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APRESENTAÇÃO
O E-book Amplamente: Pesquisa em Saúde, consiste em uma coletânea de
artigos científicos, oriundos de fundamentos e experiências médicas, com diversos
objetivos e oriundos de várias localidades pelo Brasil. São textos escritos por
profissionais da área de Saúde que também são pesquisadores, nas modalidades de
Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de
Experiência.
No âmbito da pesquisa, a complexidade das Ciências Médicas está cada vez
mais nítida, sobretudo pelo avanço e desenvolvimento de tecnologias que, cada vez
mais, mostram a importância do trabalho profissional da Saúde. O compartilhamento de
casos e experiências a partir de relatos, interpretações, análises, avaliações e reflexões
estruturam a produção científica deste ramo que é essencial para a vida.
A atuação de forma preventiva, a partir de estudos localizados, é um dos pilares
que sustenta o direcionamento para uma vida saudável e ativa, contrapondo a
contemporaneidade que, de forma intensa, vem colocando as pessoas em um ritmo
acelerado e, consequentemente, gera prejuízos à saúde. No Brasil, muitas pesquisas vêm
sendo feitas para tratar e curar toda uma multiplicidade de problemas de saúde nas
pessoas, mas também para desvelar como, de forma preventiva, as pessoas podem viver
de forma mais saudável.
Assim, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido a
todas as pessoas para leitura do E-book Amplamente: Pesquisa em Saúde, objetivando
conhecer os debates e demandas das Ciências Médicas produzidos por pesquisadores
profissionais de todo país. Desejo uma ótima leitura!

Luciano Luan Gomes Paiva
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CAPÍTULO I
A CONTRIBUIÇÃO DA CIRURGIA ENDOVASCULAR NA ONCOLOGIA:
RELATO DE CASO DE PACIENTE COM NÓDULO HEPÁTICO LI-RADS 4
QUE OPTOU PELO PROCEDIMENTO MENOS INVASIVO
Vinícius Henrique Almeida Guimarães1; Carolina Cassiano 2; Henrique Amorim Santos3;
Amanda Karolyne Batista4; Isabella Amorim Santos5; Anderson Lubito de Simoni6.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-01

RESUMO:
A embolização de vasos é considera um procedimento alternativo na terapêutica
oncológica. Apesar do alto custo, é uma técnica minimamente invasiva, apresenta
poucas complicações e possui significativa taxa de sucesso na terapia. Relatamos o caso
de uma paciente diagnosticada com tumor hepático contraria a procedimentos invasivos
que optou pela embolização de vasos como tratamento. O procedimento foi realizado
com sucesso e sem complicações.
PALAVRAS-CHAVE: Embolização. Endovascular. Nódulo.

INTRODUÇÃO
As técnicas percutâneas e endovasculares são muito relevantes no tratamento de
pacientes com carcinoma hepatocelular (BILBAO et al., 2017). A embolização de vasos
que alimentam esse tumor é um dos procedimentos de escolha por ser minimamente
invasivo e é realizado através da colocação endovascular intencional de material para
induzir trombose do vaso (JESINGER; THORESON; LAMBA, 2013). Ademais, é
introduzido catéter por acesso percutâneo a um vaso para atingir a neoplasia, onde são
liberadas partículas sólidas, líquidos espessos ou com medicamentos que provocam a

1 Graduando em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). E-mai:
viniciushag@gmail.com
2
Graduanda
em
Medicina
pela
Universidade
Federal
do
Triângulo
Mineiro.
E-mail:
anacarolinacunhaleal@gmail.com
3 Graduação em medicina pela Faculdade Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata. Atualmente Residente
Cirurgia Geral Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E-mail: henriqueamorims@gmail.com
4 Graduada em medicina pela Universidade de Uberaba (2018). Atualmente Residente Cirurgia Geral Universidade
Federal do Triângulo Mineiro. E-mail: amanda.kbatista@hotmail.com
5 Graduanda Medicina Universidade de Franca. E-mail: isabella6amorim@gmail.com
6 Graduação em Medicina pela Universidade de Uberaba (2009). Cirurgião Endovascular Universidade Federal do
Triângulo Mineiro. E-mail: anderson.simoni@ebserh.gov.br
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diminuição do tumor ou do fluxo sanguíneo que o alimenta (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR, 2016).

OBJETIVO
Descrever o caso de uma paciente submetida à embolização de tumor hepático
associado à esquistossomose mansônica, bem como analisar a técnica e suas
contribuições.

RELATO DE CASO
Paciente, 65 anos, com esquistossomose mansônica forma hepatoesplênica e
hipertensão portal, submetida à esplenectomia há 33 anos e em acompanhamento
ambulatorial. Internada em 02/07/18 para investigação de nódulo hepático achado em
US abdominal de rotina. Foi evidenciado nódulo hepático em segmento III de lobo
esquerdo do fígado LI-RADS 4.
Optou-se pela realização de punção aspirativa por agulha grossa (PBAG) para
identificação de nódulo, porém paciente se mostrou contrária ao procedimento,
recebendo alta hospitalar a pedido. Em setembro de 2019, internada para ligadura de
varizes esofagianas e como alternativa para evitar a punção do nódulo, a paciente optou
pela embolização do nódulo hepático sugestivo de hepatocarcinoma, a qual foi realizada
em 10/10/19 via femoral direita.
Os procedimentos e recuperação transcorreram sem complicações. A paciente
segue em acompanhamento para avaliação da lesão.

DISCUSSÃO
A embolização se destaca pelo caráter minimamente invasivo do procedimento,
a possibilidade de ser realizado sob anestesia local e o mínimo sangramento
intraoperatório (ZABKOWSKI et al., 2015). No caso, a paciente apresentava nódulo
sugestivo de hepatocarcinoma, tendo como conduta mais adequada a PBAG, e se
confirmado o tumor, hepatectomia. Contudo, procedimentos invasivos podem gerar
discordância do paciente.
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Assim, a embolização surge como alternativa terapêutica, com baixas taxas de
complicações (menores que 3%), podendo ser a escolha no combate oncológico, pois
obstrui o suprimento sanguíneo do tumor, eliminando as células neoplásicas. Entretanto,
a eliminação do tumor pode não ser completa, de modo que a neoplasia pode retornar e
requisitar até uma intervenção aberta (CHEDID et al, 2017).

CONCLUSÃO
A embolização arterial quando bem indicada, tem grande probabilidade de êxito.
Apesar do alto custo, necessidade de equipamento sofisticado e equipe especializada,
compensa-se pela diminuição do tempo de internação e por ser um procedimento
minimamente invasivo, sendo uma opção aconselhável para o paciente que se recusa a
se submeter a procedimentos mais invasivos.
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CAPÍTULO II
A EXPERIÊNCIA DE FUNDAÇÃO E ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ÀS PNEUMOPATIAS DO ADULTO E DO
IDOSO (PAAPAI) EM PINHEIRO, MARANHÃO, BRASIL
Amanda Patrícia Vasconcelos Matos7; Catarine Wiggers de Campos8;
Sérgio Antônio de Melo e Silva Borges9; Lucas Tadeu Gonzaga Diniz10; Sara Farias Costa11.
DOI – capítulo: 10.47538/AC-2020.07-02

RESUMO:
Doenças no aparelho respiratório têm um importante papel na morbimortalidade em
contextos sócio-economicamente mais desfavorecidos. Logo, a implantação de medidas
de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento correto a partir medidas de baixo custo,
com enfoque na atenção primária e em serviços disponíveis nas diferentes comunidades
podem garantir melhor organização e funcionamento dos serviços de saúde e
resolutividade dos agravos. Portanto, este estudo descreve a experiência de implantação
do Programa de Assistência Ambulatorial às Pneumopatias no Adulto e Idoso
(PAAPAI) na cidade de Pinheiro, no Maranhão. A população em estudo e de
intervenção foi a população adulta e idosa (≥18 anos de idade) regularmente cadastrada
nas áreas de adscrição das Equipes de Saúde da Família (eSF) do município e
encaminhada pela rede de saúde da regional de Pinheiro. Foram atendidos 178
pacientes, sendo a maioria mulheres, idosos e moradores de Pinheiro. Havia importante
demanda reprimida de atendimento as pneumopatias em adultos e idosos em Pinheiro e
regional de saúde. Com isso, a presença do projeto produziu importante contribuição
para o cuidado e atenção médica dessas afecções, pois a rede municipal de saúde de
Pinheiro não teria produzido assistência e cuidados a esses pacientes sem a oferta
adequada de atendimento médico e educativo em saúde pelo PAAPAI.
PALAVRAS-CHAVE: Serviços de Saúde. Saúde Pública. Pneumopatias. Aparelho
Respiratório. Educação em Saúde.

7 Interna de medicina na Universidade Federal do Maranhão - UFMA Campus V Pinheiro. E-mail:
amandapv94@hotmail.com
8 Estudante de Medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL Campus Tubarão. E-mail:
catarinewgg@gmail.com
9 Discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão Campus V Pinheiro. E-mail:
sergioantonio.borges97@gmail.com
10 Acadêmico de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), Coordenador Regional Oeste
da IFMSA Brazil, Moderador de Marketing e Comunicação do V Congresso de Escolas Médicas (V CESMED),
Diretor Científico da Liga Acadêmica de Doenças Endocrinometabólicas da PUC Goiás (LADEM), Monitor e
bolsista de Iniciação Científica na PUC Goiás. E-mail: lucasdinizmed@gmail.com
11 Interna de medicina na Universidade Federal do Ceará - UFC Campus Sobral. E-mail:
costa.sarafarias@gmail.com
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INTRODUÇÃO
Doenças no aparelho respiratório têm um importante papel na morbimortalidade
em contextos sócio-economicamente mais desfavorecidos. Representam importante
causa de morte prematura, perda da qualidade de vida com alto grau de limitação e
incapacidade. Além de serem responsáveis por absenteísmo no trabalho e geradora de
grandes demandas de atendimentos para os serviços de saúde e de custos crescentes
para famílias, comunidades e para sistemas de saúde e previdenciários (MALTA, 2011,
2014; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).
As doenças no aparelho respiratório, em sua maioria, podem ser classificadas
como doenças pulmonares obstrutivas, como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC), distúrbios restritivos e anormalidades vasculares, além daquelas de origem
neoplásica ou infecciosa4. Entre os principais fatores de risco descritos estão o
tabagismo,

poluição

ambiental,

alérgenos,

agentes

ocupacionais,

pneumonia,

bronquiolite e tuberculose. Essas doenças atingem indivíduos de todas as camadas
socioeconômicas e, de forma mais intensa, aqueles pertencentes a grupos vulneráveis,
como os adultos de meia idade, idosos e os de baixa escolaridade e renda. Assim, criam
um círculo vicioso com a pobreza, impactando negativamente o desenvolvimento
macroeconômico dos países e suas regiões, especialmente daqueles de média e baixa
renda e em cidades com precárias condições de vida e oferta de ações e serviços sociais,
de saúde e sanitários (BARRETO, 2011; MALTA, 2014; MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2010)
Em estados e municípios cuja condição socioeconômica, de higiene e sanitária
são deficientes, há a presença recorrente de determinados grupos de doenças,
merecendo destaque especial aquelas que acometem as vias respiratórias (MALTA,
2011, 2014). A rede de saúde de várias cidades brasileiras nas áreas pobres, remotas e
afastadas das grandes cidades, não dispõem de serviços organizados que atendam essas
morbidades. Logo, a implantação de medidas de prevenção, diagnóstico precoce e
tratamento correto podem salvar inúmeras vidas. Medidas de baixo custo, com enfoque
na atenção primária e em serviços disponíveis nas diferentes comunidades, treinando
profissionais e estudantes da saúde, sensibilizando a população e cuidando dos
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primeiros passos destes pacientes podem garantir melhor organização e funcionamento
dos serviços de saúde e resolutividade dos agravos. Dessa forma, o grande desafio é
qualificar recursos humanos para atenção às doenças no aparelho respiratório, bem
como do Sistema Único de Saúde (SUS) local em implementar ações e medidas de
manejo focadas nos indivíduos ou portadores nas suas comunidades.
Portanto, este estudo descreve a experiência sobre um projeto de extensão com
interface com a pesquisa que buscou implantar o Programa de Assistência Ambulatorial
às Pneumopatias no Adulto e Idoso (PAAPAI) em associação e parceria com a
universidade, Prefeitura Municipal de Saúde de Pinheiro (MA) e a Fundação de Amparo
à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA).
Este programa buscou minimizar as dificuldades na atenção a essas afecções e reduzir
os vários impactos dessas doenças sobre pacientes, famílias e a sociedade em geral,
além de garantir a integração serviço-ensino para melhorar a formação acadêmicocientífica dos estudantes de medicina visando demonstrar a importância dos cuidados de
saúde primários.

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA
As ações de extensão foram centralizadas em uma Unidade Básica de Saúde
(UBS) localizada na região central da Cidade de Pinheiro. Segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-2016), Pinheiro possui de 78.162 habitantes
no último censo de 2010, sendo 75% autorreferidos negros (pardos mais pretos) e tem
grande número de comunidades ribeirinhas e de trabalhadores rurais e extrativistas.
Cerca de 41% dessa população é considerada pobre e 18% são analfabetos. Em 41,5%
das casas não há acesso à água encanada. Apresenta elevada concentração de renda e
ainda precário nível de desenvolvimento humano (IDM 0,637) e elevada
vulnerabilidade social (IVS 0,712), indicando grandes necessidades sociais e de saúde.
A população em estudo e de intervenção foi a população adulta e idosa (≥18
anos de idade) regularmente cadastrada nas áreas de adscrição das Equipes de Saúde da
Família (eSF) do município e encaminhada pela rede de saúde da regional de Pinheiro.
Um enfermeiro-coordenador, quatro médicos-coordenadores e cinco graduandos de
medicina compuseram a equipe de execução do PAAPAI. Os médicos tinham as
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seguintes especialidades: Cirurgia torácica, Clínica médica, Clínica geral e Infectologia.
Já os alunos estavam entre 4º e 9º período da graduação e foram selecionados entre os
membros da Liga Acadêmica de Pneumologia e Cirurgia Torácica da UFMA. Todos os
coordenadores e estudantes receberam bolsa durante a vigência do projeto obtidas
mediante edital de ampla concorrência ofertado pela FAPEMA.
O referido edital financiou as ações por um ano, entre abril de 2018 e março de
2019. Ao longo do período de vigência ocorreram 219 consultas médicas em 178
pacientes, todas as consultas realizadas por um dos quatros coordenadores e sempre
acompanhados de estudantes de medicina do projeto. Todo o projeto foi implementado
a partir da articulação com gestores e profissionais de saúde das UBS. Suas ações foram
desenvolvidas em três eixos: Prevenção e Busca Ativa, Pesquisa e Educação em Saúde,
Diagnóstico e Triagem, e por fim, Manejo das Pneumopatias com relevância a Asma,
DPOC, Pneumonias, Tuberculose e Neoplasias Pulmonares.
Os dados das consultas realizadas foram coletados das fichas de atendimento e
reunidos em planilha excel. A análise estatística foi realizada no software Stata® versão
14 e os resultados em tabelas e gráficos foram discutidos de acordo com a literatura
pertinente.
Todo o programa levou em consideração os princípios éticos básicos para a
pesquisa envolvendo seres humanos no contexto brasileiro, estabelecidos pela
Resolução nº 466 de 12/12/2012, do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa foi
aprovada por comitê de ética em pesquisa obtendo número de parecer favorável
(87354918.1.0000.5087).
Além dos atendimentos também foram realizadas outras atividades, como a
elaboração de dois artigos científicos sobre as pneumopatias, sendo um sobre óbitos por
asma e outro sobre óbitos por neoplasias de traquéia. Ambos os artigos se encontram já
submetidos em revistas de qualis saúde coletiva B2 e B4. Também foram realizadas
ações educativas nas UBS e demais serviços de saúde locais, confecção de protocolos
de atendimentos e fichas específicas para cada tipo de afecção, ambientação das UBS
para atendimento, oficinas de treinamento para Agentes Comunitários de Saúde, busca
ativa de pacientes a fim de estimular a interação precoce dos estudantes com o campo
da pesquisa e de ações comunitária em saúde e, também, apresentação dos resultados da
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pesquisa em eventos científicos brasileiros de proximidade temática, além de aulas e
discussões de casos entre os alunos e coordenadores.
Havia importante demanda reprimida de atendimento as pneumopatias em
adultos e idosos em Pinheiro e regional de saúde. Com isso, a presença do projeto
produziu importante contribuição para o cuidado e atenção médica dessas afecções.
Foram atendidos 178 pacientes, sendo a maioria mulheres, idosos e moradores de
Pinheiro. A maioria realizou apenas uma consulta, porém, estes tinham já realizados
duas ou mais internações hospitalares em decorrência da pneumopatia referida.

DISCUSSÃO DE DADOS
Observou-se que as doenças no aparelho respiratório têm papel importante na
morbimortalidade, principalmente dadas as características socioeconômicas mais
desfavorecidas em Pinheiro. Sua associação com precárias condições de vida e saúde
revela que estas doenças ocupam espaço de grande destaque como causa da perda da
qualidade de vida, alto grau de limitação, incapacidade e falta ao trabalho. Alguns
pacientes encontravam-se em estágio crônico da morbidade. Porém, a rede municipal de
saúde de Pinheiro não teria produzido assistência e cuidados a esses pacientes sem a
oferta adequada de atendimento médico e educativo em saúde pelo PAAPAI.
Dessa forma, é necessário atuar sobre os condicionantes e determinantes de
saúde respiratória, articulando ações mais efetivas do Estado no sentido de minimizar as
desigualdades, operando cuidado integral às pneumopatias e seus fatores de risco. Isso
porque a carga de morbidade e o curso prolongado dessas doenças requer abordagem
longitudinal e integral.
Além disso, entre as ações de promoção da saúde, torna-se importante reforçar
atividades coletivas e públicas que promovam hábitos saudáveis, como ambientes livres
de fumo, redução do consumo do álcool e outras. Ademais, mostra-se fundamental
reduzir as iniquidades em saúde, garantindo acesso a essas tecnologias de cuidados
integrais à saúde para toda a população, especialmente para os grupos mais vulneráveis
e em locais com precárias condições gerais de vida.

CONCLUSÕES
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Neste projeto a articulação ensino-serviço-comunidade, permitiu a qualificação
dos processos de integração entre o SUS e instituições de ensino, promovendo modelos
de formação que puderam sustentar nova lógica de cuidado e atenção nos serviços de
saúde, com profissionais e estudantes mais aptos ao enfrentamento dos problemas
dinâmicos e complexos da sociedade.
Acredita-se que o PAAPAI permitiu ofertar de forma mais articulada os
conhecimentos necessários para responder às demandas e necessidades de saúde
respiratória mais frequentes da população alvo do projeto e auxiliar na transformação da
realidade das condições de vida e saúde locais.
Além disso, a experiência proporcionou um melhor desenvolvimento de
educação em saúde e em pesquisa no processo de ensino-aprendizado do acadêmico
que, também, aprendeu e vivenciou de forma humanizada a grande importância da
atenção e cuidados primários da saúde no objetivo de prevenção e qualidade de vida da
sociedade.
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CAPÍTULO III
A IMPORTÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOS SERVIÇOS DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Maria do Amparo dos Santos Pociano 12; Maria De Jesus De Sousa Morais13.
DOI – capítulo: 10.47538/AC-2020.07-03

RESUMO:
A classificação de risco é uma ferramenta utilizada nos serviços de urgência e
emergência, que visa avaliar e identificar os pacientes que necessitam de atendimento
prioritário, de acordo com a gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou
grau de sofrimento. Este trabalho tem como objetivo analisar a importância da
classificação de risco dos serviços de urgência emergência. Trata-se de uma revisão
integrativa de literatura. Conclui-se que a classificação de risco tem uma grande
importância na unidade de urgência e emergência, identificando pacientes com baixa
urgência, obtida do agrupamento dos pacientes triados como urgentes, pouco urgentes e
não urgentes em todos os estudos, evitando também a superlotação.
PALAVRAS-CHAVE: Classificação de Risco. Urgência e Emergência. Triagem.

INTRODUÇÃO
A classificação de risco é uma ferramenta utilizada nos serviços de urgência e
emergência, que visa avaliar e identificar os pacientes que necessitam de atendimento
prioritário, de acordo com a gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou
grau de sofrimento.

OBJETIVO
Analisar a importância da classificação de risco dos serviços de urgência
emergência.

12 Graduada em Enfermagem pela Faculdade Maurício de Nassau Campus-Redenção Teresina–Piauí. Especialização
em Saúde Pública e Saúde da Família, em andamento pela Faculdade IESM. Cuidadora de RN e Puérpera na empresa
Carolina Valer. E-mail: mariadoamparo.mp@gmail.com
13 Graduada em enfermagem pela Faculdade Mauricio de Nassau Campus-Redenção Teresina Piauí. Técnica de
enfermagem formada pela Escola Técnica de Enfermagem Colégio Brasil. Cuidadora de idosos na empresa Iolanda
Avelino carvalho Sá. E-mail: jesussousa86@hotmail.com
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METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada por meio das
bases de dados LILACS e BDENF no período de janeiro de 2017, utilizando os
descritores: classificação de risco, urgência e emergência, triagem.
Os critérios de inclusão foram os artigos publicados no período de 2011 a 2017,
nos idiomas português, inglês e espanhol, disponíveis na íntegra, e que contribuíam com
a relevância da temática.
Os critérios de exclusão foram artigos indisponíveis em texto completo,
com tempo cronológico fora do estipulado e que não abordavam a classificação de risco
no atendimento de urgência e emergência. Inicialmente foram encontrados 102
artigos, após uma análise minuciosa a amostra foi constituída por 26 artigos.

RESULTADOS
O processo de triagem e classificação de risco foi introduzido nos Serviços
de Emergência (SE), para identificar rapidamente os pacientes em situação de risco de
morte, determinar a área mais adequada para tratar o doente que se apresenta ao serviço
de emergência, reduzir o congestionamento nas áreas de tratamento do serviço de
emergência, para melhoria do fluxo de pacientes, garantir a reavaliação periódica dos
pacientes, informar aos pacientes e famílias o tipo de serviço de que necessita e o tempo
estimado de espera, assegurar as prioridades em função do nível de classificação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a classificação de risco tem uma grande importância na
unidade de urgência e emergência, identificando pacientes com baixa urgência,
obtida do agrupamento dos pacientes triados como urgentes, pouco urgentes e não
urgentes em todos os estudos, evitando também a superlotação.
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CAPÍTULO IV
A PERCEPÇÃO DO PACIENTE MASTECTOMIZADO SOBRE OS CUIDADOS
DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Vana de Fátima Alves Silva14; Graziela Beatriz Ribeiro Mingorance 15; Márcia Maria de Oliveira16.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-04

RESUMO:
Objetivo: Analisar evidências disponíveis na literatura sobre qual é a percepção do
paciente mastectomizado sobre o cuidado de Enfermagem. Metodologia: Revisão
integrativa da literatura disponível nas bases PubMed, Web of Science, CINHAL e
LILACS, realizada de fevereiro a maio de 2019. Resultados: Entre os 18 estudos
primários analisados, foram identificados 10 estudos de intervenções e cuidados, sendo
os mais citados 5 (28%) cuidados de Enfermagem, 4 (22%) cuidados por Enfermeiras
Especialistas em Mama e 3 (17%) consulta informativa e terapêutica. Conclusão:
Existem diversos tipos de intervenções e cuidados para serem fornecidos aos pacientes
mastectomizados.
PALAVRAS-CHAVE: Mastectomizado. Percepção. Cuidados de Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa no Brasil de
incidência de câncer de mama em mulheres até o ano de 2018, foi de 59.700 (29,5%)
casos, perdendo apenas para o câncer do cólon do reto. Sendo assim, esse é o tipo de
câncer que mais gera transtornos físicos e emocionais, além de mortes dessa população.
Essas mulheres precisam ser submetidas a tratamentos rigorosos, muitas vezes
traumatizantes tanto fisicamente como psicologicamente. Dependendo do estágio em
que o câncer se encontra, que é planejada a intervenção para cada caso e o procedimento
mais radical é denominado de mastectomia que consiste na resseção da mama, e em

14 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas. Poços de Caldas, Minas Gerais,
Brasil. E-mail: vana.bi@hotmail.com
15 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas. Poços de Caldas, Minas Gerais,
Brasil. E-mail: grazielamingorance@gmail.com
16 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas. Poços de Caldas, Minas Gerais,
Brasil. E-mail: 710marcialima@gmail.com
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alguns casos também dos linfonodos da região axilar, tecidos circundantes e músculos
peitorais. 1
Devido a essa mutilação, as mulheres apresentam baixa autoestima, insegurança,
agressividade, inferioridade, desesperança e medo da rejeição dos familiares,
principalmente dos seus parceiros. ²
Dessa forma, fica visível a importância de prestar um auxilio integral a essa
mulher que enfrenta o preconceito referente à doença e percorre diversas etapas a partir
do diagnóstico com a confirmação da doença, tratamento e a etapa posterior ao
tratamento, integrando momentos de desafios a serem vencidos. ³
O Ministério da Saúde publicou a portaria n° 2.439/GM em 8 de dezembro de
2005, que instituiu a Política Nacional de Atenção Oncológica, a qual organiza uma
linha de cuidados que perpassa todos os níveis de atenção, desde a atenção básica até a
média e alta complexidade e execute atividades de promoção, prevenção, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. 4
Considerando as numerosas dimensões que envolvem o ser humano, o cuidado
não se limita apenas ao diagnóstico, mas atravessa todo o processo de adoecimento,
sendo necessário que a mulher se sinta valorizada através de uma assistência
individualizada e segura.5
Devido as inúmeras queixas dos usuários dos serviços de saúde sobre a falta de
humanização desses profissionais, surgiu-se o interesse nas pesquisadoras de analisar
qual é a percepção do paciente mastectomizado sobre o cuidado de Enfermagem.

METODOLOGIA
A Revisão Integrativa foi escolhida como recurso metodológico para alcançar o
objetivo geral, porque permite sumarizar estudos realizados anteriormente na temática
selecionada, colocando em discussão os métodos, fontes, objetivos e resultados, o que
permite estabelecer conclusões em relação ao campo de conhecimento demarcado. 6
Foram seguidas as etapas de elaboração da questão de pesquisa; busca de
estudos primários; extração de dados; avaliação dos estudos primários; análise, síntese e
apresentação dos resultados.7
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A pergunta norteadora da pesquisa foi: Qual é a percepção do paciente
mastectomizado sobre o cuidado de Enfermagem? Foi utilizada a estratégia PICO
(SANTOS, 2007) para sua elaboração, na qual “P” (população) referiu-se aos
mastectomizados; “I” (intervenção) a percepção; “C” (comparação) não se aplicou; e
“O” (desfecho esperado) foi o cuidado de Enfermagem.
Os critérios de exclusão e inclusão foram estabelecidos de acordo com a questão
norteadora a partir da estratégia PICO. Foram incluídos os artigos que continham as
opiniões das pacientes mastectomizadas sobre os cuidados de Enfermagem. Foram
excluídos os artigos que não abordavam a percepção dos pacientes sobre os cuidados de
Enfermagem, resumo publicado em congresso e que abordava outro tipo de câncer.
O estudo foi realizado no período de fevereiro a maio de 2019. As buscas foram
realizadas no mês de abril por três autoras desta revisão em quatro bases de dados,
sendo elas: PubMed, Web of Science, Cumulative Index to Nursing and Allied Health
Literature (CINAHL) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS). A estratégia de busca foi adaptada considerando os termos dos Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS) de forma trilíngue e foram utilizados descritores
controlados a partir do Medical Subject Headings Section (MeSH). Não foi estabelecido
limite temporal de buscas nem de idiomas.
A estratégia de busca final foi a combinação dos seguintes elementos da
estratégia PICO e o operador booleano AND, a saber: P AND I AND O. Dessa forma,
identificou-se um total de 146 artigos primários, sendo 114 PubMed, 13 Web of
Science, 8 CINAHL e 11 LILACS. Ao término da busca em todas as bases de dados
eletrônicas, os resultados foram exportados para o gerenciador bibliográfico EndNote
basic. Todos os títulos e resumos foram lidos por dois revisores, de forma independente.
Foram selecionados 50 artigos para leitura do texto na íntegra.
Nesta etapa houve discordância entre os revisores quanto à inclusão de quatro
artigos, os quais foram avaliados por um terceiro revisor. A estratégia de seleção dos
artigos está apresentada na figura 1, conforme a recomendação do grupo. 8

29

Figura 1 - Fluxograma de identificação dos estudos primários incluídos na revisão. Poços de Caldas, MG,
Brasil, 2019.

A amostra final da revisão foi composta por 18 artigos, sintetizados segundo
autores/ano, país, periódico em que foi publicado, delineamento do estudo, intervenção
realizada com os pacientes mastectomizados e nível de evidência. Os dados extraídos
para a síntese qualitativa foram coletados utilizando-se instrumento validado. 9
A classificação das evidências foi feita utilizando-se o sistema para questão
clínica/intervenção de sete níveis, a saber: nível I para revisão sistemática/metanálises;
nível II, estudo clínico randomizado; nível III, ensaios controlados não randomizados;
nível IV, estudo de coorte ou estudos caso-controle; nível V, metassíntese de
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informações qualitativa ou estudos descritivos; nível VI, estudos qualitativos únicos ou
estudos descritivos; e nível VII, opinião de especialista.10

RESULTADOS
Dos 18 (100%) artigos analisados, 17 (94,5%) foram publicados em inglês e um
(4,5%) em português. Das publicações analisadas 10 (55,5%) foram desenvolvidas em
ambiente hospitalar e 8 (44,5%) em universidades. As publicações nos últimos cinco
anos totalizaram 3 (16,5%). Dos 18 (100%) periódicos identificados, 16 (89%) eram de
Enfermagem geral, um (5,5%) outras áreas da saúde (farmácia, ciências biológicas,
saúde e sociais) e um (5,5%) da área médica. Quanto ao nível de evidência 9 (50%)
foram classificados como nível VI, 5 (28%) nível IV, 3 (16,5%) nível V e um (5,5%) de
nível II (Quadro 1).
A presente revisão identificou 9 estudos de intervenções e cuidados para
pacientes mastectomizados, sendo, 5 (28%) cuidados de Enfermagem pela equipe
hospitalar, 4 (22%) cuidados fornecidos por Enfermeiras Especialistas em Mama, 3
(17%) consulta informativa e terapêutica, um (5,5%) intervenção utilizando o espelho,
um (5,5%) aconselhamento por telefone, um (5,5%) incentivo as mulheres sobre suas
necessidades educacionais, um (5,5%) cuidados e Enfermagem e terapêutico, um (5,5%)
incentivo auto cuidado independente, um (5,5%) conversa terapêutica.
O Enfermeiro é um ser humano que está relacionado com outros seres humanos.
Deve utilizar os momentos para se relacionar durante o período de trabalho, traz um
pouco da sua história pessoal, incluindo sua experiencia e suas futuras relações inter
humanas.11
Quadro 1 – Artigos incluídos na revisão integrativa. Poços de Caldas (MG), Brasil, 2019.

Autores

País

Periódico

Delineamento
do estudo
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Intervenção realizada com
os pacientes
mastectomizados

Nível de
Evidência

Brown J,
et al.
12

Australia

Oncol Nurs
Forum.

Estudo
unicêntrico, de
métodos mistos,
descritivo,
comparando
tempo e modo
de consulta.

Cuidados de Enfermagem
por Enfermeiras
Especialistas em Mama
(BCN)

EUA

Clin
J
Oncol Nurs.

Abordagem
Qualitativa

Incentivo as mulheres sobre
suas necessidades
educacionais

Inglaterr
a

International Journal
of Palliative
Nursing

Abordagem
Quantitativa

Cuidados de Enfermagem

EUA

Journal of
Professional
Nursing

Delineamento
QuaseExperimental

Intervenção com o uso do
Espelho

II

Suécia

Scand J
Caring Sci

Abordagem
Quantitativa e
Qualitativa

Cuidados de Enfermagem e
terapêutico

VI

Estados
Unidos

Journal of
Clinical
Nursing

Delineamento
experimental e
longitudinal

Cuidados
de
Enfermagem

IV

Irã

Journal of
Professional
Nursing

Abordagem
Quantitativa

Consulta informativa e
terapêutica

VI

Taiwan

Journal of
Nursing
Research

Um desenho
quase
experimental
com
conveniência

Consulta informativa e
terapêutica

Inglaterra

The Royal
College of
Surgeons of
England

Abordagem
Quantitativa

Cuidados de Enfermagem
por Enfermeiras
especialistas em Mama
(BCN)

Austrália

Journal
Article

Delineamento
Experimental

Cuidados de Enfermagem
por Enfermeiras
Especialistas em Mama
(BCN)

Abordagem
Quantitativa

Aconselhamento por
telefone

Abordagem
Qualitativa

Cuidados de
Enfermagem por
Enfermeiras Especialistas
em Mama (BCN)

2018

Suplee PD,
et al.
13

2016
Price, Bob,
et al.
14

2015
Wyona M, et
15

al. 2014
Boman, L, et
16

al. 2013
Cho, HS, et
al.
17

2012
Nizamli, F,
18

et al. 2011

Su-Chin,
Hsu, et al.
19

2010

Louise,
Clark, et al.
200920
Campbel l,
D, et al.
200621
Terry,
Badger,
Et al.
200422
Susan,
Roberts,
Et al.
200323

EUA

EUA

Fórum de
Enfermagem de
Oncologia
Cancer
Nursing,
Vol. 26,
No. 3
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V

VI

VI

IV

VI

IV

VI

VI

Niven, CA,
et al.
200324

Irlanda

Camargo l,
TC, et al.
200325

Brasil

Steginga, S,
199826

Austrália

First
published
Revista
LatinoAmericana
de
Enfermagem
Oncol Nurs
Forum

Relato de
Experiência

Cuidados de Enfermagem

IV

Abordagem
Qualitativa

Incentivo para que a
paciente faça o auto cuidado
independentemente.

