no intuito de amenizar 

fatores possíveis de interferir na qualidade do atendimento. Portanto, a 

humanização no ambiente de atendimento de urgência e emergência precisa ser 

trabalhada com vista a intervenções voltadas ao bem-estar do paciente/família, 

dos profissionais, da comunidade em geral e da instituição. Desta forma, 

acredita-se que é viável que se implante um processo de atendimento 

humanizado nessas unidades, principalmente pela maioria vista em longo prazo, 

tanto nas relações interpessoais entre profissionais como na melhoria da 

qualidade da assistência ao paciente/cliente e também aos seus entes 

envolvidos neste processo. A Humanização requer que haja relações 

profissionais saudáveis, de respeito pelo diferente, de investimento na formação 

humana dos sujeitos que integram as instituições, além do reconhecimento dos 

limites profissionais. Assim, demonstrando estar cada vez mais à procura de 

respostas que assegurem a dimensão humana das relações profissionais, 

principalmente as associadas à autonomia, à justiça e à necessidade de respeito 

à dignidade da pessoa humana, o verdadeiro cuidado humano prioriza pela ética, 

enquanto elemento impulsionador das ações e intervenções pessoais e 

profissionais que constituem a base desse processo de humanização (BACKES; 

LUNARDI; LUNARDI FILHO, 2006). Os profissionais sentem-se desvalorizados 

para a tomada de decisões e acreditam que a implantação, por parte da 

gerência, de atividades de educação permanente com a equipe de enfermagem, 

explanando temáticas específicas da profissão, humanização nas relações de 

trabalho, estudos de casos que contribuam na tomada de decisão e elevação da 

autoestima, ajudarão a melhorar o enfrentamento de situações estressantes 

(MONTANHOLI; TAVARES; OLIVEIRA, 2006). CONCLUSÃO: Após 

identificação e análise do conhecimento do Enfermeiro quanto à humanização 

na assistência de enfermagem, percebeu-se que esse profissional possui 

conhecimento singular acerca dos vários significados da palavra humanização. 

Para que haja o cuidado humanizado, não é só a compreensão por parte dos 

profissionais, é todo um conjunto de critérios voltados para esse processo. A 

motivação por parte dos profissionais, os recursos humanos e materiais 

acessíveis e disponíveis, o conhecimento sobre questões humanísticas 

hospitalares, por meio de palestras e debates, o dimensionamento de 

profissionais, o respeito às sugestões desses profissionais, tudo isso é 

indispensável para que o ambiente de trabalho possa ser harmonizado e consiga 



humanizar, para que, de fato, exista a humanização nas situações emergenciais. 

Muitas são as dificuldades para humanizar a assistência hospitalar em 

atendimento de urgência, não apenas pelo excesso de trabalho e escassez de 

profissionais, mas em decorrência de fatores tais como: condições estruturais e 

organizacionais inadequadas para desenvolver as atividades de restauração da 

saúde, falta de compreensão mais profunda das dimensões psicossociais que 

envolvem os processos de saúde/ doença, falta de compromisso com o resultado 

do trabalho, pois muitos deles queixam-se de salários baixos e reclamam por 

melhores condições de trabalho no setor, falta de projetos assisten ciais 

discutidos em equipe multidisciplinar. Essas condições tornam a humanização 

do cuidado um projeto ideal, mas ainda bem distante da realidade dos serviços 

de saúde, principalmente nos serviços de urgência e emergência. A visão que 

obtemos foi a percepção dos enfermeiros quanto ao acolhimento constitui 

importante estudo frente à busca de melhorias na qualidade da assistência. É 

importante que o enfermeiro como membro da equipe de saúde e gestor da 

equipe de enfermagem tenha um conhecimento científico e articulado com as 

políticas de saúde vigentes. Conhecer os possíveis conceitos que perpassam a 

realização do acolhimento por enfermeiros de serviços de urgência e emergência 

permite identificar a necessidade e a organização de processos de educação 

permanente em saúde para uma aprendizagem significativa, com vistas a 

mudanças nos processos de trabalho e melhorias no cuidado prestado. A partir 

do conhecimento aprofundado e científico é que se possibilita o aperfeiçoamento 

de condutas e um atendimento humanizado. 
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IDEAÇÃO SUICIDA NA ADOLESCÊNCIA: FATORES DE RISCO  



Amanda de Paula Vizoto61, Karina Luiza Gryzinski1, Laura Pereira de Oliveira1, 

Madalena Rosenente1, Thays Saskoski1, Luiz Claudio Sobrinho do 

Nascimento62 

 

INTRODUÇÃO: Considerado um dos temas mais antigos estudados, decorrente 

de características próprias ou relacionado a forma em que a saúde de um 

indivíduo é afetada pela sociedade na qual faz parte e sua vivência coletiva, o 

suicídio quando analisado de maneira agregada por especialidades, como 

epidemiologia e saúde pública, acaba sendo caracterizado como transtorno 

mental (RIBEIRO; MOREIRA, 2018). Enquanto um ato auto agressor sem 

resultado letal configura-se como tentativa de suicídio, podendo ou não trazer 

consequências temporárias e/ou permanentes, a ideação suicida se caracteriza 

como pensamento autodestrutivo manifestado através de desejos, atitudes e 

planos para a retirada da própria vida. Ambos podem transcorrer devido a 

inúmeros fatores, estando presente nas mais variadas faixas etárias. Porém, 

quando estas são comparadas, percebe-se maior elevação de incidência nas 

populações mais jovens. Ao compreender a adolescência como um período de 

modificações biológicas e psíquicas marcado por momentos de sofrimento, 

conflito e angústia, os quais colaboram para o desenvolvimento de 

enfermidades, há o aumento das chances para a realização deste tipo de ação 

(MOREIRA; BASTOS, 2015). No Brasil, para o ano de 2015, o resultado do 

cálculo para a taxa de suicídios por 100 mil habitantes foi de 6,3 (WHO, 2018). 

Assim, compreende-se a importância da atuação da enfermagem, profissão do 

cuidado, principalmente em unidades de saúde, consideradas o primeiro local de 

busca por orientação. A abordagem durante a anamnese se torna decisiva para 

esclarecer, comunicar e orientar, por isso a necessidade constante de 

capacitação e atualização aos profissionais deste atendimento, os quais 

abordarão profundamente aspectos emocionais e sociais, devendo sempre estar 

de acordo com os princípios da integralidade e da humanização do SUS, 

segundo a portaria 1.876/2006 (MINISTÉRIO da SAÚDE, 2006). Questão 
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Norteadora: Quais são os fatores de risco frente a ideação suicida em 

adolescentes? Objetivo: Descrever quais são os fatores de risco relacionados 

ao suicídio durante a adolescência. METODOLOGIA: Pesquisa do tipo revisão 

de literatura realizada por meio da obtenção de artigos científicos publicados em 

periódicos da área. Os artigos foram selecionados através de buscas nas bases 

de dados nacionais da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). Para a seleção dos textos foram utilizados os 

cruzamentos e buscas isoladas dos descritores: Adolescente; Suicídio; 

Enfermagem. Os seguintes critérios de inclusão delimitados foram: artigos na 

íntegra disponíveis de forma online; gratuitos; em português (BR); datados entre 

o período de janeiro de 2010 até agosto de 2019; resultantes da busca isolada 

ou do cruzamento dos descritores. Os critérios de exclusão foram: dissertações; 

teses; revisões sistemáticas; artigos de acesso bloqueado; com temas 

divergentes da proposta; e em outros idiomas que não o português originário do 

Brasil. A partir da junção dos descritores na base de dados da SciELO obteve-

se 28 textos. Destes, 20 foram excluídos após a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, e leitura do título e resumo para verificar coerência com a 

temática em estudo. No final, foram utilizados oito artigos para o estudo em 

questão. RESULTADOS: A partir da leitura na íntegra dos textos, encontrou-se 

nove elementos contribuintes para o aumento do número de tentativas suicidas 

na adolescência (apresentados a seguir com sublinhado para melhor 

identificação). Quando comparados ambos os sexos, feminino e masculino, não 

há uma diferença significativa, porém percebe-se que as mulheres possuem 

índices com variação de 10 a 15% a mais que os homens. Em relação ao nível 

socioeconômico, é possível identificar maior incidência em classes mais baixas 

podendo ou não estar acompanhado a baixa escolaridade materna e do próprio 

adolescente. No que diz respeito a questão étnica, a população indígena é 

apontada como um dos principais grupos de risco devido a costumes próprios 

decorrentes da cultura. Quanto a presença de agravantes, entre os 

potenciadores mais comuns estão os transtornos psiquiátricos de prévio 

diagnóstico, como ansiedade e depressão, e o consumo de substâncias 

psicoativas lícitas ou ilícitas, nesse caso, uso de drogas e bebidas alcoólicas. 

Também é importante salientar, que as relações interpessoais com adultos 

(familiares) acabam influenciando diretamente no quadro emocional, assim, a 

ausência de vínculo afetivo e o abuso psicológico podem acarretar sérios 



agravos. Além disso, outros fenômenos ocorridos com grande frequência a 

serem destacados são o bullying, o qual ocorre principalmente em meio escolar 

envolvendo até mesmo atos violentos, e o cyberbullying, por meio eletrônico 

através de e-mails, sites de relacionamentos, conversas instantâneas e redes 

sociais gerando humilhação, difamação e denegrição de imagem. Fatos estes, 

que estão estritamente interligados a autoestima, rendimento escolar e 

aprovação social. DISCUSSÃO: Sobre a incidência entre os sexos, percebe-se 

que as mulheres tendem a realizar mais tentativas, entretanto, são os homens 

que chegam até o fim por conta a utilização de formas mais agressivas (SOUZA 

et al, 2010). Em consequência aos fatores de desemprego e pressão social 

sofrida por pessoas de classes mais baixas, o nível socioeconômico possui 

influência direta. Todavia, ainda existem casos encontrados em classes altas, 

que podem ser explicados pela falência econômica e questões sociais 

(ARAÚJO, VIEIRA E COUTINHO, 2010). No que se refere ao povo indígena, 

sabe-se que o número de intercorrências pode chegar ao triplo da média 

nacional, ocorrendo majoritariamente entre a faixa de 10 a 19 anos sendo 

explicado por um conjunto de fatores socioculturais. Os jovens não mais se 

reconhecem por não se encaixarem nos padrões impostos pelo mundo ‘‘branco 

capitalista’’, apesar de muitas vezes desejarem os frutos deste, ou então ainda 

há aqueles que se orgulham de suas raízes, porém sofrem dificuldades acerca 

de suas tradições por preconceito ou retaliação (BATISTA, ARAUJO, 

FIGUEIREDO, 2016). Ademais, os vínculos e relações envolvem significados 

construídos no decorrer da existência, podendo gerar pensamentos 

autodestrutivos e de desistência da vida (BATISTA, MARANHÃO, OLIVEIRA, 

2018). Já o abuso de álcool e drogas, tende a ser visto como um fator isolado, 

porém, diversas vezes associado a outros transtornos, como depressão, 

esquizofrenia e bipolaridade, acaba se tornando um possível potenciador (ERSE 

et al, 2016). Muito comum nos dias de hoje, decorrente do fácil acesso as 

informações e presença constante da tecnologia, o bullying é definido como um 

dos principais agentes do suicídio sendo explicado pelo fato de que o 

adolescente está passando por um momento tão grande de tensão que comete 

tal ato para acabar com seu sofrimento ou para dar uma lição aos demais. Ainda, 

considera-se a questão de que este costuma estar atrelado a problemas de 

autoestima (BARBOSA et al, 2016). CONCLUSÃO: O levantamento do 

comportamento suicida é uma das questões mais intrigantes e representa um 



grave problema de saúde pública. Sua ocorrência na adolescência, atinge não 

só o sujeito, mas toda a comunidade, principalmente, pelas marcas deixados nos 

sobreviventes. Assim, entende-se a existência de algumas deficiências a serem 

investigadas e tratadas, sinais e até mesmo atitudes, e a necessidade de 

investigação das mesmas a fim de executar possíveis soluções.  IMPLICAÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: O atendimento humanizado envolve questões 

pessoais, emocionais, econômicas e sociais que se relacionam ao adoecimento 

mental do paciente. Os cuidados da enfermagem para fazer um atendimento 

efetivo e de qualidade aos adolescentes com ideação suicida, muitas vezes 

sofrem pela escassez de recursos e a inadequação profissional dos agentes 

envolvidos na ação durante o acolhimento. Portanto, a equipe deve estar técnica 

e psicologicamente preparada para essa demanda, com o propósito de realizar 

uma escuta qualificada, objetivando o cuidado sistematizado e proporcionando 

assim um cuidado de enfermagem efetivo, além da observação contínua ao 

paciente e familiares. 