VI

Estudo escritivo
e exploratório

Consulta informativa e
terapêutica.

V

Fenomenológi
co, Descritivo e
Interpretativo

Conversa terapêutica

V

Cohen, MZ,
et al.
199827

EUA

Research
output:
ContribuTion to
journal

Clive, H,
Et al.
199228

Suiça

Pain

Estudo
Prospectivo

Cuidados de Enfermagem

IV

Inglaterr
a

Internatio
nal Journal
of Nursing
Studies

Abordagem
Quantitativa

Cuidados de Enfermagem.

VI

Colette,
RAY, et al.
29

1984

DISCUSSÃO
A análise dos estudos que compõem esta revisão permitiu verificar que existem
vários tipos de intervenções e cuidados para pacientes mastectomizados. O produto da
presente revisão consiste na síntese referencial para pesquisadores e Enfermeiros que
busquem orientação quanto aos cuidados de Enfermagem e intervenções a pacientes
mastectomizados. Cada uma das intervenções e cuidados encontrados farão parte desta
discussão.
Os cuidados fornecidos pela equipe de Enfermagem foram os mais citados
14,17,24,28,29

. As condutas de Enfermagem, no período pré-operatório, não abrangem

somente o atendimento das necessidades fisiológicas, mas envolve os valores pessoais e
o modo como sentem os pacientes. O Enfermeiro é o profissional que está mais ligado
ao cuidado, e este deve dar apoio psicossocial e ser empático quando o paciente quiser
se comunicar, para que haja a compreensão de suas necessidades. 24
Em 1984, um estudo realizado com as Enfermeiras sobre o apoio psicológico,
demonstrou que apesar de considerarem como tendo um papel fundamental no conforto,
elas tinham menos probabilidade de se verem no papel de conselheiras. Sentiram que
não haviam sido treinados para prestar atendimento psicológico nesse nível.29
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É imprescindível que o Enfermeiro saiba notar e reconhecer todas as
necessidades dos pacientes, desde os desejos até as ansiedades para assim poder
planejar um cuidado individualizado. Deve ser incluído nesse plano de cuidado ações
não só para cuidar do físico, mas também proporcionar suporte de informação e
educação, acolhimento, motivação e encorajamento. 30
Existe uma grande satisfação dos serviços de Enfermagem prestados as
pacientes mastectomizadas, pois eles tiraram suas dúvidas, foram atuantes no pósoperatório e realizaram procedimentos técnicos, além do apoio emocional. Além dos
profissionais transmitirem informações sobre a doença e sua evolução oferecem
conforto e as encorajam a ultrapassar os desafios provenientes da doença. 31
A assistência de Enfermagem, seja ela no hospital ou extra-hospitalar, deve
adicionar as várias dimensões que viabiliza uma melhor qualidade de vida, como a
dimensão psicológica relacionada à aceitação inicial de um diagnóstico de câncer de
mama, tratamento e os possíveis efeitos colaterais; a dimensão social que se menciona
ao apoio familiar e dos amigos como um elemento chave para o enfrentamento e os
ajustes à nova condição de saúde; e a dimensão sexual muitas vezes imensamente
afetada de acordo com a opção do tratamento.32
O cuidado é uma força que impulsiona a Enfermagem, abrangendo um espaço de
abertura para possibilidades e por isso não é possível que ele permaneça como ações
robotizadas, mas pensá-lo como liberdade e responsabilidade faz com que exista um
envolvimento com o ser humano em harmonia com a natureza. 33
Nessa perspectiva, o cuidado de Enfermagem tem objetivo de diminuir os
desconfortos para os pacientes em todo o processo, diminuindo o medo e ansiedade
antes e depois da cirurgia para atingir a capacidade de enfrentamento, determinando a
habilidade de adotar decisões, com a finalidade de estipular um tratamento fisiológico
com um olhar para o alívio da dor e a prevenção de complicações, além de melhorar o
autoconceito.34
Os resultados da avaliação da percepção dos pacientes que tiveram consulta face
a face com uma BCN (Enfermeira especialista em mama), o apenas por telefone,
tiveram uma educação superior e um maior apoio emocional. Portanto, é muito indicado
a consulta com essas especialistas tanto no pré como no pós operatório para essas
pacientes. Porém, o ideal é que esta consulta seja realizada face a face para fornecer
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maior educação e o apoio psicossocial. A consulta por telefone é aconselhável apenas se
a paciente morar fora e não puder acompanhar pessoalmente. As BCN’s são capazes de
detectar sofrimento emocional e oferecer o apoio necessário e correto de acordo com as
necessidades de cada paciente.12
Foi realizado um estudo de comparação com pacientes deprimidos e não
deprimidos que receberam os cuidados pelas BCN’s além de outros profissionais que
são envolvidos em cuidados como, cirurgiões e Enfermeiras assistenciais e constatou –
se que os pacientes deprimidos registraram menos suporte de cirurgião e das Enfermeira
do que aqueles que não estavam deprimidos, mas o apoio recebido pelos pacientes do
BCN foi alto, independentemente dos pacientes estarem ou não deprimidos. Ressalta-se
também que os pacientes que estão mais angustiados após o diagnóstico geralmente
solicitam menos apoio da equipe de atendimento.20
Segundo Susan, Roberts 2003, após as pacientes receberem as orientações e
apoio adequados das BCN’s, elas tiveram mais aceitação e satisfação no uso da prótese
mamária. Outro estudo analisado mostrou que a consulta por telefone com as BCN’s
influenciou positivamente a percepção das mulheres sobre os cuidados, particularmente
em relação ao apoio emocional.21
Em outra pesquisa às mulheres que receberam os cuidados das BCN's, relataram
informação, suporte e apoio suficiente para si e suas famílias. O Enfermeiro juntamente
com a equipe multidisciplinar possui um papel fundamental, para ajudar os pacientes
neste momento doloroso, onde acarreta mudanças na autoimagem, desencadeando
traumas de ordem física, emocional e social que conseguem abalar o paciente e intervir
negativamente em sua recuperação.35
A consulta por telefone somente é aconselhável quando não há a possibilidade
de ser interpessoal. Porém, há relatos que o aconselhamento por telefone, resultam em
mudanças positivas com relação ao sofrimento do outro (por exemplo, sintomas como
depressão e ansiedade) e a natureza de seus relacionamentos com cada um deles. 22
Ouro resultado analisado foi à intervenção de Enfermagem utilizando o espelho
como cuidado. Foram descobertos quatro conceitos na experiência de se ver no espelho:
decisão, visão, compreensão e consentimento. Além de outros benefícios como
prevenção de choque (devido à mudança na auto imagegem). Melhora da autoestima e
do autocuidado, cuidado com a aparência e melhora dos procedimentos de controle de
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infecção, pois os pacientes vendo suas feridas com orientação da Enfermeira aprendem
a se cuidar melhor.15
A alteração da imagem corporal gera mudanças dolorosas na vivência dos
pacientes. Eles podem ter uma mudança óbvia na aparência ou função, mas não sabem
como apresentar uma imagem positiva para os outros. Além disso, os apoiadores leigos
geralmente não sabem ao certo como reagir à aparência alterada da pessoa que está
morrendo e os Enfermeiros de cuidados paliativos fornecem excelente cuidados físicos
e apoio sensível diante da morte.14
A atuação do Enfermeiro com o cliente, não se traduz apenas na aplicação de
técnicas, orientações e informações científicas, mas também na percepção, compreensão
e cuidado proporcionados pelo ser humano em sua singularidade. Deve-se também usar
o incentivo para que o paciente faça o autocuidado independentemente. 25
Com relação a confiança terapêutica estar relacionada à satisfação de diversas
necessidades. Assim, neste estudo foram realizadas intervenções com quatro categorias:
Informação, Apoio Emocional, Tratamento Pessoal e Assistência Prática. Segundo os
autores, se essas quatro categorias estiverem aliadas, o paciente se sentirá satisfeito e o
sentimento de confiança poderá ser manifestado. 16
As mulheres tratadas para o câncer de mama veem seus corpos de maneiras que
vão além do que é sugerido pela literatura sobre imagem corporal. Através da conversa
terapêutica, identificando a forma como a mulher vê se corpo, pode aplicar intervenções
e orientações para as sensações e sintomas do corpo. Além da escuta ativa de medos e
preocupações, prestando uma assistência necessária. 27
Outras formas de educação e orientação de acordo com os artigos estudados
foram às consultas informativas e emocional. A educação (O controle da dor no pósoperatório pode ser insatisfatório por uma série de razões, incluindo a atitudes em
relação ao tratamento da dor em si. Avaliar as expectativas dos pacientes (por não ter
informação correta muitos pacientes se recusam a tomar analgésico se estivesse uma
enfermeira especialista no local poderia orienta-lo) mal entendidos sobre o uso de
analgésico e sua influência no pós-operatório e na analgesia, bem como a prevalência de
dor após cirurgia),dos pacientes em relação aos objetivos e riscos da terapia da dor é
uma parte essencial do controle da dor e pode levar a uma melhora da analgesia pósoperatória.28
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Segundo estudiosos, existem quatro temas principais que emergem o estudo:
desconforto psicológico (emoção negativa, imagem corporal e sintomas depressivos),
problemas físicos (consequências agudas da quimioterapia e aspectos gerais da
quimioterapia), disfunção social (isolamento social e falta de oportunidades de
casamento) e fracasso no papel da família (papel materno e relação sexual). A
compreensão das experiências de mulheres com câncer de mama em relação à
quimioterapia permite que os Enfermeiros através da consulta informativa e emocional,
planejem estratégias adequadas para fornecer melhor suporte e cuidado aos pacientes
para melhorar sua qualidade de vida.18
A habilidade da consulta informativa e emocional serve como intervenção de
Enfermagem para reduzir a ansiedade do paciente em ambos estágios de curto e longo
prazo.19 O apoio da consulta informativa adequada às necessidades de cada mulher é
essencial.26

CONCLUSÃO
Considerando a importância dos cuidados de Enfermagem com relação aos
pacientes mastectomizados, espera-se que este estudo seja utilizado no auxílio de
profissionais da área da saúde para que prestem um bom atendimento. A percepção do
paciente mastectomizado frente ao cuidado da Enfermagem foi positiva. Porém é
necessário ressaltar que o Enfermeiro deve prestar assistência de forma holística, focada
na humanização e empatia. Juntamente com sua técnica e conhecimento, valorizando os
aspectos sentimentais e emocionais. Com seu papel de educador fornecendo todas as
informações, pois as maiorias dos sentimentos negativos são por falta de conhecimento
e informação.
O apoio informativo é imprescindível; para a satisfação de um paciente com as
decisões de tratamento e é plausível que preveja o ajuste. Ao ajudar as mulheres a se
adaptarem às mudanças de auto-imagem, os enfermeiros podem precisar direcionar as
percepções das mulheres sobre sua imagem corporal.
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CAPÍTULO V
A PREVALÊNCIA DE EMPATIA DENTRE OS ESTUDANTES DO CURSO DE
MEDICINA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Ana Luisa Ervilha Sabioni17; Miguel Eduardo Guimarães Macedo 18; Flávio Vieira Marques Filho 19.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-05

RESUMO:
Empatia advém do grego empatheia, ou seja, afeição, termo interpretado, atualmente,
como interesse genuíno pelo paciente, bem como um aspecto da própria personalidade
do ser humano. Diversos estudos apontam que a construção de diálogo empático ajuda
na adesão a tratamentos propostos, bem como agiliza a melhora dos pacientes. Objetivo:
investigar a prevalência da empatia em alunos do 1º ao 8º período durante a graduação
do curso de medicina em uma instituição de ensino superior médico da cidade de Juiz
de Fora - MG. Estudo descritivo transversal em que foram incluídos estudantes do 1º ao
8º período durante a graduação e excluídos aqueles com matrícula trancada ou de
períodos superiores. A coleta de dados se deu por aplicação da Escala de Jefferson,
composta por 20 perguntas, cada uma respondida em uma escala Likert de 7 pontos. Os
escores possíveis variam de 20 a 140, sendo 140 o maior nível de empatia. O estudo foi
realizado após a submissão e aprovação do CEP conforme resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde e aprovado com o parecer 3.024.936. Resultados: Foram
aplicados 370 formulários, sendo destes, 266 do sexo feminino e 104 do sexo
masculino. A pesquisa em questão demonstrou que a média de pontuação varia de 124117 entre os períodos com desvio padrão máximo de 12,6. Ademais, não foi
evidenciado correlação entre os gêneros (correl=0,03) e não houve diferença
significativa entre as idades, evidenciando que a mesma não foi critério influenciador na
empatia. A empatia do curso de medicina da faculdade analisada permanece a mesma
do primeiro ao oitavo período, não sendo observado o decréscimo como acreditava-se.
Esse fato pode ser creditado, pois o questionário é baseado em autoavaliação, sendo
assim, o estudante pode ter um impressão pouco verídica de seu comportamento.
PALAVRAS-CHAVE: Empatia. Escala Jefferson. Graduação em Medicina.
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INTRODUÇÃO
A empatia advém da palavra grega empatheia, a qual significa afeição. Foi
empregada pela primeira vez no início do século XX pelo escritor Vernon Lee (18561935), com o significado de projeção da energia, atividades e sentimentos de cada
indivíduo. Ao longo deste mesmo século, outros psicanalistas, passaram a abordar a
empatia de forma mais ampla, interpretando-a como genuíno interesse pelo paciente e
um aspecto da própria personalidade do ser humano 1. Empatia médica é um conceito
multidimensional, englobando aspectos emocionais, subjetivos, cognitivos e objetivos 2.
A prática adequada desse mecanismo na medicina, portanto, mostra-se uma questão
crucial para a otimização da relação entre alunos/médicos e pacientes 3.
No ano de 2001, um grupo de pesquisadores do Jefferson Medical College
observou contradição nos estudos sobre empatia médica. Por um lado, o conceito se
tornava cada vez mais central no desempenho profissional e na educação médica. Por
outro, existiam poucas pesquisas de ampla relevância sobre o tema, uma persistente
ausência de consenso sobre sua conceituação e nenhum instrumento que permitisse sua
aferição de forma adequada. A partir desta demanda, foi desenvolvida a Escala
Jefferson, o primeiro instrumento de avaliação de empatia elaborado especificamente
para a medicina, o médico e o estudante de medicina. Tal escala foi amplamente aceita,
tendo se tornado o mais utilizado em pesquisas sobre o tema no mundo 4.
A Escala Jefferson é composta por 20 perguntas, respondidas pelo estudante,
médico ou outro profissional de saúde em uma escala de Likert, cujos valores vão de
um a sete, sendo que o “um” equivale a "discordo totalmente" e o “sete” equivale a
"concordo totalmente". Ao término, os valores obtidos para cada pergunta são somados,
sendo a pontuação mínima de 20 pontos e a máxima de 140. Não há definição de um
ponto de corte a partir do qual se considere ter ou não empatia desejável ou suficiente,
ou seja, o resultado obtido se baseia em gradação (quanto maior a pontuação, maior a
empatia4.
Em 2012, esse instrumento foi validado para o português brasileiro. Apesar de já
haver a validação para o português de Portugal, existem diferenças culturais que
poderiam comprometer a avaliação dos estudantes de medicina brasileiros. Diante das
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deficiências verificadas na assistência à saúde brasileira, tanto pública quanto privada, é
imperioso o estudo da empatia em nossos cursos de graduação, buscando aprimorar a
formação do médico. Não é sem razão que as diretrizes curriculares do nosso país
indicam a empatia como uma competência a ser desenvolvida pelo aluno, seguindo
tendência, portanto, internacional5.
Estudo significativo nessa área foi o de Hojat et al. (2001), realizado com 371
estudantes de medicina (198 homens e 173 mulheres). Na ocasião, as mulheres
atingiram uma média de 119,8 (DP = 10,5) e os homens de 115,9 (DP = 11,0), havendo
diferenças estatisticamente significativas. Da mesma forma, Hojat et al. (2002)
utilizaram a EJEPS com profissionais médicos de diversas especialidades, para
identificar se existiam diferenças no nível de empatia com base em gênero e
especialidades. Os autores encontraram divergências estatisticamente significativas,
sendo 120,9 (DP = 11,8) para as mulheres e 119,1 (DP = 12,2) para os homens
demonstrando maior nível de empatia entre as mulheres 6,7. Avaliações empreendidas
nas universidades americanas revelaram, ainda, que durante a própria graduação haja
redução da empatia dos estudantes, evidenciando uma deficiência notável na educação
médica. Algumas hipóteses foram levantadas na tentativa de explicar este fato,
correlacionando-o tanto ao currículo médico da graduação quanto aos aspectos afetivoemocionais dos alunos7.
Com esse estudo, portanto, busca-se responder qual a prevalência da empatia
dentre estudantes do curso de medicina de uma instituição privada de ensino superior na
cidade de Juiz de Fora - MG.

DESENVOLVIMENTO
O presente estudo investigou a prevalência da empatia em alunos do 1º ao 8º
período durante a graduação do curso de medicina em uma instituição de ensino
superior médico da cidade de Juiz de Fora - MG. Apresentando como objetivo
secundários a investigação da prevalência da empatia dentre os períodos do curso de
medicina, analise da prevalência da empatia sobre a idade, como também a analise da
prevalência da empatia sobre o gênero. Representando como desfecho primário do
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estudo a prevalência da empatia e como desfecho secundário a prevalência em relação
ao período, gênero e idade.
Estudo descritivo transversal em que foram incluídos estudantes do 1º ao 8º
período durante a graduação e excluídos aqueles com matrícula trancada ou de períodos
superiores. A coleta de dados se deu por aplicação da Escala de Jefferson– Versão para
Estudantes; a Escala Jefferson que será respondida por estudantes, considera a empatia
predominantemente sob a ótica cognitiva.
A mesma é composta por 20 perguntas, capazes de serem respondidas em até 10
minutos, classificadas em uma escala Likert de 7 pontos (1 = fortemente em desacordo,
7 = fortemente de acordo), que apresenta escores de 20 a 140, sendo o escore 140 o
maior nível de empatia. O respondente deve responder pelo menos 16 (80%) dos 20
itens; caso contrário, o formulário deve ser considerado incompleto e excluído da
análise de dados. Se um respondente não responder 4 ou menos itens, os valores
omissos deverão ser substituídos pela pontuação média calculada a partir dos itens que o
respondente completou.
Para pontuar a escala: os itens 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18 e 19 são itens
marcados com reversão (isto é, concordância forte = 1 ... discordo totalmente = 7),
enquanto os outros itens são pontuados diretamente em seus pesos Likert (ou seja,
Discordo Totalmente = 1, Concordo Totalmente = 7). A pontuação total é a soma de
todas as pontuações dos itens, ou seja quanto maior a pontuação, mais empática a
orientação comportamental. A coleta será realizada de maneira impressa na instituição
de ensino superior médico da cidade de Juiz de Fora - MG após determinado processo
institucional avaliativo, visando abranger maior parte da amostra proposta.
Este estudo possui uma abordagem quantitativa, a análise de dados foi realizada
por um processo. Para a análise quantitativa, foi elaborado um banco de dados
utilizando planilhas Excel. A análise dos dados dessa pesquisa teve o tratamento
estatístico com técnicas de análise descritiva, análise de variância e correlação de
Pearson adotada em nível de 0,05.
Não há definição de um ponto de corte a partir do qual se considere ter ou não
empatia desejável/suficiente. O resultado obtido foi baseado em uma gradação, ou seja,
quanto maior a pontuação, mais empático será o estudante. O estudo foi realizado após a
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submissão e aprovação do CEP conforme resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde e aprovado com o parecer 3.024.936.

RESULTADOS
A avaliação da empatia médica, utilizando- se a escala Jefferson, realizado no
meio de 2019, na Faculdade de Ciências Médicas de Saude de Juiz de
Fora(SUPREMA). Este estudo foi desenvolvido através da aplicação de um
questionário aos alunos de graduação, excluídos os alunos que se encontravam com sua
matrícula trancada. Todos os 370 alunos aptos responderam ao questionário. Conforma
mostrado na tabela 1 foram aplicados 370 formulários, sendo destes, 266 do sexo
feminino e 104 do sexo masculino. A pesquisa em questão demonstrou que a média de
pontuação varia de 124-118 entre os períodos com desvio padrão máximo de 12,6.
Nossos alunos apresentaram que a média de pontuação varia de 124-118, que
superou os encontrados em diversos estudos, como o iraniano, cuja média foi de 105,1
(embora seus autores ainda o tenham considerado alto), e mesmo, embora mais
discretamente, o original americano quando da elaboração do instrumento, com seus
120,0 pontos. Além disso, não foi evidenciado correlação entre os gêneros (p=0,03) e
não houve diferença significativa entre as idades, evidenciando que a mesma não foi
critério influenciador na empatia.
Sem sombra de dúvida, a questão mais controversa envolvendo a empatia dos
estudantes de medicina é o possível declínio no decorrer do curso de graduação, em
especial a partir do terceiro ano, justamente quando se inicia de forma mais consistente
o contato do aluno com o paciente. Todavia, um expressivo número de trabalhos não
identificou tal declínio: nossos alunos não demonstraram perder empatia durante sua
trajetória na faculdade, o que teremos que analisar à luz de suas próprias
particularidades e de nossas características curriculares.

DISCUSSÃO
Acima de qualquer questionamento reside a importância do estudo da empatia
médica que, embora já venha se desenvolvendo lentamente nas últimas décadas, parece
despertar crescente interesse. Em primeiro lugar, pela relevância de que desfruta como
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requisito primordial para a relação médico-paciente, incluindo os efeitos positivos a ela
creditados em relação a diversos desfechos clínicos, assim como a possibilidade de ser
trabalhada com perspectiva de aprimora- mento. Associa-se a isso o rol substantivo de
limitações, dúvidas e controvérsias que ainda envolvem o tema, e que parecem não
encontrar, por ora, indícios de superação.
Nota-se que a empatia do curso de medicina da faculdade analisada permanece a
mesma do primeiro ao oitavo período, não sendo observado o decréscimo como
acreditava-se. Esse fato pode ser creditado, pois o questionário é baseado em
autoavaliação, sendo assim, o estudante pode ter um impressão pouco verídica de seu
comportamento.
Os resultados revelados no censo que realizamos somam-se aos diversos
aspectos ainda indefinidos no campo da empatia médica, cujos estudos, ao redor do
mundo, seguem tentando perscrutar. Não obstante, tais dados devem contribuir para que
possamos formar um perfil de como se comporta a empatia médica na formação dos
estudantes do nosso país.

CONCLUSÃO
Nota-se que a empatia do curso de medicina da faculdade analisada permanece a
mesma do primeiro ao oitavo período, não sendo observado o decréscimo como
acreditava-se. Esse fato pode ser creditado, pois o questionário é baseado em
autoavaliação, sendo assim, o estudante pode ter um impressão pouco verídica de seu
comportamento.
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CAPÍTULO VI
ABORDAGEM FAMILIAR NA SAÚDE DA FAMÍLIA: AVALIAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DE SEUS INSTRUMENTOS
Vinícius de Oliveira Muniz20; Luciana Maria Borges da Matta Souza21.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-06

RESUMO:
Objetivo: analisar como profissionais atuantes na saúde da família em um município do
noroeste capixaba realizam abordagem familiar. Método: pesquisa qualitativa e
exploratória, onde foram entrevistados 14 profissionais de saúde da família, por um
roteiro temático semiestruturado, cujas falas foram interpretadas sob à luz da Teoria das
Representações Sociais. Resultados: cinco categorias temáticas de análise surgiram:
percepção dos profissionais em abordar famílias; conhecimento de instrumentos de
abordagem familiar; formas que abordam famílias; despadronização no modo de
realizar abordagem familiar e atendimento individual com foco na doença. Conclusão: a
visita domiciliar foi a ferramenta de abordagem familiar mais utilizada pelos
profissionais e muitos confundem estes instrumentos com fichas cadastrais. O uso do
genograma e ecomapa não foi citado e o cuidado é ainda alicerçado no paradigma
biológico. A criação de um protocolo municipal sobre abordagem familiar é uma
sugestão para nortear ações em equipe, organizando-as e executando-as no cuidado
familiar.
PALAVRAS-CHAVE: Família. Atenção Primária em saúde. Relações Familiares.
Saúde da Família. Saúde Coletiva.

INTRODUÇÃO
Profissionais que atuam no setor saúde atendem grandes necessidades sociais
através de tecnologias em saúde que evoluíram, concomitantemente, com o Sistema
Único de Saúde (SUS) em 1990, fato este oficializado pela Lei Orgânica de Saúde nº
8.080 em 19 de setembro do mesmo ano.1-2
20 Graduação em enfermagem – AEV/ES. Mestrado em Saúde da Família – UNESA/RJ. Professor de enfermagem –
Faculdade Doctum de Serra/ES. Preceptor de enfermagem – Centro Universitário FAESA/ES. Orcid:
http://orcid.org/0000-0001-5605-9720. E-mail: viniciusomuniz22@gmail.com
21 Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Graduação em medicina e residência em pediatria – UFRJ.
Mestrado e doutorado em saúde da criança e da mulher – IFF/FIOCRUZ. Professora Adjunta do Departamento de
Pediatria da UERJ. Docente no mestrado e doutorado em saúde da família – UNESA-RJ. Coordenadora de curso e
docente na graduação em medicina – UNESA/RJ. Orcid: http://orcid.org/0000-0002-7053-5903. E-mail:
luborges10@gmail.com
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Estas tecnologias preenchem o sistema organizacional e avançaram nos
princípios da igualdade, acesso universal e integralidade, empoderando-se de políticas
públicas, econômicas e sociais declináveis de riscos e agravos da população. 3
Um exemplo é o fortalecimento da Atenção Básica em Saúde com práticas
multiprofissionais familiares integradas na Estratégia Saúde da Família capazes de
reorganizar o SUS pela valorização dos cuidados, apoio às famílias vulneráveis e na
compreensão das constelações familiares pelas Equipes de Saúde da Família. 4-5
Tais equipes compostas por enfermeiros, médicos, cirurgiões-dentistas, técnico
em saúde bucal, auxiliar ou técnico de enfermagem, agente de combate às endemias e
agentes comunitários de saúde são responsáveis por 2.000 a 3.500 pessoas, residentes
em territórios geográficos delimitados, priorizando cobertura total de 100%,
possibilitando o alcance de melhorias no processo saúde-doença da população
ampliando resultados terapêuticos através da abordagem familiar. 4,6
A abordagem familiar surge neste contexto e é influenciada pelas significações
de família na saúde coletiva que ajudam-nos na compreensão das práticas em
dessemelhantes cenários e detectam componentes subsidiadores de interpretação das
capacidades de intervenções e resultados palatáveis como a Visita Domiciliar (VD),
tecnologia leve em saúde, possui um caminho basilar idôneo e eficiente com potenciais
para uma abordagem familiar sistematizada. Sua execução auxilia na compreensão de
queixas e no conhecimento dos riscos familiares, refletindo em atendimento integral e
contínuo do núcleo familiar pelas equipes. Abordagem familiar sem o princípio da visita
domiciliar, famílias serão prejudicadas e ações em saúde poderão ter baixa
resolutividade. 7-10
Diante disto, surgiu o desejo em estudar meu ambiente de trabalho original, na
intenção de diagnosticar problemas de maior relevância como a carência da utilização
de ferramentas de abordagem familiar não fragmentada pela estratégia saúde da família.
De acordo com um diagnóstico situacional publicado em um dos encontros da oficina
do Plano Diretor em 201011 – uma capacitação que teve como finalidade sistematizar
todas as informações colhidas das famílias pelos profissionais da atenção básica do
município estudado – observou que equipes faziam atendimentos individuais
desconsiderando o contexto familiar, pois descrevia este item com base nas experiências
empíricas vivenciadas no cotidiano.
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Este estudo tem como objetivo analisar como profissionais atuantes na saúde da
família em um município do noroeste capixaba realizam abordagem familiar, onde uma
questão surgiu: as equipes de saúde da família deste município adotam em seu processo
de trabalho a abordagem familiar?

MÉTODOS
Pesquisa exploratória com abordagem qualitativa que trabalhou no campo de
reais acepções com aprofundamento dos significados das ações dos profissionais
entrevistados, promovendo aproximação e familiaridade do pesquisador ao fenômeno
estudado e a compreensão da realidade até então subjetiva. O método utilizado foi a
Teoria das Representações Sociais que se conceitua como categorias do pensamento, de
ação ou sentimento que expressam realidades e que compreende estruturas e
comportamentos sociais.12-14
Participaram da pesquisa quatorze profissionais de duas equipes de saúde da
família responsáveis por 7.225 usuários adscritos em um município localizado na região
noroeste do estado do Espírito Santo, com população estimada de 9.642 habitantes,15
onde suas identificações se deram pelas siglas das categorias profissionais no Quadro 1.

Quadro 1 - Identificação dos participantes do estudo. Águia Branca, ES, Brasil, 2011.

Identificação
M1
E1
E2
O1
O2
ACD1
TE1
TE2
AE1
ACS1
ACS2
ACS3
ACS4
ACS5

Sexo
M
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F

Categoria profissional
Médico
Enfermeira
Enfermeira
Odontóloga
Odontóloga
Auxiliar de Consultório Dentário
Técnico de Enfermagem
Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Agente Comunitário de Saúde
Agente Comunitário de Saúde
Agente Comunitário de Saúde
Agente Comunitário de Saúde
Agente Comunitário de Saúde
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As entrevistas foram realizadas por um roteiro temático semiestruturado,
composto por cinco perguntas, entre outubro e dezembro de 2011. Este roteiro
transporta uma fonte coberta de reflexões e informações do indivíduo entrevistado
voltadas às realidades e que os cientistas sociais costumam denominar subjetivos. 16 As
perguntas foram: 1) o que é abordagem familiar para você?; 2) o que você acha de
trabalhar com família e não com indivíduo?; 3) quais instrumentos de abordagem
familiar você conhece?; 4) como você utiliza, em seus dia-a-dia, instrumentos de
abordagem familiar? e 5) qual a importância destes instrumentos?. 17,18
Critério de inclusão: possuir um ano de experiência na saúde da família e o de
exclusão, profissionais com menos um ano de experiência.
A análise temática foi utilizada para o tratamento das falas através da análise de
conteúdo de Laurence Bardin – técnica composta por quatro etapas que visa obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos, indicadores que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção e recepção das mensagens. 19
A Pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Estácio de Sá/RJ – UNESA, no dia 20 de setembro de 2011, sob CAAE nº
0073.0.308.000-11 e parecer 074, e foi conduzida de acordo com os padrões éticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Cinco categorias temáticas de análise surgiram após análise: percepção dos
profissionais em abordar famílias; conhecimento de instrumentos de abordagem
familiar; formas que abordam famílias; despadronização no modo de realizar
abordagem familiar e atendimento individual com foco na doença e serão discutidas a
seguir.
Percepção dos profissionais em abordar família:
Percepções voltam-se ao reconhecimento das famílias e dinâmicas que
possibilitam desenvolver saúde com acompanhamento que valoriza conhecimentos
físicos e sociais da população, implicando confiabilidade de abordagem e obedecendo a
individualidade das famílias.20
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Acho mais importante o acolhimento bem feito dessa família com
respeito pelo indivíduo; há diferenças e o tratamento não pode ser
igual. (E1)
Fui fazer curativo do diabético, percebi como ele vive e expliquei
diferentemente à cada indivíduo da família. (TE2)
Quando alguém adoece a família precisa ser tratada porque gera um
estresse geral. (ACS3)
Eu chego e pergunto algumas coisas, começo compreendendo a real
situação daquela família, seu histórico para melhor percepção; é
difícil, mas use a sabedoria pra conversar e se eu pegar você isolado
não vou saber seu real problema. (ACS4)

Ferramentas como o ciclo de vida das famílias, o genograma, o ecomapa, o
prontuário da família e a visita domiciliar fornecem informações seguras de interações
familiares

como

afetividade,

intimidade,

estrutura,

problemas,

doenças

e

compartilhamento, sendo relevante expor que o conhecimento das famílias pelas
ferramentas subsidia uma lógica maior e conscientiza profissionais sobre os desafios
enfrentados. Abordar famílias pelas percepções resolvem problemas e expressam
estratégias que identificam desigualdades sociais com a compreensão de complexidades
envolvendo família na problemática do indivíduo e acende possibilidades de manusear
intervenções expansivas.9,21
Conhecimento de instrumentos de abordagem familiar:
A saúde da família envolve seus integrantes em suas distintas comunidades e
exige instrumentos precursores de atividades diferenciadas em saúde. 7 Nas entrevistas
observaram-se o desconhecimento sobre existência e utilização de ferramentas de
abordagem familiar pelas equipes de saúde, onde limitações foram ressaltadas quando
perguntados quais instrumentos eles conheciam.
Não sei não. (O1)
Muito pouco. (TE1)
Que eu me lembre não. (ACS1)
Telefono pro vizinho, encontro com algum parente. (AE1)
Um panfleto, um folder com uma linguagem bem simplificada. (O2)
No momento não estou lembrando. (ACS3)
Desconheço porque sou agente de saúde há pouco tempo. (ACS2)
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O primeiro momento é a conversa. (ACS4)

O fato de não lidar com ferramentas de entendimento das famílias se direciona
em criar novos afazeres e práticas refletidas em tecnologias de trabalho que produzem
saúde sem sistematizar dados que comprometem a tomada de decisão. O uso destas
tecnologias depende da equipe e da política municipal, que potencializam a resolução
dos problemas.22 Houve a oportunidade em inquirir sobre um instrumento específico,
como o genograma.
Genograma eu já ouvi falar, na faculdade cheguei a fazer e lembro
que era muito complicado de montar, era muito difícil [...] mas falar
pra você que eu vou pegar aqui agora pra fazer fica difícil. (E1)

A utilização do genograma é difícil de ser encontrada rotineiramente e que
apesar de tantas funções e potencialidades, seu uso volta-se ao mundo acadêmico.23
Durante a busca sobre conhecimentos de ferramentas de abordagem familiar,
ressaltaram a visita domiciliar.
A visita domiciliar importantíssima!. (M1)
O que eu já ouvir falar de abordagem familiar é a visita sendo feita
periódica com o ACS. (O2)

A Política Nacional de Atenção Básica de 2017 preconiza a prática da visita
domiciliar como principal atividade para todos os profissionais, sendo considerada uma
tecnologia leve provedora do conhecimento familiar real fortalecendo criação de
vínculo entre equipe e usuários. O fato de realizar visita domiciliar proporciona
organização do atendimento interdisciplinar no âmbito coletivo e individual e gera
impactos saudáveis à longo prazo na comunidade em que se atua.4
Formas que abordam famílias:
Diferenças culturais foram citadas dentro das percepções dos entrevistados.
Alguma coisa que você percebe que é cultura tipo a criança descalça,
não conseguimos mudar da noite pro dia, é um trabalho de
formiguinha e costumo dizer que é uma coisa de respeitar, o que pra
gente está tudo errado, você não consegue chegar numa família e
mudar a estrutura de um jeito bruto. (ACS3)

Entender a diversidade cultural das famílias é uma necessidade de intervenção
educativa que valoriza a experiência dos grupos e promove a participação na construção
do conhecimento coletivo e na facilitação de ações em instrumentalizar os profissionais
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a se tornarem capazes de trabalhar na heterogeneidade sócio contextual congruente às
reais necessidades das famílias que obtém sucesso no registro das informações. 24
A equidade se interliga na identificação de situações de risco das famílias e
desenvolve práticas resolutivas através da utilização das diferentes tecnologias de
cuidado individual e coletivo. Isso se dá por meio de uma clínica ampliada capaz de
construir vínculos e intervenções sanitariamente efetivas na perspectiva de ampliação da
autonomia.25 Os entrevistados relataram a diferença do trabalho pela estratificação de
riscos.
A gente vai na área e faz a visita pra família mais carente. (M1)
Ver o que mais necessita e então eu sempre passo pra dentista as
pessoas com maior dificuldade. (ACS1)
Focamos famílias com problemas sociais, mentais ou patologias. (E2)
Na visita eu acho que tem como detectar o problema. (ACS3)
Se for família constituída de homem mulher e três filhos, e cada filho
é de um pai, então já sabe que aquela família vai ser mais
complicada. (ACS4)

O manual instrutivo da Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
relaciona-se com a identificação das situações de risco de determinado público e relata
assumir alguns compromissos de melhores resultados aos indicadores de saúde e
padrões de qualidade às principais necessidades populacionais como o pré-natal em dia;
atendimento e acompanhamento dos hipertensos e diabéticos e atendimento
odontológico.26 Alguns apontamentos se cruzaram com conceitos de capilarização do
cuidado como forma de abordar famílias.
Cada pessoa, em termo de resultado familiar, eu acho melhor; porque
a família está toda unida e um vai passando pro outro. (O1)
Com essa abordagem das gestantes eu não conseguindo trazer só a
gestante, porque vem marido, mãe, pai, avó e tia, e a gente acaba
palpitando todos com informações importantes; é mais fácil você
trabalhar com a família toda. (E1)
O tratamento da doença de alguém depende da colaboração de toda
família. (M1)
Escovar os dentes e passar o fio dental, se você trabalhar isso em
família, um vai incentivar o outro e um vai estar lembrando o outro.
(O2)
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Capilarização do cuidado é o desenvolvimento de ações no núcleo familiar
envolvendo seus componentes no auxílio em conjunto pela saúde e bem-estar de toda a
família. Desenvolver este trabalho permite que as estruturas familiares conservem
intervenções elaboradas pelos profissionais capazes de interferir em maiores
necessidades gerando autonomia aos personagens que compõem aquele domicílio. 27
Despadronização no modo de realizar abordagem familiar:
A existência de inúmeras formas de abordagem familiar pode ser encontrada nas
mais diversas literaturas e sua utilização pelos profissionais é essencial para tornar o
atendimento integral e contínuo.28 Houveram diversas demonstrações de instrumentos,
onde formas pessoais e não institucionais foram relatadas.
Eu uso o prontuário individual mesmo. (M1)
Minha agenda pessoal apita no celular. (ACS2)
Tem alguns agentes que acompanham no caderninho, mas sempre
trabalhei com fichas. (ACS3; ACS4)
Pra facilitar a abordagem, nós criamos esse papel mais detalhado
que é um rascunho que anoto todo mês. (ACS5)
A gente trabalha com a ficha A que é o cadastro da família. (ACS1)
Eu tenho as fichas do hipertenso e a ficha de cadastro de criança.
(ACS1)
A gente trabalha com as fichas de acompanhamento de janeiro a
dezembro, anotando a data da visita, a pressão, os medicamentos e da
visita ao médico. (ACS3)
Os prontuários das minhas famílias eu fiz, eu tenho todos os
prontuários das famílias prontos e seria o ideal, porque é muito mais
fácil que trabalhar com o prontuário individual. (E1)
A visita é importante porque a gente consegue encontrar muita coisa
que o paciente não fala quando vem aqui no consultório; é muito mais
satisfatório fazer a visita do que ficar presa dentro de um consultório
atendendo um atrás do outro. (E1)

A utilização de instrumentos padronizados para abordar famílias é de extrema
necessidade para realizar o trabalho em sintonia com a equipe facilitando a organização
das informações e a criação de habilidades em construir cuidados. Neste momento,
entender que fichas cadastrais não são instrumentos de abordagem familiar é
formidável, pois as mesmas possuem outra finalidade que é a de registrar dados
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estatísticos cadastrais de novas famílias e a atualização das existentes, entretanto, a
abordagem familiar se constrói por outros caminhos que se ligam ao entendimento
familiar e não somente a alimentação de sistemas de informação. 20
O prontuário familiar é um documento pertinente ao grupo familiar, sem
distinções de laços que os unem, considerando-os tanto relacionais quanto biológicos.
Serve como um instrumento que proporciona melhor relacionamento e simboliza uma
boa articulação, maior valorização e reconhecimento das equipes e seus usuários.
Apesar de um entrevistado ter relatado o uso deste instrumento, a não utilização coletiva
vai prevalecer até que as tecnologias de suporte sejam disponibilizadas pela gestão. 20,29
Considerada uma tecnologia leve e de troca de informações entre pessoas, a
visita domiciliar esteve presente novamente em algumas falas, e é uma ferramenta que
estabelece o início do cuidado à saúde das famílias com intervenção fundamental
utilizada na inserção em conhecer a realidade da população, favorecendo o
estabelecimento de vínculos e a compreensão de aspectos importantes da dinâmica das
relações familiares, que potencializam o trabalho em saúde coletiva por propiciar a
elaboração de planejamentos com o alcancem dos seus objetivos. 30
Outras formas de abordagem familiar foram citadas como reunião com a equipe
– discutindo dinâmicas familiares com os agentes comunitários e atividades junto às
escolas – em destaque o Programa Saúde na Escola; abordagem a partir do afeto – a
família precisa primeiramente se sentir segura com a equipe dentro de sua casa;
atendimento ambulatorial coletivo – com o objetivo de modificar o modelo de
assistência, diminuir a centralização dos atendimentos médico e aumentar a
acessibilidade das famílias.4,7,10,18,22
Atendimento individual centrado na doença:
Observar a valorização de aspectos biológicos relativos às doenças centradas nas
práticas médicas é comum e essa visão é caracterizada por uma racionalidade linear e
mecanicista com foco no agravo das pessoas assistidas junto ao ato de medicalizar. O
ato do profissional em estreitar seu olhar para o componente fisiopatológico do processo
explica o seu comportamento ao longo do caminho histórico, iniciado junto às
dicotomias que abarcam toda uma rede de assistência à saúde da população, priorizando
o lucro comercial e mantendo educação em saúde como segundo plano.7

56

Eu chego na casa da família, dou bom dia, pergunto se posso entrar,
aí começo a perguntar se alguém adoeceu naquele mês por tosse,
pressão alta, e glicose alta. (ACS1)
Pra você entender a família é preciso saber desde como que está a
relação dela até o ponto final que o médico visa que é a doença tipo
infecção respiratória ou escabiose. (M1)
Na verdade, eu focava mais a ferida da pessoa, quem fazia o curativo,
pois a gente trabalha mais aqui com o problema e a consulta
individual é feita. (AE1)
Você vai tentar observar se tem algum tipo de alteração e as doenças
mais comuns como diabetes e hipertensão. (O2)
Tudo eu anoto, se teve febre, diarreia ou se perdeu peso. (ACS5)

A resolução de problemas e comportamentos humanos na maioria das vezes não
são encontrados com o ato de medicar em que a formação dos profissionais de saúde,
com perfil voltado ao biológico dos indivíduos, seguido de tratamento e reabilitação é
um reflexo da matriz curricular dos cursos da área da saúde que possui um foco
hospitalocêntrico. Porém, isto vem se transformando através da reorganização das
estruturas curriculares pelo Ministério da Saúde e da Educação tornando-se observável,
atualmente, discentes desenvolvendo ações na comunidade já no primeiro ano da
graduação.1,5

CONCLUSÃO
A visita domiciliar é a ferramenta de abordagem familiar mais utilizada pelos
profissionais entrevistados, limitando um pouco a detecção de outras tecnologias.
Algumas dificuldades em realizá-la como ausência de roteiro pré-estabelecido e
atividades pouco voltadas ao núcleo familiar impede sua prática integral. Observou-se
também que muitos profissionais confundem instrumentos de abordagem familiar com
fichas cadastrais.
Fragilidades são identificadas pelos agentes comunitários de saúde e passadas
para o restante da equipe como uma espécie de estratificação de risco e o uso
profissional do genograma ou do ecomapa não foi citado. O olhar centrado no indivíduo
prejudica a compreensão e compromete as ações de saúde que se tornam fragmentadas e

57

pouco resolutivas, pois o cuidado é ainda alicerçado no paradigma biológico, onde o
foco é saber se alguém adoeceu naquele mês.
Uma alusão seria desenvolverem ações de educação permanente em saúde como
parte do processo de trabalho, o que pode garantir qualidade em saúde através de um
plano comunitário terapêutico eficiente, visando melhorias das atividades diárias e
efetividade do trabalho com as famílias no âmbito da atenção básica. A criação de um
protocolo municipal sobre abordagem familiar seria uma última sugestão para nortear as
ações das equipes, organizando-as e executando-as na transcursão do cuidado familiar.
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RESUMO:
Buscou-se refletir teoricamente sobre os acidentes por quedas em idosos residentes em
Instituições de Longa Permanência (ILPs). Trata-se de um estudo descritivo, do tipo
análise reflexiva que aborda a temática acidentes por quedas em idosos residentes em
Instituições de Longa Permanência (ILPs), a partir de artigos publicados em bases de
dados sobre a temática. Percebe-se que a queda em idosos pode ser provocada por
fatores intrínsecos e extrínsecos e residir em Instituições de Longa Permanência (ILPs)
pode favorecer o isolamento social, o decréscimo das atividades mentais, físicas, afetar
a qualidade de vida e predispor o idoso a um risco aumentado de quedas. Torna-se
essencial o trabalho de uma equipe multidisciplinar para a implementação de ações de
prevenção de quedas e promoção da saúde nas Instituições de Longa Permanência
(ILPs) para idosos. Recomenda-se o desenvolvimento de ações educativas que alcancem
o público idoso, envolvendo esses indivíduos no processo de conhecimento quanto ao
risco de quedas, bem como orientações e capacitações para profissionais que atuam
nestes locais no intuito de sanar os fatores possíveis de acidentes.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do Idoso. Acidentes por Quedas. Instituição de Longa
Permanência para Idosos.

22 Discente do curso de graduação em Odontologia - Uninovafapi. Membro do Grupo de Estudos em Políticas e
Práticas em Saúde (GESPPS). Integrante da Liga Acadêmica de Odontologia Digital e Robótica. E-mail:
tharleslindenbergg@gmail.com
23 Pós-doutorado - Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da Universidade de Brasília-UNB. Professora
Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde- PPGBAS e da graduação do
Departamento de Enfermagem - UEMA. E-mail: anaileogal@gmail.com
24 Médico ortopedista. Doutor em Cirurgia ortopédica - UFPE. Professor titular do Centro Universitário
Uninovafapi. Professor Adjunto da Universidade Federal do Piauí-UFPI. E-mail: gvmesquita@uol.com.br
25 Mestra em Saúde da Família pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI –Teresina/PI (2017). Cirurgiã-Dentista da
Estratégia Saúde da Família, São Luís/MA. Professora da Faculdade Uninassau de São Luís/MA. E-mail:
janicemls@hotmail.com
26 Biólogo. Especializado em Ciências Ambientais e Saúde pela Faculdade Evangélica do Meio Norte FAEME- MA.
Mestre em Biodiversidade, Ambiente e Saúde pela Universidade Estadual do Maranhão -UEMA. Doutorando em
Microbiologia Agrícola na Universidade Federal Viçosa-MG. Email: andrercrd06@gmail.com
27 Acadêmica do curso de Medicina - UEMA. E-mail: kaizavilarinho@gmail.com
28 Acadêmico do curso de Medicina - UEMA. E-mail: fernandopaiva_filho@hotmail.com

62

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso (PNASI) considera que o
conceito de saúde na velhice se traduz mais pela sua condição de autonomia e
independência, do que pela presença ou ausência de doença orgânica. O manejo
incorreto de doenças crônicas, por outro lado, pode levar a agravos e morbidades, como
diminuição de força muscular, alterações de equilíbrio, visuais e vestibulares, que
podem estar associados ao aumento do risco de quedas nesta população.
Aproximadamente 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos de idade sofrem
quedas a cada ano, subindo essa proporção para 32% a 42% para as pessoas com mais
de 70 anos. Queda é um problema significativo na população geriátrica, além de ser a
principal causa de lesão cerebral traumática (TCE) e fratura óssea. As quedas são a
principal causa de lesões fatais em idosos (VICENTINE; FERREIRA; VINHOTI, 2016;
BOTWINICK et al., 2016).
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, declarou que a população
mundial com mais de 60 anos vai passar dos atuais 841 milhões para 2 bilhões até 2050.
No Brasil, segundo dados do Censo Demográfico de 2010, o país caminha para se
tornar uma população majoritariamente idosa em 2050; o grupo de idosos de 60 anos ou
mais será maior que o grupo de crianças com até 14 anos já em 2030 (SOARES; RECH,
2015).
A atual tendência epidemiológica no Brasil é de envelhecimento da população,
com aumento substancial do número de idosos e declínio da taxa de natalidade. Com o
crescente número de indivíduos com mais de 60 anos e muitas famílias incapazes de
fornecer cuidadores para atendimento especializado, as Instituição de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs) surgiram como uma opção de moradia comum. No
entanto, muitos idosos que vivem nestas instituições são mais frágeis ou sofrem de pior
saúde. Além dessas características intrínsecas, a falta de estímulos de mobilidade e lazer
dentro das ILPIs significa que os residentes são, frequentemente, menos ativos do que
seriam, com conseqüentes complicações para a saúde (FERREIRA et al., 2016).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) definiu a ILPI como
instituição mantida por órgãos governamentais e não governamentais, destinada a
propiciar atenção integral em caráter residencial com condições de liberdade e
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dignidade, cujo público-alvo são as pessoas acima de 60 anos, com ou sem suporte
familiar, de forma gratuita, ou mediante remuneração. A institucionalização contribui
para o aumento de prevalências relacionadas às morbidades e comorbidades, em
especial às quedas. Assim, idosos que residem em comunidade se mostram, via de
regra, mais ágeis do que os institucionalizados, apresentando, portanto, menor risco de
queda (SOARES; RECH, 2015).
As quedas são as principais causas de lesão e hospitalização para homens e
mulheres com 65 anos ou mais, com até 50% de residentes de Instituições de Longa
Permanência (ILPs) (ILPIs) sofrendo de eventos recorrentes de queda. Os custos
médicos diretos das quedas ultrapassam US $ 35 bilhões por ano nos EUA. Na
Austrália, pessoas com 65 anos ou mais passaram quase 1,4 milhão de dias no hospital
em 2011-2012, e aproximadamente 10% desses dias do hospital foram diretamente
atribuíveis a quedas, das quais mais de um quarto ocorreu em uma ILPI (RYANATWOOD et al., 2017).
A ocorrência de quedas é bastante comum, com o avançar da idade, pelas
próprias alterações decorrentes do processo de senescência e pelo aparecimento de
patologias, além de estar relacionada a fatores do próprio ambiente em que o idoso está
introduzido. Deve-se ter uma preocupação com os altos índices de morbidade,
mortalidade, perda da função, internamentos e altos gastos em saúde decorrentes desses
eventos, podendo levar o idoso a ficar totalmente dependente de suas atividades de vida
diária e susceptível a maiores problemas de saúde (REIS; ROCHA; DUARTE, 2014).
Segundo dados do Sistema de Informação Médica do Ministério da Saúde,
aproximadamente um terço da população idosa que mora em comunidades sofre
múltiplas quedas a cada ano. No entanto, os idosos institucionalizados apresentam três
vezes mais chances de cair dos que aqueles que residem em comunidades, sendo que
39,8% apresentam idade entre 80 a 89 anos. A queda é conceituada como um
deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, sem
correção de tempo hábil e é determinada por circunstâncias multifatoriais que
comprometem a estabilidade, ou seja, mecanismos envolvidos com a manutenção da
postura (GOMES et al., 2014).
As políticas públicas de amparo aos idosos consideram a família, o Estado e a
sociedade igualmente responsáveis pelo cuidado. Quando o amparo ao idoso não é
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possível no núcleo familiar, as Instituições de Longa Permanência (ILPs) para Idosos
(ILPIs) aparecem como opção. Destaca-se a importância do impacto das quedas em
idosos institucionalizados e a necessidade de estudos epidemiológicos além de outros,
que visem a identificar o perfil dessa população e os principais problemas a que estão
sujeitos (SOARES; RECH, 2015).
Gomes et al. (2014) afirmam que as ILPs devem oferecer um ambiente seguro e
acolhedor a esses idosos funcionalmente dependentes ou não, e assim garantir a
manutenção da autonomia, promover o conforto, prevenção de doenças, inclusão social
e, principalmente, uma assistência à saúde eficiente e de qualidade. No Brasil, o
Ministério da Saúde define, como umas das prioridades, a atenção ao idoso. Essa
decisão foi estabelecida na revisão dos objetivos e metas da política do Pacto pela Vida,
considerando a necessidade de identificação dos idosos em situação de fragilidade ou
em risco de fragilização, desenvolver ações de promoção e de prevenção da saúde para
a melhoria da qualidade de atenção prestada a essa população.
Assim, verifica-se que refletir a respeito desse tema torna-se uma questão muito
importante, pois as quedas são importantes fatores causais que podem levar o idoso à
dependência, como ainda configura-se um dos problemas que mais afeta a qualidade de
vida dessa população.
Por isso, buscou-se refletir teoricamente sobre os acidentes por quedas em
idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPs).

METODOLOGIA
Estudo descritivo, tipo análise reflexiva que aborda a temática acidentes por
quedas em idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPs). Foram
consultados artigos científicos indexados nas bases de dados Pubmed, BVS e Google
Acadêmico, no período de novembro a dezembro de 2018. O estudo reuniu publicações
de cunho nacional e internacional.
O método adotado foi o integrado, isto é, digitou-se combinações dos seguintes
descritores: Saúde do Idoso, Acidentes por Quedas, Instituição de Longa Permanência
para Idosos. Por conseguinte houve um refinamento de publicações entre os anos de
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2014 a 2018, que estiveram nos idiomas português e inglês. Por ser um estudo de
análise reflexiva, dispensou-se a amostragem periódica dos estudos encontrados.
Prosseguiu-se com a leitura dos títulos, resumos e/ou palavras-chave em busca
de termos relacionados com: saúde do idoso institucionalizado, acidentes por quedas,
Instituição de Longa Permanência para idosos, fatores associados a quedas em idosos,
prevenção de quedas em idosos.
Após esta fase, seguiu-se uma segunda etapa de leitura dos textos na íntegra e
cujos critérios de elegibilidade foram conter enfoque para a ocorrência, fatores
associados, riscos, consequências e prevenção de acidentes por quedas em idosos
residentes em iILPs.

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS
Após análise dos artigos elegeu-se 3 categorias temáticas: Principais causas de
quedas observadas em idosos institucionalizados; Consequências da queda para a saúde
do idoso; Ações de prevenção de queda em idosos institucionalizados.

PRINCIPAIS

CAUSAS

DE

QUEDAS

OBSERVADAS

EM

IDOSOS

INSTITUCIONALIZADOS
A queda em idosos pode ser provocada por fatores intrínsecos e extrínsecos. Os
fatores intrínsecos podem ser determinados como aqueles relacionados ao próprio
sujeito, podendo apresentar diminuição da função dos sistemas que constitui o controle
postural, doenças, transtornos cognitivos e comportamentais, apresentando incapacidade
em manter ou para retomar o equilíbrio, quando necessário. Já os fatores extrínsecos são
relacionados ao meio ambiente, e estes abrangem ambientes desarrumados ou confusos;
iluminação precária; cama e cadeira com alturas inadequadas; tapetes em superfícies
lisas; uso de chinelos ou sapatos mal ajustados e com solados escorregadios; ausência
de corrimãos; presença de degraus de altura ou largura irregulares; entre outros (ALVES
et al., 2016).
Sobre risco de queda e fratura em idosos, a literatura identifica vários fatores de
risco os quais destacam-se: deambulação total (ou seja, o residente não usa cadeiras de
rodas e não é acamado); uso de cadeira de rodas; uso de auxiliares de caminhada, como
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bengala ou andador; uma marcha ou desequilíbrio instável; vagando; osteoporose;
anemia; epilepsia; uso de medicamentos antipsicóticos, ansiolíticos ou antidepressivos;
e demência (MARIER et al., 2015).
Neves et al. (2016) destacam que os fatores de risco que mais se associam às
quedas são: idade avançada (80 anos e mais); sexo feminino; história prévia de quedas;
imobilidade; baixa aptidão física; fraqueza muscular de membros inferiores; fraqueza do
aperto de mão; equilíbrio diminuído; marcha lenta com passos curtos; dano cognitivo;
doença de Parkinson; sedativos, hipnóticos, ansiolíticos e polifarmácia.
Os estudos citam que, as quedas ocorrem mais no sexo feminino devido ao
menor estado funcional, à maior morbidade e à maior presença de osteoartrose. As
mulheres também apresentam maior perda de massa óssea por causa da redução do
estrógeno a partir dos 40 anos de idade, contribuindo para deteriorar seu estado
funcional, fator que pode influenciar no aumento do risco de sofrerem quedas. Fatores
como maior prevalência de doenças crônicas, maior uso de drogas e maior vínculo às
atividades domésticas aumentam as chances de quedas entre as mulheres idosas
(RADAELLI et al., 2015).
Dos possíveis fatores associados às quedas, enfatiza-se sobre a descuidada
infraestrutura dos ambientes internos e externos dos asilos, como: piso escorregadio,
má-iluminação, bancos sem encosto, cadeiras sem pés antiderrapantes, tapetes nas
portas, piso com desnível, piso encerado nos quartos, banheiros, assim como escadas,
sem corrimão. Outro fator que predispõe às quedas é a diminuição da interação entre os
sistemas musculoesquelético, visual, somatossensorial e vestibular, que, ao sofrer
perdas por conta do envelhecimento, acaba causando uma diminuição na resposta
motora adequada, colaborando para o desequilíbrio, e a consequente queda (SOARES;
RECH, 2015; REIS; ROCHA; DUARTE, 2014).
Uma marcha instável, causada por diabetes ou outra condição, é estimada como
aumentando o risco de queda em aproximadamente 5 vezes. O uso de bengalas pode
impedir o movimento de passos de um indivíduo, o que aumenta a probabilidade de
uma queda. A visão deficiente afeta a percepção de equilíbrio do indivíduo, enquanto o
desequilíbrio é um sintoma de distúrbios da marcha, como a doença de Parkinson. A
anemia está associada ao declínio físico e ao aumento da incapacidade (MARIER et al.,
2015).
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Lourenço, et al. (2013) citado por Soares e Rech (2015) destacam que sapatos
inapropriados facilitam a ocorrência de quedas, em razão de saltos, ou sola de
borracha, que pode ocasionar tropeços, pelo fato de esse tipo de

sapatos não

apresentarem um bom contato com os pés em movimento no ciclo da marcha; quando o
idoso caminha ou sobe escadas, o chinelo perde o contato com os pés e isso pode
acarretar tropeços, ou mesmo a queda.
Um estudo de caso-controle realizado em Melbourne - Austrália, mostrou que os
medicamentos que podem causar hipotensão ortostática foram associados a internações
relacionadas à queda. As medicações para risco de queda incluem aquelas que atuam no
sistema nervoso central (por exemplo, sedativos, hipnóticos e antidepressivos) e
medicamentos que podem causar hipotensão ortostática (por exemplo, bloqueadores-b,
inibidores da enzima conversora da angiotensina e bloqueadores do canal de cálcio).
Alguns medicamentos do sistema nervoso central que podem causar hipotensão
ortostática também têm propriedades anticolinérgicas (por exemplo, antipsicóticos,
antidepressivos tricíclicos). Medicações anticolinérgicas específicas, incluindo a
olanzapina e a trazodona, também foram associadas a quedas em idosos (RYANATWOOD et al., 2017).
Ferreira et al. (2016) destacam que o uso de certos medicamentos, como
opioides, antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos e antidepressivos, pode estar associado
à presença de sintomas que podem influenciar a ocorrência de quedas, como tontura,
instabilidade e fadiga. Idosos com maior declínio cognitivo são mais suscetíveis a
quedas, pois não adotam uma postura adequada de proteção ao risco. E que a demência
foi identificada como um fator que aumenta o risco de quedas.
Os idosos institucionalizados geralmente possuem características peculiares,
como hábitos sedentários, diminuição da autonomia e abandono familiar, questões essas
que contribuem para o aumento de prevalências relacionadas às morbidades e
comorbidades, em especial as quedas, por ser um dos agravos mais relevantes
decorrentes do envelhecimento, devido ao elevado custo social e econômico. Fatores
como idade avançada, imobilidade, presença de doenças crônicas, história prévia de
quedas, déficits cognitivos e presença de ambiente físico inadequado são considerados
indicadores importantes para a ocorrência do evento (GOMES et al., 2014).
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A depressão e ansiedade podem levar a uma perda de confiança, em última
análise, aumentando o risco de uma queda. O declínio cognitivo também pode ocasionar
quedas, visto que pode afetar o julgamento de um residente na tomada de decisões de
andar sem ajuda, e desempenha um papel importante na regulação do equilíbrio e da
marcha (MARIER et al., 2015).
Radaelli et al. (2015) afirmam que a depressão é a desordem psiquiátrica mais
comum no idoso que resulta em perda de energia, fraqueza intensa e,
consequentemente, dificuldade na marcha, podendo levar o indivíduo à perda da
autonomia e ao agravamento de patologias preexistentes, estando frequentemente
relacionada a quedas, sendo um importante fator preditor para duas ou mais quedas em
decorrência do efeito de medicações antidepressivas e sedativas, do declínio da
capacidade funcional, da baixa autoconfiança, da indiferença ao meio ambiente, da
reclusão e da inatividade.
Estudo analítico realizado em duas Instituições de Longa Permanência (ILPs)
para idosos, localizadas na região dos Campos Gerais, estado do Paraná, Brasil, revela
que viver em Instituições de Longa Permanência (ILPs) predispõe o idoso a um risco
aumentado de quedas, devido à presença de importantes preditores relacionados aos
residentes, como comorbidades, déficits sensoriais e de equilíbrio, declínio cognitivo e
funcional e uso de polifarmácia. Além disso, com o envelhecimento, ocorre a aceleração
do processo de sarcopenia e outras alterações orgânicas, como diminuição da acuidade
visual e auditiva, colaborando com um aumento do risco para esses eventos. Assim, a
idade é apresentada como um dos principais fatores de risco para quedas (SOUSA et al.,
2016).
Lopes et al. (2009) citado por Soares e Rech (2015) destacam que o medo de
cair configura-se como um ciclo vicioso, que inclui o próprio risco de quedas, o
déficit de equilíbrio e mobilidade, o declínio funcional, repercutindo em mais medo
ainda, o que não deixa de interferir na qualidade de vida.
Um estudo transversal realizado com idosos residentes em ILPIs na cidade de
Natal, estado do Rio Grande do Norte, Brasil, revela que o elevado número de
comorbidades é uma característica importante do perfil dos idosos que sofrem de
quedas, sendo hipertensão, diabetes e dislipidemias as mais comuns dessas doenças. No
estudo supracitado a maioria dos idosos que caíram tinha duas ou mais doenças
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associadas e o uso de polifarmácia foi outra característica dos idosos que sofreram
quedas. Ainda cima, o mesmo estudo mostrou que o uso de múltiplas drogas é
considerado um poderoso fator de risco não apenas para quedas, mas também para
fraturas entre os idosos (FERREIRA et al., 2016).
Um dos fatores predisponentes para queda seguida de fratura em idosos com
demência é a deficiência de vitamina D, que está relacionada à redução da exposição ao
sol, resultado de uma vida mais sedentária e reclusa e à desnutrição. Essa deficiência
pode alterar a qualidade dos ossos, levando ao aumento de sua fragilidade. Além disso,
a demência afeta indiretamente a densidade óssea, que pode decrescer mais rapidamente
devido ao baixo peso e à desnutrição (RADAELLI et al., 2015).
As alterações fisiológicas decorrentes do processo do envelhecimento podem
afetar o desempenho visual e levar ao risco de quedas. O déficit na acuidade visual,
aumento da suscetibilidade à luz e a instabilidade na fixação do olhar são fatores que
podem provocar a perda do equilíbrio, uma vez que, a função sensorial da visão auxilia
no mecanismo de controle postural (GOMES et al., 2014).
Um estudo analítico descritivo realizado em Colombo, Sri Lanka, para avaliar a
associação entre o comprometimento cognitivo e o risco de quedas em idosos, mostrou
que os idosos com comprometimento cognitivo tiveram maior risco de cair do que
pessoas mais velhas, sem comprometimento cognitivo e que o comprometimento
cognitivo é cada vez mais reconhecido como um problema clínico entre os idosos. A
pouca escolaridade e condição financeira limitada, também podem contribuir para a
ocorrência de quedas, configurando-se como fatores que devem ser investigados no
intuito de focar maiores cuidados nesses casos (THANTHRIGE; DASSANAYAKE;
DISSANAYAKE, 2014; BARBOSA et al., 2018).