Descritores: Adolescente; Suicídio; Enfermagem. 
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SÍNDROME DE BURNOUT NOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 

Anne Karoline da Silva63, Elidianne Moleta Guimarães64, Jéssica Becker65, 

Luciane Dos Santos Zem66, Mariane Azzolini67, Raissa Carolina Gardin68, 

Giovanna Batista Leite Veloso69 

 

INTRODUÇÃO: Muitos enfermeiros possuem uma jornada de trabalho bastante 

desgastante em consequência de diversos fatores, dentre eles o número elevado 

de pacientes assistidos, escassez de recursos humanos e materiais e 

relacionamento com a gestão institucional. Em decorrência disto, acabam por ter 

suas necessidades biológicas afetadas. Frequentemente, esses enfermeiros se 

dedicam a mais de um emprego com o intuito de melhorar sua renda financeira, 

o que impacta diretamente no aumento das atribuições profissionais. Os 

impasses ocasionados por esses fatos, tornam-se nítidos na vida pessoal e 

consequentemente, na vida profissional e esses ocasionam transformações 

biológicas, comportamentais e profissionais na vida dos indivíduos, o que 

impacta na sua fragilidade em relação às doenças ocupacionais como a 

Síndrome de Burnout (SB) (RODRIGUES et al, 2017). Essa síndrome é 

determinada pelo estresse duradouro, que causa o cansaço emocional, a 

despersonificação e a frustração pessoal, baseado no cotidiano de trabalho, 

especialmente na esfera de profissões que tem como característica principal a 

proximidade e o contato direto com outras pessoas, como é o caso de 

professores, médicos, enfermeiros, policiais, assistentes sociais, entre outros 

(PEGO, PEGO, 2016). A SB está ligada ao desgaste energético, manifesto por 

meio do sentimento de fracasso e esgotamento, tendo como causa um desgaste 
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exorbitante de recursos de enfrentamento. As atuais concepções sobre a SB, 

explicam essa síndrome a partir de novas perspectivas da noção sobre o 

desajuste entre indivíduo-trabalho. Segundo escritores, é certificado que o 

distanciamento ou o desajuste entre a pessoa e o seu trabalho aumentam a 

probabilidade do desenvolvimento da SB. (VIEIRA, RUBIO, 2015). Os 

impulsionadores da SB entre os profissionais da enfermagem podem ser o 

ambiente de trabalho, aspectos organizacionais, características pessoais e 

relacionamento interpessoal. Já o desequilíbrio entre o salário e a carga horaria 

de trabalho, são considerados os principais fatores que irão contribuir para o 

progresso do predomino da SB nos profissionais (REZAEI et al, 2018). Este 

contexto é bastante citado em pesquisas, assim como no estudo de 

Vasconcelos, Martino e França (2018), realizado com profissionais da 

enfermagem inseridos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que demonstrou 

a prevalência de 14,3% de SB nos profissionais que ali trabalham. No mesmo 

estudo foi perceptível que os profissionais que trabalham no turno da noite na 

UTI, estão mais propensos a desenvolverem a SB. OBJETIVO: Identificar o perfil 

das publicações nacionais com relação à Síndrome de Burnout na equipe de 

enfermagem hospitalar. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa 

de literatura, objetivando reunir e sintetizar estudos publicados sobre a SB na 

equipe de enfermagem. Para o desenvolvimento da pesquisa optou-se por 

seguir as etapas de uma Revisão Integrativa: Identificação do tema e seleção da 

hipótese ou questão de pesquisa; Estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão de estudo; Definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados; Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 

Interpretação dos resultados; Apresentação da revisão (MENDES, SILVEIRA e 

GALVÃO, 2008). Para o estudo foram utilizados artigos voltados à temática 

pesquisada, publicados no Brasil. Foram definidos como critérios de inclusão: 

artigos na íntegra, publicados no Brasil, em língua portuguesa, disponíveis 

online, nos anos de 2015 a 2019. Foram excluídos todos os que não atenderam 

aos critérios de inclusão. A Biblioteca Virtual em Saúde foi utilizada para a 

seleção dos artigos e a busca dos estudos ocorreu nos meses de agosto e 

setembro de 2018, com a associação dos descritores: síndrome de burnout and 

enfermagem. No período foram encontrados 457 artigos, destes 275 estavam 

disponíveis em texto completo, 139 publicados entre os anos de 2015 a 2019, 

74 publicados em língua portuguesa, 11 eram repetidos, 56 artigos foram 



excluídos após a leitura dos resumos ou textos na íntegra por não atenderem a 

temática do estudo, sendo a amostra final composta por 7 estudos. 

RESULTADOS: Dos sete estudos analisados, seis foram publicados no ano de 

2018, as categorias profissionais dos autores eram enfermeiros e médicos, com 

relação a metodologia de pesquisa quatro eram quantitativos e dois eram 

qualitativos. A partir da leitura dos estudos foram evidenciadas duas categorias 

temáticas: os fatores desencadeantes da SB e o impacto da SB na saúde do 

profissional de enfermagem. A categoria fatores desencadeantes da SB foi 

evidenciada em cinco artigos que destacam o ambiente de trabalho, carga 

horária excessiva, remuneração salarial. RODRIGUES et al (2017), aponta que 

os estímulos gerados pelo ambiente de trabalho desencadeiam uma série de 

fatores que interferem na saúde do trabalhador. A convivência com a sobrecarga 

de trabalho e situações críticas causam desequilíbrio na homeostasia do corpo, 

física o psicologicamente, causando um adoecimento ao profissional. Já 

segundo Rezaei et al. (2018) outros fatores desencadeantes dessa síndrome é 

a jornada de trabalho excessiva, que faz com que muitos profissionais não 

consigam dar devida atenção a sua saúde, e os baixos salários, o que demonstra 

a pouca valorização do mercado de trabalho. Neste contexto é evidente o 

impacto da SB na saúde do profissional de enfermagem, categoria que foi 

descrita em seis artigos. Rodrigues et al (2017) destaca que quando os 

profissionais de enfermagem estão frente a esses fatores desencadeantes 

podem ter alteração em seu padrão de sono, alimentação e atividades sociais. 

Um impacto de grande importância relacionado à SB é a sintomatologia 

depressiva (VASCONCELOS, MARTINO, FRANÇA, 2018), situação essa que 

leva a grandes problemas na qualidade de vida, pois impacta diretamente em 

suas relações de trabalho, pessoais e sociais, assim no seu rendimento  diário 

sobre suas atividades e funções. CONCLUSÃO: Os estudos sobre a SB 

evidenciam seus fatores desencadeantes assim como o impacto dessa síndrome 

na saúde do profissional de enfermagem. É de conhecimento amplo que a SB  

tem uma prevalência significativa na profissão de enfermagem devido a vários 

fatores, por isso a importância da discussão e reflexão acerca dessa temática, 

com enfoque em estratégias de abordagem, prevenção e acompanhamento de 

profissionais acometidos. Acredita-se que com uma maior preocupação com a 

saúde mental dos funcionários e a promoção de um ambiente de trabalho 

acolhedor, já se poderia gerar ganhos no desempenho funcional e minimizar 



fatores estressores. IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE: Estudos que buscam 

evidenciar a situação laboral dos profissionais de enfermagem são de grande 

relevância, pois por meio do conhecimento, em especial da SB, por profissionais 

e gestores é possível o planejamento de ações voltadas para a promoção da 

saúde do trabalhos, o que impacta diretamente na melhoria da qualidade e 

efetividade da assistência prestada e na valorização das equipes de 

enfermagem. 

 

DESCRITORES: Síndrome de Burnout, enfermagem, saúde do trabalhador. 
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FATORES DESENCADEANTES DO ESTRESSE OCUPACIONAL NO PROFISSIONAL DE 

ENFERMAGEM 

Bianca Sawchuk Kmiecik 1, Juliana da Rosa Christoff 1, Letícia Malaquias 1, Milena 

Correia Santana 1, Milena Gomes Baptista 1, Victória Caroline dos Santos 1, Eduardo 

Funchal.² 70 

INTRODUÇÃO: O estresse ocupacional é reconhecido como um quadro de respostas 

pouco apropriadas à estimulação física e emocional resultante das condições do 

ambiente de trabalho, das capacidades impostas para exercê-lo e das condições do 

trabalhador. O mesmo é descrito por inúmeros estudiosos em três fases: reação de 

alarme, resistência e exaustão. A fase da reação de alarme é descrita pela descarga de 

adrenalina e corticóides na corrente sanguínea, a qual levada aos tecidos, impulsionar 

assim, algumas reações. Havendo também relatos de sentimentos negativos, como 

desconfiança e paranóia (ALVES, 2011). A segunda fase, resistência, é reconhecida pela 

diminuição dos níveis de alerta, proporcionando a percepção do agente estressor pelo 

organismo. Isto posto, o organismo já assimilou que algo está errado e procura a 

estabilização dos parâmetros normais, isto é, da “homeostase da frequência, pressão 

arterial e respiratória” (ALVES, 2011). A terceira fase, entendida como “exaustão” é 

marcada como sendo momento da depleção de energia que é primordial para manter a 

resistência/adaptação. Posto que, esta depleção nos níveis energéticos é o que leva o 

indivíduo a gerar o terceiro estágio da doença conhecida cientificamente como 

“síndrome de Burnout”. Esse é o momento em que o trabalhador entra na fase de 

esgotamento profissional podendo desencadear transtornos psiquiátricos gravíssimos 

ou até mesmo à morte. (ANDRADE; SIQUEIRA JUNIOR, 2014). São incontáveis as razões 

responsáveis pelo adoecimento do profissional, todavia, cada um responde de forma 

diversa quando estão à frente do agente estressor. JUSTIFICATIVA: Ao considerarmos o 
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grande impacto social e individual que o estresse causa dentro da realidade dos 

enfermeiros, esta pesquisa se fez 71necessária para a compreensão das necessidades e 

dificuldades vivenciadas diariamente por cada profissional. A “OIT” Organização 

Mundial do Trabalho evidencia que, as doenças ocupacionais são incubidas por 160 

milhões de casos no mundo e desses, dois milhões morrem seja pela doença ou por 

acidentes do trabalho referente com degradação da enfermidade. O Brasil preenche o 

quarto lugar em doenças ocupacionais e dentre as profissões mais acometidas pelos 

estressores ocupacionais do trabalho, a enfermagem preenche também essa mesma 

colocação. É importante ressaltar que, o estresse ocupacional na equipe de Enfermagem 

não é somente noticiado no Brasil, muitos estudos salientam que os profissionais da 

Enfermagem norte americanos também comunicam com bastante regularidade casos 

de trabalhadores que são afetados pelo estresse. Portanto, quando se fala de estresse, 

psicologicamente, esta circunstância leva o profissional ao desinteresse pela profissão 

(uma espécie de pessimismo, insegurança e medo frente “às suas atividades laborais”). 