CONSEQUÊNCIAS DA QUEDA PARA A SAÚDE DO IDOSO
O envelhecimento humano, por ser um processo gradual, irreversível e
incontrolável de declínio das funções, traz consigo alterações anatômicas e fisiológicas,
porém, não resulta necessariamente em incapacidade. À medida que o indivíduo
envelhece, aumentam as chances de sofrer lesões causadas por acidentes. As quedas são
importantes fatores causais que podem levar o idoso à dependência, sendo esse um dos
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problemas que mais afeta a qualidade de vida dessa população. No Brasil, cerca de 30%
dos idosos caem uma vez ao ano e 13% caem de forma recorrente. Idosos que sofrem
quedas mudam radicalmente sua vida cotidiana, tanto pela queda como pelo medo de
um novo episódio. A partir da queda, ocorre restrição das atividades, maior isolamento
social e outros, causando impacto na vida do idoso após o episódio de queda
(RADAELLI et al., 2015).
O aumento da longevidade tem trazido diversas questões para a gestão das
políticas públicas, dentre as quais o aumento da demanda por Instituições de Longa
Permanência (ILPs) para Idosos (ILPIs). No entanto, residir nessas instituições pode
favorecer o isolamento social, o decréscimo das atividades mentais, físicas e piora na
Qualidade de Vida (QV) dos idosos. O ingresso em ILPIs está fortemente associado ao
declínio das habilidades de executar tarefas das Atividades de Vida Diária (AVDs) e
diminuição progressiva de oportunidades para a mobilidade. Consequentemente, isso
contribui para a inoperância das AVDs, induzindo-os a uma rotina hipocinética, se
tornando fator interveniente nas quedas (BATISTA et al., 2014).
As quedas e os ferimentos subsequentes são importantes problemas de saúde
pública, uma vez que correspondem a mais de 50% das hospitalizações entre as pessoas
com mais de 65 anos de idade e são responsáveis por 70% das mortes acidentais em
pessoas acima de 75 anos, sendo que quase metade dessas mortes se deve a fratura de
fêmur. Das fraturas de fêmur, 87,3% são em consequência de trauma com baixa energia,
classificação na qual se enquadram as quedas da própria altura. As quedas também
podem resultar em síndrome pós-queda, que inclui dependência, perda de autonomia e
depressão. Além das consequências individuais das quedas, o impacto no Sistema Único
de Saúde (SUS) se traduz em gastos crescentes (VICENTINE; FERREIRA; VINHOTI,
2016).
A ocorrência de quedas vem sendo considerada como um problema de saúde
pública, devido a alguns fatores como sua elevada incidência, as consequentes
complicações para a saúde e os custos assistenciais que são provocados. De acordo com
a Organização Mundial da Saúde, a queda é um dos problemas mais importantes e
comuns relatados entre os idosos e o risco à queda aumenta progressivamente com o
avanço da idade em ambos os sexos (TEIXEIRA et al., 2014).
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O crescente envelhecimento da população brasileira que vem ocorrendo de
forma nítida e acelerada caracterizará uma população próspera com diversas
comorbidades que reforçam grandes síndromes, por exemplo, as quedas, demência e
perda de funções motoras, que como efeito, podem afetar a liberdade e a autonomia da
pessoa idosa e, desse modo intensificando sua propensão à inaptidão, debilidade,
institucionalização e morte. As quedas causam vários impactos na rotina de uma pessoa,
sendo que para o idoso pode levá-lo ainda à hospitalização e incapacidade (NEVES et
al., 2016).
Francis-Coad et al. (2015) ressaltam que idosos em situação de cuidados em
Instituições de Longa Permanência (ILPs) para idosos (ILPIs) apresentam alta
predisposição a quedas, pois se apresentam com combinações de co-morbidades
múltiplas, declínio dos sistemas relacionados à idade e comprometimento cognitivo,
25% a 30% das quedas em idosos em situação de cuidados domiciliares resultam em
lesões físicas e são associadas a um risco de função de mortalidade, declínio, depressão
e ansiedade.
A queda é uma das causas importantes dos problemas de saúde entre os idosos.
Isso resulta em muitas complicações de saúde, como imobilidade, fraturas de quadril,
traumas na cabeça, internação em clínicas de repouso e até mortalidade e morbidade
prematuras. As complicações de saúde causadas por quedas são a quinta maior causa de
mortalidade em idosos. Entre os idosos institucionalizados, a taxa e as complicações das
quedas são mais graves do que as pessoas idosas que vivem em casa e 10 a 25% das
quedas nesse grupo resultam em complicações sérias, como fraturas e lacerações
(SHARIFI et al., 2015).
As quedas são a segunda principal causa de mortes acidentais em todo o mundo,
e idosos com mais de 65 anos tiveram o maior número de quedas fatais. Mesmo quedas
não fatais pode afetar a qualidade de vida por causa de lesões e fraturas relacionadas
com quedas graves. Além disso, os idosos que já relatam uma queda são propensos a
cair novamente. Nos cuidadores, também pode ocorrer prejuízos, porém para os
familiares esses agravos podem refletir de forma mais profunda, pois eles alteram suas
rotinas para garantir ao idoso um atendimento especial para restabelecimento ou ajuste
após o acidente. Portanto, o elemento queda reflete negativamente nos familiares e nos
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idosos, visto que causam lesões e podem ter um alto custo de tratamento (FU et al.,
2015; NEVES et al., 2016).
Dentre as principais consequências causadas pelas quedas nos idosos destacamse os ferimentos graves e fraturas. As fraturas parecem atribuir ao idoso maior
vulnerabilidade a novos episódios, independentemente de sua frequência. Devido a
esses ferimentos, os idosos comumente sofrem com a limitação de suas atividades,
ocasionando um declínio funcional nas atividades de vida diária e isolamento social
com diminuição de atividades sociais, sensação de insegurança e fragilidade, gerando
assim um medo das consequências ligadas à queda. Sendo assim, a partir dos danos
físicos, inicia-se uma reação em cadeia que ocasiona danos psicológicos, sociais e
econômicos (ALVES et al., 2016).
A falta de equilíbrio postural, além de afetar a mobilidade, determina a
dependência dos indivíduos no desempenho das atividades da vida diária. Também tem
consequências psicológicas (medo de cair e isolamento social) e resulta em um risco
aumentado de quedas e má qualidade de vida. Idosos com mobilidade reduzida
enfrentam maior risco de quedas durante suas atividades diárias, enquanto o
aparecimento de dependência representa um dos maiores temores dessa população.
Nesse contexto, deve-se ressaltar que, além de altos índices de morbidade, as
complicações decorrentes de quedas são a principal causa de morte de idosos acima de
65 anos de idade (FERREIRA et al., 2016).
As mortes resultantes das quedas são umas das cinco principais causas de morte
em termos globais. Porém a quantidade de idosos que sofrem quedas é notável e quando
comparado aos jovens, os idosos tem menos chances de suportar alguns tipos de lesões
que poderiam ser facilmente reversíveis se não fosse a influência direta do
envelhecimento no seu organismo (NEVES et al., 2016).

AÇÕES DE PREVENÇÃO DE QUEDA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
Compreende-se ainda como medidas preventivas, orientações aos idosos,
familiares e cuidadores, sobre o risco de cair e as suas consequências. Informações
quanto à segurança do ambiente em que vive e transita; estilo de vida; avaliação
geriátrica global periódica com precaução para a função cognitiva, capacidade de
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realizar as atividades de vida diária, distúrbios de humor, condições sociais;
racionalização da prescrição e correção da polifarmácia; avaliação oftalmológica anual;
indicação de fisioterapia e de exercícios físicos; avaliação nutricional; medidas de
promoção de saúde, com atenção para a prevenção e tratamento da osteoporose
(ALVES et al., 2016).
Segundo a Portaria n° 810/89 do Ministério da Saúde, que sanciona normas e os
padrões para o exercício de casas de repouso, clínicas geriátricas e outras instituições
designadas ao atendimento de idosos, exige que as instituições destinadas aos idosos
devam operar de preferência em obras horizontais com característica pavilhonar. As
entradas a instituição devem conter rampas e corrimão, pisos antiderrapantes. Quanto à
iluminação, é exigido que fossem instaladas luz de vigília em todos os ambientes
(NEVES et al., 2016).
Faz-se necessário políticas e programas governamentais que promovam e
impulsionem a inovação, a prática de rede e a prática baseada em evidências. O trabalho
em colaboração e apoiado pelas universidades, também seria um caminho potencial para
a implementação de atividades de prevenção de quedas em idosos institucionalizados
(LEA et al., 2016).
A identificação dos fatores de risco para quedas em idosos por profissionais de
saúde favorece o desenvolvimento de planos de cuidados, visando minimizar esses
eventos, bem como reduzir as possíveis complicações decorrentes de quedas. É
necessário elaborar estratégias para transformar ou eliminar os fatores que ocasionam
quedas em idosos, conseguindo-se, com isso, uma redução significativa nas quedas. Ao
mesmo tempo, podem-se desenvolver intervenções que atuem sobre múltiplos fatores,
como programas de exercícios, revisão de medicações, recomendações de
comportamentos seguros, melhoria da segurança ambiental (SOUSA et al., 2016;
ALVES et al., 2016).
Torna-se essencial o trabalho de uma equipe multidisciplinar (médico,
enfermeiro, nutricionista e fisioterapeuta) para ações de prevenção e na promoção da
saúde nas Instituições de Longa Permanência (ILPs) para idosos (ILPIs). A inserção de
um programa de atividades físicas traria benefícios na autonomia, aumento da
mobilidade, equilíbrio, agilidade, capacidade funcional, aumento da atividade de vida
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diária e cognição, com a finalidade de prevenir as quedas e suas conseqüências
(SOARES; RECH, 2015).
Prevenção de quedas para os idosos em Instituições de Longa Permanência
(ILPs) (ILPIs) podem permitir-lhes manter a sua independência, melhorar o seu bem
estar e manter sua qualidade de vida. Intervenções multifatoriais que incorporam
educação continuada para os profissionais que atuam nas ILPIs, programas de
exercícios para os idosos residentes e modificação ambiental mostram resultados na
redução das taxas de quedas em idosos, portanto, a adoção de uma abordagem
multifatorial para a prevenção de quedas ainda é considerada como a melhor prática de
prevenção de quedas (FRANCIS-COAD et al., 2015).
A adoção de atividades de educação em saúde pode ser uma valiosa ferramenta
na prevenção ao risco de quedas em ILPI. Tais ações são consideradas eficazes na
promoção do autocuidado entre os idosos e é capaz de promover benefícios coletivos
entre os residentes da instituição de longa permanência. Dentro da ILPI, é necessário o
estímulo à autonomia do idoso, condição esta que é essencial para a manutenção da sua
independência física e comportamental. É indispensável que metas sejam traçadas, a fim
de estimular o potencial de autocuidado do institucionalizado, para que este se
mantenha independente funcionalmente pelo maior tempo. (GOMES et al., 2014;
TEIXEIRA et al., 2014).
Os sapatos considerados como adequados para idosos e que cumprem o seu
papel de proteção e auxiliam na deambulação, devem ser fechados, com solado
antiderrapante, suporte reforçado no calcanhar, de salto baixo, com meia-sola mais fina
que o calcanhar, sendo flexível e firme, com amarração e sem pontos de tensão. É
preciso possibilitar o uso de calçados apropriados; instalar medidas de segurança
ambientais, tais como: rampas, piso antiderrapante, iluminação, móveis adequados e
corrimãos nos locais de maior risco (SOARES; RECH, 2015; NEVES et al., 2016).
Torna-se relevante acompanhar o consumo dos medicamentos pelos idosos;
identificar a ocorrência de automedicação; possíveis efeitos colaterais; e interações
medicamentosas. E, ainda, promover a autonomia dos idosos propondo, quando
necessário, estratégias compensatórias como o uso de lembretes e a organização dos
medicamentos por turno do dia como forma de minimizar os erros no consumo de
remédios (NASCIMENTO; TAVARES, 2016).
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Outras medidas preventivas podem ser na altura apropriada do vaso sanitário,
colocação de pisos antiderrapantes e barras de apoio nos banheiros, colocação de um
diferenciador de degraus nas escadas bem como iluminação adequada da mesma,
corrimãos bilaterais para apoio e retirada de tapetes no início e fim da escada, não
deixar o piso escorregadio, utilizar sapatos com solado antiderrapante e manter objetos
em locais de fácil acesso (ALVES et al., 2016).
Para um serviço geriátrico de qualidade, no qual se incluem as Instituições de
Longa Permanência (ILPs) para idosos (ILPI), é necessário um trabalho formado por
uma equipe multidis-ciplinar (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, psicólogos), capacitada em desenvolver intervenções adequadas, baseadas
em ações de prevenção e na promoção da saúde (GOMES et al., 2014).
Faz-se necessário o desenvolvimento de ações educativas pelos profissionais de
saúde que abordem os fatores de risco presentes no ambiente doméstico e formas mais
seguras de a idosa desempenhar suas atividades diárias. Somando-se a isso, avaliar a
disponibilidade de a idosa seguir as orientações e as alterações necessárias em seu
ambiente (NASCIMENTO; TAVARES, 2016).
É essencial que os profissionais de saúde envolvam os familiares dos idosos nas
ações de prevenção de quedas, visando favorecer a troca de informações e realizar o
treinamento no sentido de facilitar a identificação dos fatores de risco, a seleção de
estratégias para a redução da sua ocorrência e o acompanhamento das lesões a elas
relacionadas. Faz-se necessário ainda a implementação de ações de educação em saúde
aos idosos, familiares e seus cuidadores de forma que contemple os fatores que
predispõem as quedas recorrentes. Além disso, é fundamental que os profissionais de
saúde intervenham nos fatores de risco intrínsecos passíveis de modificação
(NASCIMENTO; TAVARES, 2016).
Uma inovação ainda a ser aplicada ao problema da prevenção de quedas no setor
é a formação de um grupo de pessoas de pensamento semelhante com um interesse
mútuo em um tópico para juntos compartilharem e desenvolverem seus conhecimentos
e, em seguida, inovarem e facilitarem a mudança na busca de um produto comum, neste
caso, a prevenção, que aplicada a um ambiente poderia fornecer uma oportunidade para
conectar enfermeiros, equipe de saúde aliada, gerentes, residentes e pesquisadores em
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colaboração para a melhor prática baseada em evidências de ação (FRANCIS-COAD et
al., 2015).
Um estudo de pesquisa-ação desenvolvido em três estados australianos sobre
prevenção de quedas em idosos mostrou que o estabelecimento de redes de
conhecimento é uma maneira importante de compartilhar práticas baseadas em
evidências, e que o planejamento e implementação de atividades de prevenção de
quedas, como a educação da equipe multidisciplinr que atua nas institituições de longa
permanência e melhoria do calçado de residentes, são importantes para a prevenção de
quedas (LEA et al., 2016).
Estudo realizado na Califórnia - Estados Unidos, evidenciou que a utilização de
registros médicos eletrônicos (EMRs) podem melhorar a capacidade de identificar
idosos institucionalizados em maior risco de sofrer quedas, para isso foi usado um
conjunto mínimo de dados (MDS) o qual constitui-se uma ferramenta poderosa para
implementar avaliações padronizadas e facilitar o gerenciamento de cuidados em casas
de saúde. O MDS utilizado na pesquisa continha informações sobre uma grande
variedade de fatores de risco para possíveis ocorrências de quedas em idosos. Os dados
do MDS foram usadas para o planejamento de cuidados aos idosos, por possibilitarem
melhorar a capacidade de identificar indivíduos com maior risco de quedas, motivando
os lares de idosos a participarem de um programa de prevenção de quedas (MARIER et
al., 2015).

CONCLUSÃO
É importante o conhecimento dos profissionais de saúde sobre os mecanismos da
queda, de modo a poderem identificar esses fatores precocemente, para assim promover
e implementar estratégias de prevenção dos riscos. Além disso, é indispensável a
elaboração de programas específicos na atenção básica de saúde, visando evitar e
primeira ocorrência de queda em idosos institucionalizados, como também o
acompanhamento sistemático desses idosos, pelos profissionais de saúde de forma a
favorecer a realização de educação em saúde.
Recomenda-se o desenvolvimento de ações educativas que alcancem o público
idoso, envolvendo esses indivíduos no processo de conhecimento quanto ao risco de
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quedas, bem como orientações e capacitações para os profissionais que atuam na
instituição de longa permanência no intuito de sanar os fatores existentes, que podem
ocasionar quedas.
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CAPÍTULO VIII
ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL NÃO ROTO ABORDADO POR
ENDOPRÓTESE AORTO-ILÍACA COMBINADA AO BYPASS FEMOROFEMORAL CRUZADO NO MESMO TEMPO OPERATÓRIO
Vinícius Henrique Almeida Guimarães29; Carolina Cassiano 30; Henrique Amorim Santos31;
Amanda Karolyne Batista Ferreira 32; Isabella Amorim Santos33; Anderson Lubito de Simoni34.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-08

RESUMO:
A embolização de vasos é considera um procedimento alternativo na terapêutica
oncológica. Apesar do alto custo, é uma técnica minimamente invasiva, apresenta
poucas complicações e possui significativa taxa de sucesso na terapia. Relatamos o caso
de uma paciente diagnosticada com tumor hepático contraria a procedimentos invasivos
que optou pela embolização de vasos como tratamento. O procedimento foi realizado
com sucesso e sem complicações.
PALAVRAS-CHAVE: Embolização. Endovascular. Nódulo.

INTRODUÇÃO
As técnicas percutâneas e endovasculares são muito relevantes no tratamento de
pacientes com carcinoma hepatocelular (BILBAO et al., 2017). A embolização de vasos
que alimentam esse tumor é um dos procedimentos de escolha por ser minimamente
invasivo e é realizado através da colocação endovascular intencional de material para
induzir trombose do vaso (JESINGER; THORESON; LAMBA, 2013).
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Ademais, é introduzido catéter por acesso percutâneo a um vaso para atingir a
neoplasia, onde são liberadas partículas sólidas, líquidos espessos ou com
medicamentos que provocam a diminuição do tumor ou do fluxo sanguíneo que o
alimenta (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA
VASCULAR, 2016).

OBJETIVO
Descrever o caso de uma paciente submetida à embolização de tumor hepático
associado à esquistossomose mansônica, bem como analisar a técnica e suas
contribuições.

RELATO DE CASO
Paciente, 65 anos, com esquistossomose mansônica forma hepatoesplênica e
hipertensão portal, submetida à esplenectomia há 33 anos e em acompanhamento
ambulatorial. Internada em 02/07/18 para investigação de nódulo hepático achado em
US abdominal de rotina. Foi evidenciado nódulo hepático em segmento III de lobo
esquerdo do fígado LI-RADS 4.
Optou-se pela realização de punção aspirativa por agulha grossa (PBAG) para
identificação de nódulo, porém paciente se mostrou contrária ao procedimento,
recebendo alta hospitalar a pedido. Em setembro de 2019, internada para ligadura de
varizes esofagianas e como alternativa para evitar a punção do nódulo, a paciente optou
pela embolização do nódulo hepático sugestivo de hepatocarcinoma, a qual foi realizada
em 10/10/19 via femoral direita.
Os procedimentos e recuperação transcorreram sem complicações. A paciente
segue em acompanhamento para avaliação da lesão.

DISCUSSÃO
A embolização se destaca pelo caráter minimamente invasivo do procedimento,
a possibilidade de ser realizado sob anestesia local e o mínimo sangramento
intraoperatório (ZABKOWSKI et al., 2015). No caso, a paciente apresentava nódulo
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sugestivo de hepatocarcinoma, tendo como conduta mais adequada a PBAG, e se
confirmado o tumor, hepatectomia.
Contudo, procedimentos invasivos podem gerar discordância do paciente.
Assim, a embolização surge como alternativa terapêutica, com baixas taxas de
complicações (menores que 3%), podendo ser a escolha no combate oncológico, pois
obstrui o suprimento sanguíneo do tumor, eliminando as células neoplásicas. Entretanto,
a eliminação do tumor pode não ser completa, de modo que a neoplasia pode retornar e
requisitar até uma intervenção aberta (CHEDID et al, 2017).

CONCLUSÃO
A embolização arterial quando bem indicada, tem grande probabilidade de êxito.
Apesar do alto custo, necessidade de equipamento sofisticado e equipe especializada,
compensa-se pela diminuição do tempo de internação e por ser um procedimento
minimamente invasivo, sendo uma opção aconselhável para o paciente que se recusa a
se submeter a procedimentos mais invasivos.
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CAPÍTULO IX
APLICABILIDADE DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA
Brenda Marinho de Carvalho 35; Eliana Campêlo Lago36; Gerardo Vasconcelos Mesquita 37;
Hanna Laila da Silveira Santos38; Janice Maria Lopes de Sousa39;
Karine de Oliveira Feitosa40; Tatiana Nunes Neves de Melo41.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-09

RESUMO:
A toxina botulínica é uma neurotoxina secretada pela bactéria Clostridium botulinum,
que foi inicialmente descoberta para o tratamento de estrabismo e blefarospasmos, e em
seguida ampliou sua utilidade para diversos campos, inclusive na odontologia. Este
estudo teve como objetivo geral realizar uma revisão da literatura sobre a aplicabilidade
da toxina botulínica na Odontologia bem como verificar o seu mecanismo de ação,
efeitos adversos e contraindicações e apontar as possibilidades de atuação no âmbito
odontológico. Trata-se de uma revisão da literatura de natureza aplicada, com
abordagem explicativa, e exploratória quanto aos objetivos e procedimentos técnicos
bibliográficos, sendo utilizado os seguintes descritores: Toxinas Botulínicas Tipo A,
odontologia, bruxismo, articulação temporomandibular, registrados nos descritores em
ciências da saúde (Decs), a pesquisa foi realizada nas bases de dados online PUBMED,
EBSCO , na Biblioteca Virtual em Saúde SCIELO, e na literatura Latino-Americana e
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram incluídos artigos publicados nos
últimos 10 anos, nos idiomas português e inglês. Trabalhos como revisão de literatura,
dissertações, teses e relatos de caso que não estejam disponíveis na íntegra, foram
excluídos da pesquisa. Existem 7 tipos diferentes dessa neurotoxina, nomeados de A à
G e mais de 40 subtipos, porém o subtipo A é o mais utilizado clinicamente. A toxina
botulínica age bloqueando a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular
promovendo um relaxamento muscular temporário, em que posteriormente novos brotos
axonais são desenvolvidos restabelecendo a função muscular. Dessa forma, esta toxina é
indicada para uma variedade de situações, excepcionalmente aquelas que envolvem
hiperfunção muscular. No âmbito odontológico a toxina botulínica tem conquistado
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espaço para agir terapeuticamente em casos como sorriso gengival, bruxismo, disfunção
temporomandibular, enxaqueca e transtornos de glândulas salivares. Após a aplicação é
possível observar o surgimento de algumas reações adversas, que normalmente são
leves e desaparecem com o metabolismo. Existem algumas contraindicações que
envolvem gravidez, amamentação, alergia, infecção ou inflamação no local de aplicação
e distúrbios musculares. Além disso, é necessário atenção a algumas interações
medicamentosas que podem potencializar o efeito da toxina. Com seu vasto
conhecimento anatômico em região de cabeça e pescoço, o cirurgião dentista tem
propriedade para atuar terapeuticamente nessa área, podendo optar por utilizar a toxina
botulínica após um diagnóstico adequado, sabendo que esta é utilizada muitas vezes
como tratamento paliativo devido ao seu efeito reversível.
PALAVRAS-CHAVE: Toxinas Botulínicas Tipo A. Odontologia. Bruxismo.
Articulação temporomandibular.

INTRODUÇÃO
A neurotoxina botulínica foi descrita inicialmente por Justinus Kerner em 1817,
ao ser destacada como agente causador de botulismo em humanos. Sendo utilizada
inicialmente por Scott em 1973, a toxina botulínica, com a aprovação da Food and Drug
Administration (FDA) dos EUA em 1989, foi a primeira toxina a ser utilizada na
medicina no tratamento de estrabismo e blefarospasmo. Desde então o espectro de
aplicações terapêuticas desta toxina tem se ampliado para vários outros campos, sendo
em 2002 aprovada pela FDA nos EUA para uso em procedimentos cosméticos (ONG;
SHERRIS, 2019 e PARK; LEE C.; LEE J., 2016)
Produzida pela bactéria Clostridium botulinum, a toxina botulínica gera um
enfraquecimento transitório da atividade muscular provocando uma desnervação
química temporária do músculo esquelético por sua ação na junção neuromuscular
(NMJ), com bloqueio da ação de liberação de acetilcolina nas sinapses dos neurônios
colinérgicos, reduzindo a contração muscular .Porém , a toxina botulínica não impede a
produção de acetilcolina. A transmissão neuromuscular é restaurada pelo surgimento de
novos terminais axonais após um certo tempo, posteriormente a injeção de toxina e,
portanto, o bloqueio é temporário. Assim, o tratamento com a toxina botulínica é na
verdade uma abordagem paliativa e não uma opção curativa. (PARK; LEE C.; LEE J.,
2016 e SRIVASTAVA ET AL., 2015)
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De acordo com as evidências, o início da ação terapêutica requer um tempo
médio de 24 às 48h após a aplicação, é o tempo necessário para esgotar o
armazenamento de acetilcolina na placa final do motor pré-sináptico. O efeito máximo
acontece entre a segunda e a terceira semana, persistindo o efeito paralítico por 2 a 6
meses, conforme a condição particular do indivíduo. o restabelecimento da via dos
neurotransmissores ocorre com o desenvolvimento de novos brotos axonais, levando a
recuperação da função muscular. (KATTIMANI., 2019 e TEIXEIRA, 2015)
Segundo Dutta et al.(2016), existem 7 diferentes formas dessa proteína natural,
denominadas de A a G. No entanto , o tipo A é um tipo da proteína purificada que causa
paralisia parcial ao ser injetada no musculo, sendo a toxina mais potente produzida pela
bactéria, além de ser a mais utilizada para razões terapêuticas e a única disponível no
mercado nas formas de Botox (Allergan, Inc., Irvine, CA, EUA) e Dysport (Ipsen Ltd.,
Slough, Berkshire)
A odontologia é uma ciência que está intimamente relacionada com o
conhecimento da anatomia de cabeça e pescoço, esta por sua vez, é também uma grande
aliada da estética e busca, constantemente, o equilíbrio com o restabelecimento
funcional.
Atualmente a harmonização facial tem atingido uma grande demanda nos
consultórios odontológicos, bem como diversos estudos relacionados ao tema. Desta
forma, a toxina botulínica mostra-se como alternativa capaz de resolver uma variedade
de situações, tais como sorriso gengival, dor orofacial, disfunções mastigatórias, entre
outras, exclusivamente aquelas que abrangem distúrbios musculares.
Isto implica na necessidade do conhecimento destas novas possibilidades na
clínica odontológica. Diante disto, justifica-se a importância do estudo sobre essa
substância e suas aplicabilidades em tratamentos mais efetivos e abrangentes realizados
pelo cirurgião-dentista.
Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi analisar as produções cientificas sobre
a aplicabilidade da toxina botulínica na odontologia através de levantamento
bibliográfico de artigos nos sítios eletrônicos confiáveis.
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de natureza aplicada, com
abordagem explicativa, quanto aos objetivos exploratória e aos procedimentos técnicos
bibliográficos.
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Foi realizada uma revisão de literatura baseada em artigos nacionais e
internacionais nas bases de dados online PUBMED, EBSCO , na Biblioteca Virtual em
Saúde SCIELO, e na literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS),publicados nos últimos 10 anos nos idiomas português e inglês, utilizando os
seguintes descritores: Toxinas Botulínicas Tipo A, odontologia, bruxismo, articulação
temporomandibular, registrados nos descritores em ciências da saúde (Decs), também
será utilizado o operador booleano “ E-AND”, dependo do idioma empregado.
Foram inclusos artigos nos idiomas inglês e português que tratam sobre o tema,
publicados no período entre 2009 e 2019 e artigos que contenham pelo menos duas
palavras-chaves.
Trabalhos como revisão de literatura, dissertações, teses e relatos de caso que
não estejam disponíveis na íntegra, serão excluídos da pesquisa.
No presente estudo foi efetuada uma pesquisa de caráter exploratória. Para
selecionar os artigos científicos, primeiramente foi realizado um levantamento
bibliográfico nas bases de dados já mencionadas, aplicando os critérios de inclusão e
exclusão, em seguida o título e resumo dos artigos encontrados foram lidos a fim de
selecionar os estudos adequados para a questão norteadora da presente investigação.
Para melhor entendimento, a discussão da pesquisa foi constituída por
subdivisões no intuito de facilitar a compreensão sobre o conhecimento teórico acerca
do tema, assim como a comparação dos artigos estudados e resultados obtidos. A
análise dos dados encontrados na pesquisa é do tipo descritiva, onde foram demarcados
os seguintes pontos: situações clínicas que o cirurgião dentista está apto a utilizar toxina
botulínica e circunstâncias em que esta apresenta melhor prognóstico na odontologia.

REVISÃO DA LITERATURA
ESTRUTURA E MECANISMO DE AÇÃO
A BTX consiste em uma neurotoxina derivada da bactéria anaeróbia Clostridium
botulinum. Essa bactéria secreta sete sorotipos diferentes de neurotoxina, denominadas
de A à G, e mais de 40 subtipos. Todos os sorotipos de BTX compartilham a mesma
estrutura e função, porém os subtipos BTX-A e BTX-B são os mais utilizados
clinicamente. A toxina botulínica do tipo A (BTX-A) identificada pela primeira vez em
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1919 por Georgina Burke, é uma proteína de cadeia dupla, que pesa aproximadamente
900 quilodalton (kDa), sendo composta por uma cadeia leve e uma cadeia pesada de
aproximadamente 50 kDa e 100 kDa, unidas por ligação de dissulfeto. As BTXs atuam
inibindo a exocitose da acetilcolina (ACh), por essa propriedade, a neurotoxina é
amplamente utilizada na prática clínica para tratar diversos distúrbios musculares. Além
disso, os efeitos adversos são menos pronunciados e os resultados são duradouros
(DIMA et al., 2019).
A BTX age bloqueando a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas
colinérgicas

na

junção

neuromuscular,

promovendo

uma

atividade

química

neurosensorial fazendo com que ocorra uma diminuição na contração muscular sem que
haja uma paralisia complexa (HEXSEL; DE ALMEIDA, 2002).
Segundo Bachur (2009), a toxina botulínica apresenta uma dose letal média de 1
nanograma de toxina por quilograma de peso corporal (10-9 g/kg). No entanto, apesar
do teor toxico, esta substância exerce boa função terapêutica em diversas áreas da
medicina, sendo empregada no tratamento de problemas neurológicos e oftálmicos,
assim como na odontologia é utilizada para correção de sorriso gengival, bruxismo,
disfunção temporomandibular, dores orofaciais.
De acordo com Patil et al. (2016), a toxina botulínica, vulgarmente conhecida
como botox, associada principalmente para uso em tratamentos estéticos, pela ação de
paralisia muscular através de liberação da acetilcolina nas terminações nervosas, pode
ser utilizada em uma variedade de outras condições, inclusive na dor crônica. Para
pacientes que não tem uma boa resposta ao tratamento com opiódes, esta representa
uma boa alternativa, já que está relacionada com a capacidade de diminuir a tensão e
aumentar o relaxamento do musculo.
Ao ser secretada através da sua bactéria fonte Clostridium botulinum, a toxina
botulínica é clivada e ativada a um dos sete sorotipos sorológicos. No estado ativo, a
neurotoxina assume uma estrutura de cadeia polipeptídica, contendo uma cadeia pesada
e outra leve ligadas por pontes de dissulfeto (figura 1). A cadeia pesada contém um
domínio de translocação (lado N-terminal) e um domínio de ligação (lado terminal C).
(DUTTA et al., 2016; WHITCUP et al., 2014)
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Figura 1- estrutura da toxina botulínica

Fonte: DUTTA et al. (2016)

A cadeia pesada fornece especificidade e irreversibilidade da ligação aos
receptores colinérgicos e isso promove a translocação da toxina através da membrana
endossômica. A cadeia leve, que atua como endopeptidase de zinco na extremidade do
terminal N, se une as proteínas SNARE ( responsáveis por facilitar a fusão e liberação
da acetilcolina) e cliva a SNAP-25 (proteína sinaptossomal de peso molecular de 25
kDa) que é um componente do complexo SNARE responsável por regular o tráfego de
receptores pós-sinápticos . Essa união resulta no bloqueio da fusão de vesículas cheias
de acetilcolina no terminal do axônio, impedindo que liberem seu conteúdo (figura 2).
(DUTTA et al., 2016; PATIL et al., 2016; WICHTUP et al.,2014).

Figura 2- Mecanismo de Ação da Toxina Botulínica

Fonte: (ROBERTSON; CARZA; 2012)
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O mecanismo de ação de toxina botulínica é dividido em 3 etapas: ligação,
internalização e inibição da liberação do neurotransmissor.
Primeiramente o terminal c da cadeia pesada interage com receptores
transportadores extracelulares em terminais nervosos relevantes, incluindo um receptor
gangliosídeo (gt1b), glicoproteína 2 da vesícula sináptica (sv2) e receptor 3 do fator de
crescimento de fibroblastos. Em seguida a neurotoxina é internalizada em um
endossomo neuronal acidificado, onde sofre uma modificação conformacional na
molécula de proteína da neurotoxina, com eventual quebra da ligação dissulfeto que
possibilita que a cadeia leve cruze a parede endossômica e seja inserida no citosol
neuronal. Após a internalização, a cadeia leve da cliva a SNAP-25, uma das três
proteínas principais que compreendem o complexo solúvel em proteínas do receptor da
proteína de ligação ao fator sensível à N-etilmaleimida (SNARE) e participam
diretamente na fusão da vesícula durante a exocitose regulada. Quando a fusão da
vesícula sináptica é interrompida pela BTX-A, a liberação do neurotransmissor
vesicular é prejudicada (WHITCUP et al., 2014; POULAIN et al., 2009, ROBERTSON;
CARZA, 2012).
Posteriormente a aplicação da BTX-A, as terminações nervosas liberam menor
quantidade de acetilcolina na junção neuromuscular pré-sináptica devido ao número de
vesículas que se fundem com a membrana plasmática serem reduzidas drasticamente.
Dessa forma, a capacidade de alcançar o potencial de ação muscular também diminui,
induzindo a paralisia flácida. Enquanto isso, a BTX-A migra para o sistema nervoso
central através da mesma junção neuromuscular pré-sináptica para atingir os
interneurônios da medula espinhal ao liberar glicina e ácido g-amino-butírico. O
resultado da injeção de BTX-A consiste na atrofia reversível da desnervação na junção
neuromuscular. O efeito permanece por cerca de três meses e então os novos terminais
regredirem e o terminal restabelece seu núcleo funcional (DUTTA et al., 2016;
POULAIN et al., 2009).