(ANDRADE; SIQUEIRA JUNIOR, 2014; RIBEIRO, 2012). Justamente, o estresse 

ocupacional é compreendido como uma doença laboral que remete mais os 

profissionais das organizações de saúde especialmente a equipe de Enfermagem 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares), por essa profissão ser a que compete dificuldades 

na ciência do cuidar, constantemente expostas a episódios de vulnerabilidade e alta 

tensão psicológica, frequentemente, interligado na maior parte das vezes pela carência 

de autonomia, logo, gerando prejuízo dentro do âmbito individual, familiar e 

institucional. (FRANÇA et al, 2012). OBJETIVO: Diante disto, o objetivo desta pesquisa 

foi identificar os fatores que desencadeiam o estresse ocupacional nos profissionais de 

Enfermagem e também demonstrar o quanto o desencadeamento do mesmo afeta a 

rotina de trabalho dos enfermeiros. METODOLOGIA: Para o desenvolvimento do 

estudo, foram realizadas buscas eletrônicas no portal BVS, utilizando os descritores 

“Estresse ocupacional”, “Saúde mental”, “Depressão”, “Suicídio”. Os critérios de 

inclusão foram artigos organizados em índices e completos, publicados no período de 

2006 à 2019, disponíveis na língua portuguesa. Na primeira busca dos dados, foram 
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encontrados vinte e cinco mil e duzentos e quarenta sete (25.247) artigos, dos quais 

vinte quatro mil e quinze (24.015) foram excluídos da tabela por não ser da língua 

portuguesa, mil duzentos e dois (1.202) artigos foram excluídos por fugirem do tema, 

restando assim trinta (30) artigos para serem analisados e foram utilizados na 

elaboração do trabalho quatro (4) artigos. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Por meio da 

leitura dos artigos encontrados, foi perceptível que dentre todos os profissionais que 

compõem a equipe de enfermagem, os enfermeiros ativos tanto da alta como média 

complexidade de atendimento são os indivíduos mais abordados por inúmeras 

condições motivadoras de estresse. Como referências dos motivadores de estresse 

ocupacional, se tem: longas jornadas de trabalho exaustivas; longa carga horária de 

trabalho; plantões noturnos; recurso de insumos e instalações físicas do ambiente 

inadequadas; déficit de indivíduos para compor uma equipe adequada para assistência 

e o tempo reduzido para prestação da assistência (SCHMOELLER et al, 2011). Com essa 

percepção com relação do processo de trabalho desempenhado pela enfermagem, 

nota-se que são imensuráveis os aspectos que visam estabelecer as causas do estresse 

ocupacional na prática laboral do enfermeiro, pelo mesmo estar à frente de situações 

desgastantes distintas que vão desde a liderança da sua equipe, constantemente 

mediando conflitos, incumbido ainda pelos processos de gerenciamento e várias vezes 

sendo alvo de cobranças frequentemente pela qualidade da assistência de sua equipe, 

sendo ainda imposto por atribuições que vão além das suas competências técnicas, o 

que acarreta desconforto e mal estar ao mesmo, dessa forma, as manifestações de 

desmotivação ocasionadas pelas dificuldades laborais a partir dos problemas cotidianos 

se somatizam com uma relevante fonte causal para a promoção do estresse ocupacional 

seja pela natureza de origem da própria atividade laboral ou relacionada a estrutura 

organizacional. (FARIAS et al, 2011). A equipe ainda lida com pacientes extremos, várias 

vezes em situação de vulnerabilidade, condição em que o manuseio dos sentimentos se 

faz singularmente custoso e uma forte pressão psicológica perante o processo de morte 

e morrer se constitui, visto que a morte não é julgada ou entendida culturalmente como 

uma fase natural da vida ou devido a essa condição não pertencer ao processo do cuidar. 

Ainda se constata que o papel do enfermeiro não está somente ligado intimamente com 

pessoas saudáveis, mas, também unido com os processos patológicos complexos e com 

a finitude, o que possibilita o aumento dos níveis de estresse. (FARIAS et al, 2011). Dos 



inúmeros sintomas prováveis aos estresses ocupacionais, é perceptível que os mais 

frequentes desenvolvidos pelo profissional são: cefaleia, fadiga, dores nas pernas, 

taquicardia e desconfortos gástricos. (FARIAS et al, 2011). Vale evidenciar que a jornada 

noturna contínua, ocasiona alterações na qualidade do sono, assim promove o princípio 

de problemas como cronificação do estresse para um aspecto mais grave da doença 

intitulada como “Síndrome de Burnout” permitindo a inaptidão do trabalhador para 

realizar suas funções trabalhistas. (FERREIRA, 2015). Através da literatura observada, 

nota-se, que as condições geradoras de estresse ocupacional em que os profissionais de 

Enfermagem enfrentam ainda são bem evidentes na rotina da equipe, o que leva ao 

absenteísmo, desgaste emocional, desinteresse pela profissão e até mesmo troca de 

área de atuação, apresentando a necessidade de se debater mais sobre 

dimensionamento de pessoal e reconsiderar o estilo de liderança para aprimorar o 

diálogo na equipe, assim, aperfeiçoar o nível de satisfação dos profissionais desse 

campo, restituindo sua autonomia frente às demais equipe multidisciplinar. (BEZERRA, 

2012). É importante salientar que, a maior parte dos enfermeiros não notam os riscos 

ocupacionais aos quais estão expostos (SCHMOELLER, 2011). Ainda que o colaborador 

esteja motivado ou não ele pode ser um possível para o estresse ocupacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Posteriormente a realização desta pesquisa foi evidente a 

necessidade das instituições empregadoras dos profissionais de enfermagem de 

promover boas condições para que os mesmos sejam capazes de trabalhar sem que a 

saúde seja afetada de modo a prejudicar o desempenho de suas funções. 

CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE: Fica nítido a imprescindibilidade de 

suporte psicológico aos profissionais de Enfermagem, dado a complexidade da relação 

cuidado-cuidador. Os eventos estressores aumentam a sensibilidade geral às doenças e 

estes suportes são aptos a amenizar seus efeitos. A presença de serviços de consultoria 

e de apoio psicológico dentro dos ambientes de trabalho destes profissionais seria uma 

ferramenta interessante para auxiliar a equipe a lidar com seus meios emocionais 

dentro das relações de trabalho com pacientes, familiares e demais colegas. 

DESCRITORES: Saúde Mental, Estresse ocupacional, Sintomas. 
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E-CIGARROS: A TRAGÉDIA ANUNCIADA DA ONDA DOS VAPPERS  

Davi Augusto Trauer Linhares Cirino dos Santos72, Jennifer Veiga Vilela1, 

Michel M. Dalmedico73 

 

INTRODUÇÃO: Os cigarros eletrônicos (ElectronicNicotine Delivery Systems – 

ENDs -, e-cigarretes, e-ciggy, ecigar) são dispositivos que aquecem um líquido 

(e-liquids ou e-juices) que contem solventes como o propileno glicol e glicerol, 

além de várias concentrações de nicotina e aromatizantes, armazenados em 

cartuchos descartáveis ou recarregáveis ou em um reservatório - em um 

aerossol (vapor) para inalação.(CAPONNETTO et al., 2012). Os e-Cigarros 

surgiram em 2003 na China, e, desde então, são amplamente comercializados 

globalmente como uma alternativa mais segura e "saudável" aos cigarros 

tradicionais, sendo sugerido nas mídias sociais como um adjuvante para o 

tratamento de fumantes que não conseguem parar de fumar completamente ou 

reduzir o consumo de cigarros. (ADKISONet al., 2013; GRANA; POPOVA; LING, 

2014). JUSTIFICATIVA: Os cigarros eletrônicos conquistaram notoriedade entre 

os jovens, como efeito do marketing dos benefícios do produto e do fácil acesso 

à aquisição, no entanto, os efeitos deletérios como dependência e impacto à 

saúde são pouco compreendidos. OBJETIVO: Evidenciar na literatura científica 

vigenteos impactos do consumo dos cigarros eletrônicos. METODOLOGIA: 

Revisão bibliográfica realizada durante o mês de setembro, por meio de pesquisa 

eletrônica. A construção do referencial teórico baseou-sena realização de 

metabuscano Google Scholar mediante cruzamento dos termos: 

ElectronicCigarettes; NicotineAddiction; Health Impacts. Os critérios de inclusão 

foram publicações no período de 2016 a 2019, no idioma inglês disponíveis na 

íntegra no Google Scholar. RESULTADOS e DISCUSSÃO: O cigarro eletrônico 

é um fenômeno emergente que está se tornando cada vez mais popular entre os 

fumantes em todo o mundo. Os vappers(consumidores de cigarros eletrônicos) 

relatam comprá-los para ajudar a parar de fumar, reduzir o consumo de cigarros, 

aliviar os sintomas de abstinência do tabaco devido a restrições de fumar no local 

de trabalho e continuar a ter uma experiência de "fumar", mas com riscos 
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reduzidos à saúde.(CAPONNETTO et al., 2012). Embora os e-Cigarros sejam 

promovidos agressivamente como auxiliares para parar de fumar, estudos sobre 

sua eficácia na cessação não foram convincentes. Um estudo longitudinal 

internacional entrevistou 5939 fumantes atuais e ex-fumantes. No total, 79,8% 

dos indivíduos relataram usar e-Cigarros por serem considerados menos 

prejudiciais que os cigarros tradicionais; 75,4% afirmaram usar o dispositivo para 

ajudá-los a reduzir o consumo de tabaco; e  85,1% para ajudá-los a parar de 

fumar. No entanto, os usuários de cigarros eletrônicos não desistiram com mais 

frequência do que os não usuários (P = 0,52). (ADKISON et al., 2013). Pode 

haver consequências não intencionais associadas ao vaping, incluindo o 

potencial de induzir dependência de nicotina em não fumantes ou mantê-la em 

fumantes atuais. (ADKISON et al., 2013). Estes dados são corroborados pelos 

achados de uma revisão sistemática e metanálise de estudos longitudinais que 

apontou que o uso de e-Cigarros foi associado a um maior risco para o início 

subsequente do tabagismo e o fumo em 30 dias. O uso de cigarros eletrônicos 

pode representar um fator de risco para o início do consumo de cigarros e o 

consumo atual de cigarros por várias razões comportamentais e fisiológicas. 

(SONEJI et al., 2017). Pode haver consequências não intencionais associadas 

ao uso destes dispositivos, incluindo o potencial de induzir dependência de 

nicotina em não fumantes ou manter dependência em fumantes atuais que 

poderiam parar de fumar. (ADKISON et al., 2013). Além dos efeitos sobre a 

dependência e a iniciação do hábito de fumar, os e-cigarros também apresentam 

efeitos deletérios ao organismo. Um estudo recente avaliou a citotoxicidade e 

genotoxicidade da exposição ao vapor de duas marcas populares de cigarro 

eletrônico, em curtos e longos prazos, respectivamente 48 horas e oito semanas. 

Os resultados evidenciaram que células epiteliais normais de glândulas, órgãos, 

e cavidades de todo o corpo, incluindo a boca e os pulmões, que foram expostas 

ao extrato do vapor, apresentaram vários tipos de danos, entre eles o aumento 

da ruptura das cadeias de DNA que compromete o processo de reparação celular 

sendo, portanto, um risco para o surgimento do câncer. As células afetadas pelo 

vapor também foram mais propensas a apresentar apoptose e necrose levando 

a morte celular, independentemente da presença ou não de nicotina no cigarro 

eletrônico. Os autores acreditam que deve haver outros componentes nos 

cigarros eletrônicos responsáveis pelos danos celulares. (YU et al., 2016). Logo, 

a forte regulamentação do cigarro eletrônico pode reduzir o uso entre os jovens 



e possivelmente limitar a carga futura do tabagismo a nível populacional. Além 

das limitações de idade atualmente promulgadas para as vendas nas lojas, as 

ações regulatórias podem incluir restrições nas campanhas publicitárias que 

podem ser visualizadas pelos adolescentes, limites para caracterizar sabores 

(por exemplo, cigarros eletrônicos com sabor de frutas e doces), padrões rígidos 

para relatar o conteúdo real de nicotina no e-líquido e requisitos para verificação 

da idade para vendas on-line e no varejo desses produtos. (SONEJI et al., 

2017).CONCLUSÃO: O vapingalém de não reduzir a dependência de tabaco 

tradicional em fumantes ativos contribui como porta de entrada para a iniciação 

ao vício. Existem preocupações quanto ao desconhecimento da segurança em 

longo prazo, dados inadequados sobre conteúdo e emissões, especialmente 

com o consumo em longo prazo, e recomendações não suportadas sobre o 

produto como um auxílio para parar de fumar. CONTRIBUIÇÕES PARAA 

SAÚDE: Mediante exposto,considera-se o vapingum comportamento de risco à 

saúde que necessita de políticas públicas de regulação e controle da distribuição 

e consumo no país. 

 

DESCRITORES: Vaping; Comportamentos de Risco à Saúde; Sistemas 

Eletrônicos de Liberação de Nicotina. 
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Giovanna L. Martins74, Larissa Sabino1, Michelle Borges2, Wanessa Ap. da 

Costa¹, Wanderlei S. Wos3 

 

INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas estudos têm evidenciado um declínio dos 

índices de baixo peso, contrapondo, há aumento nos índices de sobrepeso e 

obesidade em crianças e adolescentes, e os profissionais da saúde passaram a 

se preocupar ainda mais com os danos que essas alterações podem ocasionar, 

como a obesidade, que pode prevalecer na idade adulta e favorecer o 

desenvolvimento de doenças crônicas e psicossociais. O ganho excessivo de 

peso tem deixado de ser apenas uma preocupação estética e passado a ser um 

fator de risco para o desenvolvimento precoce de doenças, como diabetes, 

hipertensão, hipercolesterolemia e problemas cardíacos (SALVADOR; KITOKO; 

AMBARDELLA, crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade tornarem-

se adultos obesos. Para explicar essa ocorrência, Coelho et al. (2012) e Malta et 

al. (2010) referem que este fato seria resultado dos novos hábitos de vida, como 

o aumento de alimentos não saudáveis e a diminuição do gasto energético diário. 

Além disso, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) a avaliação do 

estado nutricional é feita a partir de um conjunto de parâmetros, com a análise 

do Índice de Massa Corporal (IMC), referente a estatura através da idade e do 

peso, sendo que o baixo peso:  < Percentil 5, o sobrepeso: ≥ Percentil 85. 

JUSTIFICATIVA: O IMC tem sido utilizado por diferentes autores para 

diagnosticar sobrepeso, obesidade e desnutrição. Somado a sua simplicidade, 

este é um dos fatores que levam grande parte dos pesquisadores a utilizá-lo em 

seus estudos. Portanto, a coleta de dados para o posterior cálculo do IMC foi 

escolhida como meio para detecção de alterações que podem afetar a qualidade 

de vida dos adolescentes. Com base nos dados apresentados, relata-se a 

importância do aprofundamento teórico sobre a temática, a ciência dos valores 

de referência e normalidade enfatizando a necessidade da identificação precoce 
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do IMC nos adolescentes na atenção primária, visando  o acompanhamento do 

estado nutricional da criança e do adolescente, pela equipe de enfermagem, a 

realização de cuidados preventivos com a finalidade desvelar o que está 

acontecendo com a saúde deste público, bem como a quais danos essas 

crianças e jovens estarão submetidos no futuro. A Educação em Saúde, nesse 

caso é fundamental, pois permitirá observar a carência da comun idade, 

desenvolver e oportunizar uma estratégia eficaz para evitar agravos à saúde no 

futuro, dada a dificuldade de reversão da obesidade.   OBJETIVO: Identificar na 

literatura quais as possíveis causas das alterações do IMC (baixo peso, 

sobrepeso e obesidade) nas crianças e adolescentes; elencar uma estratégia na 

atenção primária para identificar e reforçar a importância do combate das causas 

de alteração do IMC; sugerir o correto manejo dos casos de alteração do IMC 

em adolescentes e crianças oferecendo a uma orientação e suporte para buscar 

atendimento especializado. MÉTODO: Trata-se de um relato de experiência 

elaborado a partir da participação acadêmica em um projeto de extensão 

universitária desenvolvido por acadêmicas de enfermagem de uma Universidade 

Privada do Sul do País e aplicada a escolares da 6ª à 9ª série do ensino 

fundamental de uma escola públicas estadual e uma Unidade de Saúde, 

situados em Curitiba-PR. A coleta de dados se deu entre os meses de agosto e 

outubro de 2019, em uma sala disponibilizada pela escola. Foram coletados o 

peso, estatura e idade destes jovens e posteriormente registrados em uma 

planilha do Microsoft Office Excel 2016, para posteriormente realizar o cadastro 

destes jovens na Unidade Básica de Saúde do território de abrangência, onde: 

n = tamanho da amostra; N= 122 escolares. Demais recursos necessários ao 

rastreio foram disponibilizados pela Universidade. Recolheram-se dados acerca 

da altura, idade, sexo e peso de 122 crianças e adolescentes com idades entre 

10 e 17 anos, onde 48,4% são do sexo masculino e 51,6% são do sexo feminino. 

Para análise dos dados antropométricos da população em estudo, foram 

utilizados os índices estatura/idade e o Índice de Massa Corporal (IMC) e 

adotado, como referência, os valores do Ministério da Saúde específicos para 

cada idade e sexo (BRASIL, 2017). O alicerce e o refinamento do referencial 

teórico ocorreram a partir da aplicação do operador Booleano “AND” nas 

seguintes combinações: “Adolescentes” “AND” “IMC” e “Atenção Primária” 

“AND” “Adolescentes”. Por se tratar de um trabalho acadêmico que não será 

publicado na íntegra, não houve submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa, 



porém, manteve-se o anonimato de todos os participantes. RESULTADOS: Os 

dados coletados durante o projeto apontaram que dentre os 122 adolescentes, 

39,1% apresentaram alteração no IMC, como é mostrado no Gráfico 1: Relação 

dos adolescentes com IMC alterado e adequado: 

   

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

33,1% daqueles com IMC alterado estão em sobrepeso e 6% estão com baixo 

peso, a classificação foi realizada segundo os parâmetros estabelecidos pelo MS 

(BRASIL, 2017), para as respectivas idades e sexo. Dos 33,1% casos de 

sobrepeso, 18,2% ocorrem em meninas e 14,9% em meninos; dentre os casos 

de baixo peso, 3,4% ocorrem em meninas e 2,6% em meninos, conforme é 

apresentado no Gráfico 2: Distribuição das alterações do IMC por sexo: 

  

 

 

 

 

                   

 

                  Fonte: Elaborado pelas autoras,2019. 
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Os índices alterados indicam que há necessidade de intervenção da equipe de 

saúde para que, tanto nos casos de sobrepeso quanto nos de baixo peso, o IMC 

adequado seja reestabelecido, evitando comorbidades que essas alterações 

possam desencadear a curto, médio ou longo prazo. A obesidade não se reduz 

apenas a maus hábitos alimentares, mas também está relacionada a problemas 

hormonais, genéticos e psicológicos, por isso faz-se de extrema importância 

orientação médica e acompanhamento com a equipe de saúde, tanto aos pais 

como aos adolescentes. O fator socioeconômico também é algo que está 

fortemente relacionado ao sobrepeso, segundo estudos realizados por 

estudantes de pós graduação da USJT, UNIFESP e UFS, “Foi observada maior 

prevalência de sobrepeso em meninos (19,6%) e meninas (25,5%) da escola 

privada em comparação com meninos (6,7%) e meninas (8,1%) da escola 

pública”. Diante disso, os adolescentes foram encaminhados para consultas na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) referência e foram elaborados bilhetes para 

que os responsáveis pelo adolescente tomem ciência do quadro de seus filhos 

e os possam auxiliar na busca de uma vida mais saudável. Além da contribuição 

para uma vida mais saudável para todos os adolescentes envolvidos no projeto, 

os acadêmicos de enfermagem tiveram oportunidade não só de praticar 

habilidades técnicas, durante a coleta dos dados antropométricos, mas também 

de desenvolver as habilidades de comunicação com os adolescentes atendidos, 

promovendo um ambiente confortável para que estes relatassem suas queixas-

quando havia- e participando dos momentos de orientação aos adolescentes 

quando esses eram necessários ou convenientes. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: O enfermeiro, como educador em saúde, deve atuar de forma 

que possibilite a integralidade do cuidado com o indivíduo, tanto na identificação 

precoce e prevenção, quanto na recuperação e reabilitação de comorbidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Dadas à limitação de informações, apenas a 

classificação de IMC não pode ser considerada como único parâmetro de 

avaliação do estado de saúde indivíduos. Porém, revela evidências importantes 

a respeito do estado nutricional dos adolescentes, que precisam ser orientados 

para manutenção e reestabelecimento dos parâmetros considerados adequados 

para suas respectivas idades e sexo, e desta forma se sugere ampliar e 

desenvolver pesquisas com esta população afim não somente de confirmar as 

alterações percebidas, mas também manejar esses casos da forma correta, 



visando ampliar e melhorar cada vez mais a estratégia de coleta e a atenção 

primária a um número maior de crianças e adolescentes. 

DESCRITORES: Adolescentes; IMC; Atenção Primária. 

REFERÊNCIAS:  

BRASIL, Ministério da Saúde. IMC em crianças e adolescentes. 2017. Disponível 
em:<http://www.saude.gov.br/component/content/article/804-imc/40510-imc-
em-criancas-e-adolescentes>. Acesso em: 07/10/2019.  

FLORES, LS; GAYA, Adroaldo; PETERSEN, RDS; GAYA, Anelise. Tendência 
do baixo peso, sobrepeso e obesidade de crianças e adolescentes brasileiros. J. 
Pediatr. (Rio J.) vol.89 no.5 Porto Alegre Sept./Oct. 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-
75572013000500007&lang=pt. Acesso em: 08/10/2019. 

HENRIQUES, P; DWYER, G; DIAS, PC; BARBOSA, RMS; BURLANDY, L. 
Políticas de Saúde e de Segurança Alimentar e Nutricional: desafios para o 
controle da obesidade infantil. Ciênc. saúde coletiva vol.23 no.12. Rio de 
Janeiro, Dec. 2018. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232018001204143&lng=en&nrm=iso&tlng=pt Acesso em: 08/10/2019. 

MIRANDA, JMQ; PALMEIRA, MV; POLITO, LFT; BRANDÃO, MRF; BOCALINI, 
DS; JUNIOR, AJ F; PONCIANO, KATIA. Prevalência de sobrepeso e obesidade 
infantil em instituições de ensino: públicas vs. Privadas. Rev Bras Med Esporte 
– Vol. 21, Nº 2 – Mar/Abr, 2015. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbme/v21n2/1517-8692-rbme-21-02-00104.pdf Acesso 
em 08/10/2019. 

SALVADOR, Cristina C.Z; KITOKO, PM; GAMBARDELLA, Ana M.D; Estado 
nutricional de crianças e adolescentes: fatores associados ao excesso de peso 
e acúmulo de gordura. Rev. bras. crescimento desenvolv. hum. vol.24 no.3 São 
Paulo 2014. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12822014000300011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Acesso em: 08/10/2019. 