EFEITOS ADVERSOS E CONTRADIÇÕES
O tratamento com BTX-A geralmente é considerado seguro, desde que sejam
usadas as doses adequadas para cada condição. No entanto é comum o surgimento de
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algumas reações adversas, que geralmente são leves e reversíveis e desaparecem
gradualmente após o metabolismo, porém causam preocupação e desconforto ao
paciente (CANALES et al., 2019; PETROLLI et al., 2018, CHEN; LONG, 2019).
Dentre os efeitos adversos após a aplicação podem ser observados hipotensão,
náusea, vômitos, disfagia, diminuição do controle do esfíncter, dificuldades de
mastigação e deglutição, prurido, dor pós-aplicação, ou infecção devido à punção no
momento da injeção, eritema, hematoma, edema na região, enxaqueca transitória ou
prolongada, sintomas semelhantes aos da gripe, dor à palpação, limitação de abertura
bucal máxima, pele flácida, assimetria facial e expressão rígida. Podem ocorrer reações
mais graves como alergia, fraqueza muscular, alterações no tamanho e composição das
fibras musculares, substituição de tecido contrátil por gordura e até perda de volume e
densidade óssea, mas são efeitos raramente manifestados (CANALES et al., 2019;
PETROLLI et al., 2018, CHEN; LONG, 2019).
As contraindicações da BTX-A são gravidez, amamentação, alergia a algum
componente da substância (especialmente à albumina humana), inflamação ou infecção
no local da injeção, distúrbios da junção neuromuscular (miastenia gravis), distúrbios
musculares primários (miopatias congênitas, neuromiopatia, distrofia muscular,
distúrbios miotônicos, miopatia mitocondrial, entre outros distúrbios musculares) pois
correm o risco de serem agravados por injeções de neurotoxinas (BOGUCKI;
KOWNACKA, 2016; ERICKSON et al.,2015; MOR; TANG; BLITZER, 2015).
É importante também ficar atento a interações medicamentosas com
aminoglicosídeos, ciclosporina, penicilamina, tubocurarina, galamina, succinilcolina,
cloroquina

ou

hidroxicloroquina,

tetraciclinas,

polimixinas,

penicilamina,

anticolinesterases e bloqueadores dos canais de cálcio pois podem alterar a condução na
junção neuromuscular e potencializar o efeito da toxina. Devido à presença de
hemaglutinina há o risco de transmissão de uma infecção viral, por isso, para evitar
intercorrências, deve-se garantir a disponibilidade de antialérgicos antes da aplicação da
BTX (BOGUCKI; KOWNACKA, 2016; ERICKSON et al., 2015; MOR; TANG;
BLITZER, 2015).
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APLICABILIDADE DA BTX-A
A BTX-A é aplicada nas seguintes situações na clínica odontológica: sorriso
gengival, bruxismo, disfunção temporomandibular, enxaqueca e transtorno das
glândulas salivares (SRIVASTAVA et al., 2015; DALL'MAGRO et al.,2015)

SORRISO GENGIVAL
Al-fouzan et al. (2017) relatam que a medicina do século XXI foi marcada pelo
surgimento de serviços cosméticos em vários países, expandindo rapidamente,
sobretudo devido à crença que procedimentos estéticos afetam o estado psicológico e
aumentam a autoestima do indivíduo. Dessa forma, motivados pelo interesse em
melhorar a estética do sorriso, já que este é um dos meios mais eficazes com os quais as
pessoas transmitem suas emoções, esses serviços também foram introduzidos na
odontologia com procedimentos minimamente invasivos.
O sorriso representa uma das expressões faciais mais atraentes e sem dúvidas é
uma das expressões emocionais humanas mais admiráveis nas relações interpessoais.
Um sorriso atraente depende da afinidade entre as estruturas que compõem a face
inferior: os dentes, o vermelhão e tecidos moles dos lábios, e a gengiva. O lábio
superior deve simetricamente expor até 3 mm da gengiva e a linha da gengiva deve
seguir o contorno do lábio superior, ao passar dessa medida já é considerado
antiestético, caracterizando o sorriso gengival. O sorriso mostra uma atividade funcional
entre os músculos da expressão facial que efetuam um papel essencial nas mudanças
dinâmicas que ocorrem entre essas estruturas, durante o riso. (DELPACHITRA;
SKLAVOS; DASTARAN, 2018; MAZZUCO; HEXSEL, 2010)
Para a elaboração de um plano de tratamento adequado para o paciente, é
essencial o conhecimento dos possíveis fatores etiológicos. Segundo Duruel et al.
(2019), a etiologia do sorriso gengival pode ser atribuída a hiperfunção dos músculos;
erupção dentária passiva e esquelética (excesso de osso vertical) que podem ocorrer
isoladamente ou em combinação. As opções de tratamento foram explanadas de acordo
com os fatores etiológicos como ressecção de mucosa (vestibuloplastia reversa),
miectomia, ou dissecção de subperiósteo dos músculos elevadores, alongamento da
coroa, e cirurgias ortognáticas. Todos esses procedimentos são invasivos e irreversíveis,
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portanto, a injeção de toxina botulinica é uma boa alternativa como uma opção não
invasiva, segura e temporária.
Sendo a capacidade muscular de elevar o lábio superior acima da média uma das
causas do excesso de exposição gengival. Vários procedimentos cirúrgicos foram
propostos para melhorar a condição, mas a cirurgia além de apresentar custo elevado,
implica em maior morbidade para os pacientes. A toxina botulínica do tipo A (BTX-A)
foi estudada desde o final dos anos 70 para o tratamento de diversas condições
associadas a contração muscular excessiva ou dor. Essa modalidade terapêutica
mostrou-se eficaz para correção temporária do sorriso gengival (POLO, 2005; SENISE
et al., 2015)
Os músculos da expressão facial responsáveis pela elevação do bordo superior e
lateral, e a retração sobre o sorriso são o músculo levantador do lábio superior e da asa
do Nariz (LLSAN), músculo levantador do lábio superior (LLS), músculo zigomático
menor ( ZMI), zigomático maior (ZM), risório, e, em menor grau, o depressor do septo
nasal muscular (figura 3). Os LLS são originados a partir da borda orbital da maxila e se
insere no lábio superior; LLSAN parte do processo frontal da maxila e se insere no lábio
superior e no tecido da pele da asa do nariz. O ZMI se origina a partir do osso
zigomático e inserções no tecido da pele do lábio superior. Todos estes músculos
interagem com os músculos orbiculares orais na execução de um sorriso. (HWANG et
al., 2009 e POLO, 2008)
Mazzuco e Hexsel (2010) classificaram o sorriso gengival de acordo com a área
exibida da maxila e dos principais músculos envolvidos em: anterior, quando há
exposição de mais de 3 mm de gengiva na região entre os dentes caninos e a ação do
músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz (LLSAN) (figura 4). Posterior,
são os casos que a exposição de mais de 3 mm de gengiva está posterior aos caninos,
com exposição normal (<3 mm) na região anterior e ação dos músculos zigomáticos
(figura 5). Misto representam os casos com exposição excessiva de gengiva em ambas
as regiões anterior e posterior, com a combinação da ação de dois ou mais dos músculos
acima (figura 6), e assimétricos, com a exposição excessiva ou a gengiva mais visível de
um lado e causada por contração assimétrica do LLSAN ou músculos zigomático
(figura 7).
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Figura 3- músculos principais envolvidos na exposição gengival

Fonte: (Mazzuco; Hexsel, 2010).

Figura 4 - Paciente com sorriso gengival anterior, antes e depois do tratamento com toxina botulínica

Fonte: (Mazzuco; Hexsel, 2010).
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Figura 5- Paciente com sorriso gengival posterior, antes e depois do tratamento com toxina botulínica.

Fonte: (Mazzuco; Hexsel, 2010).
Figura 6- Paciente com sorriso gengival Misto, antes e depois do tratamento com toxina botulínica

Fonte: (Mazzuco; Hexsel, 2010).

Figura 7- Paciente com sorriso gengival assimétrico, antes e depois do tratamento com toxina botulínica

Fonte: (Mazzuco; Hexsel, 2010)
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Segundo Al-fouzan et al. (2017), é importante classificar dessa forma para
identificar o musculo envolvido e a técnica de aplicação da toxina botulínica. O efeito
do Botox aparece após 2 semanas e persiste entre 4 e 6 meses, dependendo da espessura
do músculo e da anatomia.
Nos casos de hiperatividade muscular do lábio superior, o principal contribuinte
para a exibição excessiva de gengiva maxilar é levantador do lábio superior e da asa do
nariz (LLSAN), que participa nos últimos milímetros de elevação lábio superior. Este
músculo também está envolvido na criação de sulcos nasolabiais profundos que se
desenvolvem em alguns pacientes. O LLSAN tem origem a partir da porção superior do
processo frontal da maxila perto da ponte nasal, poligonais inferiormente ao longo da
face lateral do nariz, e inserções na cartilagem nasal e o lábio superior lateral (MILLER;
CLARKSON, 2016).
Segundo Nars et al. (2015), várias técnicas são utilizadas para tratar a
hiperatividade dos músculos do lábio superior, em que a maioria são procedimentos
invasivos e sem possibilidade de reversão. O intuito de operações irreversíveis e
invasivas como essas é reduzir no sorriso a exposição gengival para menos que 2mm. O
tratamento de músculos hiperfuncionais com BTX-A representa uma opção segura e
menos invasiva, além de ser reversível, tornando uma boa opção para quem quer
correção temporária. Além disso, com os efeitos do envelhecimento o lábio alonga e
tratamentos com a característica de reversibilidade é mais conveniente para os pacientes
e profissionais. Por isso, injeções de BTX-A para o tratamento de exposição gengival
excessiva são indicadas quando o paciente excede 2mm de exposição gengival ao sorrir
e pelo menos um dos seguintes fatores: a hiperatividade muscular é a principal causa do
sorriso gengival, preferência por um tratamento menos invasivo, o paciente solicita um
tratamento temporário enquanto aguardam cirurgia definitiva, ou tratamento é um
complemento ao tratamento cirúrgico.
Para propor um ponto de injeção seguro e reprodutível para o BTX, Hwang et al.
(2009) investigaram a distribuição, as características morfológicas, e a direção de fibras
musculares dos três músculos elevadores do lábio superior (LLSAN, LLS e ZMI).
Foram estabelecidos pontos de referências e a partir deles foram desenhados círculos
com um raio de 1cm, através da ligação desses pontos uma área triangular foi
construída. No centro desse triângulo nota-se a passagem dos três vetores musculares,
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sendo sugerido como um ponto de injeção apropriado para a aplicação da BTX-A e
nomeado de “Ponto de yonsei”, já que uma única injeção de BTX naquele ponto deve
afetar todos os três músculos. Abaixo segue o caso clínico de uma mulher de 25 anos
que se queixava de exibição gengival excessiva ao sorrir (figura 8). A imagem indica o
local de injeção única 8A, em seguida o efeito logo após a aplicação (8B), até o
resultado final (8C).

Figura 8- Fotografias extra-orais. (A) A fotografia inicial indica o ponto de injeção único. (B) A
visualização inicial do sorriso mostra uma exibição gengival significativa. (C) Visão do sorriso 3 semanas
após a injeção da toxina botulínica (BTX).

Fonte: (HWANG et al., 2009)

Complicações podem acontecer e levar a efeitos adversos comuns que incluem
assimetria, sobrecorreção, sob-correção, inclinação perioral, alongamento do lábio,
sorriso assimétrico, e dificuldade ao sorrir ou mastigar. Esses efeitos acontecem
geralmente devido a uma técnica empregada incorretamente ou injeções em locais
inadequados, por isso é importe ressaltar que em todas as indicações a técnica deve ser
executada

por

um

profissional

experiente.

(DELPACHITRA;

SKLAVOS;

DASTARAN, 2018; MAZZUCO ; HEXSEL, 2010)
O uso de BT para solucionar os problemas estéticos faciais tem sido amplamente
difundido. Os benefícios desta terapia são: aplicações fáceis e seguras, a utilização de
doses razoáveis, rápido início de ação, baixo risco e efeito reversível. Além disso, a BT
oferece rápido resultado estético quando comparado com os procedimentos mais
invasivos e também surgiu para ser uma alternativa menos invasiva e eficiente para
corrigir o sorriso gengival (ARAÚJO, 2018).
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BRUXISMO
O bruxismo é definido como atividade maxilomandibular anormal, caracterizada
por ranger e apertar os dentes. Este pode causar desgaste nos dentes, prótese / falha do
implante, sensibilidade dentária, dor nos dentes, mandíbula, músculo mastigatório e
articulação temporomandibular (ATM), dores no pescoço e cefaleia, doença
periodontal, dor oral ou facial e potencialmente perda dentária. Esses problemas podem
estar associados às contrações inconscientes e intensas dos músculos temporal e
masseter. Existem várias técnicas de tratamento para o manejo do bruxismo, como tala
oral, abordagens comportamentais e medicamentos, mas nenhuma é amplamente aceita.
(ASUTAY et al.,2017)
Descrito como uma atividade repetitiva mandíbula-muscular, o bruxismo tem
duas manifestações circadianos claras: ele pode ocorrer durante a vigília (bruxismo
acordado) ou durante o sono (o bruxismo do sono). (PATEL; CARDOSO; MEHTA,
2019)
Jadhao et al. (2017) afirmam que existem dúvidas quanto à etiologia de ambos
acordados e do sono, muitas alternativas de tratamento têm sido propostas na
literatura. Os tratamentos avaliados são os seguintes: medidas de higiene do sono
combinadas com métodos de relaxamento, terapia com splint, terapia medicamentosa e
estimulação elétrica confiável. Os pacientes geralmente favorecem tratamentos
conservadores, como fisioterapia, intervenção psicossocial e imobilização, que são nãoinvasivos, indolores e econômicos, mas requerem boa aquiescência para serem
eficazes. O tratamento medicamentoso é mais eficaz e requer menos adesão do que os
tratamentos conservadores e também é bem aceito pelos pacientes. No entanto, requer
um nível aceitável de saúde e às vezes é restrito porque o medicamento é
contraindicado.
As aplicações de botox representam um tratamento eficaz para condições
relacionadas a distúrbios de movimento, atuam dificultando a liberação exotócica de
acetilcolina nos terminais nervosos motores, reduzindo a contração muscular. Estudos
atuais revelam que o bruxismo é gerado por altos níveis de atividade motora muscular
mandibular situada centralmente, Isso indica que a aplicação da toxina botulínica tipo A
diminui o número de episódio de bruxismo, provavelmente devido à diminuição da
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atividade muscular periférica, sem exibir ação no sistema nervoso central (AL-WAYLI,
2017).
De acordo com Rezende (2017), a toxina botulínica impede a comunicação do
nervo com o musculo, diminuindo a contração muscular e devido a isso, há uma
melhora na rigidez da musculatura promovendo um alívio da dor facial, com diminuição
da frequência, intensidade e episódios de dor.
A contração muscular local crônica acarreta inflamação e hipóxia muscular
localizada, levando à dor miofascial crônica. Dessa forma, o BTX é opção efetiva para
evitar o tratamento prolongado com placas oclusais ou medicamentos. Ao bloquear a
descarga de acetilcolina nas terminações nervosas motoras, a BTX-A promove a
redução na contração muscular. Esse recurso torna-se útil tanto clínica como
terapeuticamente para várias condições em que há um excesso de contração muscular.
(JADHAO VA et al., 2017).
Injeções de Botox são aplicadas diretamente nos músculos masseter e temporal
para relaxar esses músculos. Os efeitos clínicos são tipicamente vistos do primeiro ao
terceiro dia após a injeção, seguidos por uma a duas semanas de efeito máximo, e a
duração típica do efeito é de três a quatro meses (ASUTAY et al., 2017).
Al-Wayli H (2017) fez uma abordagem diferenciada dos outros estudos que
aplicaram BTX-A nós músculos masseteres e temporais. Ele injetou apenas nos
masseteres por serem os principais músculos envolvidos nos movimentos repetitivos do
bruxismo, os outros músculos da mastigação não foram envolvidos para que o processo
de mastigação e deglutição não fosse interferido. Com isso ele observou que uma única
aplicação de BTX-A no musculo masseter abole completamente o comportamento
severo de bruxaria.
Segundo Kwon et al. (2019), de fato a injeção no músculo masseter geralmente é
suficiente para o bruxismo e é o caminho para prevenir distúrbios de deglutição ou
distúrbios funcionais mastigatórios graves. No entanto, além de ser opinião de
cirurgiões experientes, em sua pesquisa, Lee et al.(2010) apontam que a atividade do
bruxismo foi significativamente reduzida após a injeção de toxina botulínica no
músculo masseter, porem a atividade ainda continuava no músculo temporal, sugerindo
que a aplicação nos dois músculos mastigatórios seja mais eficaz do que em um
músculo.
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Ainda na experiência de Al-Wayli H (2017) surgiu a hipótese de que a paralisia
do músculo da mandíbula induzida pelo BTX A pode interromper o ciclo de feedback
do núcleo motor trigêmeo e inibir o gerador central de bruxismo. Como alternativa,
também pode desativar os receptores mecano periodontais durante a mastigação, que se
acredita terem um efeito facilitador nos neurônios motores do fechamento da
mandíbula.
A atividade de contração persistente dos músculos mastigatórios resulta em
isquemia nas células musculares, promovendo liberação de substâncias indutoras de dor
nos tecidos circundantes, e esse mediador transmite dor do córtex cerebral às
terminações nervosas. O fenômeno de feedback conduzido ao córtex cerebral induz à
contração muscular e gera um círculo vicioso. A toxina botulínica atua no rompimento
desse círculo vicioso resultante da contração muscular persistente e interrompe o
fenômeno do feedback, diminuindo a contração muscular através de paralisia flácida,
relaxando os músculos e fornecendo sangue às células do tecido muscular. (KWON et
al., 2019)
O BTX é eficaz no alívio da dor em casos de bruxismo, inibindo os moduladores
de inflamações locais. Isto conduz a uma posição de repouso nos músculos reduzindo a
força de contração muscular resultante da inibição de contração. No tratamento do
bruxismo, as doses recomendadas para estes são 10-25 unidades para músculo
temporais, 25-50 unidades para músculo masseter ,7,5-10 unidades lateral pterigoideo.
(SIPAHI; COLAKOGLU; GUNBAY, 2019)
Lee et al. (2010) consideram que a redução do número de eventos de bruxismo
durante o sono após a injeção de toxina botulínica no músculo masseter, provavelmente
ocorre devido seu efeito no tônus muscular e não no sistema nervoso central, sendo
considerada um tratamento eficaz para o bruxismo noturno.
Dada a contração evidente dos músculos masseter e temporal no bruxismo do
sono, independentemente da etiologia, e o fato de que o movimento é diretamente
causado por esta contração muscular, entende-se que o enfraquecimento destes
músculos com BTX A, o mais poderoso relaxante muscular, é uma estratégia racional.
O uso bem sucedido de BTX A para o bruxismo, as doses e a anatomia de injeção, tem
sido descrita em relatórios de casos individuais. (ONDO et al., 2018)
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DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
Neville et al. (1998) explicam que a disfunção temporomandibular envolve um
grupo

de

doenças

que

incidem

nos

músculos

mastigatórios,

articulação

temporomandibular e estruturas próximas. A dor miofacial apresenta-se como principal
sintoma, associado com função mandibular alterada. Outras formas que podem ser
manifestadas incluem limitação da abertura mandibular, presença de ruídos articulares,
dor na articulação temporomandibular, nos músculos mastigatórios, e na região préauricular irradiando para a região temporal, frontal ou occipital que pode se mostrar
como cefaleia, otalgia, zumbido nos ouvidos ou mesmo dor de dente.
Disfunção temporomandibular (DTM) foi descrita pela American Association
for Dental Research (AADR) como um grupo musculoesquelético de condições
neuromusculares que envolvem as articulações temporomandibular (ATM), os
músculos da mastigação, e todos os tecidos associados. A DTM abrange uma ampla
gama de distúrbios e, uma vez que existem diversas classificações em utilização, é
difícil de avaliar com precisão a sua prevalência. A etiologia é multifatorial, e
considera-se que fatores biopsicossociais, incluindo genética e características
psicológicas, bem como parafunção, oclusão e trauma, têm possíveis influências.
Bruxismo é a mais comum das parafunções, e a relação com a DTM, apesar de ser fraco
em alguns casos, tem sido amplamente descrita. (PATEL; CARDOSO; MEHTA, 2019)
Considerando estas características apresentadas, os princípios gerais do
tratamento de DTM consiste no diagnóstico adequado, determinação e remoção de
fatores etiológicos. Desta maneira, a finalidade do tratamento é atenuar os sintomas e
restaurar movimentos mandibulares assim como recuperar a função do aparelho
mastigatório, reeducar o paciente e aliviar cargas que sustentem o problema.
(CARRARA; CONTI; BARBOSA, 2010; SIPAHI; COLAKOGLU; GUNBAY, 2019)
Mor, Tang e Blitzer (2015) exibem que em geral, a DTM é dividida em DTM
miofacial ou DTM artrogênica. A DTM miofacial está associada à dor dos músculos
hiperfuncionais da mastigação, conduzindo à miosite crônica. Por outro lado, a DTM
artrogênica está associada à patologia intracapsular com dor próxima a articulação em
si. Sendo assim, o diagnóstico de DTM é baseado na história e nos achados do exame
físico. Os pacientes devem ser questionados sobre bruxismo noturno, dor na mandíbula,
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dores de cabeça matinais, uso de ortodontia bucal ou histórico de trauma. Perguntas
sobre os hábitos pessoais e dieta do paciente devem ser analisadas para limitar
comportamentos que possam aumentar o estresse na ATM, como a mastigação
frequente de gengivas. Os sintomas de depressão, ansiedade ou estresses recentes
também necessitam ser avaliados, pois essas condições geralmente levam a um aperto
inconsciente.
A dor crônica é o principal motivo que leva a procurar por tratamento da DTM.
O tratamento é dificultado pois não se tem conhecimento exato sobre a fisiopatologia
desse problema. Dessa forma, deve ser adotado um método não invasivo,
interdisciplinar e integrativo, por meio da utilização de placas oclusais, ajustes oclusais,
fisioterapia ou uso de relaxantes musculares de ação sistêmica. (PORPORATTI et
al.,2015; TOMMASI, 1997)
Os músculos mais comumente afetados são os músculos pterigoides laterais, o
temporal, e o masseter. Na maioria das vezes os músculos temporal e masseter estão
envolvidos e geralmente surgem como dor muscular direta. O envolvimento lateral dos
pterigoides normalmente aparece como dor bucal, desvio da mandíbula lateral ou
bruxismo. (MOR; TANG; BLITZER, 2015)
De acordo com Pollete et al. (2018), considerando que as disfunções
temporomandibulares apresentam causas multifatoriais, o tratamento é dificultado, e
alguns pacientes não reagem bem a terapêutica conservadora. Para isso a toxina
botulínica, uma proteína catalizadora e relaxante muscular, manifesta-se como uma
opção eficaz, promovendo relaxamento dos músculos, diminuindo a dor e possibilitando
a função além de diminuir indiretamente a inflamação nas estruturas articulares.
(KURTOGLU et al., 2008)
Mor, Tang e Blitzer (2015) descrevem a técnica utilizada por ele que consiste
em injeções por via transcutânea nos músculos temporal e masseter, sendo orientadas
por eletromiografia (EMG) empregando uma agulha de injeção de eletrodo monopolar
de calibre 27 (figura 9). No músculo pterigoideo lateral a aplicação é realizada
intraoralmente com a agulha EMG inserida entre a placa pterigoidea e o processo
coronóide da mandíbula (Figura 10). Assim, a injeção é executada ao longo do
comprimento do músculo e a confirmação da injeção intramuscular é alcançada por
sinalização EMG robusta com movimentos laterais da mandíbula.
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Figura 9-Diagrama facial da colocação da agulha transcutânea para injeção de toxina botulínica nos
músculos temporal

Fonte: (MOR; TANG; BLITZER, 2015).

Figura 10- Fotografia da injeção intraoral guiada por EMG de toxina botulínica no músculo pterigoideo
lateral

Fonte: (MOR; TANG; BLITZER, 2015)

Para avaliar a eficácia da toxina botulínica no tratamento de pacientes com
DTM, Enberg et al. (2011) realizaram um estudo randomizado, controlado por placebo,
através da aplicação aleatória de 50U de BTX-A ou solução salina isotônica (controle)
em 3 locais padronizados dos músculos masseteres dolorosos, em seguida, foram
observados por 1 a 3 meses. A BTX-A apresentou uma redução de 30% da intensidade
da dor, não havendo diferença relevante em relação a solução salina. Nixdorf, Heo e
Major (2002) obtiveram resultados semelhantes aplicando 25U em cada músculo
temporal e 50U injetadas em cada músculo masseter, em que não foi observado
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resultados com alguma diferença estatisticamente significante, exceto na abertura
máxima, que mostrou que o paciente com BTX-A abriu menos do que o placebo.
No entanto, resultados mais promissores foram detectados por outros autores.
Lindern et al. (2003), utilizando a média de 30 U da toxina em cada musculo,
observaram melhora em 91% dos casos. Da mesma maneira, GuardaNardini et al.
(2011) e Kurtoglu et al. (2008) apresentaram melhora na dor e no estado psicológico.
Na análise dos estudos percebe-se que há divergência nos métodos de
experimentais, poucos modelos e variabilidade dos locais de injeção. Essas condições
cooperam para a falta de disposição de dados de alta qualidade relacionados ao
tratamento da disfunção miofascial com BTX-A, mesmo havendo evidências que
apoiam o uso da BTX-A, muitos ensaios clínicos não alcançaram resultados
conclusivos. (FALLAH et al., 2012)
A toxina botulínica tem a vantagem de ser minimamente invasiva e um método
de intervenção eficaz em pacientes que não respondem mais a tratamentos
conservadores (dieta suave, anti-inflamatórios não esteroidais e aparelho oral). Além
disso, o tempo de aplicação necessário para toxina é relativamente curto, o baixo nível
de dor durante a aplicação e o baixo risco de complicação pode ser listados como
vantagens significativas, representando um tratamento viável e eficaz. (SIPAHI;
COLAKOGLU; GUNBAY, 2019)
A BTX-A representa uma opção com resultados favoráveis a remissão dos
sintomas da DTM. Apesar disso, além do alto custo e dos efeitos secundários que
podem ocorrer, a injeção da toxina não garante resolução completa da dor miofacial, por
isso está é considerada como um tratamento alternativo diante da falha de métodos
conservadores ou um coadjuvante aliado a outros tratamentos.(POLETTE et al., 2018;
SIDEBOTTOM; PATEL; AMIN ; 2013, SIPAHI ; COLAKOGLU ; GUNBAY, 2019)

ENXAQUECA
Enxaqueca crónica (CM) é uma dor de cabeça gravemente incapacitante que
afeta 2-3% da população em geral, sendo a dor de cabeça do tipo tensional (TTH) o tipo
mais comum de dor de cabeça recorrente crônica. Tipicamente, evolui da enxaqueca
episódica como consequência de diferentes fatores de transformação englobando sexo
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feminino, baixo status sócio econômico, eventos estressantes da vida, comorbidades
psiquiátricas, medicamentos de uso excessivo, consumo exagerado de cafeína, o ronco,
trauma cervical, obesidade, alodinia cutânea e condições de dor concomitante. Sua
prevalência na vida é de 30% a 78% na população em geral. O tratamento de paciente
com TTH deve ser multifatorial. Geralmente consiste em tomar analgésicos, relaxantes
musculares, antidepressivos, usar terapia de biofeedback, acupuntura e participar de
terapia comportamental. (WIECKIEWICZ et al., 2017)
De acordo com PATIL et al. (2016), a utilização da toxina botulínica tem sido
relatada para tratamento de dores de cabeça diárias crônicas, tais como enxaqueca e
dores de cabeça tensionais. Os mecanismos propostos para a melhoria da dor após uma
injeção de toxina botulínica sugerem que o relaxamento muscular e diminuição da
tensão no nervo trigêmeo, resulta na diminuição da dor e intensidade das dores de
cabeça. Uma diminuição na liberação de mediadores da dor, tais como a substância P, o
gene da calcitonina peptídeo (CGRP), e glutamato, também tem sido observada após a
administração da toxina botulínica.
Apesar de muitos estudos, a origem da dor da enxaqueca é controversa. No
entanto, sabe-se que a vasculatura meníngea é inervada por pequenos aferentes, que se
projetam através dos gânglios trigêmeos para o núcleo caudal do trigêmeo. Assim
evidências consideráveis sugerem que a sensação de dor na enxaqueca decorre da
ativação de axônios dos aferentes perivasculares meníngeos pela aplicação terminal de
uma variedade de substâncias pró-inflamatórias. Portanto, ao agir nos neurônios
sensoriais a toxina botulínica tem a função de inibir a liberação dessas substâncias
impedindo a fusão da vesícula sináptica pela clivagem da proteína SNAP-25. Dessa
forma, o bloqueio da liberação de neuropeptídeos e neurotransmissores interferem na
expressão da superfície celular de receptores nervosos periféricos e canais iônicos
relevantes, prejudicando indiretamente a sensibilização central. (WHITCUP et al.,2013;
RAMACHANDRAN; YAKSH, 2014)
A BTX-A reduz respostas hiperalgésicas, mas não altera os limiares
nociceptivos normais ou dor nociceptiva aguda. Estudos experimentais em ratos
demonstraram que BTX-A aplicada subcutaneamente bloqueia a liberação de
neurotransmissores (glutamato, substância P, CGRP) nos terminais nociceptivos de
nervos sensoriais periféricos, reduz a imunoreatividade da proteína C- Fos no corno
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dorsal e atividade evocada por neurônios de amplo espectro dinâmico. BTX-A inibe a
nocicepção mecânica a estímulos supraliminares em neurônios trigeminais periférico,
interrompendo proteína quinase C mediada pela SNARE dependentes dos ciclos
normais de exocitose de TRPV1, TRPA1, e ATP na membrana plasmática. A BTX-A
dada intramuscularmente exerce efeitos antinociceptivo e anti-inflamatórios, reduz a
concentração de glutamato do músculo, diminui a sensibilidade mecânica dos
nociceptores nos músculos e periósteo (dependente da concentração de glutamato), e
inibe a vasodilatação neurogênica. (BARBANTI et al.,2015)
Em análise de estudos de ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos e
controlados por placebo, os artigos demonstraram uma mistura de resultados positivos e
negativos. Jackson et al. (2012) concluíram que o benefício do uso de toxina botulínica
foi pequeno para dores de cabeça diárias e enxaquecas crônicas, com redução de apenas
2 dias de crise por mês, e não houve resultados relevantes associados a redução da
enxaqueca episódica ou dores de cabeça crônicas do tipo tensional. Herd et al. (2018)
apresentaram os mesmos resultados, e destacou que não está claro se a redução de 2 dias
de enxaqueca por mês tem diferença significativa na vida das pessoas tratadas.
Contudo, Burstein et al. (2014) mostram evidências que a BTX-A é capaz de
inibir a nocicepção mecânica em neurônios trigeminovasculares periféricos. Outros
estudos também mostraram resultados positivos propondo que a toxina botulínica é uma
alternativa viável para terapia profilática da enxaqueca. Estes indicam reduções
significativas na frequência e nos episódios de dores de cabeça, ao passo que há
melhora na qualidade de vida dos pacientes, além de ser seguro e bem tolerado.
LIPTON et al.,2011; WICHTUP et al.,2014)
A contradição nos resultados de ensaios clínicos randomizados pode ser causada
pela variação metodológica, como doses variáveis de injeção de BTX-A em diferentes
estudos, falta de padronização dos locais de injeção, e as técnicas de injeção utilizadas
que diferem entre os estudos e não foram relatado consistentemente.( HAMDY, 2009)
Em geral, o perfil farmacológico do Botox permite que ele seja uma ferramenta
interessante para a prevenção da enxaqueca. Sua longa duração de ação (3 meses) a
torna particularmente atraente para pacientes que não cumprem o uso diário de
medicamentos preventivos, ou se eles não podem tolerá-los ou quando são refratários a
medicamentos preventivos (GRAZZI, 2015).
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TRANSTORNOS DAS GLÂNDULAS SALIVARES
Diferentes distúrbios autonômicos causadores da hipersecreção glandular, como
hiperidrose axilar e palmar excessiva, sialorreia e sudorese gustativa, apresentam reação
positiva às injeções de toxina botulínica por conta da sua capacidade de inibir a
transmissão colinérgica parassimpática e simpática. Em determinados casos, em
comparação com um agente paralisante muscular a resposta parece ser melhor e mais
duradoura (LAING M.E; LAING T.A; SULLIVAN 2007)
A toxina botulínica é utilizada também no tratamento de distúrbios das
glândulas salivares, tais como sialorreia, sialocele, e síndrome de Frey. (ARCHANA,
2015)
A sialorreia, ou secreção salivar excessiva, é um sintoma debilitante que ocorre
quando há excesso de saliva na boca além da margem labial. Pode ser um problema
significativo para pacientes com uma série de distúrbios neurológicos, como paralisia
cerebral, esclerose múltipla ou evento pós-cerebrovascular. A falta controle da
musculatura oral, facial ou do pescoço leva ao acúmulo e derramamento de secreções
salivares e pode causar maceração da pele, infecção e aumento do risco de aspiração
(LAING, M.E; LAING T.A; SULLIVAN, 2007)
Independentemente da causa da sialorreia, o objetivo do tratamento é reduzir a
produção de saliva pelas glândulas salivares. Por se tratar de uma doença multifatorial,
existem várias abordagens que incluem radioterapia, remoção cirúrgica das glândulas
salivares, terapia medicamentosa com agentes anticolinérgicos e injeções locais de
BTX-A. (HOSP; NAUMANN; HAMM, 2016)
A terapia médica inclui medicamentos principalmente anticolinérgicos que
bloqueiam a inervação parassimpática das glândulas salivares e reduzem o volume de
saliva na cavidade oral. Atropina, Benztropina, Glicopirrolato e Cloridrato de
Benzhexol, no entanto, geralmente os efeitos colaterais muitas vezes tornam-se piores
do que o sialorreia subjacente, limitando seu uso (OLIVEIRA; EVENCIO-NETO,
BARATELLA-EVENCIO, 2017).
De acordo com Lungren et al. (2016), o tratamento definitivo de sialorreia é a
cirurgia para excisar as grandes glândulas salivares ou para ligar ou reencaminhar os
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canais salivares principais; no entanto, as consequências e riscos potenciais da cirurgia
invasiva são muitas vezes inaceitáveis para os pacientes e seus cuidadores.
A aplicação da toxina botulínica tipo A como tratamento para sialorreia foi
proposta pela primeira vez em 1997 por injeção intragranular. Farmacologicamente, esta
toxina bloqueia pré-sinapticamente, a liberação de acetilcolina nos gânglios
parassimpáticos (e colinérgicos simpáticos). Semelhante aos casos que envolvem o
axônio motor terminal, o efeito dura de 3 a 4 meses e é reconstituído por meio de reinervação subsequente à degeneração do axônio terminal. Através da injeção
intragranular de BTX-A nas glândulas salivares maiores, ocorre um bloqueio no
controle neurogênico (parassimpático) da secreção salivar, que persiste por um bom
quarto de ano. A reconstituição é efetuada pela re-inervação (JOST et al., 2019).
Em 2018 nos Estados Unidos, a toxina incobotulínica A foi aprovada para o
tratamento da sialorreia independentemente de sua causa. A dose de tratamento
recomendada é de 100 unidades no total, sendo 30U em cada glândula parótida e 20U
em cada glândula submandibular, sendo possível repetição após 16 semanas (JOST et
al., 2019).
As injeções de BTX-A são aplicada nas glândulas parótidas e submandibulares,
já que são as principais contribuintes para a produção salivar. No momento da injeção
deve-se tomar cuidado com o nervo facial, que é uma estrutura essencial na expressão
facial, e está muito próximo da glândula parótida (LAKRAJ; MOGHIMI; JABBARI
,2013).
A Sialocele parotídea é definida como um acúmulo de saliva no tecido
subcutâneo ao redor da glândula ou ducto. Isso ocorre devido a um trauma contuso ou
penetrante na glândula parótida ou no ducto, ou como uma complicação da cirurgia
quando usado para esta condição, BTX tipo A age bloqueando a libertação de ACh a
partir do nervo secretomotor autonômico parassimpático, portanto, reduzindo a
produção de saliva do tecido glandular da parótida ( ARCHANA., 2016 e MAHARAJ
et al.,2020).
A síndrome de Frey (FS) é caracterizada por sudorese e eritema na região da
glândula parótida, relacionada ao estímulo salivar, e surge após traumas da glândula
parótida, como parotidectomia, drenagem de abscessos ou ferimentos. A toxina
botulínica tipo A foi proposta como tratamento da FS em 1995 e busca bloquear a
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neuroglandular, provocando uma desnervação química. Como vantagem, isso se
caracteriza como uma medida terapêutica relativamente não invasiva, segura, eficaz e
duradoura (GUALBERTO; SAMPAIO; MADUREIRA,2017).
Em um estudo composto por 6 homens e 4 mulheres, com idades entre 34 e 70
anos, todos foram submetidos a parotidectomia total ou suprafacial anterior. Após a
injeção de toxina botulínica na área afetada foi observada uma grande melhora nos
pacientes que sofrem de sudorese gustativa e todos os pacientes apresentaram redução
da sudorese por um período variável de tempo. Foi sugerido inclusive ser mais efetivo
do que quando usada no tratamento de outras doenças como de origem muscular, que
duram apenas 3 a 6 meses (DÍAZ et al.,2008).
Xie et al. (2015) realizaram uma revisão sistemática, coletando dados de 22
artigos com a finalidade de analisar a eficácia e segurança do uso da BTX-A no
tratamento da síndrome de Frey. Em análise estatística seus resultados sugeriram que a
taxa efetiva de BTXA para o tratamento da síndrome de Frey é de 98,5% (IC95% =
0,971-0,994) e a incidência de complicações é de 3,6%, demonstrando que a BTX-A
apresenta resultados benéficos para o tratamento da síndrome de Frey, no entanto
declaram que há falta de estudos com fortes evidências com critérios de inclusão bem
projetados e ensaios clínicos randomizados multicêntricos necessários para fornecer
evidências mais confiáveis.
Sendo assim, a toxina mostra ser capaz de diminuir a atividade secretora das
glândulas salivares, reduzindo a produção de saliva. O BTX inibe a liberação présináptica de acetilcolina nas junções neuromusculares, por interferir no processo de
neuroexocitose e ocasiona paralisia muscular flácida. Do mesmo modo, o BTX nas
glândulas salivares opera nos terminais nervosos colinérgicos (terminais nervosos
parassimpáticos) e provoca um bloqueio químico local e perda de atividade neuronal
(LOVATO et al., 2017).