  



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇA COM SÍNDROME DE 

TREACHER COLLINS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Danielle de Fátima Magalhães75, Jade Caroline Felix da Silva1, Kelly Rose de 

Melo Freire1, Kwanna Fiuza de Toledo1, Thiago Miguel Vodonis1, Luciane 

Favero Basegio76 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Treacher Collins (STC), ou conhecida também 

como disostose mandibulofacial, é uma síndrome rara com padrão autossômico 

dominante, onde apresenta anormalidades craniofaciais e outras complicações 

clínicas, caracterizadas por um pobre desenvolvimento da crista supraorbital, 

hipoplasia maxilar, zigomática, mandibular, e tecidos moles da face 

(RODRIGUES et al., 2015; LODOVICHI et al., 2016). As malformações 

diagnosticadas ao nascimento são estáveis, isto é, não progridem com o 

desenvolvimento da criança. Uma das principais e mais frequentes complicações 

da STC são as obstruções das vias aéreas superiores, devido aos fatores 

estruturais que acabam acarretando em apneia, devido ao ângulo da base do 

crânio estar reduzido, o que modifica a posição da faringe de posterior para 

anterior. A redução do tamanho da mandíbula é associada com a língua na 

posição posterior, gerando alterações resultantes de padrões de respiração 

inadequados (RODRIGUES et al., 2015; LODOVICHI et al., 2016). A incidência 

da STC aproxima-se de um caso por 40.000 nascidos vivos, sem relação com 

sexo ou raça, onde há 50% de chance de uma criança herdar a condição quando 

um dos pais tem a síndrome (GIMENEZ, GRACIANO, BLATTNER, MENDES, 

2014; RODRIGUES et al., 2015). O tratamento inicia-se ainda na fase do pré-

natal, quando é possível o diagnóstico, sendo de responsabilidade da equipe de 

saúde orientar a família sobre a síndrome e os cuidados que serão necessários 

ao longo da vida, principalmente para as dificuldades respiratórias que podem 

aparecer devido as malformações apresentadas (GIMENEZ, GRACIANO, 
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BLATTNER, MENDES, 2014; RODRIGUES et al., 2015). O cuidado às crianças 

com STC é multidisciplinar, abrangendo áreas, como: enfermagem, 

otorrinolaringologia, oftalmologia, neurologia, pediatria, odontologia, psicologia, 

serviço social, terapia ocupacional e fisioterapia (GIMENEZ, GRACIANO, 

BLATTNER, MENDES, 2014; RODRIGUES et al., 2015). JUSTIFICATIVA: 

Conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre a STC buscando descobrir 

quais os cuidados necessários voltados a criança e seus familiares. 

Compreender o papel do enfermeiro como peça fundamental na assistência em 

saúde. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem 

durante o estágio obrigatório da disciplina de Assistência de Enfermagem na 

Saúde da Criança e do Adolescente ao cuidado prestado e observado a criança 

com Síndrome de Treacher Collins. METODOLOGIA: Trata–se de um relato de 

experiência, realizado em um Hospital Escola referência em Urgência e 

Emergência que atende adultos e crianças em diversas especialidades, 

localizado na cidade de Curitiba – PR, sob a supervisão da professora 

responsável pela disciplina de Assistência de Enfermagem na Saúde da Criança 

e do Adolescente. O estudo descreve a experiência de acadêmicos do curso de 

enfermagem do 4º ano da Universidade Positivo, ao prestar cuidados de 

Enfermagem a uma criança com STC e sua família no setor de pediatria do 

referido hospital no mês de maio de 2019. O trabalho não foi submetido a Comitê 

de Ética e Pesquisa por não se tratar de pesquisa com seres humanos e sim um 

relato de experiência de alunos que desenvolveram atividades relacionadas a 

estágio curricular obrigatório. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Realizar esse 

trabalho foi de grande valia para nossa vida acadêmica e profissional, pois por 

ser uma síndrome genética e rara, não é habitual se deparar com um caso como 

este, uma vez que segundo Rodriguez et al. (2015) há pouca incidência e relatos 

da STC, nos motivando assim, a estudar, pesquisar, entender e aprofundar os 

conhecimentos acerca do tema (RODRIGUEZ et al., 2015).  Foi possível assistir 

os cuidados prestados pela equipe de enfermagem e observado um cuidado 

integral, humanizado, cordial, em que os mesmos apresentaram habilidade para 

assistir uma criança com a síndrome atendendo suas necessidades e 

respeitando suas limitações. A mãe se mostrou plenamente esclarecida quanto 

a situação de seu filho, ela é a cuidadora principal que se dedicou a aprender 

todos os procedimentos dentro das técnicas, como: realizar curativos, cuidados 

com a traqueostomia e administração da dieta via gastrostomia. Desde o 



diagnóstico da doença, a família se dedicou a cuidar e incluir o filho socialmente. 

Evidenciou-se durante o estágio que tanto os profissionais da enfermagem 

quanto a família estavam aptos para cuidar da criança portadora da STC. 

Estudar sobre esse tema permitiu identificar as intervenções de enfermagem, 

desde as ações de assistência clínica, reabilitação, até as psicológicas e 

culturais. Além disso, nos mostrou que realizar uma escuta ativa das reais 

necessidades e dificuldades da família e do paciente é uma grande estratégia 

para descobrir os problemas, elencar diagnósticos e elaborar intervenções de 

enfermagem que irão atender de forma eficaz suas necessidades (GIMENEZ, 

GRACIANO, BLATTNER, MENDES, 2014). O enfermeiro deve auxiliar a família 

fornecendo informação, orientação e encaminhamentos para garantir o que diz 

o art. 11º da LEI nº 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente que visa os 

direitos no atendimento de uma criança com deficiência. Assim como realizar 

ações socioeducativas para fomentar e disseminar essas informações (ECA 

BRASIL, 1999). Desta forma, o cuidado com a criança com STC deve ser 

multidisciplinar para que seja possível atende-la em sua totalidade (GIMENEZ, 

GRACIANO, BLATTNER, MENDES, 2014; RODRIGUES et. al., 2015). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este estudo proporcionou a nós acadêmicos uma 

experiência incomum dos estágios já vivenciados, pois permitiu que 

aprendêssemos sobre a doença, as sequelas que ela causa, como os problemas 

craniofaciais estão presentes nessa síndrome, assim como as contribuições e 

intervenções do enfermeiro necessárias para uma assistência humanizada e 

efetiva. CONTRIBUIÇÕES/ IMPLICAÇÕES PARA SAÚDE: O enfermeiro é um 

dos principais disseminadores de conhecimento tendo a capacidade de preparar 

a família para as dificuldades que irão enfrentar ao longo do desenvolvimento da 

criança com STC. Como profissional da área de saúde cabe a ele identificar 

problemas, elencar diagnósticos e elaborar intervenções de Enfermagem, com 

o intuito de assegurar a prevenção, promoção, proteção e a recuperação do 

indivíduo com STC.  

 

DESCRITORES: Disostose Mandibulofacial; Cuidados de Enfermagem; 

Aprendizagem baseada em problemas. 
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ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO NO ATENDIMENTO DE 

ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Caroline Cristina Galetto77; Daniel Barby78; Emily Karoline Stachiu79; Giovanna 

Batista Leite Veloso80 

 

DESCRITORES: Acessibilidade, surdez e enfermagem.  

 

INTRODUÇÃO: A inserção do deficiente auditivo na área da saúde ainda é bem 

restrita, tanto na relação paciente-enfermeiro como quando o profissional é 

surdo. A comunicação com os surdos surge como um desafio aos profissionais 

que lhes prestam assistência à saúde (CHAVEIRO, 2005). Ao enfermeiro, como 

profissional integrante da equipe de saúde, cabe avançar nos fundamentos 

básicos da comunicação total, considerada uma filosofia de trabalho voltada para 

o atendimento e educação das pessoas surdas, para assim entendê-las e assisti-

las em suas necessidades humanas básicas (PAGLIUCA, 2006). Sabemos que 

o paciente surdo que chega para o atendimento tem muita dificuldade para 

comunicar-se, principalmente porque o profissional que irá atende-lo geralmente 

não tem preparo para a comunicação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

Neste processo, alguns preferem utilizar a comunicação não-verbal, por meio de 

gestos ou a leitura labial, a comunicação escrita, ou ainda solicitam a ajuda de 

um acompanhante, que rompe o sigilo da consulta (PAGLIUCA, 2006). Da 

mesma maneira, quando a condição ocorre em outra via, e o profissional é surdo, 

é possível perceber muitas dificuldades, visto que a população também não está 

preparada quando se depara com esse profissional. É importante também à toda 

equipe o acolhimento desse profissional para que desempenhem juntos todas 

as funções que lhe cabem para o melhor atendimento ao paciente. A linguagem 
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é um instrumento de poder e aos surdos não pode ser negado o direito de 

usufruir os benefícios de uma língua, portanto, aceitar a diferença do surdo e 

conviver com a diversidade humana é um desafio proposto à sociedade, 

incluindo o adequado atendimento na área da saúde para os surdos, diante de 

suas necessidades. (CHAVEIRO,2005). OBJETIVO: Relatar a experiência de um 

aluno surdo e da equipe de estágio de enfermagem na atenção primária em saúde. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por um 

acadêmico surdo do curso de enfermagem e os demais integrantes do grupo que 

estiveram em atividades práticas de disciplinas profissionalizantes do curso, 

como a assistência de enfermagem na saúde coletiva e saúde da família, 

assistência de enfermagem na saúde do adulto e idoso e assistência de 

enfermagem na saúde da mulher nos diversos cenários de atuação. Estas 

atividades foram realizadas no período de março a setembro de 2019 com um 

grupo de seis acadêmicos e uma intérprete profissional de LIBRAS, nos níveis 

de atenção primária, secundária e terciária, com a supervisão de um docente do 

curso de enfermagem. RESULTADOS: Durante este período pode-se observar 

diferentes trabalhos dentro de cada unidade que permitiram a vivência de 

conhecimentos distintos da atenção primária à atenção terciária, e estes foram 

realizados semanalmente onde se prestava a assistência direta e indireta ao 

paciente. Nestes cenários o acadêmico se deparou com a dificuldade na 

comunicação com as equipes locais, assim como com os pacientes, visto que a 

leitura labial não permite uma clareza do diálogo. Na interação com o paciente 

desde sua chegada, no momento da anamnese, até as práticas mais amplas de 

enfermagem o aluno em questão refere a necessidade de um acompanhante 

que viabilize a interação enfermeiro-paciente, e desta maneira consegue realizar 

o atendimento normalmente, enfatizando que a dificuldade é somente na 

comunicação e não na prática das técnicas de enfermagem. Porém foi notória a 

limitação do acadêmico para a utilização dos métodos propedêuticos durante o 

exame físico do paciente, como na ausculta, que não podia ser realizada devido 

a falta de um estetoscópio especial que viabiliza essa ação.  Em relação ao grupo 

de estágio a linguagem utilizada é baseada em gestos e expressões que 

permitem uma facilidade de compreensão. Quando trabalhado em duplas a 

interação desenvolve-se melhor visto que o contato visual se torna mais claro e 

objetivo. O contato com os professores em sua grande maioria foi feito através 

do profissional intérprete de libras para a transmissão dos conceitos e conteúdo 



a serem praticados, porém em alguns momentos de aplicação da prática esta 

era realizada somente acadêmico-professor por meio de linguagem não verbal 

e sinalização do procedimento. A coordenação sempre se mostrou receptiva 

para permitir acessibilidade do aluno no curso e nos estágios através do total 

acompanhamento do profissional intérprete de libras em todas as atividades que 

este realiza visto que seu corpo docente ainda não possui nenhuma capacitação 

especializada em LIBRAS. Quanto para as demais integrantes do grupo, a 

inserção do aluno surdo foi desafiador quando iniciada, pois não era de 

conhecimento a forma de comunicação com ele durante esse processo de 

adaptação. Com o decorrer das práticas essa comunicação foi se suavizando e 

tornando-se mais fácil, visto que com a convivência diária com a inserção da 

intérprete profissional de LIBRAS fomos aprendendo a nos comunicar mais 

amplamente. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Este estudo mostra a 

necessidade que a Enfermagem tem da preparação dos profissionais na 

acessibilidade como um todo, especificamente ao paciente/profissional surdo. A 

ele precisamos ter total respeito e, além disso, capacitação para atendermos 

suas necessidades, medos e angústias que trazem consigo no momento em que 

o serviço é procurado, sabendo que ali vão encontrar o apoio e esclarecimento 

que precisam de uma forma clara. CONCLUSÃO: O presente estudo mostra-se 

de grande importância para inclusão social e a aceitação do surdo pela equipe 

acadêmica e pelos profissionais de saúde, para que o mesmo seja devidamente 

capacitado para executar a técnica de enfermagem. Vimos que o trabalho 

técnico é embasado diretamente na comunicação e o profissional surdo em 

todos os momentos pôde contar com o auxílio da equipe acadêmica e docente 

para superar esta limitação. O estudo também revelou que a comunicação verbal 

não é maior que a escrita técnica, fazendo com que adquira um terceiro idioma, 

exigindo dele uma dedicação superior dos demais colegas de profissão, para 

que o paciente tenha um tratamento continuo, e o profissional um respaldo legal 

de seu registro conforme exige a categoria. Os usuários de rede de saúde 

demonstraram insegurança em receber o tratamento do acadêmico surdo por 

nunca terem vivenciado nenhuma experiência nesta área. Por isso entende-se a 

graduação como um momento oportuno para a capacitação desse acadêmico 

surdo, mostrando que ele é capaz de alcançar como qualquer outro aluno o êxito 

na sua profissão. 
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FATORES QUE COLABORAM O PROFISSIONAL ADIQUIRIR 

DEPRESSÃO E SUICÍDIO 

Larissa Peixoto81, Letícia Hansaul de Santa ², Maria Luiza Tavares Yglessias de 

Oliveira ³,Mariana Bueno Rodrigues⁴ , Adriana do Rocio Vendrametto ⁵ 

 

INTRODUÇÃO: A depressão e o suicídio são fenômenos complexos que trazem 

intenso sofrimento na vida das pessoas acometidas, de seus familiares, amigos 

e comunidade. Estes dois fenômenos coexistem e se influenciam mutuamente 

( BARBOSA; VIEIRA; ALVES; VIRGÍNIO,2012), e ambos são considerados 

significativos problemas de saúde pública (GENEVA,2014).Tanto a depressão 

quanto o suicídio resultam da interação de fatores biológicos, genéticos, 

psicológicos, sociológicos, culturais e ambientais, sendo importante indicador da 

qualidade de vida das populações ( HERCK; KANTORSKI; BORGES; LOPES; 

SANTOS;PINHO , 2012). 