CONCLUSÃO
O mecanismo de ação da BTX-A impede a fusão das vesículas sinápticas,
inibindo a liberação de acetilcolina nos terminais nervosos colinérgicos. Com isso, essa
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toxina provoca resultados almejados na odontologia, sendo capaz de solucionar uma
variedade de situações clínicas que vão desde a estética até a sintomatologia dolorosa,
sendo aplicada nas seguintes situações do âmbito odontológico: sorriso gengival,
bruxismo, disfunção temporomandibular, enxaqueca e transtornos glandulares. Dessa
forma, possibilita a obtenção de tratamentos conservadores e com característica de
reversibilidade
Após a aplicação da BTX-A é comum o surgimento de alguns efeitos adversos
como: hipotensão, náuseas, dor, edema, dificuldades de mastigação e deglutição, entre
outros, que geralmente são leves e desaparecem com o metabolismo, podendo ocorrer
reações mais graves como alergia e fraqueza muscular, mas que raramente se
manifestam. Existem também algumas contraindicações que envolvem gravidez,
amamentação, alergia, infecção ou inflamação no local de aplicação e distúrbios
musculares. Além disso, é necessário atenção a algumas interações medicamentosas que
podem potencializar o efeito da toxina.
Com seus conhecimentos anatômicos em região de cabeça e pescoço o cirurgião
dentista deve analisar o paciente e obter um bom diagnóstico para optar pela terapêutica
mais adequada para o caso clínico. Ressaltando-se que o tratamento com a BTX-A é
considerada, na maioria das vezes, como um tratamento paliativo, sendo indicada
principalmente diante da falha de outros métodos terapêuticos tradicionais.
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APLICABILIDADE DO LEAN HEALTHCARE NO SERVIÇO DE
EMERGÊNCIA MÉDICA
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RESUMO:
As mudanças constantes no mercado e nas organizações exigiram que as empresas se
adaptassem para suprir as necessidades dos consumidores. Dentro desse processo, o
método Lean surge como alternativa de ferramenta, trazendo em seus princípios a
redução de desperdícios, custos e riscos, além de proporcionar uma melhoria na
qualidade de prestação de serviço. Na área de saúde, adotou-se o termo “ Lean
Healthcare” que tem sido aplicado como estratégia de organização e gerenciamento do
cuidado oferecido aos pacientes em ambientes hospitalares de emergência com a
intenção de sanar problemas recorrentes desse setor associado à superlotação e tempos
de espera excessivos, atrasos, e outras situações que geram risco e insatisfação ao
usuário. O objetivo do estudo foi buscar evidências cientificas na literatura sobre o Lean
Healthcare e sua aplicabilidade no setor de emergência médica. Trata-se de uma revisão
integrativa de literatura de natureza aplicada sobre o método Lean Healthcare no setor
da saúde. A coleta de dados foi realizada nos bancos de dados on line LILACS,
BIREME, Pubmed e Biblioteca Virtual em Saúde (Scielo) nos meses de janeiro a abril
de 2020 por meio de um formulário estruturado com especificações de acordo com seu
título, autores e ano, abordagem metodológica e contribuição do estudo. Pode-se
observar, mediante a pesquisa a aplicação exitosa do método Lean Healthcare no setor
de emergência, sendo este fator contribuinte na gestão, sanando deficiências encaradas
neste cenário e fornecendo estratégias visando melhorar a eficiência da prestação de
serviço aos pacientes. Os autores pesquisados são unânimes ao relatarem que o método
permite que o atendimento flua de forma satisfatória, porém há a necessidade de que
todos os setores do hospital o adotem. O gerenciamento do serviço médico apresenta
desafios constantes bem como multiplicidade de atores, sejam profissionais, usuários e
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os próprios gestores que necessitam ser treinados e informados. Foi visto que, antes da
implantação do método, é necessário pensar em todo o fluxo de ações que deverá ser
adotado desde o atendimento primário até a rede de urgência e emergência, melhorando
assim o fluxo de paciente com procedimentos de baixo custo. Alguns autores sugerem a
aplicação do método na cadeia de suprimento de matérias de higiene, remédios e nos
equipamentos mais utilizados no âmbito hospitalar, principalmente na logística e
distribuição dos insumos. Os estudos mostraram que, embora a aplicabilidade do Lean
Healthcare seja indiscutível, existe a necessidade de novas pesquisas voltadas para
análise da real eficácia do Lean healthcare nos departamentos de emergência médica
para que seus efeitos possam ser minunciosamente desenhados na literatura.
PALAVRAS-CHAVE: Lean. Emergência Médica. Healthcare.

INTRODUÇÃO
Em um cenário onde as organizações têm passado por transformações, um
ambiente de intensa competição, com exigências cada vez maiores em termos de
rapidez, além de baixo custo, flexibilidade e satisfação do cliente, implica na
necessidade de responder às novas exigências por meio de inovações e reorganização
dos seus serviços e processos (MILAN; VERSETTI, 2012).
Como exemplo de ferramenta, o método Lean trata de um método estruturado
com a proposta de busca de melhoria contínua dos processos envolvidos na produção de
um bem ou serviço (CAMPOS JUNIOR, 2019). Usado pela primeira vez em 1980, no
contexto pós segunda guerra mundial, o termo Lean firmava uma abordagem de
produção, utilizada pela Toyota, montadora japonesa, trazendo uma proposta radical,
aliado a uma cultura de melhoria contínua, colocando a empresa em vantagens de
produção, quando comparada a outros fabricantes de automóveis (AIJ, 2015).
O método Lean tem sido aplicado em diversos setores à medida que se mostra
eficaz ao focar na melhoria dos processos, eliminação de desperdícios com o objetivo de
reduzir custos, sendo estes, motivos suficientes para que o método além de abranger o
ramo produtivo passasse a atuar e ser usado por empresas prestadoras de serviço
(VIZIOLI, 2019).
Os serviços da saúde passaram a ser fronteira de expansão dos princípios Lean
em 2006, onde adotou-se a nomenclatura Lean Healthcare (LH), quando uma
organização da Grã Bretanha organizou o congresso pioneiro para a disseminação dos
princípios Lean nos serviços de saúde (SILBERSTEIN, 2006).
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Com o crescimento atual rápido e desordenado presente no setor da saúde,
gerou-se necessidades em utilizar melhores técnicas voltadas para o gerenciamento,
com objetivo de reduzir custos, aumentar lucros, preocupando-se ainda com a qualidade
dos serviços oferecidos aos pacientes (MONTEIRO JUNIOR; BIASOTO; SILVA,
2019).
Diante deste cenário, Magalhães et al. (2016) colocam a utilização da filosofia
Lean em destaque, no contexto da saúde, agregando um efeito transformador, quando
voltado para questões assistenciais e organizacionais, trazendo para o setor vantagens
em termos de qualidade, segurança e eficiência dos cuidados em saúde com foco no
paciente.
Na área da saúde, o setor de emergência possui alguns fatores que contribuem
para situações constantes de crise. Dentre estas, a aglomeração de pacientes. Além disso
há um reconhecimento de que a organização interna de departamentos de emergência
frequentemente apresenta formas de ineficiências (DICKSON et al., 2009).
Partindo dessas premissas, devido à carência de trabalhos que organize os
estudos a respeito do pensamento Lean Healthcare aplicado no serviço de emergência,
este estudo procura organizar a partir de uma revisão integrativa dados referentes à
aplicabilidade do Lean Healthcare em serviços médicos de emergência.
Desta forma, o presente trabalho possui como questão norteadora: Quais são as
evidências disponíveis na literatura científica em relação à aplicação do pensamento
Lean Healthcare nas emergências médicas? O estudo teve o objetivo de descrever a
aplicabilidade do serviço Lean Healthcare nas emergências médicas como ferramenta
eficaz na melhoria de gestão.

METODOLOGIA
Para atender ao objetivo do estudo, foi selecionado como método a revisão
integrativa de literatura, que se trata de uma revisão a partir da síntese de múltiplos
resultados sobre temas ou questões de uma determinada pesquisa abrangente, acerca de
um fenômeno específico, de uma forma sistemática e ordenada.
Para a operacionalização da presente revisão foram utilizadas seis etapas, sendo
elas: elaboração da questão de pesquisa, amostragem ou busca na literatura dos estudos
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primários, extração de dados, avaliação dos estudos primários incluídos, análise e
síntese dos resultados e por fim, apresentação da revisão com seus respectivos
resultados e conclusões (GALVÃO; MENDES; SILVEIRA, 2010).
Para realizar o estudo foram acessadas as seguintes bases de dados: SciELO,
LILACS, PubMED e Web of Science considerando como descritores: serviços médicos
de emergência, sistemas de saúde, gestão da qualidade e gestão em saúde. A coleta foi
realizada nos meses de janeiro a abril de 2020.
Com o objetivo de estabelecer a amostra dos estudos dos artigos selecionados
para a presente revisão integrativa foram estabelecidos os seguintes critérios de
inclusão: artigos disponíveis na íntegra das bases, no período de 2015 a 2020,
publicados nos idiomas português e inglês e espanhol. Foram excluídos teses e
dissertações, artigos pagos, publicações duplicadas, artigos repetidos ou que não
tiverem relação com a temática.
No Quadro 1 encontram-se as sintaxes das palavras chaves utilizadas para a
busca dos estudos primários. Foi necessária a combinação de dois termos não contidos
no DECS (Descritores em Ciências da Saúde), sendo estes Lean e Lean Healthcare para
garantir uma pesquisa direcionada ao assunto abordado, garantindo uma busca ampla e
fidedigna.
Quadro 1 — Sintaxe das palavras-chaves.
Bases de dados/ biblioteca eletrônica
LILACS
PubMed

Scielo

Web Of Science

Sintaxe das palavras-chave

Lean and (‘’emergencies’’ OR emergência médica)
(Lean AND (“healthcare” OR “health care”))
(Lean AND (“healthcare” OR “health care”)) AND
(“emergencies” OR “” OR “health systems” OR “Quality
Management” OR “health management”)
(Lean AND (“healthcare” OR “health care”)) AND
(“emergencies” OR “” OR “health systems” OR “Quality
Management” OR “health management”)
(Lean AND (“healthcare” OR “health care”)) AND
(“emergencies” OR “” OR “health systems” OR “Quality
Management”
Fonte: Dados dos autores (2020).

Após a aplicação dos critérios de inclusão, foi realizada a leitura do título e
resumo de cada artigo, com o objetivo de verificar sua adequação com a questão
norteadora do presente trabalho.
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Por meio dessa sintaxe foram encontrados os resultados a seguir: Pubmed (3
artigos), Scielo (2 artigos), Lilacs (1 artigo) e Web of Science (2 artigos) totalizando 11
publicações conforme descrito na Figura 4.
Para a organização dos estudos selecionados elaborou-se uma tabela para coletar
informações dos estudos selecionados com o objetivo de responder à questão norteadora
da revisão. A tabela contém os seguintes itens: Título da pesquisa; autores e ano;
abordagem metodológica; periódicos e contribuição do estudo.
Após o levantamento do estudo, para a maior compreensão dos achados, a
discussão foi subdividida em duas categorias temáticas, sendo elas: Concretização do
Lean como ferramenta de melhoria contínua na área da saúde e aplicabilidade do Lean
Healthcare em serviços de emergência médica na melhoria de gestão.

Figura 4 — Resultados da busca nas bases de dados

Fonte: Dados dos autores (2020)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o delineamento da pesquisa 45% da amostra foi encontrada na
base de dados Pubmed (n=5), ao passo que 27% proveio da base de dados Scielo (n=5),
18% na Web of Science (n=2) e 0,09 % na base de dados Lillacs. Dentre os artigos
selecionados, 0,09% foram publicados em 2015, 2018 e 2020 com (n=1) em cada ano
especificado, 0,45% em 2016 (n=5), 0,28% em 2019 (n=3).

Tabela 1 — Número, título da pesquisa, autores/ano, abordagem metodológica, periódicos e contribuição
dos artigos selecionados (n=9)

Nº

1

2

Título da

Autores e

Abordagem

pesquisa

ano

metodológica.

Emergency
Department
crowding and
hospital bed
shortage: is
Lean a smart
answer?

The impact of a
multimodal
intervention on
emergency
department
crowding and
patient flow

Bucci et
al.,
2016

Christien
et al.,
2019

Continua...
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Periódicos

Contribuição do Estudo

European review
for medical and
pharmacological
sciences

Demonstra a prevalência da
administração dos
departamentos de
emergência, em que deve ser
aplicado o Lean Healthcare,
pois torna uma prerrogativa
de excelência no sistema de
saúde, desde que os setores e
pacientes sejam orientados.
O fator da metodologia,
parece ser crítico para um
melhor atendimento com
base em valor.

International
Journal of
Emergency
Medicine

O resultado encontrado cita
que para um atendimento no
departamento de emergência
seja eficaz, terá que haver
uma intervenção intermodal
nos setores aos redores do
departamento de
emergência, para agregar ao
estudo realizado, assim
reduzindo cerca de 34 %
com sucesso aglomerações
nos departamentos de
emergência.

...Continuação
Título da
Nº
pesquisa

3

4

Utilizing Six
Sigma Lean
Strategies to
Expedite
Emergency
Department CT
Scan
Throughput in a
Tertiary Care
Facility

Lean
management in
a liaison
psychiatry
department:
implementation,
benefits and
pitfalls

Autores e
ano

Abordagem
metodológica.

Klein et
al.,
2016

Alexander
et al.,
2020

Periódicos

Contribuição do Estudo

Case Studies in
Clinical Practice
Management

Predominantemente o
método Lean tem que ser
aplicada nas etapas que
fazem parte do processo do
departamento de
emergência, como na sala de
TC, e ao mesmo tempo,
explaná-la para todas a
equipes.

Original Paper

Demonstra que o
gerenciamento de mudanças
da aplicação do Lean
Healthcare requer energia e
motivação. Tem que haver
um mapeamento de
processo, necessário para
permitir mudanças
significativas que devem ser
feitas. Pode ser um desafio
convencer profissionais
ocupados a sacrificar um
tempo valioso para início da
implementação, mas o valor
da participação em massa
não pode ser igualado por
apenas uma ou duas pessoas.
O envolvimento ativo de
consultores e chefes de
departamento desde o início
é vital.
Pode-se aplicar algumas
ferramentas do Lean
Healthcare no setor de
saúde, desde que antes de
programar sua implantação é

5

Contribuição do
Lean Healthcare
para o combate
à Covid-19

Cadernos de
prospecção
salvador

Oliveira et
al., 2020

necessário pensar em que
ações devem ser tomadas
desde o atendimento
primário até a rede de
urgência e emergência,
melhorando assim o fluxo de
paciente com procedimentos
de baixo custo. E além de
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atuar no departamento
médico, sugere a aplicação
do método na cadeia de
suprimento de matérias de
higiene, remédios e nos
equipamentos mais
utilizados no âmbito
hospitalar, principalmente na
logística e distribuição dos
insumos.
Continua...

...Continuação
Nº

Título da
pesquisa

6

Mejora em el
tiempo de
atención al
paciente en una
unidad de
urgencias por
médio de Lean
Manufacturing
Improved
patient care time
in na
Emergency unit
through Lean
Manufacturing

7

Mejora em el
tempo de
Atención al
Paciente en una
Unidad de
Urgencias
Mediante la
Aplicacíon de
Manufactura
Esbelta

Autores e
ano

Abordagem
metodológica.

Martínes
et al.,
2016

Martínes
et al.,
2015
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Periódicos

Contribuição do Estudo

Nova Scientia

Evidencia melhorias no
tempo de espera para o
paciente na unidade de
emergência. Porem
apresenta três etapas onde
terá que ter como referência
a identificação dos fatores
que causam demoras na
atenção, ao paciente e
orientação do processo de
atenção aos pacientes

Información
Tecnológica

Os resultados encontrados
de Lean aplicados ao
departamento de emergência
sugerem que este é uma
opção viável, prática e
econômica. Porem todos os
colaboradores sejam
capacitados e trabalhem em
conjunto para que sua
aplicabilidade seja eficaz.

8

Mejora em el
tempo de
atención al
paciente en una
unidad de
Martínes et
urgencias ginecoal.,
obstétrica
2016
mediante la
aplicación de
Lean
Manufacturing

Evidencia a aplicabilidade do
Lean Manufacturing e seus
princípios em clínicas e
hospitais. Há a necessidade
Revista Lasallista de melhorias nos processos e
de Investgacíon
eliminação de alguns pontos
com o objetivo de diminuir o
tempo de espera do paciente
no departamento de
emergência.

Continua...

...Conclusão
Título da
Nº
pesquisa

9

Redução do
tempo de
atendimento na
emergência de
uma clínica
maternidade
utilizando Lean
Healthcare

10

An Application
of Value
Analysis for
Lean Healthcare
Management in
an Emergency
Department

Autores e
ano

Abordagem
metodológica.

Periódicos

Contribuição do Estudo

Junior et
al.,
2019

O autor conclui que o
processo de atendimento do
setor de emergência de uma
maternidade é repleto de
gargalos, e que há
ferramentas da qualidade
fomentais para que seja
aplicada ao Lean Healthcare,
onde estas são possíveis
XI SIMPROD
formas de encontrar soluções
XI SIMPÓSIO
para sanar tais problemas. É
DE
notório ressaltar a
ENGENHARIA necessidade na qualidade da
DE PRODUÇÃO
assistência hospitalar.
DE SERGIPE
Ressalta a importância da
gestão hospitalar utilizando o
método, evitando assim
gargalos. E após aplicar as
ferramentas da qualidade
executar um plano de ação
em que envolva todos os
colaboradores para que sejam
estimulados e orientados para
o plano de melhoria

Burake et
al;
2016

Os resultados encontrados
sugerem para um melhor
gerenciamento Lean sejam
utilizadas ferramentas como
5S e VMS. Enfatiza que
instituições de saúde devem
apresentar um serviço com
base no conceito de valor dos
pacientes, tendo em vista a

International
Journal of
Computational
Intelligence
Systems
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eliminação de resíduos e
minimizados com o conceito
de valor preciso.

11

Lean thinking to
improve
emergency
department
throughput at
AORN
Cardarelli
hospital

Improta et
al;
2018

BMC Healt
Services
Research

Evidencia que, seguindo
rigorosamente o caminho
teórico, escolhendo
ferramentas adequadas e
aplicando os princípios e
métodos do pensamento
Lean aos processos de saúde,
é possível aumentar a
eficiência dos serviços,
reduzir o desperdício em
tempos de espera, operação e
melhora a qualidade do
ambiente de trabalho para os
operadores.

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Após a leitura de todos os artigos escolhidos, criou-se duas categorias a saber:
Concretização do Lean como ferramenta de melhoria contínua na área da saúde e
Aplicabilidade do Lena Healthcare em Serviços Médicos de Emergência como melhoria
da gestão descritas a seguir.

CONCRETIZAÇÃO DO LEAN COMO FERRAMENTA DE MELHORIA
CONTÍNUA NA ÁREA DA SAÚDE
No cenário atual, onde a saúde é um dos setores mais crescentes, as empresas
passaram a vivenciar um painel de competitividade e são levadas a um processo de
reestruturação gerencial para permanecerem em situações favoráveis no mercado, sendo
o movimento Lean Healthcare uma crescente alternativa positiva para as organizações
que o implementam (MONTEIRO JUNIOR; BIASOTTO; SILVA 2019).
Segundo Bucci et al., (2016), o gerenciamento dos hospitais através da
ferramenta Lean torna-se uma vantagem para o paciente, usuário do sistema de saúde,
pois significa um ponto crítico para uma melhor assistência médica através de
princípios de valor.
Buzzi (2011) citou que a filosofia Lean na saúde se faz válida, justamente pela
sua maneira eficaz de chegar ao objetivo principal, verificando antes erros que vinham
ocorrendo em uma organização e aplicando os princípios do método Lean, com o
potencial para promover ganhos em eficiência, qualidade, segurança permitindo que o
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sistema como um todo dos hospitais estejam disponíveis a focarem em aspectos
particulares e de real particularidade, elevando a qualidade em seu âmbito geral.
Efe e Efe (2016) afirmam que o Lean passa a ser implementado nas empresas
prestadoras de serviços de saúde a partir do momento em que estas instituições passam
a priorizar serviços que ofereçam mais cuidado e segurança ao paciente, minimizando e
eliminando desperdícios , diminuindo os erros e o tempo de espera.
Zattar et al., (2017) afirmam que diante dos exemplos encontrados em sua
pesquisa, o pensamento enxuto no ramo da saúde demonstra uma eficiência e eficácia.
Os principais resultados com a aplicação da ferramenta Lean foram trabalho em equipe
e suas melhorias foram somente em partes do processo. Tendo em vista este ocorrido, é
preciso que as organizações de saúde envolvam a alta administração para que venham
obter todo o potencial da filosofia Lean.
A aplicação de modelos comerciais de manufatura na área da saúde não se trata
de uma ideia nova. A experiência vem sendo utilizado anteriormente com foco na
utilização desses métodos como alternativa de mudança na cultura organizacional e
melhoria de qualidade contínua (KLEIN; KHAN, 2016).
As ferramentas Lean, quando aplicadas na área da saúde, contribuem na análise
e promoção de melhorias, podendo assim diminuir os impactos negativos advindos das
situações de superlotação e do despreparo enfrentado pelas instituições de saúde
envolvidas (MENEZES ET al., 2020).
Pestana et al., (2013) em estudos no processo de doação de órgãos, citaram que o
método Lean permitiu retirada dos órgãos e doações dos mesmos cuja finalidade
alcançada foi atingir o melhor resultado com menor esforço. E para que isso ocorresse
de forma coesa foi preciso, o pensamento Lean: setup; manutenção; sistema de
informação e treinamentos para as equipes.

APLICABILIDADE

DO

LEAN

HEALTHCARE

EM

SERVIÇOS

DE

EMERGÊNCIA MÉDICA NA MELHORIA DE GESTÃO
O método Lean apresenta ferramentas de implementação que apresentam baixo
custo e um alto grau de eficiência. O Lean Healthcare pode contribuir na gestão de uma
unidade de emergência médica, trazendo mudanças de perspectivas no gerenciamento e
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no ambiente de trabalho, trazendo resultados como: melhoria na comunicação, aumento
de giro de leitos, diminuição de tempo de permanência no hospital e de atendimento.
(MENEZES et al., 2020).
Martínez et al., (2016), em sua pesquisa, trabalharam com os seguintes serviços
inseridos na emergência dos hospitais: registros em admissões, tempo de espera para
triagem em ortopedia, consulta e tratamento médico e entrega de finalização de
tratamento, obtendo melhorias no tempo de espera de até 67%, partindo dos valores LH
a partir da melhora ou eliminação das atividades que não geram valor para o paciente.
A pesquisa de Eiro et al., (2015) possibilitou identificar que o Lean aplicado na
saúde foi melhor aplicado pelas pessoas que geram fluxo e trabalham, levando aumento
à aderência e mais, conforme a teoria cita, conforme um modelo de interação das
pessoas do fluxo em buscar a melhoria contínua e resolver problemas.
Linden et al., (2019) aplicaram o método Lean Healthcare no Serviço Médico de
Emergência (SME), especificamente no setor de tomografias computadorizadas, com o
objetivo de melhoria no tempo de espera, sendo o LH eficaz na redução no tempo de
resultados e fluxo de atendimento do setor, gerando resultados positivos no tempo de
espera do atendimento de emergência completo (“tempo de estadia”). O tempo de
estadia de um paciente no departamento de emergência é afetado por fatores além do
processo de atendimento.
Klein e Khan (2016) afirmaram a importância do Lean Healthcare no sistema de
scanners de tomografia computadorizada. Neste trabalho também foram conseguidos
resultados de êxito quanto ao tempo de processamento da tomografia. Os impactos de
soluções foram prontamente percebidos através de melhorias no tempo médio da
utilização deste setor no departamento de urgência de um hospital da região
metropolitana de Manhattan.
Dentre os estudos selecionados foram encontrados também resultados da
aplicação do LH, na diminuição do tempo de internação de pacientes psiquiátricos,
através de uma intervenção gerencial no setor de emergência (ALEXANDER et al.,
2020).
Improta et al., (2018) apresentaram resultados de sucesso através da implantação
corretiva do LH, resultando em uma redução dos tempos totais de 5 fases presentes no
Serviço Médico de Emergência (SME) (triagem, exame, teste, diagnóstico,
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aconselhamento e dispensa). Os resultados conseguidos confirmaram que as principais
intervenções foram importantes na melhora significativa no tempo de produção do
paciente.
Martínez et al., (2016), a partir de duas ferramentas do Lean Healthcare
(mapeamento de fluxo de valor e diagrama de espaguete), conseguiram identificar
alterações e desperdícios referidos à processos e rotas que não agregam valor na
prestação de serviços ao paciente, trazendo resultados positivos ao caso abordado no seu
estudo, além de evidenciar a partir do seu trabalho, o desconhecimento da equipe de
saúde sobre metodologias de melhoria de processos.
Em contrapartida, o estudo de Bucci et al., (2016) sugere que existe uma
necessidade de estudos de maior qualidade para analisar a real eficácia do Lean
Healthcare nos Serviço Médico de Emergência (SME) em comparação a outros métodos
de melhoria de qualidade em gestão. O mesmo estudo também concluiu que, embora as
diretrizes do Lean, sejam utilizadas há algumas décadas na saúde como Lean
Healthcare, o desenlace de seus efeitos ainda não pode ser desenhado.
Soliman et al. (2017), em sua análise revelaram que existem barreiras que
surgem durante a implantação do Lean Healthcare e existem graus de importância que
podem variar conforme o contexto, sendo eles: sustentação a longo prazo, hierarquia e
liderança incompatível.
A conclusão de discursões feitas com a mentalidade Lean Healthcare, utilizando
a ferramenta mapeamento de processos, mostrou que tal método pode ser inserida com a
finalidade de identificar ações de melhorias em processos hospitalares (SOLIMAN et al.
2017).

CONCLUSÃO
Os estudos descritos no presente trabalho permitiram evidenciar a aplicabilidade
do Lean Healthcare no Serviço Médico de Emergência (SME). Oriundos deste método,
Lean na saúde é um modelo de gerenciamento que melhora a estrutura corporativa de
hospitais, sendo aplicado de forma organizada em ações assistenciais e gerenciais.
O Lean Healthcare apresenta-se como sendo um fator contribuinte na gestão,
sanando deficiências encaradas neste cenário e fornecendo estratégias visando melhorar
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a eficiência da prestação de serviço aos pacientes, aumentando assim eficácia das
equipes, redução do tempo de espera no atendimento de urgência e emergência.
Os principais impactos da aplicação da filosofia Lean Healthcare nos hospitais
do Brasil aplicando de forma correta pode ocasionar: Aumento de produtividade,
maximização de lucros, redução dos custos, tempo de espera reduzido, processos
padronizados e colaboradores motivados.
No país o Lean Healthcare é pouco disseminado nos hospitais no âmbito privado
ou público, um fato negativo, pois é notório que pode reduzir custo de altos
investimentos se gestores forem qualificados com a metodologia e disseminarem dentre
todos os departamentos.
Também foi possível concluir que existe a necessidade de novos estudos
voltados para análise da real eficácia do Lean Healthcare nos Serviço Médico de
Emergência (SME) para que seus efeitos possam ser minunciosamente desenhados na
literatura.
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CAPÍTULO XI
ASSISTÊNCIA À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA: REFLEXÕES SOBRE
AS ATRIBUIÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 50
Carla Cardi Nepomuceno de Paiva 51; Adriana Lemos52; Rosângela Caetano53.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-11

RESUMO:
Objetivo: Descrever as atribuições da Atenção Primária à Saúde nos cuidados à Saúde
Sexual e Reprodutiva segundo os documentos publicados pelo Ministério da Saúde.
Método: Estudo exploratório envolvendo o levantamento e análise dos documentos
publicados pelo Ministério da Saúde direcionados aos profissionais da APS no tocante à
sua atuação na atenção à SSR. A busca foi realizada no site do Departamento de
Atenção Básica e na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde em
janeiro/2019. Resultados: Identificou-se um total de 19 documentos publicados entre
1996 e 2018. A atenção à saúde sexual e reprodutiva na APS possui escopo abrangente
e deve ser oferecida para todos, mulheres e homens que desejam ou não ter filhos, sejam
adolescentes, adultos e idosos que residam na zona urbana, rural e/ou indígena,
portadores de deficiência e outros, independentemente de sua orientação sexual e /ou
identidade de gênero, crença religiosa e/ou cor de pele. Orientados por conduta ética, o
profissional da APS deve promover, prover, organizar, facilitar e garantir o acesso de
toda população, seja na unidade e/ou em escolas. As ações direcionadas à atenção à SSR
incluem aconselhamento pré-concepcional; aconselhamento pré e pós-teste para o vírus
da Imunodeficiência Humana; atendimento aos casos de disfunções sexuais; orientação
e acompanhamento dos usuários de métodos contraceptivos; atividades educativas e
clínicas; diagnóstico, tratamento e encaminhamentos para outros serviços de saúde.
Conclusão: Cabe aos profissionais da atenção primária, principalmente o atuante nessa
assistência, compreenderem seu papel e fortalecer a atenção à SSR como um eixo
prioritário da APS. O conhecimento sobre as atribuições deste nível de atenção pode
auxiliar os profissionais na implantação das ações de SSR.
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Serviços de Saúde. Assistência Integral à Saúde.
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INTRODUÇÃO
Saúde reprodutiva, enquanto campo de saber e de práticas, remete a noções
ampliadas de saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos (COOK; DICKENS;
FATHALLA, 2004). A saúde reprodutiva implica autonomia, segurança e liberdade
nas decisões reprodutivas e sexuais, incluindo a oferta de serviços de saúde,
informações e métodos eficientes e seguros para seu planejamento por homens e
mulheres. A definição de saúde sexual enquanto habilidade de expressar e viver a
sexualidade, sem riscos de doenças, discriminação ou violência, está inserida no
contexto das ações de saúde reprodutiva (BRASIL, 2013).
O escopo coberto pelas ações de Saúde sexual e Reprodutiva (SSR) é bastante
amplo e deve compreender a assistência clínica, o aconselhamento e as atividades
educativas, estendendo-se longitudinalmente ao pré-natal, parto e puerpério, à
assistência humanizada ao aborto previsto em lei, e no atendimento às Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST) e outras afecções do aparelho reprodutor. Deve
envolver todas as populações, incluindo Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais,Ttransgêneros ou Intersexuais (LGBTI) e outras em situação de
vulnerabilidade; a promoção da sexualidade humana; o fortalecimento do exercício da
paternidade responsável, bem como o encaminhamento e orientações quanto ao
tratamento apropriado, em casos de infertilidade (BRASIL, 2013a; BRASIL,1994).
Trata-se, pois, de espectro complexo e abrangente de cuidados a serem ofertados
sem distinção de raça, crença religiosa, orientação sexual e idade. Na teoria e nas
diretrizes dos programas e políticas de saúde, as ações de Saúde Sexual e Reprodutiva
(SSR) são um dos eixos prioritários da Atenção Primária à Saúde (APS). Contudo,
estudos analisados em revisão de escopo sobre a avaliação de implantação da atenção à
SSR reforçam que a implantação de tal atenção ainda enfrenta desafios (PAIVA,
CAETANO, 2020), por sua vez, tal realidade observada em diferentes contextos
sugerem a importância da discussão sobre o papel dos profissionais na SSR, bem como
sobre as recomendações do MS para que essa assistência seja oferecida.
Nesse sentido, a sensibilização de profissionais e gestores sobre as ações e
atribuições da APS para atenção à SSR, com base nas recomendações do Ministério da
Saúde (MS), poderá contribuir para reflexões sobre a operacionalização das ações na
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prática. Diante de tal perspectiva, este artigo tem como objetivo descrever e analisar as
atribuições da Atenção Primária à Saúde nos cuidados à Saúde Sexual e Reprodutiva,
com base nos documentos publicados pelo Ministério da Saúde.