Entre os trabalhadores da saúde, os profissionais de enfermagem estão 

no grupo dos mais propensos aos problemas de saúde mental, dentre os quais 

a depressão e o risco de suicídio, porque lidam com o sofrimento humano, a dor, 

a alegria, tristeza e necessitam ofertar ajuda àqueles que necessitam de seus 

cuidados. Destacam-se, ainda, outros fatores comumente encontrados, como as 

condições difíceis de trabalho e a falta de reconhecimento profissional ( 

BARBOSA DA,2010). 

Sabe-se que a depressão é uma das três doenças mais referidas pelos 

trabalhadores de enfermagem, (VIEIRA TG, 2013). Para tanto, os responsáveis 

pelos serviços de saúde devem identificar este problema precocemente, 

promover a saúde no trabalho, evitar desfechos tristes e fatais, bem como a 

diminuição ou perda da qualidade da assistência prestada. 
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Os altos índices de depressão e riscos para o suicídio contrastam com o 

trabalho desempenhado pelos profissionais de enfermagem, de quem, 

geralmente, espera-se o cuidado, (BARBOSA DA, 2010). Mas que também por 

outro lado, pode necessitar ser cuidado. 

 

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A DEPRESSÃO: 

Ambiente de trabalho: 

A exposição cotidiana dos profissionais de enfermagem a estímulos 

externos de natureza física e mental relacionada à complexidade do trabalho, a 

inexistência de condições ideais para realização do cuidado ao lidar com 

pessoas com doenças graves e risco de morte leva-os com maior facilidade a 

desenvolverem depressão, (TOMAS-SÁBADO J, LEE JS, WANG SM, 2013).  

Ambientes de trabalho insalubres, com condições precárias, somados à 

presença de conflitos internos e as exigências da instituição e familiares dos 

pacientes maximizam nestes profissionais os riscos para depressão e suicídio, 

(VARGAS , OLIVEIRA , 2015). 

Conflitos interpessoais no ambiente de trabalho: 

Conflitos interpessoais no ambiente de trabalho são comuns e 

apareceram como fatores que levam à depressão, (MONTEIRO JK, 2013). O 

enfermeiro tem mencionado a precarização das relações interpessoais, visto que 

o trabalho em saúde é influenciado e comandado pelas relações entre as 

pessoas, que exige coesão e participação colaborativa, (OLIVEIRA JDS,2015). 

Em função do caráter relacional do trabalho de enfermagem, podem 

produzir irritabilidade, gerar conflitos e dificuldades interpessoais com os demais 

membros da equipe, como também com os gestores, usuários e ampliar-se para 

seus familiares ( OLIVIVEIRA MM, URBANETTO JS,2013). 

Uma das medidas para melhorar as relações interpessoais no ambiente 

do trabalho dos enfermeiros é o acesso às tecnologias relacionais, (ALCHIERE 

JC,2015). 



 Estas podem ser promovidas através de diálogo, escuta, vínculo e 

acolhimento, visto que favorecem a compreensão do sofrimento, valorização das 

experiências e atenção às necessidades das diferentes pessoas envolvidas no 

processo de trabalho, (ALBURQUERQUE MCDS, 2014). 

 

Estresse: 

Um estudo (LAY CY, 2015), revelou o estresse como um fator preditivo 

para a depressão. Maior nível de estresse está associado à menor habilidade e 

segurança para exercer o trabalho nos profissionais da saúde.  

As atividades de alta complexidade e exigência para o profissional da 

enfermagem também produz níveis elevados de estresse e consequentemente 

estão correlacionadas com o nível alto de depressão, a exemplo de enfermeiros 

que exercem a enfermagem psiquiátrica, trabalham em unidades de terapia 

intensiva e centros cirúrgicos ,(BECK CLC, DANTAS RAS,HUANG CY). 

As condições de trabalho têm transformado o estresse em algo familiar e 

muitas vezes o naturalizado, com implicações para a saúde dos trabalhadores 

da enfermagem, apontando para a necessidade de utilização de estratégias 

internas e externas que minimizem o estresse, através de estratégias 

decopingpara dominar, tolerar e reduzir os efeitos dos estímulos 

desfavoráveis(JOO EG, OLIVEIRA JDS,GUIDO LDA,2014). 

Sobrecarga de trabalho: 

A sobrecarga é considerada um fator que contribuiu para o aumento do 

estresse emocional e físico, que pode desencadear vários adoecimentos 

(DISSEN CM, DIAS APV, BIANCO MHBC, 2015).  

Também leva ao desequilíbrio mental, sendo considerada um fator 

desencadeante da depressão (BARBOSA KKS, DANTAS RAS, OLIVEIRA 

FP,2014).  



Estudos (GOBATTO M, 2013), revelaram que a sobrecarga produziu 

desgaste físico e psíquico nos trabalhadores da enfermagem em UTI e encontra-

se, principalmente, entre os fatores desencadeantes de pesadelos, depressão, 

ansiedade severa e pânico, gerando a Síndrome de Burnout. Outro estudo 

afirmou que sobrecarga e baixos salários geram carga horária excessiva e 

desgaste físico e emocional entre os enfermeiros (MAZZAIA MC, 2015). 

Estudos (MANETTI ML, 2007), ainda apontaram que a sobrecarga do 

trabalho decorre da falta de profissionais, especialmente em feriados; colegas 

de trabalho que não cumprem todas as tarefas e provocam carga excessiva ao 

plantão seguinte; conflitos de escala, que resultam na insatisfação e intenção no 

abandono do emprego; e maiores quantidades de pacientes internados. 

Cabe considerar que o ambiente de trabalho, os conflitos familiares e 

interpessoais no ambiente de trabalho, bem como o estado civil, a falta de 

autonomia profissional, a insegurança em desenvolver atividades, a idade, o 

maior nível educacional, o plantão noturno, a renda familiar e a sobrecarga de 

trabalho apareceram como fatores com significantes influências para as 

mudanças na saúde mental e produção de transtorno depressivo (MANETTI ML, 

2007). 

CONCLUSÃO: Esta revisão integrativa evidenciou que os estudos sobre 

depressão e risco de suicídio entre profissionais de enfermagem foram 

publicados, em sua maioria, entre os anos de 2012 e 2014, com significativa 

produção no Brasil. 

Foram identificados fatores de risco para a depressão entre profissionais 

de enfermagem que dizem respeito ao trabalho, às relações humanas e às 

características pessoais, e o risco de suicídio relacionado com a presença de 

transtorno mental e ao ambiente profissional. Constatou-se que a depressão 

nestes profissionais é influenciada por fatores como o ambiente de trabalho, os 

conflitos familiares e interpessoais entre os trabalhadores, o estado civil, o 

estresse, a falta de autonomia profissional, insegurança em desenvolver 

atividades, idade, o nível educacional, os plantões noturnos, a renda familiar, e 

a sobrecarga de trabalho. Este estudo demostrou, também, que a depressão, a 



Síndrome de Burnout e a baixa realização pessoal contribuem para o risco de 

suicídio nesta categoria de trabalhadores. 

Portanto, identificou-se que estão mais vulneráveis a desenvolver 

depressão os profissionais de enfermagem que realizam atividades em 

ambientes insalubres, com conflituosas relações interpessoais familiares e no 

ambiente de trabalho, casados, com alto nível de estresse, com falta de 

autonomia profissional, com insegurança para desenvolver as suas atividades 

laborais, mais jovens, com maior nível educacional, que trabalham em plantões 

noturnos, com baixa renda familiar, vários vínculos empregatícios e com 

sobrecarga de trabalho. E risco para o suicídio naqueles que já estão com 

sintomas de depressão e com nível elevado de cansaço emocional, alta 

despersonalização e baixa realização pessoal, características da Síndrome de 

Burnout. 

Cabe ressaltar que todos os fatores relacionados diretamente com a 

depressão também podem estar relacionados indiretamente com o risco de 

suicídio, visto que a depressão é considerada uma preditora do mesmo. Todos 

esses fatores, associados ou não, podem influenciar os serviços prestados na 

atenção à saúde. 

É necessário considerar a saúde e a qualidade de vida dos profissionais 

de enfermagem tendo em vista que a sua prática profissional se dá em 

realidades complexas, relações humanas as mais diversas, ter que lidar 

cotidianamente com diferentes exigências, defrontando-se com fatores que 

podem produzir risco para a depressão e o suicídio, e que contribuem para o 

adoecimento e comprometem a realização plena do cuidado. 

Desse modo, pretendeu-se chamar a atenção para a gravidade dos riscos 

que corre, tanto no seu trabalho quanto na vida pessoal, em desenvolver 

transtornos mentais e que, muitas vezes é negligenciado, inclusive pelos 

próprios profissionais. Evidências reforçam a necessidade de se identificar 

precocemente os fatores de risco para depressão e suicídio nos trabalhadores 

desta categoria profissional, além de elementos para que o enfermeiro possa 

reconhecê-los e avaliá-los na sua equipe. 



A partir da análise dos estudos, constatou-se a deficiência de pesquisas 

voltadas para identificar, diagnosticar e intervir nesses fatores e com esse 

público específico, a fim de evitar a evolução para quadros depressivos severos 

e, posteriormente, para alto risco de suicídio. 

Portanto, este estudo pode ter implicações para a prevenção, 

identificação precoce, tratamento e reabilitação psicossocial do profissional de 

enfermagem, que em seu cotidiano profissional encontram fatores para 

apresentar depressão e risco para o suicídio. 
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A SEGURANÇA DO PACIENTE MEDIANTE A TÉCNICA E PRÁTICA DOS ACESSOS 

VENOSOS CENTRAIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Agny Gomes82; Caroline de Souza Franqueto83; 

Emanuelly Barreto Ferreira84; Gabrielle dos Santos Pinto85; GabriellyTemoteo de 

Oliveira86; Milena Cunha Amorim87; Leonel dos Santos Silva88. 