METODOLOGIA
Estudo exploratório envolvendo análise documental. Segundo Sá-Silva, Almeida
e Guindani (2009), os documentos são valiosas fontes de informação, o seu uso é
consolidado em várias áreas do conhecimento e permite extrair, resgatar e ampliar o
conhecimento sobre determinado objeto. O uso de documento em pesquisas possibilita
ampliar a compreensão do tema ao longo do tempo (CELLARD, 2008). Desse modo a
análise documental permitiu conceber e ampliar o entendimento sobre as práticas da
atenção à SSR que devem fazer parte das ações oferecidas na APS.
Assim, com o propósito de descrever as ações da atenção à SSR previstas para
serem ofertadas na APS, foi feito levantamento dos documentos disponíveis no site
eletrônico do Ministério da Saúde, em especial a página do Departamento de Atenção
Básica (DAB), hoje denominada Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS)54,e na
Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS/MS)55. A escolha desses
espaços de busca levou em consideração que são páginas oficiais, que os profissionais
da APS possuem conhecimento de ambos os sites e que, portanto, disporiam de acesso a
esses documentos, os quais a priori deveriam ser também objeto de divulgação das
gestões estaduais e municipais e de estruturação de programas, ações e metas a serem
atingidas. A busca foi realizada em janeiro de 2019.
Utilizou-se como critérios de inclusão: autoria do Ministério da Saúde (ou de
suas Secretarias e Departamentos); enfoque na saúde sexual e reprodutiva; explicitação
dos profissionais e gestores da APS como um dos públicos alvo da publicação uma vez
que, as ações de saúde sexual e reprodutiva são consideradas prioritárias e uma das
responsabilidades deste nível de atenção e por último, foi considerada a disponibilidade
do documento completo online para acesso e download. Foram excluídos documentos
que orientavam especificamente a conduta do cuidado no pré-natal, pois considerou-se

54Pesquisada a partir do link: https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index
55Usando como link de pesquisa http://bvsms.saude.gov.br/
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que, apesar de ser uma dimensão da atenção à SSR, os documentos não possuíam
enfoque especifico para a atenção à SSR no pré-natal.
Inicialmente, a busca na página eletrônica da SAPS foi realizada através da
leitura do título do documento, considerando a inclusão de todos os documentos
disponíveis para acesso on-line com temáticas orientadas para a atenção à SSR. Já no
site da Biblioteca Virutal em Saúde/Ministério da Saúde, foi selecionado o filtro “Saúde
Sexual e Reprodutiva”. Não foi utilizado nenhum intervalo temporal, buscando capturar
publicações mais recentes e atualizações ao longo do tempo. Nesta fase da busca, os
documentos que não estavam disponíveis para acesso on-line foram excluídos.
Os documentos passaram por uma segunda análise mediante a leitura do título,
sumário, quando existente, e das primeiras páginas, aplicando-se os critérios de inclusão
acima citados. Posteriormente os documentos selecionados foram lidos na íntegra e os
dados de interesse da pesquisa foram extraídos para um banco montado no Excel® e
classificados segundo o tema principal, ano da publicação, formato do documento,
atividades recomendadas na APS para a atenção à SSR e atribuições dos profissionais.
Os dados foram analisados de forma descritiva.
Esta pesquisa faz parte de uma tese de doutorado intitulada: Avaliação da
implementação de ações em saúde sexual e reprodutiva desenvolvidas pela Estratégia
Saúde da Família no município de Juiz de Fora - Minas Gerais vinculada ao Programa
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro. A referida pesquisa em andamento, obedeceu às
exigências éticas e científicas fundamentais, previstas na Resolução nº 466 do Conselho
Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012) sobre pesquisa
envolvendo seres humanos e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em novembro de 2019, sob Parecer
nº 724.617 e CAAE – 23878719.0.0000.5260.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao final da pesquisa exploratória, foram selecionados sete documentos no DAB
e 16 na BVS/MS, totalizando 23 documentos. Duas duplicações foram excluídas; a
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher não foi incorporada porque,
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apesar de estar incluída a atenção à saúde sexual e reprodutiva, a mesma não é o foco
principal do documento, assim como não se incluiu a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Homem, pelo mesmo motivo oportunizou a identificação de 19
documentos publicados entre 1996 e 2018, desconsiderando os direcionados
especificamente ao pré-natal. Cerca de 63% das publicações concentraram-se no
período entre 2005 a 2013 (Gráfico 1).
Como possíveis explicações para essa concentração listam-se a incorporação dos
direitos sexuais e reprodutivos como uma das prioridades do governo em 2005 e a
elaboração de manuais técnicos como uma das diretrizes propostas para garantia do
direito de homens e mulheres, adultos e adolescentes à SSR (BRASIL, 2005).

Gráfico 1. Distribuição dos documentos em relação ao ano de publicação .
Fonte: dados da pesquisa.

Observou-se que o MS disponibiliza os documentos em diferentes formatos:
políticas, notas técnicas e manuais, cartilhas e cadernos de atenção. As cartilhas e
manuais técnicos possuem imagens, fluxogramas e quadros com destaques sobre
conceitos e ações.
Em relação ao tema, seis documentos orientam os cuidados às Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST); quatro se referem à atenção ao planejamento
reprodutivo; três dispõem especificamente sobre as ações de prevenção das IST e da
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gravidez não planejada em adolescentes; dois instruem sobre a atenção à SSR dos
homens; uma cartilha versa sobre à SSR de pessoas portadoras de deficiência; o
protocolo de atenção a mulher estabelece um fluxograma da atenção à SSR, e um guia
técnico faz recomendações sobre a oferta do teste de gravidez. Por fim, a política de
atenção à reprodução humana assistida norteia as condutas em casos de infertilidade.
Observou-se um único documento que auxilia na atenção à SSR das pessoas
portadoras de deficiência, pessoas com dificuldades para engravidar, população LGBT,
populações em situação de vulnerabilidade social. Destaca-se que o Caderno de Atenção
Básica Saúde Sexual e Reprodutiva descreve algumas orientações técnicas para atender
tais populações na APS (BRASIL, 2013).
A síntese dos documentos considerando as particularidades relacionadas a
atribuição da APS na atenção à SSR foi disposta no quadro 1.

Quadro 1: Síntese das atribuições da Atenção Primária à Saúde em Saúde Sexual e Reprodutiva, segundo
políticas, manuais técnicos e recomendações do Ministério da Saúde.
Ano Nome do documento
Atribuições da APS na atenção à saúde sexual e reprodutiva

1996

Lei nº 9.263, de 12 de
Janeiro de 1996 (Lei do
Planejamento Familiar)

As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus
níveis, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de serviços, no que
respeita a atenção integral a mulher, homem e ao casal, e acesso às
atividades básicas: I - a assistência à concepção e contracepção; II - o
atendimento pré-natal; III - a assistência ao parto, ao puerpério e ao
neonato; IV - o controle das doenças sexualmente transmissíveis- o
controle e a prevenção dos cânceres cérvico-uterino, de mama, de
próstata e de pênis. (BRASIL,2006)

1999

Política Nacional de
DST/aids:
princípios,
diretrizes e estratégias;

Preconiza a oferta de ações na rede básica de saúde, como atividades
de prevenção e controle DST/HIV/aids na comunidade; testagem e
aconselhamento pré e pós-teste HIV; referência de casos de HIV/aids
para os SAE; realização de diagnóstico e tratamento sindrômico das
DST. (BRASIL,1999)

2005

Direitos
sexuais
e
Direitos reprodutivos:
uma
prioridade
do
governo

Propõe a disponibilização da pílula anticoncepcional de emergência na
APS, capacitação dos profissionais de saúde para assistência em
planejamento familiar, ampliação da oferta de métodos
anticoncepcionais reversíveis, acesso aos métodos contraceptivos na
atenção básica. Promoção à SSR, prevenção e assistência às DST/aids
e atenção à saúde reprodutiva. Reforça a importância das ações
educativas, mencionando a parceria com o Departamento de Atenção
Básica e com o Programa Nacional de DST/aids. O Planejamento
Familiar é mencionado um direito sexual e reprodutivo, sendo
publicado em 2002 um documento denominado Assistência em
Planejamento Familiar – manual técnico, elaborado para auxiliar no
desenvolvimento das ações. (BRASIL, 2005a)

2005

Política Nacional de
Atenção Integral em
Reprodução
Humana

Preconiza que a APS seja a porta de entrada para a identificação do
casal infértil e na qual devem ser realizados a anamnese, o exame
clínico-ginecológico e um elenco de exames complementares de

140

Assistida

diagnósticos básicos, afastando-se patologias, fatores concomitantes e
qualquer situação que interfira numa futura gestação e que ponham em
risco a vida da mulher ou do feto. (BRASIL,2005b)

HIV/Aids, hepatites e
outras DST - Cadernos
de Atenção Básica nº.
18

Ressalta a importância da APS para controle de DST/aids, através de
atividades educativas de promoção à saúde e prevenção;
aconselhamento para testes diagnósticos e adesão à terapia;
diagnóstico precoce de DST, HIV, hepatites e HTLV; tratamento
adequado das DST; encaminhamento dos casos que transcendem APS,
acompanhamento conjunto; prevenção da sífilis congênita e
transmissão vertical do HIV; manejo dos indivíduos em uso nocivo de
drogas. (BRASIL,2006)

2009

Nota
técnica
nº
13/2009/GAB/PN-DSTAIDS/SVS/MS

Recomenda a ampliação do acesso ao preservativo masculino na APS,
bem como a desvinculação da prescrição para oferta do preservativo;
não obrigatoriedade de solicitação de documento de identificação e
controle da dispensação do preservativo; desvincula o fornecimento de
preservativo à participação obrigatória em palestra ou reuniões;
recomenda a identificação da população vulnerável e a ofertar
preservativo
masculino
na
unidade
e
na
visita
domiciliar.(BRASIL,2009).

2010

I Seminário Nacional de
Saúde: direitos sexuais e
reprodutivos e pessoas
com
deficiência
/
Direitos
Sexuais
e
Reprodutivos
na
Integralidade
da
Atenção à Saúde de
Pessoas com Deficiência
Série B. Textos Básicos
de Saúde

É competência da APS: Promover a atenção à saúde sexual e
reprodutiva das pessoas com deficiência; Garantir acesso ao
planejamento reprodutivo; disponibilizar para às pessoas com
deficiência os métodos contraceptivos existentes no SUS; Garantir a
mulheres com os diferentes tipos de deficiência a assistência no prénatal, parto e puerpério; Garantir o acesso aos exames preventivos em
SSR às mulheres e homens com diferentes tipos de deficiência;
Proporcionar orientação, educação e informação sobre SSR, incluindo
o pré-natal, parto e puerpério; Desenvolver ações específicas para
adolescentes e jovens com deficiência, em instituições socioeducativas
de privação de liberdade, particularmente abordando questões de
violência e abuso (BRASIL,2010)..

Diretrizes
Nacionais
para a Atenção Integral
à Saúde de Adolescentes
e Jovens na Promoção,
Proteção e Recuperação
da Saúde

Recomenda a Atenção Integral à Saúde Sexual e à Saúde Reprodutiva;
favorecer a participação ativa e integrada dos parceiros, baseada no
respeito e no consentimento mútuos e na divisão de responsabilidades
sobre os comportamentos sexuais e suas consequências; oferecer
informações claras e atuais sobre riscos de infecção, transmissão
vertical, desenvolvimento de ações educativas preventivas que
diminuam a vulnerabilidade; as informações sobre os métodos
contraceptivos e preservativos, serviços de contracepção e
planejamento familiar devem ser disponibilizados; assistência ao prénatal, ao parto e ao puerpério, assegurada, de modo irrestrito e
direcionada para as necessidades das adolescentes grávidas, seus
parceiros e suas famílias, de maneira que a gravidez possa ser
desejada, planejada e vivenciada de maneira saudável; a abordagem
deve respeitar a autonomia dos adolescentes e jovens, dentro dos
princípios da confidencialidade e da privacidade. (BRASIL,2010)

2011

Portaria nº 1.459, de 24
de junho de 2011 —
Rede Cegonha

Assegurar a realização de pré-natal na Atenção Básica com captação
precoce da gestante e qualificação da atenção; implementação de
estratégias de comunicação social e programas educativos
relacionados à SSR; prevenção e tratamento das DST/HIV/aids e
Hepatites; e acompanhamento da puérpera e da criança com visita
domiciliar na primeira semana após a realização do parto e
nascimento; orientação e oferta de métodos contraceptivo;

2012

Portaria nº 77, de 12 de

Recomenda a realização de testes rápidos para o diagnóstico de HIV e

2006

2010
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Janeiro de 2012 - Testes
rápidos na APS

detecção da sífilis, assim como testes rápidos para outros agravos, no
âmbito da atenção ao pré-natal para as gestantes e suas parcerias
sexuais. Especifica que o teste deverá ser realizados por profissionais
da saúde de nível superior, devidamente capacitados (BRASIL,2012).

Orientações
para
implantação dos testes
rápidos de HIV e sífilis
na Atenção Básica

Implementar na Atenção Básica estratégias de comunicação social e
programas educativos relacionados à saúde sexual e à saúde
reprodutiva. Realizar a captação precoce, acolhimento e oferta dos
testes, até a entrega do resultado e, caso necessário, encaminhamento
para outro serviço de referência, bem como o seguimento de seu
tratamento.
Cada UBS deverá ter, no mínimo, um profissional de saúde de nível
superior para realizar os testes rápidos. (BRASIL,2012).

Caderno de Atenção
Básica. Saúde sexual e
saúde reprodutiva

Define como papel da APS a promoção da SSR, a partir da
perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos, com foco em mulheres
e homens. Lista como atribuições, a discussão dos ciclos de respostas
sexuais; abordagem de disfunções sexuais e das parafilias; oferta de
informações e métodos para contracepção e prevenção das DST/aids;
ações em caso de violência sexual. São atividades a serem
desenvolvidas na APS: aconselhamento, educação em saúde,
atendimentos clínicos, prevenção e tratamento de DST, prevenção de
aids, identificação e encaminhamento de cânceres dos órgãos
reprodutivos. (BRASIL,2013a).

2013

Teste
Rápido
de
Gravidez na Atenção
Básica — Guia Técnico

Lista como aspectos a serem observados: a realização do diagnóstico
precoce da gravidez para início do pré-natal em tempo oportuno;
identificação de situações oportunas para uso de anticoncepção de
emergência; orientação para planejamento reprodutivo; acolhimento e
o atendimento de mulheres adultas, jovens e adolescentes e casais em
situação de gravidez indesejada; identificação e atendimento de
mulheres adultas, jovens e adolescentes em situação de violência
sexual; orientação para mulheres e casais com dificuldades
conceptivas; identificação de situações de exposição ao risco de
infecção por DST, HIV, e hepatites virais com oferta dos testes
rápidos para a mulher e parceria sexual. (BRASIL,2013c)

2013

Guia orientador para a
realização
das
capacitações
para
executores
e
multiplicadores
em
Teste Rápido para HIV
e
Sífilis
e
aconselhamento
em
DST/Aids na Atenção
Básica para gestantes

Estabelece que as equipes de Atenção Básica realizem os testes
rápidos para o diagnóstico de HIV e para a triagem da sífilis no âmbito
da atenção ao pré-natal para as gestantes e suas parcerias sexuais.
Devem ofertar aconselhamento e reorganizar o processo de trabalho
de modo a incorporar a execução dos testes rápidos na rotina da
equipe, e adotar documentação para garantir o registro de todas as
etapas do processo. (BRASIL,2013b)

Protocolos da Atenção
Básica – Saúde das
Mulheres

Lista como ações a serem devolvidas na Atenção Básica: Realizar o
acolhimento por equipe multiprofissional; exame físico geral e
especifico segundo critérios de elegibilidade do método contraceptivo.
Ofertar educação em saúde e aconselhar sobre do preservativo
masculino e feminino. Atender aos casais soro discordantes. Orientar
sobre a escolha do método anticoncepcional e contraceptivo de
emergência. Orientar e aconselhar, responsabilizara figura masculina
na anticoncepção. Atender usuária ou do casal em possibilidade ou
confirmação de gravidez indesejada. Aconselhar a mulher ou do casal
que planeja a gravidez – auxílio à concepção. Auxiliar nos casos de
problemas na contracepção.(BRASIL,2016)

2012

2013

2016
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2017

Proteger e cuidar da
saúde de adolescentes
na atenção básica

Destaca o papel da APS na oferta das práticas educativas na unidade e
nas escolas, apoiando as ações no planejamento reprodutivo, no prénatal e nas consultas após o parto, à proteção e à promoção da SSR.
Ofertar acolhimento aos adolescentes. Dispensar, com acesso
facilitado, o preservativo. Incluir, no planejamento reprodutivo de
adolescentes, um forte e sistemático componente educativo, com
enfoque de gênero, dos direitos sexuais e direitos reprodutivos e da
corresponsabilidade masculina nos eventos sexuais e reprodutivos,
respeitando a diversidade sexual. Ofertar consulta, com
médico/enfermeiro para a escolha do método contraceptivo. Orientar e
esclarecer sobre todos os métodos contraceptivos disponíveis,
inclusive os naturais. Orientar e apoiar adolescentes que têm relações
homoafetivas e que desejam engravidar. Ações educativas devem ter
enfoque de gênero, das diferentes orientações sexuais, e uma
abordagem positiva da sexualidade e incentivar a construção de
relações igualitárias e respeitosas entre as pessoas. Na consulta
individual e nas atividades de grupo, abordar autoconhecimento do
corpo, orientar e apoiar adolescentes que são soropositivos para o
exercício da sexualidade e da vida reprodutiva. Orientar quando é
recomendada a utilização da anticoncepção de emergência.
(BRASIL,2017)

Saúde sexual e saúde
reprodutiva: os homens
como
sujeitos
de
cuidado

Refere que a Atenção Básica tem, como uma de suas áreas de atuação
prioritárias, a atenção à SSR, devendo esta ser ofertada observando-se
como princípio o respeito aos direitos sexuais e aos direitos
reprodutivos. As unidades devem ser referência para que os homens
busquem informações relacionadas à SSR, os insumos disponíveis e a
participação de atividades relacionadas ao tema. Devem ser oferecidas
vacinações, realização de exames (como hemograma, testes rápidos
para sífilis, HIV e hepatites B e C), consultas, planejamento
reprodutivo, pré-natal do parceiro, entre outras. Este nível de atenção
deve disponibilizar método (s) contraceptivo (s) e insumos para o sexo
seguro, como vasectomia, preservativos femininos e/ou masculinos,
lubrificantes, materiais de informação e educativos. Desenvolver
ações de prevenção e tratamento de DST e HIV/aids.
(BRASIL,2018a)

Cuidando
de
adolescentes:
orientações básicas para
a saúde sexual e a saúde
reprodutiva

Relata que a Atenção Básica deve ofertar ações de educação em saúde
no planejamento reprodutivo. Facilitar o acesso de adolescentes ao
teste rápido de gravidez na unidade. Oferecer teste rápido e
aconselhamento sobre sífilis e HIV/aids, como oportunidades de
reforçar a prevenção entre adolescentes em geral e facilitar o
atendimento preventivo, tratamento e cuidados para aqueles e aquelas
que se descubram com alguma IST ou vivendo com HIV. Oferecer
atenção integral à adolescente grávida e sua parceria.(
BRASIL,2018b)

Como
envolver
o
homem trabalhador no
planejamento
reprodutivo, pré-natal,
parto e desenvolvimento
da criança

Recomenda envolver os homens nas consultas de planejamento
reprodutivo, no pré-natal, no parto e na amamentação; no
compartilhamento com a parceira dos cuidados com o
desenvolvimento da criança e as tarefas domésticas; esclarecer suas
dúvidas em relação aos seus direitos trabalhistas, ampliação da
licença-paternidade e em relação aos seus direitos em acompanhar a
parceira nas consultas de pré-natal, nas consultas dos filhos e os
benefícios que esse envolvimento pode trazer para o homem, sua
família, comunidade e para a empresa em que trabalha.
(BRASIL,2018c).
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2018

2018
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Legenda: SSR — Saúde Sexual e Reprodutiva; APS — Atenção Primária à Saúde; HIV — Vírus da
Imunodeficiência Humana; IST — Infecção Sexualmente Transmissível; DST — Doenças Sexualmente
Transmissíveis; HTLV — Vírus T-Linfotrópico Humano do Tipo 1 ; AIDS — Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida; HPV — Papilomavírus Humano; UBS — Unidade Básica de Saúde ; SAE
— Serviço de Atenção Especializada; GAB — Gabinete; PN - DST — Programa Nacional de
DST/AIDS; MS — Ministério da Saúde; SVS — Secretaria de Vigilância em Saúde.
Fonte: A autora,2019. A partir dos documentos citados

Diante da síntese apresentada é possível inferir que o escopo previsto das ações
de atenção à SSR é abrangente, em termos de atividades e populações alvo. Incluem:
atividades educativas e clínicas, de diagnóstico, tratamento e encaminhamento para
outros serviços de saúde, bem como a ofertada de aconselhamento pré-concepcional;
aconselhamento pré e pós-teste para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV/aids);
atendimento aos casos de disfunções sexuais; aconselhamento contraceptivo e ações
regulares de planejamento familiar e oferta de métodos contraceptivos e de
anticoncepção de emergência; orientação e acompanhamento dos usuários de métodos
contraceptivos; estimular atividades que abordem conteúdos de saúde sexual,
diversidade sexual relações sociais de gênero (machismo, orientação sexual), prevenção
de HIV/aids e demais infecções sexualmente transmissíveis (hepatites virais, sífilis,
Papiloma Vírus Humano (HPV), entre outras); realização de diagnóstico e
acompanhamento dos casos de HIV/aids e demais IST; realização de exames para
testagem de HIV e triagem de outras IST; nos casos positivos de HIV, busca ativa para
comunicação, notificação e encaminhamento para tratamento em unidade de referência,
mantendo o acompanhamento dos casos; tratamento sindrômico, notificação e
investigação dos casos de IST, incluindo as parcerias sexuais.
Cabe destacar que todas essas atividades possui suas complexidades e
particularidades, desse modo para alcançar o cuidado universal e equânime a todos os
indivíduos, os documentos e normativas ampliam o leque de serviços e
consequentemente incrementa a atuação dos profissionais da APS na atenção à SSR,
explicitando que a assistência deve ser oferecida para todos, sejam eles mulheres e
homens que desejam ou não ter filhos, adolescentes, adultos e idosos que residam nas
zonas

urbana,

rural

e/ou

indígena,

portadores

de

deficiência

e

outros,

independentemente de sua orientação sexual e /ou identidade de gênero, crença religiosa
e/ou cor de pele. A todos, recomenda-se que os profissionais da APS atendam com
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conduta ética e promover, prover, organizar, facilitar e garantir o acesso de toda
população, seja nas unidades de saúde e/ou em escolas, às ações direcionadas para a
atenção à SSR.
De um modo geral o profissional da APS que atua na atenção à SSR, se torna
responsável por promover, prover, orientar, aconselhar, organizar, facilitar, atuar e
garantir o acesso de toda população, as ações de promoção, prevenção, diagnóstico e
tratamento relacionadas a SSR. Adicionalmente algumas competências profissionais são
necessárias para atuar nessa atenção no contexto da APS, conforme destacam Telo e
Witt (2018), Ética e princípios profissionais; Liderança e gestão; Trabalho com a
comunidade, saúde e educação, aconselhamento e avaliação; Provisão do cuidado. E
deve-se atentar que o profissional ao atuar na atenção à saúde sexual e reprodutiva,
precisa pautar sua atenção na promoção e na garantia dos direitos sexuais e
reprodutivos. Esses direitos estão intimamente articulados ao trabalho dos profissionais
de saúde, de modo que, dependendo de seu posicionamento no atendimento à clientela,
os direitos podem ser promovidos, garantidos ou até mesmo violados (LEMOS, 2014).
Outro aspecto importante a ser considerado se refere as práticas educativas que podem
seguir o princípio de um marco cognitivo emancipatório que se estrutura no
reconhecimento do:
[...] direito de toda pessoa à autodeterminação sobre seu corpo,
sexualidade e reprodução (que inclui liberdades, acesso a recursos
sociais e simbólicos e integridade corporal), ao reconhecimento de sua
capacidade de ética e política e à não-discriminação (BONAN, p.101).

O conhecimento sobre as competências e as atribuições da APS na SSR, são
oportunos para auxiliar profissionais e gestores na implementação desta atenção na
prática. Discutir e incorporar tais competências e atribuições no âmbito da atenção à
saúde sexual e reprodutiva é um desafio que está posto, não só aos profissionais, mas
também aos gestores APS e aos órgãos de formação em saúde na área da saúde
coletiva.
Como limitações do estudo destacam-se a realização da pesquisa documental ter
sido restrita a duas fontes governamentais, no entanto, acredita-se que ambas as páginas
são mais acessadas e divulgadas entre os profissionais da APS.
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CONCLUSÃO
O conhecimento sobre normas e recomendações e atribuições da APS descritas
nos documentos governamentais são recursos estratégicos para a elaboração e
planejamento das atividades assistenciais e educacionais, e de forma complementar
auxilia a compreensão da complexidade que permeia a competência profissional
necessária para atuar na atenção à SSR. O profissional de saúde é um dos componentes
principais para efetiva implantação das ações de SSR na APS.
Nesse sentido, vale lembrar que as fontes de informação sobre a atenção à SSR
não se limitam as normativas, assim recomenda-se a complementariedade destas
informações com artigos e trabalhos acadêmicos nacionais e internacionais, políticas e
programas de saúde também devem ser considerados, uma vez que a assistência à SSR
possui escopo amplo de ações na APS e deve ser oferecida de forma transversal,
integral e equânime a toda população.
Acredita-se que a experiência do profissional somada ao conhecimento e ao
respaldo normativo-legal são elementos que fornecem uma base consistente para propor
novas possibilidades de atuação frente o que ainda precisa ser incorporado para o
fortalecimento da atenção à SSR neste nível de atenção.
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CAPÍTULO XII
AVALIAÇÃO COGNITIVA E FUNCIONAL DA PESSOA IDOSA RESIDENTE
EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA
Dhayanna Cardoso Lima56; Loren Rebeca Anselmo do Nascimento57;
Rayner Augusto Libório dos Santos Monteiro58.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-12

RESUMO:
Objetivo: Analisar a avalição cognitiva e funcional da pessoa idosa residente em
instituições de longa permanência. Métodos: Tratou-se de um estudo descritivo com
abordagem quantitativa, pois quantifica um problema por meio da geração de dados
numéricos e os instrumentos de coleta de dados resultam em números. Resultados: A
maior independência neste estudo está no que se refere a alimentação com 93,33% dos
idosos que referiram não necessitar de auxilio, seguido de transferência e continência
com o percentual de 73,33%. As mulheres são mais prevalentes do que os homens em
todas as categorias, não apenas relacionando as atividades instrumentais da vida diária,
como também o estado mental do idoso e as atividades básicas diárias. Conclusão:
Portanto este estudo permitiu-nos algumas constatações, dentre elas a evidencia de que
os idosos do sexo feminino possui maior independência, comparando ao sexo masculino
que é notado apresentar maior dependência em todas as escalas utilizadas. Ao residir em
uma instituição de longa permanência, o idoso passa a não ter tanto contato com o
mundo ao seu redor, além de não exercer algumas atividades da vida doméstica como
lavar, passar, cozinhar, pois estas atividades são oferecidas pela própria instituição,
fazendo parte do cuidado e da assistência presta ao idoso.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso fragilizado. Cognição.
Instituição de Longa
Permanência.

INTRODUÇÃO
Saúde mental pode se representar como uma condição de bem-estar no qual o
indivíduo é apto a usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse diário, ser
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produtivo e contribuir com a sociedade. Correlacionando a saúde mental com as
atividades cognitivas que cada indivíduo possui, definimos a cognição como
sistemática, surgindo do cérebro como o resultado da interação, subsídios e coesão do
conjunto de funções mentais acima apontadas que atuam segundo determinadas
características fundamentais (FONSECA, 2014).
O envelhecimento é um acontecimento natural e todos estamos sujeitos a passar,
pois é nessa etapa da vida que acontecem grandes mudanças psicossociais que nos
afetam, e evidencia-se o surgimento das fragilidades degenerativas no corpo do
indivíduo.

No organismo, alguns hormônios deixam deve ser produzido, gerando

diminuição da capacidade funcional de órgãos e tecidos, o metabolismo tende a tornarse mais lento, nisso contribui para que o idoso se torne mais suscetível a doenças
(SOUZA, 2015).
O envelhecimento apressado da população é um fato e trouxe consigo o desafio
de viver com qualidade de vida, tornando-se imprescindíveis ações para promover e
melhorar as condições de saúde dos idosos, bem como, torna-se de grande relevância a
compreensão de que o ambiente familiar é o mais adequado para a saúde desses
indivíduos, possibilitando ainda, medidas de atenção e cuidado para os indivíduos em
situação de maior risco (SAMPAIO et al., 2015). Entretanto as instituições de longa
permanência (ILP) mostram-se, então, uma alternativa singular para o cuidado com
idosos com tais fragilidades (MANTOANI, 2015).
Uma das maneiras de verificar a cognição e funcionalidade do idoso consiste na
aplicação de escalas que realizem a avaliação integral desses indivíduos pela equipe de
saúde, envolvendo suas condições individuais, familiares e sociais e a relação com a
capacidade afetiva, cognitiva e funcional (DOMICINIANO, 2016).
Vale ressaltar que não existe um teste que por si só defina o diagnóstico de
demência, como também de outras doenças. Os testes devem ser aplicados em conjunto,
associados a exames complementares. Os principais instrumentos que avaliam a
cognição do idoso são: o índice de Katz, índice de Lawton, Time Up and Go (TUG),
Mini-exame de estado mental (MEEM) e Escala de depressão geriátrica (EDG)
(SINATO et al., 2019).
Com isso, a avaliação cognitiva do idoso é um aspecto importante na atuação do
enfermeiro, pois ela está interligada a avaliação multidimensional, intimamente
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associada à independência, autonomia e consequentemente com a capacidade de cuidar
de si mesmo. O enfermeiro auxilia na identificação das principais alterações cognitivas
na saúde da pessoa idosa, pois o desempenho físico e social do idoso depende muito de
suas funções cognitivas. Baseado no amparo da avaliação cognitiva, o profissional de
saúde pode realizar de forma mais efetiva um planejamento da assistência de qualidade
(KUSUMOTA et al., 2015).
O objetivo deste trabalho é analisar a capacidade cognitiva da pessoa idosa
residente em instituições de longa permanência.

MÉTODOS
Tratou-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, pois quantifica
um problema por meio da geração de dados numéricos e os instrumentos de coleta de
dados resultam em números mensuráveis, considerando a literatura cientifica.
O local escolhido para realizar o presente estudo é a casa do idoso São Vicente
de Paulo, localizado no bairro São Raimundo na cidade de Manaus-Amazonas. A casa
do idoso São Vicente de Paulo é uma instituição de longa permanência sem fins
lucrativos, voltada para pessoas idosas carentes, num regime de internato e existe
aproximadamente há 39 anos.
Nos Critério de inclusão abrangemos ambos os sexos, em condições de se
comunicar verbalmente, e com idade superior a 65 anos, residentes na instituição de
longa permanência. Como critério de exclusão os idosos que se recusarem a participar
da pesquisa, idosos incapazes de se comunicar verbalmente ou com comprometimento
mental documentado em prontuário que o impossibilite de se comunicar.
A população deste estudo é composta por 26 idosos residentes na instituição de
Longa permanência Casa do Idoso São Vicente de Paulo, sendo composta por 14 idosos
do sexo feminino e 12 idosos do sexo masculino. Sendo adotados os critérios de
inclusão e exclusão, foram excluídos aqueles idosos com comprometimento verbal,
comprometimento mental documentado em prontuário e idosos que se recusaram a
participar da pesquisa, dessa forma restauram-se 15 idosos participantes da pesquisa.
Os instrumentos utilizados para a coleta de dados são: Índice de Katz, Miniexame de Estado Mental e o Índice de Lawton. O Índice de Katz ou também conhecido
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como a escala das Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) é um instrumento
utilizado para mensurar a capacidade funcional no desempenho de seis funções: tomar
banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferir-se, ter continência e alimentar-se. A perda da
capacidade para realizar as atividades básicas de vida diária ocorre, em geral, das
funções mais complexas para as mais básicas (SINATO et al., 2019).
O MEEM original é composto por duas seções que medem funções cognitivas.
A primeira seção contém itens que avaliam orientação, memória e atenção, a segunda
mede a capacidade de nomeação, de obediência a um comando verbal e a um escrito, e
uma cópia de um desenho complexo (polígonos) (MELO 2019).
O Índice de Lawton é uma escala que avalia as atividades mais complexas e
cuja independência é determinada pelo desempenho e está espontaneamente relacionada
à capacidade de vida comunitária autônoma (SINATO et al., 2019).
Para a análise de dados empregou-se o método quantitativo, utilizando o
auxílio do programa Epi info (versão 7.2) que é um pacote de ferramentas
interoperacionais de software de domínio público projetado para a comunidade global
de pesquisadores da saúde pública. Com o desígnio de aprofundar o conhecimento
acerca da função cognitiva e funcional do idoso que reside nessas instituições de
amparo.
Este estudo procede de acordo com as recomendações éticas e legais contidas
na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que trata das pesquisas
envolvendo seres humanos esta pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Nilton
Lins, sobre o número do Parecer: 3.545.954/ CAAE: 14338519.9.0000.5015.
A participação dos sujeitos se deu de forma voluntária, após esclarecimento e
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para manter o
anonimato dos participantes da pesquisa, eles foram designados alfanumericamente, de
acordo com o grupo amostral de origem e a sequência da entrevista.