 

INTRODUÇÃO: A terapia intravenosa (TIV) integra um dos procedimentos mais 

utilizados que envolvem direta ou indiretamente a atuação multidisciplinar, sendo como 

fundamental o uso do cateter venoso central (CVC), bem presentes no dia adia da 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). (NASCIMENTO, 2015) Os acessos vasculares podem 

ser classificados como de curta e longa permanência. Os de curta permanência são 

aqueles que atingem vasos centrais e são instalados por venopunção direta e não 

tunelizados. Esses dispositivos não possuem nenhum mecanismo para prevenção de 

colonização e são frequentemente empregados quando há necessidade de acesso 

central por curtos períodos entre 10 e 14 dias. Os cateteres de longa permanência 

também atingem vasos centrais e são instalados cirurgicamente. Esses dispositivos 

apresentam algum tipo de mecanismo para evitar a colonização bacteriana pela via 

extraluminal. (ARAÚJO, 2003) São usados, diariamente, durante inúmeros tratamentos, 

administração de medicamentos, soluções hidroeletrolíticas, infusão de sangue, 

hemoderivados, administração de nutrição parenteral e também para monitoramento 

dos padrões fisiológicos, como a monitorização de pressão venosa central, pressão de 

artéria pulmonar, débito cardíaco por termodiluição; o acesso vascular para a infusão 
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de soluções cáusticas, irritantes ou hiperosmóticas; a terapêutica substitutiva renal de 

urgência (hemodiálise); o acesso vascular de longo prazo para nutrição parenteral 

prolongada ou quimioterapia; a reposição rápida de fluidos ou sangue no trauma ou 

cirurgia; a estimulação cardíaca artificial temporária; a acesso venoso em pacientes com 

veias periféricas ruins. (GOMES, 2013) As principais complicações da CVC, são infecções 

e isquemia, e são mais frequentes quando ocorrem técnicas inadequadas. Podendo 

ocorrer também vasoespasmos, trombose, embolização distal e proximal, neuropatia 

compressiva, hemorragia por desconexão acidental, formações aneurismáticas, fístulas 

arteriovenosas, infecção local e sistêmica, injeção inadvertida de medicações, necrose e 

gangrena de dígitos. A escolha da técnica a ser utilizada e a do vaso a ser puncionado 

devem-se basear na condição clínica do paciente, experiência do executor e indicação 

para a inserção. (ANVISA, 2010) Os locais normalmente utilizados são os que atingem os 

vasos centrais, sendo a subclávia, jugular e femoral. (ARAÚJO, 2003) De acordo com o 

Center for Disease Controland Prevention (CDC) publicou em 2011 orientações sobre a 

prevenção de infecções relacionadas aos cateteres intravasculares, atualizadas em 

2017, apresentando estratégias, são  elas: precauções de barreira máxima  a 

higienização das mãos, uso de toucas e máscaras descartáveis, avental e luvas estéreis 

e campos estéreis grandes que cubram o paciente; antissepsia da pele com clorexidina 

alcoólica, bem como a desinfecção das conexões e conectores a cada manuseio; escolha 

do sítio de inserção de CVC utilizando preferencialmente a veia subclávia; avaliação 

diária do curativo, devendo estar impermeável e transparente, avaliar diariamente a 

necessidade de permanência do CVC, removendo-o quando não houver mais a sua 

indicação; treinamento e educação continuada para os profissionais que inserem e 

manipulam os CVC. Essas estratégias de cuidado com o CVC mostra-se eficiente para a 

assistência dos pacientes com esse tipo de dispositivo, promovendo maior segurança, 

prevenindo complicações com o uso do dispositivo e reduzindo os custos hospitalares. 

(CDC, 2011). JUSTIFICATIVA: Buscamos realizar esse trabalho com o intuito de visar à 

importância da utilização das técnicas corretas na manipulação dos acessos centrais 

para garantir a segurança do paciente evitando complicações. OBJETIVOS: Analisar as 

práticas educativas para garantir a segurança do paciente em uso do CVC. 

METODOLOGIA: O presente trabalho consiste em uma revisão integrativa, na qual 

permite a incorporação das evidências na prática clínica. Com base nesse contexto, 



buscou-se identificar a produção teórica nacional em bases de dados online que 

tratassem do tema proposto. Selecionou-se assim, a bibliografia que apresenta 

concepções, características e tendências sobre o tema e aquela que explicita a 

abordagem teórica e metodológica utilizada. O levantamento bibliográfico foi realizado 

pela Internet, por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e SciELO. Para a escolha 

dos artigos foram utilizados os seguintes descritores: cateterismo venoso central, 

segurança do paciente, técnica e prática dos acessos venosos centrais. Os critérios de 

inclusão das amostras foram artigos publicados nos último cinco anos, completos, online 

e em língua portuguesa. Por meio dos descritores mencionados, foram encontrados 

1678 artigos, dos quais 437 estavam em texto completo e disponibilizados on-line, 

destes foram selecionados 114 que estavam na língua portuguesa, 36 artigos foram 

incluídos os publicados entre os anos de 2011 e 2019. E ainda foram excluídos 53, pois 

as amostras não se adequarem aos critérios de inclusão. Na análise inicial foram 

identificados 10 artigos nas bases de dados propostas sendo que destes 4 eram 

repetidos, portanto foram identificados 8 artigos diferentes, sendo que destes, 2 foram 

excluídos, por não atenderem aos critérios de inclusão, conforme o exposto. A 

amostragem final foi de 5 trabalhos científicos, que foram selecionados para leitura na 

integra. RESULTADOS: A terapia intravenosa tem como instrumento fundamental o uso 

de dispositivos intravenosos com destaque para o CVC essenciais no tratamento 

medicamentoso durante a internação hospitalar. Sabe-se do alto índice de infecção 

relacionado à sua inserção e manejo ao longo do período de internação por se tratar de 

um procedimento invasivo, porém em muitos casos se faz necessário à utilização dos 

mesmos. Compete à equipe multidisciplinar, especialmente ao enfermeiro conhecer os 

dispositivos disponíveis no mercado, o modo de inserção, indicações, contraindicações, 

os diagnósticos de enfermagem e as estratégias que visam à segurança do paciente e a 

utilização de mecanismos de controle e cuidados desde a inserção até o término do 

tratamento. Para tanto, objetivou-se realizar uma atualização acerca de estudos em 

relação aos aspectos técnicos e práticos frente aos acessos venosos centrais. Neste 

aspecto, fomenta-se da necessidade constante de educação continuada para a equipe 

multidisciplinar a fim de garantir maior segurança aos pacientes hospitalizados. Para 

uma prática profissional de excelência, importa também que o enfermeiro assuma uma 

postura de desenvolvimento pessoal e profissional, no sentido de atualizar-se 



constantemente, de estar atento ao conhecimento científico, às inovações tecnológicas, 

bem como ao desenvolvimento de novos materiais e equipamentos. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Observamos que há poucos estudos sobre os fatores de risco e medidas 

preventivas, o que sugere novas investigações para que se possa alargar o conhecimento 

e, assim, permitir intervenções de caráter preventivo, a divulgação e o 

compartilhamento de conhecimentos entre enfermeiros, a motivação e o envolvimento 

deles na investigação, bem como os resultados alcançados são elementos que 

certamente motivam a continuidade de estudos técnicos e científicos no campo da 

enfermagem, contribuindo para a melhoria das práticas de enfermagem, fazendo com 

que haja mais qualidade aos cuidados prestados aos doentes bem como a recuperação 

e melhoria dos mesmos, reduzindo os incidentes e eventos adversos relacionados à 

assistência à saúde. COMPLICAÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Requer dos 

enfermeiros conhecimentos técnicos em relação a sua manipulação e manutenção, a 

fim de evitar as complicações e proporcionar uma assistência de qualidade, 

contribuindo para a diminuição do tempo de internação e dos custos hospitalares, 

garantindo maior segurança para os pacientes e minimizando os eventos adversos 

relacionados a assistência à saúde. As práticas de enfermagem valorizam e incluem a 

participação da equipe nos cuidados para identificação precoce de complicações e 

tomada de decisão pelo enfermeiro, valorizando a segurança na prestação dos cuidados, 

por isso se faz tão importante o uso da educação e treinamentos para capacitar a equipe 

e o profissional.  

 

DESCRITORES: Cateterismo Venoso Central. Enfermagem. Segurança do Paciente. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Infecção de 
Corrente Sanguínea: Orientações para Prevenção de Infecção Primária de 
Corrente Sanguínea. [s. l.], 2010. Disponível em:<https://www20.anvisa.gov.br/ 
segurancadopaciente/images/documentos/manuais/prevencaoInfeccaoCorrent
e.pdf>. Acesso em: 3 out. 2019. 



 
ARAÚJO, Sebastião. Acessos venosos centrais e arteriais periféricos: 

Aspectos técnicos e práticos. Revista Brasileira Terapia Intensiva. v. 15, n. 2 
– abril/junho 2003. Disponível em: <http://aliveheart.com.br/site/wp-
content/uploads/2016/02/>. Acesso em: 03 out 2019.  

 
 

Centers for Disease Control and Prevention. Diretrizes para a prevenção de 
infecções relacionadas a cateteres intravasculares, 2011. Disponível em: 
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/bsi/recommendations.ht
ml. Acesso em: 03 out 2019. 
 

GOMES, Aline Verônica de Oliveira. NASCIMENTO, Maria Aparecida de 
Luca. O processo do cateterismo venoso central em Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal e Pediátrica. Rev Esc Enferm USP, 2013; 47(4):794-800. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v47n4/0080-6234-reeusp-47-4-
0794.pdf>. Acesso em: 02 out 2019. 

 

NASCIMENTO, Glicia Cardoso et al Infecção na inserção do cateter 
venoso central. [s. l.], v. 1, ed. 3, p. 46-54, 2015. Disponível em: 
<https://revistas.ufpi.br/index.php/nupcis/article/view/4241/pdf_1>. em: Acesso 
em: 3 out. 2019. 
  



O PROFISSIONAL DE SAÚDE FRENTE A TENTATIVA DE SUICÍDIO NA 

ADOLESCÊNCIA 

Ana Luiza Maciel Joslin89, Clara Moreira1, Jamille Moreira Ribeiro1, Pricila 

Ferraz Rechetello1, Vitor Ribeiro Lourenço1, Ubaldino da Rosa Ferreira Filho2 

 

INTRODUÇÃO: Num aspecto geral, define-se suicídio como um ato 

voluntário em que um indivíduo possui a intenção e provoca a própria morte, 

podendo ser causada por diversos fatores.  A morte autoprovocada de jovens 

tem crescido em todo o mundo, em média dois adolescentes tiram a própria 

vida. No Brasil, a taxa de crescimento de casos de suicídio na faixa etária de 

10 a 14 anos aumentou 40% entre adolescentes de 15 a 19 anos. Além de 

bem pouco discutida, e vista como um tabu na sociedade, é vital que pais e 

educadores fiquem atentos, e profissionais da saúde colaborem na 

assistência, amparo e haja preparo qualificado desses atendentes que 

possuem o primeiro contato com esses jovens, qual é de estrema importância 

para seu fortalecimento. A palavra Suicídio é muito complexa para conceituar, 

já dizia  Durkheim, em sua obra, O suicídio,  que já tratava da dificuldade de 

conceituar o suicídio, uma vez que "se aceita a acepção vulgar, corre-se o 

risco de distinguir o que deve ser confundido ou de confundir o que deve ser 

distinguido”. Não dá pra classificar, padronizar, porque existem várias 

situações e causas diferentes para que uma pessoa cometa esse ato. A 

porcentagem de pessoas que se suicidam por ano no Brasil, segundo a OMS 

é de 11.433 mortes, em média um caso a cada 46 minutos. Das causas que 

levam um indivíduo a cometer suicídio estão: transtornos mentais, depressão, 

abuso de substâncias psicoativas, traumas, bullying, problemas amorosos e 

familiares, e baixa autoestima. Ao longo da história o suicídio é visto de muitas 
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formas, na Grécia antiga era visto como um transgressor da justiça e da 

política, uma violação contra a sociedade. Por outro lado, na idade média 

Santo Agostinho descreveu o ato como pecaminoso. Porém com o passar do 

tempo as ideias foram se modificando a partir de movimentos e revoltas 

sociais, como exemplo a segunda fase do romantismo, onde se sofria pelo 

amor não correspondido e obtinha na morte a alternativa para amenizar a dor, 

o que se tornou um ato muito heroico, romantizado em livros e obras. 

Finalmente, no séc. XIX, intelectuais e filósofos questionaram estas atitudes 

e houve uma mudança. O suicídio passou a ser visto como uma manifestação 

de loucura, indicando que a pessoa não estava com a “mente sadia”. A 

sociedade foi reprimindo o suicídio até a revolução francesa e atualmente não 

é visto exclusivamente como um problema moral, mas também como um 

problema de saúde mental e social visto como um tabu pela sociedade, por 

medo de tratar da morte e temer seu acontecimento a população reprime esse 

assunto. Diante de toda questão exposto, o enfermeiro tem a 

responsabilidade na construção do primeiro vínculo com o indivíduo tendo 

conhecimento dos principais fatores causadores, não julgando e minimizando 

o acontecido para realizar os cuidados de enfermagem ao adolescente que 

tentou suicídio, proporcionando um ambiente agradável e seguro para sua 

completa recuperação. Dessa forma, elaborar um planejamento de cuidado 

que priorize as particularidades e singularidade do adolescente, através de 

um tratamento da escuta ativa e observações, pois é um momento intimo onde 

o paciente vai revelar através de palavras ou gestos suas principais 

inseguranças e medos.  JUSTIFICATIVA: O fator de maior relevância que 

motivou a realização deste estudo foi, inicialmente os altos índices atuais de 

jovens e adolescentes que ideiam e cometem suicídio. E também por se tratar 

de um assunto sem muitas discussões entre as pessoas, alegando as 

principais justificativas desse ato. Focalizando os desafios e entraves que o 

enfermeiro convive no cotidiano hospitalar. OBJETIVO: Conhecer a ação dos 

enfermeiros frente a tentativa de suicídio na adolescência, estabelecendo 

soluções na assistência de enfermagem. METODOLOGIA: Este trabalho foi 

realizado sob estudo com base sociocultural, reunindo e sintetizando estudos 

realizados e publicados em periódicos da BVS e da revista de enfermagem 

baseado em artigos e pesquisas acerca do tema: “suicídio na adolescência e 

os desafios do profissional da saúde para auxílio desses pacientes.” 



RESULTADOS E DISCUSSÃO: Conhecer o trabalho do profissional da saúde 

com base primordial no artigo "Cuidado de enfermagem às pessoas atendidas 

na emergência por tentativa de suicídio" (Cristine FontãoI, Jeferson 

RodriguesI, Monica Motta LinoI, Murielk Motta LinoI, Silvana Silveira Kempfer 

-2018). O qual retrata a falta de preparo e apoio do hospital ao enfermeiro 

tanto a falta de investimento na formação acadêmica do profissional para atuar 

em devidas situações. de acordo com o artigo “Cuidado de enfermagem às 

pessoas atendidas na emergência por tentativa de suicídio”, enfermeiro relata 

que: "sinto que nós, como enfermeiros, temos um déficit para atender essas 

pessoas. Eu não me sinto muito preparada, sabe? E como a gente tem um 

profissional [psicólogo] que tem uma formação específica para isso, acaba 

que o enfermeiro não assume esse cuidado. Então eu vejo que praticamos 

um cuidado mais técnico, mais clínico." CONTRIBUIÇÃO E IMPLICAÇÃO 

PARA A SAÚDE: A partir do momento que ocorre um melhoramento ao 

atendimento primário de um paciente suicida, a contribuição para a saúde é 

imediata, pois esse atendimento refletirá diretamente no acolhimento e 

melhora do paciente, encaminhamento, diagnóstico e tratamentos corretos 

também. CONCLUSÃO: Visando amenizar e tentar, da melhor forma, 

solucionar os elementos supracitados, é necessário que as instituições de 

ensino ampliem a educação psicológica na grade curricular de enfermagem, 

com foco essencial na saúde mental e atendimentos suicidas. Que os postos 

de saúde disponibilizem palestras à população que terá mais informação para 

saber como proceder nessas situações tão delicadas. Elaborações de leis 

para que haja pelo menos três enfermeiros especializados em enfermagem 

psiquiátrica trabalhando em urgência para que os demais funcionários não 

fiquem sobrecarregados e exerçam com eficiência o seu serviço. Assim 

havendo mais união- discussão do caso com os profissionais da enfermagem, 

psicologia, equipe médica e família. Por fim os pacientes suicidas necessitam 

de uma ala especialmente preparada para sua completa recuperação, logo o 

MS deve criar um projeto para que cada hospital tenha uma ala especifica 

com todos os pacientes suicidas, afim de que possa ter sua saúde restaurada 

de uma maneira confortável e humanizada. 

 

DESCRITORES: suicídio, adolescência e cuidado de enfermagem  
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A SÍNDROME DE BURNOUT NOS TRABALHADORES DA ENFERMAGEM: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Fabian Lucas Caro90, Felipe Eduardo Misael Dadam¹, Fernando Augusto 

Bonzato Kovalski¹, Mateus Carlet¹, Reginaldo da Maia de Almeida¹, Wilerdy 

Matheus da Silva¹, Luciane Favero Basegio91 

 

INTRODUÇÃO: A síndrome de burnout, ou esgotamento profissional, é um 

distúrbio emocional com alguns sintomas específicos, resultantes de situações 

de trabalho que necessitam de muita responsabilidade ou competitividade. A 

principal causa é impreterivelmente a sobrecarga de trabalho exercido em 

profissionais com responsabilidades constantes, como enfermeiros e outros 

profissionais da saúde. Seu diagnóstico é realizado por um profissional 

especializado, em que após a análise clínica deste paciente é realizado a sua 

orientação e tratamento, se for o caso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, s/d). Com o 

estresse do dia a dia e os múltiplos afazeres que rodeiam os profissionais de 

diversas áreas de atuação, a síndrome de burnout vem causando problemas na 

vida dessas pessoas e em seus ambientes de trabalho. Essa síndrome 

caracteriza-se basicamente nas alterações psicossociais decorrentes 

principalmente de extensas cargas horárias de trabalho e falta de tempo para o 

lazer e diversão (PORTELA; et al, 2015). A fusão desses fatores desencadeia 

diversos sintomas característicos nos pacientes com essa síndrome, sejam eles 

físicos e/ou psíquicos, como, por exemplo, a dificuldade de se concentrar no 

trabalho, esgotamento físico e mental, bloqueios e pensamentos negativos 

(PORTELA; et al, 2015). A síndrome de burnout surge como uma resposta aos 

estressores que aparecem no ambiente de trabalho. Ela pode surgir como 

expressão de um processo contínuo de sentimentos de inadequação em relação 

ao ambiente de trabalho, além da falta de recursos para enfrentá-lo (FERREIRA; 

LUCCA, 2015). Os profissionais que mais sofrem com essa enfermidade são 
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aqueles que tem contato próximo e contínuo com pessoas, pois esse tipo de 

serviço pode ser extremamente desgastante com o passar do tempo, devido as 

inúmeras situações que podem surgir, seja gerenciamento de conflitos 

interpessoais até o atendimento diário ao público (PORTELA; et al, 2015). A 

enfermagem está intimamente ligada ao cuidado e a assistência ao ser humano 

e suas necessidades básicas, por isso seus profissionais são constantemente 

afetados por tal malefício, uma vez que sua cobrança é extremamente alta no 

ambiente de trabalho, seja por seus superiores ou pelos pacientes que ali se 

encontram (PORTELA; et al, 2015). A enfermagem pode apresentar grandes 

níveis de estresse e pouca satisfação com o trabalho, devido à grande variância 

no processo laboral diário. A ausência de preparo para o enfrentamento de suas 

demandas emocionais, e a dos pacientes acometidos por diferentes patologias, 

vítimas de suas comorbidades, e o confronto com a dor e sofrimento diário deles, 

somados com condições de trabalho e ao grande peso psíquico nesse processo, 

podem levar ao esgotamento físico e mental, observados na síndrome de 

burnout (FERREIRA; LUCCA, 2015). JUSTIFICATIVA: Explorando os fatores 

que acabam desencadeando a síndrome de burnout nos trabalhadores da 

enfermagem, fatores estes correlacionados com o processo diário da prática do 

exercício da profissão, e situações corriqueiras do dia a dia, há um interesse em 

se aprofundar sobre o assunto. Com base nas informações apresentadas, surge 

como prerrogativa a questão norteadora: Quais os fatores desencadeantes e os 

problemas advindos da síndrome de burnout nos profissionais de Enfermagem? 

OBJETIVO: Descrever os fatores desencadeantes e os problemas advindos da 

síndrome de burnout nos profissionais de Enfermagem. METODOLOGIA: Foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos da literatura científica 

disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com os descritores: Síndrome, 

Burnout e Enfermagem. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

artigos científicos publicados e indexados no período de 2015 a 2019; texto 

completo disponível; textos publicados no Brasil e em língua portuguesa. Tal 

busca resultou em trinta e quatro artigos, nos quais, apenas três foram utilizados 

como fonte de pesquisa, e trinta e um foram excluídos por apresentarem fuga ao 

tema proposto, ou não se encaixarem nos critérios de inclusão estabelecidos. 

RESULTADOS: Durante a análise dos textos selecionados foi possível 

evidenciar as características da síndrome de burnout nos profissionais da 

enfermagem, e perceber que este problema atinge tanto os profissionais do setor 



público quanto do privado. Os autores enfatizaram alguns motivos que podem 

desencadear a síndrome de burnout, entre eles encontrou -se a falta de 

reconhecimento profissional, os salários considerados baixos, e as altas cargas 

horárias advindas da dupla ou tripla jornada de trabalho. Além disso, observou-

se que a alta presença de mortalidade no cotidiano do trabalho desses 

profissionais pode contribuir para a piora do quadro. Constatou -se que com o 

avanço no número de profissionais diagnosticados com a síndrome, associado 

a falta de apoio especializado, podem contribuir para a evolução do quadro 

clínico do profissional afetado, culminando com casos de depressão que podem 

causar a incapacitação temporária, e, até mesmo, danos permanentes. Em um 

estudo realizado com residentes de enfermagem em um hospital do Rio de 

Janeiro mostrou que 20,83% apresentavam características da síndrome de 

burnout mais evidenciadas (TAVARES; et al, 2014). Considerando os resultados, 

a síndrome de burnout se mostrou intimamente ligada aos profissionais de 

enfermagem, trazendo prejuízos humanos e financeiros em diversos níveis, 

como erros profissionais para com os pacientes e afastamentos por tempo 

prolongado para tratamento. Nesse cenário, o apoio dentro da própria classe 

profissional se apresenta como indispensável, um paradigma que responde uma 

questão muito discutida. Quem cuida de quem cuida? CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Ao analisar os artigos selecionados, evidencia-se que a temática é de 

grande importância no cenário da saúde brasileira devido ao grande número de 

profissionais acometidos por essa patologia. Há necessidade de mais estudos 

que abordem a temática, além da discussão sobre o assunto junto as equipes 

de trabalho, bem como, a comunicação entre a equipe de trabalho e gestores 

dos serviços de saúde, para que todos compreendam que a patologia pode 

desencadear danos físicos e psicológicos graves capazes de interferir na sua 

prática laboral e na sua qualidade de vida. CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE: 

Este estudo tem como contribuição a aprendizagem acadêmica acerca da 

síndrome de burnout em trabalhadores da enfermagem, e como esse agravo 

pode interferir na atuação destes profissionais durante o exercício da sua 

profissão e na sua qualidade de vida. Com isso, fica claro a importância da 

assistência especializada nestes trabalhadores com a síndrome de burnout, e 

também se evidencia a importância de maiores esforços para a prevenção desta 

patologia, de modo que os gestores possam fornecer melhores condições de 

trabalho a estes profissionais, evitando o desencadeamento da síndrome, e 



consequentemente, não afetando a qualidade da assistência que este 

profissional está desenvolvendo no seu âmbito de trabalho. 

 

DESCRITORES: Enfermagem; Síndrome; Burnout. 
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