RESULTADOS
Participaram do estudo 15 idosos institucionalizado, sendo 8 (53,33%) do sexo
feminino e 7 (46,67%) do sexo masculino. Os resultados obtidos através da aplicação do

152

índice de Katz foram de encontro com análise das atividades básicas da vida diária
(ABVD).
Este instrumento é dividido em seis classes propostas para avaliar o
desenvolvimento das atividades básicas diárias, sendo classificados como independentes
os idosos que desenvolvessem a atividade, sem necessitar de auxilio, ou qualquer tipo
de instrução. Sendo que, na atividade “vestir-se” é considerado a ação de pegar as
roupas do armário, bem como se vestir. Na atividade “ir ao banheiro é compreendido o
ato de ir ao banheiro para eliminações e higienizar-se. Na atividade “transferência “é
medida pelo movimento executado pelo idoso para sair da cama e assentar-se em uma
cadeira e vice-versa. Na atividade “continência” refere-se ao ato inteiramente
autocontrolado de urinar ou evacuar. Para a atividade “alimentação refere-se ao ato de
dirigir a comida do prato (ou similar) à boca (FARIAS-ANTUNEZ et al., 2014).
Neste estudo, a categoria “banho” apresenta que 66,67% dos idosos
entrevistados relataram não necessitar de assistência durante o banho, entre estes, sua
maioria do sexo feminino correspondendo a 60,00%. Em relação a categoria “vestirse", 60,00% idosos se vestem sem assistência dentre eles 35,36% do sexo feminino e
44,44% do sexo masculino.
No que se refere à categoria "ir ao banheiro", 73,33% relatam ir ao banheiro,
higienizar-se e vestir-se após as eliminações sem assistência, em sua maioria mulheres
apresentando 100,00 % do total de idosos do sexo feminino e apenas 42,86% do sexo
masculino apresentando o maior índice de atividade dentro da categoria “ir ao
banheiro”.
Na categoria transferência 100,00 % dos idosos do sexo feminino referem deitar
e se levantar da cadeira ou da cama sem assistência, porém 57,14% dos idosos do sexo
masculino necessitam de auxílio para deitar-se e levantar-se da cama ou da cadeira. No
entanto na categoria alimentação 93,33% dos idosos institucionalizados, alimentam-se
sem assistência.
Tratando-se da categoria continência 73,33% do total de idosos têm controle das
funções de urinar e evacuar, sendo em sua maioria do sexo feminino, correspondendo a
54, 55%. Dentre os 4 idosos (26,67%) que relataram ter “acidentes ocasionais” perda de
urina ou fecal, 50% deste são do sexo masculino e 50% do sexo feminino.
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Estudos mostram que, em relação às atividades básicas, a maior frequência de
dependência foi para urinar e/ou evacuar (32,4%), seguida de vestir-se (8,8%) e tomar
banho (7,0%) (NUNES, 2014). No presente estudo, o maior déficit de dependência foi
em relação ao banho, em que apresenta 13,33 % no total de idosos, que necessitam de
auxilio no banho em mais de uma parte do corpo.
Em um estudo realizado com idosos que frequentam a unidade básica de saúde,
entre as atividades básicas, a maior independência foi para se alimentar (96,5%),
seguida de realizar transferências cama-cadeira (94,8%). A necessidade de ajuda parcial
para tomar banho foi referida por 3,9% dos idosos, e por 3,7% para realizar as
transferências cama-cadeira. Quanto à necessidade de ajuda total, a maior dependência
encontrada foi para se vestir (7,0%) e se banhar (5,5%) (ARAÚJO et al., 2019).
Os idosos que residem na comunidade, em relação à capacidade funcional de
acordo com o sexo, a maioria dos homens é descrita como mais ativa e independente
(DOMICIANO et al., 2016) Contrapondo com os idosos que residem em instituições de
longa permanência, as mulheres apresentam-se com maior independência tanto nas
atividades básicas diárias (AVB), quanto nas Atividades instrumentais da vida diária
(AIVD), conforme o presente estudo.
Neste estudo também evidencia-se maior independência no que se refere a
alimentação com 93,33% dos idosos que referiram não necessitar de auxilio, seguido de
transferência e continência com o percentual de 73,33%.

Tabela 1. Índice de Katz, dentro das categorias “banho, vestir-se, ir ao banheiro, alimentação e
continência”, quanto a frequência e porcentagem.
Banho

%

Total /%

Masculino

Feminino

4 = 40,00%

6 = 60,00%

10 = 66,67%

Recebe assistência do banho em mais de uma parte do corpo. 1 = 50,00%

1= 50,00%

2 = 13,33%

Recebe assistência do banho somente para uma parte do 2 = 66,67%
corpo (como costas ou uma perna)

1= 33,33%

3 = 20,00%

Total

8=100,00%

15 = 100,00%

Não recebe assistência

7=100,00%
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Vestir-se

%

Total /%

Masculino

Feminino

4 = 44,44%

5 = 55,56%

9 = 60,00%

Pega as roupas e se veste sem assistência exceto para3 = 50,00%
amarrar os sapatos.

3= 50,00%

6 = 40,00%

Recebe assistência total para se vestir

0 = 00,00%

0 = 00,00%

0 = 00,00%

Total

7=100,00%

8=100,00%

15 = 100,00%

Pega as roupas e se veste completamente sem assistência.

Ir ao banheiro

%

Total /%

Masculino

Feminino

1 = 14,29%

0 = 00,00%

1 = 6,67%

Recebe assistência para ir ao banheiro ou para higienizar-se 3 = 42,86%
ou para vestir-se após as eliminações ou para usar o urinol
comadre à noite.

0 = 00,00%

3 = 20,00%

Vai ao banheiro higieniza-se e se veste após as eliminações3 = 42,86%
sem assistência (pode utilizar objetos de apoio como o
andador, barra de apoio ou cadeiras de rodas e pode utilizar
comadre ou urinou à noite e vazando por si mesmo pela
manhã).

8= 100,00%

11 = 73,33%

Total

8 =100,00%

15 = 100,00%

%

Total /%

Não vai ao banheiro para urinar ou evacuar.

7 =100,00%

Transferência
Masculino

Feminino

Deita-se e levanta-se da cama ou da cadeira sem assistência 3= 42,86%

8 =100,00%

11 = 73,33%

Deita-se e levanta-se da cama ou na cadeira com auxílio.

4 = 57,14%

0 = 00,00%

4 = 26,67%

Não sai da cama.

0 = 00,00%

0 = 00,00%

0 = 00,00%

Total

7 =100,00%

8 =100,00%

15 = 100,00%

%

Total /%

Alimentação
Masculino

Feminino

6 = 42,86%

8 = 57,14%

14 = 93,33%

Recebe assistência para se alimentar ou é alimentado parcial 1 = 14,29%
ou totalmente por sonda enteral ou parenteral.

0 = 00,00%

1 = 6,67%

Total

8 =100,00%

15 = 100,00%

Alimenta-se sem assistência.

7 = 100,00%
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Continência

%
Masculino

Total /%

Feminino

Tem “acidentes” ocasionais. Acidentes = perda urinária ou 2 = 50,00%
fecal.

2 = 50,00%

4 = 26,67%

Tem controle sobre as funções de urinar e evacuar.

5 = 45,45%

6 = 54,55%

11 = 73,33%

Supervisão para controlar urinas e fezes

0 = 00,00%

0 = 00,00%

0 = 00,00%

Total

7 = 100,00% 8 =100,00%

15 = 100,00%

Fonte: Os autores (2019)

Nos resultados do MEEM mostra-se que no domínio orientação temporal
(Tabela 2), 60,00% dos idosos institucionalizados não conseguiram responder com êxito
à questão: "Em que mês nós estamos?", sendo que 55,56% pertencem ao sexo
masculino no total de idosos que não obtiveram êxito nesta questão.
Sobre a questão "Em que em que dia da semana nós estamos?", evidencia-se que
53,33% dos idosos entrevistados conseguiram responder à questão sendo em sua
maioria do sexo feminino no que corresponde ao percentual de 62,50% no total de
idosos que conseguiram responder. No que se refere à pergunta “Em que mês do ano
nós estamos?", destaca-se que 73,33% dos idosos obtiveram existo na pergunta e
26,67% não conseguem responder a esta indagação, dentre eles 55,00% do sexo
masculino e 50,00% do sexo feminino.
Estudos

mostram

que

o

menor

desempenho

cognitivo

de

idosos

institucionalizados comparados a idosos que vivem na sociedade, sugerem que a
institucionalização pode agravar o declínio cognitivo, determinando que os idosos que
vivem exclusos e longe da família exibem perda da capacidade cognitiva, justificados
pela baixa escolaridade e pelo tempo de institucionalização (XAVIER, 2019).
Na tabela 3 referindo-se ao domínio orientação espacial. Na questão "Em que
bairro nós estamos?" 66,67% do total de idosos entrevistados não conseguiram acertar
ou responder a esta questão sendo evidenciado que 60% dos idosos que não acertaram
pertenciam ao sexo feminino. Apenas 33,33% dos idosos que participaram deste estudo
conseguiram acertar, dentre os que acertaram 60% pertencem ao sexo masculino.
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Em relação à pergunta "em que cidade nós estamos?" 80% dos idosos
conseguiram responder à questão. Dos 20% que erraram 67% pertencem ao sexo
masculino. Também relacionado ao domínio orientação espacial, a questão "em que
estado nós estamos?" destaca-se que 100% dos idosos participantes deste estudo, tanto
do sexo feminino quando do sexo masculino, conseguiram responder a esta questão com
êxito.
Na análise da orientação temporal, os resultados encontrados mostram que as
funções executivas e a orientação temporal atuam em conjunto com efeito protetor sobre
o risco de óbito, uma compensando a outra. Sendo que o déficit cognitivo é bastante
confirmado dentro desse conjunto. Esses são fatores considerados preditivos a
mortalidade do idoso (LEITE et al., 2015).
Analisando o domínio "atenção e cálculo", observa-se um grande déficit nesta
propriedade, que analisa a capacidade de calcular da pessoa idosa. Na subtração de 100
- 93 evidenciou-se que 66,67% dos idosos não conseguiram acertar ou responder esta
questão, sendo em sua maioria do sexo feminino correspondendo a 60,00 %.
Na subtração de 93 - 7 apresenta-se um avanço no declínio na capacidade de
calcular dos idosos, apontando que 86,67% dos idosos não conseguiram acertar e
apenas 13,33% obtiveram êxito. Na subtração 86 - 79 apresenta-se que 93,33%, na sua
maioria mulheres (57,14%) não conseguem obter êxito nesta questão. Tanto na
subtração 79 - 7 quanto na subtração 72 – 7, aponta-se que 100% dos idosos não
conseguiram responder a esta questão.
A tabela 4 refere-se ao domínio Memória e Evocação, apresentam-se três
comandos para que os idosos realizem. O primeiro "pegue esse papel com a mão direita,
dobre no meio, depois coloque sobre o joelho" 73,36 33% idosos conseguiram realizar
este comando, sendo em maior parte do sexo feminino (54,55%).
No segundo comando em que é pedido a memorização e repetição da frase
“Nem aqui, nem ali, nem lá”, foi apontando que 93,33% dos idosos conseguiram repetir
a frase designada.

A maioria é pertencente ao sexo feminino, sendo 52,14% do

percentual total de idosos. No terceiro comando "Copie o desenho" 60% dos idosos
conseguiram copiar o desenho apontado, dentre estes 55,56% do sexo feminino, dos que
não conseguiram 50% são do sexo feminino e 50% do sexo masculino.
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Estudos apontam que as idosas são identificadas em sua quase totalidade como
orientadas e capazes de obedecer a instruções simples, contudo, possuíam esquecimento
recorrente, com piora progressiva da frequência de esquecimento, manifestando-se
alteração cognitiva anterior em apenas 20,83% dela, conforme mostram estudos
anteriores (PINTO, 2016).
A literatura aponta que os idosos com decadência gradual nas funções cognitivas
apresentam dificuldades com a cognição, aprendizagem de novas tarefas e memória de
curto prazo causado pelo envelhecimento do cérebro, e nisso resulta no surgimento de
transtornos mentais que varia quanto ao início e progressão, pois depende de fatores
como educações, nível intelectual global, personalidade, capacidade mental específica,
saúde, entre outros (DOMICIANO et al., 2016).
A redução da função cognitiva fisiológica ocasiona em perda da autonomia
causando dependência, pois o desempenho físico e social do idoso depende da
integridade de todas suas funções. O déficit na memória recente e a inaptidão de realizar
cálculo são indicadores graves de redução dessas funções (FECHINE, 2012).

Tabela 2- Domínio “Orientação temporal”, quanto à frequência e porcentagem.
Em que dia do mês nós estamos?

%

Total /%

Masculino

Feminino

Não

5 = 55,56%

4 = 44,44%

9 = 60,00%

Sim

2 = 33,33%

4 = 44,44%

6 = 40,00%

Total

7= 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

Em que dia da semana nós estamos?

%

Total / %

Masculino

Feminino

Não

4 = 57,14%

3 = 42,86%

7 = 46,67%

Sim

3 = 37,50%

5 = 62,50%

8 = 53,33%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

Em que mês do ano nós estamos?

%
Masculino
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Feminino

Total /%

Não

2 = 50,00%

2 = 50,00%

4 = 26,67%

Sim

5 = 45,45%

6 = 54,55%

11 =73,33%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

Em que estação do ano nós estamos?

%

Total /%

Masculino

Feminino

Não

6 = 50,00%

6 = 50,00%

12 = 80,00%

Sim

1 = 33,33%

2 = 66,67%

3 = 20,00%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

Em que ano estamos?

%

Total /%

Masculino

Feminino

Não

0 = 00,00 %

1 = 12,50%

1 = 6,67%

Sim

7 = 100,00%

7 = 87,50%

14 = 93,33%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

Fonte: Os autores (2019)
Tabela 3- Domínio “Orientação espacial”, quanto à frequência e porcentagem.
Em que bairro nós estamos?
(proximidade)

%

Total / %

Masculino

Feminino

Não

4 = 40,00%

6 = 60,00%

10 = 66,67%

Sim

3 = 60,00%

2 = 40,00%

5 = 33,33%

Total

7 = 100,00%

8 =100,00%

15 = 100,00%

Em que cidade nós estamos?

%

Total /%

Masculino

Feminino

Não

2 = 66,67%

1 = 33,33%

3 = 20,00%

Sim

5 = 41,67%

7 = 58,33%

12 = 80,00%

Total

7 = 100,00%

8 =100,00%

15 =100,00%

Em que estado nós estamos?

Não

%

Total /%

Masculino

Feminino

0 = 00,00%

0 = 00,00%
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0 = 0,0%

Sim

7 = 100,00%

8=100,00%

15 = 100,00%

Total

7 = 100,00%

8=100,00%

15 = 100,00%

Fonte: Os autores (2019)
Tabela 4- Domínio “Memória e Evocação”, quanto à frequência e porcentagem.
Pegue esse papel com a mão direita,
dobre no meio, depois coloque
Masculino
sobre o joelho.

%

Total /%
Feminino

Não

2 = 50,00%

2 = 50,00%

4 = 26,67%

Sim

5 = 45,45%

6 = 54,55%

11 = 73,33%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

Agora eu vou pedir que o senhor
repita o que eu vou dizer? “nem
Masculino
aqui, nem ali, nem lá”.

%

Total /%
Feminino

Não

1= 100,00%

0 = 00,00 %

1 = 6,67%

Sim

6 = 42,86%

8 = 57,14%

14 = 93,33%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

Copie o desenho

%

Total /%

Masculino

Feminino

Não

3 = 50,00%

3 = 50,00%

6 = 40,00%

Sim

4 = 44,44%

5 = 55,56%

9 = 60,00%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

Fonte: Os autores (2019)

A terceira escala atribuída a este estudo foi o índice de Lawton que mensura o
nível de independência da pessoa idosa, incluso em oito tarefas como usar telefone,
fazer compras, preparar da alimentação, arrumar a casa, lavagem da roupa, uso de
transportes, preparar medicação e administrar o dinheiro, segundo a capacidade do
sujeito avaliado para realizar essas atividades, no que se menciona à realização das
atividades instrumentais (AIVD) (DOMICIANO et al., 2016).
Conforme mostra a Tabela 5, observa-se que 46,67% dos idosos entrevistados
consegue com ajuda parcial ir a locais distantes utilizando algum transporte, deste
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número 57,14% pertence ao sexo feminino, também destaca-se que 40% dos idosos
entrevistados não consegue ir a locais distantes, e apenas 13,33% consegue ir a locais
distantes sem ajuda.
No que se refere a arrumar a casa, 46,67% dos idosos, realiza esta atividade sem
ajuda. Dos idosos que não conseguem realizar esta atividade que corresponde a 26,67%
do percentual, 75% se refere ao sexo masculino. Sobre a realização de trabalhos
manuais domésticos é evidenciado que 46,67% dos idosos consegue realizar essa
atividade com ajuda parcial, 71,43% pertencente ao sexo feminino. Dentro os idosos
que não conseguem realizar esta atividade 100,00 % pertence ao sexo masculino.
Em relação a lavar e passar roupa é demonstrado que 53,33% dos idosos não
consegue lavar e passar a roupa, sendo em sua maioria do sexo masculino,
correspondendo a 57,14% deste percentual. 46,67% dos idosos entrevistados consegue
com ajuda parcial lavar e passar roupa, e nenhum refere conseguir passar lavar e passar
a roupa sem ajuda.
Em relação a tomar seus remédios no horário e dose corretos 60% dos idosos
refere tomar os remédios com ajuda parcial. Deste número 67,67% pertence ao sexo
feminino e apenas 33,33% pertence ao sexo masculino, dos idosos que não conseguem
tomar os remédios no horário correto, 67,67% pertence ao sexo masculino. Na categoria
usar o telefone é evidenciado que 46,67% dos idosos consegue com ajuda parcial
realizar esta atividade, sendo que 57,14% deste número é pertencente ao sexo feminino,
33,33% dos idosos consegue sem ajuda realizar atividade de usar o telefone.
No que se refere à atividade de preparar suas refeições, 53,33% dos idosos
participantes deste estudo refere realizar esta atividade sendo que 87,50% pertence ao
sexo feminino e apenas 14,29% ao sexo masculino. 40% dos idosos entrevistados não
consegue realizar esta atividade sendo que em sua maioria pertence ao sexo masculino
cerca de 71,43%.
Autores afirmam que para as AIVD, segundo o sexo não é um fator com
importância, porém as mulheres apresentam-se mais prevalentes do que os homens em
todas as classes (ARAÚJO et al., 2019) . Como é evidenciado por este estudo, não
apenas relacionando as tanto no estado mental do idoso quanto nas ABVD e AIVD.
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Tabela 5 – Escala de Atividades Instrumentais da Vida Diária quanto a frequência e porcentagem.
O senhor consegue ir a locais distantes,
usando algum transporte, sem necessidade de
Masculino
planejamento especial?

%

Total / %
Feminino

Com ajuda parcial

3 = 42,86%

4 = 57,14%

7 = 46,67%

Não consegue

3 = 50,00%

3 = 50,00%

6 = 40,00%

Sem ajuda

1= 50,00%

1= 50,00%

2 = 13,33%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

O senhor consegue arrumar a casa?

%

Total /%

Masculino

Feminino

Com ajuda parcial

3 = 75,00%

1= 25,00%

4 = 26,67%

Não consegue

3 = 75,00%

1 = 25,00%

4 = 26,67%

Sem ajuda

1 = 14,29%

6 = 85,71%

7 = 46,67%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

O senhor consegue fazer trabalhos
domésticos, como pequenos reparos?

%

Total / %

Masculino

Feminino

Com ajuda parcial

2 = 28,57%

5 = 71,43%

7 = 46,67%

Não consegue

3 = 100,00%

0 = 00,00%

3 = 20,00%

Sem ajuda

2 = 40,00%

3 = 60,00%

5 = 33,33%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

O senhor consegue lavar e passar roupa?

%

Total /%

Masculino

Feminino

Com ajuda parcial

3 = 42,86%

4 = 50,00%

7 = 46,67%

Não consegue

4 = 57,14%

4 = 50,00%

8 = 53,33%

Sem ajuda

0 = 00,00 %

0 = 00,00 %

0 = 00,00 %

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

O senhor consegue tomar seus remédios no
horário e dose corretos?

Com ajuda parcial

%

Total /%

Masculino

Feminino

3 = 33,33%

6 = 66,67%
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9 = 60,00%

Não consegue

4 = 66,67%

2 = 33,33%

6 = 40,00%

Sem ajuda

0 = 00,00%

0 = 00,00%

0 = 00,00%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

O senhor consegue usar o telefone?

%

Total /%

Masculino

Feminino

Com ajuda parcial

3 = 42,86%

4 = 57,14%

7= 46,67%

Não consegue

2 = 66,67%

1 = 33,33%

3 = 20,00%

Sem ajuda

2 = 40,00%

3 = 60,00%

5 = 33,33%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

O senhor consegue preparar suas refeições?

%

Total /%

Masculino

Feminino

Com ajuda parcial

1 = 14,29%

7 = 87,50%

8 = 53,33%

Não consegue

5 = 71,43%

1 = 12,50%

6 = 40,00%

Sem ajuda

1 = 14,29%

0 = 00,00 %

1 = 6,67%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

O senhor consegue fazer compras?

%

Total /%

Masculino

Feminino

Com ajuda parcial

3 = 42,86%

4 = 57,14%

5 = 33,33%

Não consegue

5 = 62,50%

3 = 37,50%

8 = 53,33%

Sem ajuda

1 = 50,00%

1 = 50,00%

2 = 13,33%

Total

7 = 100,00%

8 = 100,00%

15 = 100,00%

Fonte: Os autores (2019)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo correspondeu ao seu objetivo que foi analisar a capacidade
cognitiva dos idosos residentes na instituição de longa permanência e permitiu-nos
algumas constatações, dentre elas a evidencia de que os idosos do sexo feminino
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possuem maior independência, comparado ao sexo masculino, que foi apontado por
apresentar maior dependência em todas as escalas utilizadas.
Outra observação é de o idoso ao residir em uma instituição de longa
permanência, o idoso passa a não ter tanto contato com o mundo ao seu redor, além de
não exercer algumas atividades da vida doméstica como lavar, passar, cozinhar, pois
estas atividades são oferecidas pela própria instituição, fazendo parte do cuidado
integral e da assistência prestada ao idoso.
A avaliação cognitiva por meio da aplicação dos instrumentos é muito
importante para os profissionais da saúde, principalmente o enfermeiro que atua na
assistência direta ao paciente e com isso proporciona o cuidado de forma integral
pautados nas especificidades gerontológicas.

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Gleicy Karine Nascimento de et al . Capacidade funcional e fatores
associados em idosos residentes em comunidade. Acta paul. enferm., São Paulo , v. 32,
n.
3,
p.
312-318,
June
2019
.
Available
from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010321002019000300312&l
ng=en&nrm=iso>. Acesso em 07 Set. 2020.
Epub July 29, 2019.
https://doi.org/10.1590/1982-0194201900043.
AGUIAR, Bruna Menezes et al . Avaliação da incapacidade funcional e fatores
associados em idosos. Rev. bras. geriatr. gerontol., Rio de Janeiro , v. 22, n. 2,
e180163,
2019
.
Available
from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180998232019000200204&l
ng=en&nrm=iso>. Acesso em 07 Set. 2020.
Epub Aug 05, 2019.
https://doi.org/10.1590/1981-22562019022.180163.
DOMICIANO, Bruno Ricarth et al . Cognitive function of elderly residents in long-term
institutions: effects of a physiotherapy program. Rev. bras. geriatr. gerontol., Rio de
Janeiro ,
v. 19, n. 1, p. 57-70,
Fev.
2016 .
Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180998232016000100057&l
ng=en&nrm=iso>. Acesso em 07 Set. 2020.
https://doi.org/10.1590/18099823.2016.14137.
FARIAS-ANTUNEZ, Simone et al . Incapacidade funcional para atividades básicas e
instrumentais da vida diária: um estudo de base populacional com idosos de Pelotas,
Rio Grande do Sul, 2014. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 27, n. 2, e2017290, 2018.
.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223796222018000200307&ln

164

g=en&nrm=iso>.

Acesso

em

07

Set.

2020.

Epub

June

11,

2018.

https://doi.org/10.5123/s1679-49742018000200005.

FECHINE, Basílio Rommel Almeida. O processo de envelhecimento: as principais
alterações que acontecem com o idoso com o passar dos anos. Inter Science Place,
[S.L.], v. 1, n. 20, p. 106-132, 13 fev. 2012. Interscience Place.
http://dx.doi.org/10.6020/1679-9844/2007.
FONSECA, Vitor da. Papel das funções cognitivas, conativas e executivas na
aprendizagem: uma abordagem neuropsicopedagógica. Rev. psicopedag., São Paulo ,
v. 31, n. 96, p. 236-253,
2014 .
Disponível em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010384862014000300002
&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 07 set. 2020.
KATZ, S, et al.. Studies of illness in the aged. The index of ADL: a standardized
measure of biological ans psychosocial function. JAMA.196 3;185(12):914-9
KUSUMOTA, Luciana et al. Avaliação multidimensional do idoso. In: Aprender para
cuidar em enfermagem : situações específicas de aprendizagem[S.l: s.n.], 2015.
LEITE, Marinês Tambara et al . Capacidad funcional y nivel cognitivo de adultos
mayores residentes en una comunidad en el sur de Brasil. Enferm. glob., Murcia , v.
14,
n.
37,
p.
1-11,
jan.
2015
.
Disponível
em:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S169561412015000100001&ln
g=pt&nrm=iso>. Acesso em 08 set. 2020.
MARIN, Maria José Sanches; MAFTUM, Mariluci Alves; LACERDA, Maria Ribeiro.
Idosos com transtornos mentais: vivenciando o uso de psicofármacos. Rev. Bras.
Enferm., Brasília , v. 71, supl. 2, p. 835-843,
2018 .
Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672018000800835&ln
g=en&nrm=iso>. Acesso em 07 Set. 2020. https://doi.org/10.1590/0034-7167-20160159.
MANTOANI, Roberta Gulo Carlos; VASCONCELOS, Èrica Costa; FREITAS, Ana
Paula. Idosos com transtornos mentais: intervenção psicossocial em uma Instituição de
Longa Permanência. Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano,
Passo Fundo, v. 11, n. 1, p. 65-74, abr. 2014.
MELO, Denise Mendonça de; BARBOSA, Altemir José Gonçalves. O uso do MiniExame do Estado Mental em pesquisas com idosos no Brasil: uma revisão sistemática.
Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 20, n. 12, p. 3865-3876, Dec. 2015 .
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232015001203865&lng=en&nrm=iso>.
Acesso
em
07
Set.
2020.
http://dx.doi.org/10.1590/1413-812320152012.06032015.
PINTO, Andressa Hoffmann et al . Capacidade funcional para atividades da vida diária
de idosos da Estratégia de Saúde da Família da zona rural. Ciênc. saúde coletiva, Rio
de Janeiro , v. 21, n. 11, p. 3545-3555, Nov. 2016 .
Disponível em:

165

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232016001103545&ln
g=en&nrm=iso>. Acesso em 08 Set.
2020.
https://doi.org/10.1590/1413812320152111.22182015.
SOUZA, Luiz Carlos Aragão de. Equipe de saúde e o cuidado da saúde mental do
idoso. REVISTA PORTAL de Divulgação. 2015; (45):43-48.
SOUZA, Alessandra de et al . Conceito de insuficiência familiar na pessoa idosa:
análise crítica da literatura. Rev. Bras. Enferm., Brasília , v. 68, n. 6, p. 1176-1185,
Dec.
2015.
.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672015000601176&ln
g=en&nrm=iso>. Acesso em 07 Set. 2020.
http://dx.doi.org/10.1590/00347167.2015680625i.
SAMPAIO, Lucas Silveira et al. Cognição e capacidade funcional de idosos em
corresidência e morando sozinho. Cieh, Bahia, v. 1, n. 2, p. 1-6, set. 2015.
SINATO, Carolina Menezes, et al. Avaliação funcional do idoso. SECRETARIA
ESTADUAL DE SAÚDE. 2015;(2):5-31. Disponível em: http://www.sau
de.sp.gov.br/resources/ipgg/homepage/banner-central/ipggavaliacaofuncionaldoidoso
NUNES, Juliana Damasceno et al . Indicadores de incapacidade funcional e fatores
associados em idosos: estudo de base populacional em Bagé, Rio Grande do Sul.
Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 26, n. 2, p. 295-304, jun. 2017 . Disponível em:
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167949742017000200295&
lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 20 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.5123/s167949742017000200007.
XAVIER, André Junqueira et al . Orientação temporal e funções executivas na predição
de mortalidade entre idosos: estudo Epidoso. Rev. Saúde Pública, São Paulo , v. 44,
n.
1,
p.
148-158,
Fev.
2010
.
Disponivel
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102010000100016&ln
g=en&nrm=iso>. Acesso em 07 Set. 2020.
https://doi.org/10.1590/S003489102010000100016.

166

CAPÍTULO XIII
CONHECIMENTOS DE IDOSOS SOBRE SEXUALIDADE: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA
Luiz Alberto de Assis Brito 59; Viviane Cordeiro de Queiroz60; Ligia Brito dos Santos61;
Fabiana de Oliveira de Melo 62; Waléria Bastos de Andrade Gomes Nogueira 63.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-13

RESUMO:
A sexualidade na saúde do idoso é um tema importante a ser abordado, já que existe um
grande índice de morbimortalidade dessa população, principalmente pelos os riscos de
comprometimento com a saúde, tornando um problema de saúde pública. O idoso
precisa saber lidar com os desafios inerentes ao processo de envelhecimento, como as
alterações fisiológicas, que tornam o organismo mais susceptível às doenças e às
alterações psicológicas, que podem demandar o medo, a depressão e o isolamento
social, impedindo cada vez mais essa parcela da população expressar sua sexualidade.
Então é necessário o enfermeiro intensificar os estudos na área do envelhecimento, que
aborde não apenas o aparecimento das doenças, como também temáticas que
compreenda o idoso em uma visão holística, incluindo a sua sexualidade. Objetiva-se
com esse estudo identificar e analisar a produção científica acerca do conhecimento
sobre sexualidade de idosos. Trata-se de uma revisão integrativa de artigos científicos
indexados nas bases de dados, Scielo, Lilacs, Ibecs, Medline e PubMed, considerando
publicações a partir de janeiro de 2015 a dezembro de 2019, utilizando os seguintes
descritores: conhecimento (Knowledge), sexualidade (Sexuality), idoso (Elderly). De
2.324 artigos encontrados, 12 foram incluídos por preencherem os critérios de inclusão.
Dentre os 12 estudos selecionados, o ano de publicação 2015, 2016, 2018 apresentam 2
(16,7%) cada, e os anos de 2017 e 2019 foram 3 (25,0%) cada. No tocante a base de
dados, 6 (56,6%) foram encontrados na LILACS, 3 (20%) na PubMed, 1 (7,8%) na
SCIELO, 1 (7,8%) na MEDLINE e 1 (7,8%) na Ibecs. Há necessidade de redirecionar
maiores esforços no que refere à construção de conceitos que idealizem a pessoa idosa
como serem livres para vivenciar sua sexualidade, desprendida de estigmas culturais,
que estão enraizados socialmente.
PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento. Sexualidade. Idoso.
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INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o idoso é caracterizado
cronologicamente como sendo aquele indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos,
para países em desenvolvimento, e com 65 anos ou mais para países desenvolvidos
(BRASIL, 2019).
A população idosa também é classificada de acordo com a idade cronológica
dividindo em: idoso jovem 65 a 74 anos, Idoso de meia-idade 75 a 84 anos e idoso
velho com mais de 85 anos (BEARD et al., 2011).
Apesar da referência cronológica ainda ser a mais usada para contar o tempo de
vida das pessoas, existem orientação explícita, no sentido de que a dimensão do tempo
ou a idade, simplesmente, não pode ser delimitada fora do contexto socioeconômico
nem do espaço onde o indivíduo desenvolve suas relações sociais e de trabalho. Assim
sendo os critérios adotados pela Organización Mundial de la Salud (2012), preconizados
pela Política Nacional do Idoso (PNI - Lei n 8.842, de 4 de janeiro de 1994); e pelo
Estatuto do Idoso (Lei n 10.741, de 1 de outubro de 2003) é considerado idoso a pessoa
com idade a partir dos 60 anos (PAIVA, 2014).
O envelhecimento da população brasileira impactou e trouxe mudanças no perfil
demográfico e epidemiológico em todo país, produzindo demandas que requerem
respostas das políticas sociais, implicando novas formas de cuidado, em especial aos
cuidados prolongados e a atenção domiciliar. Associadas a esse quadro, ocorreram
mudanças na composição das famílias brasileiras, no papel da mulher no mercado de
trabalho, na queda da taxa de fertilidade e na nupcialidade, resultando em novos
desafios a serem enfrentados no cuidado à população idosa, dirigidos principalmente às
políticas de saúde, da assistência social e da previdência social (BRASIL, 2014).
O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores
de saúde, especialmente a queda de fecundidade, da mortalidade e o aumento da
expectativa de vida (CASTRO et al., 2013). Esta situação requer desafios para a
sociedade, principalmente na garantia da qualidade de vida desta população. O
entendimento da realidade de idosos sobre o tema sexualidade desmistifica os tabus e as
raízes culturais de natureza conservadora, e busca estudar essa demanda aprofundando o
conhecimento para melhor atendê-las prestando um serviço de excelência e qualidade.
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“A primeira atitude é entender que sexualidade não se extingue com a velhice,
sendo possível a manutenção da atividade sexual nessa etapa da vida, proporcionando
bem-estar e qualidade de vida às pessoas idosas” (OLIVEIRA et al., 2015). É de
fundamental

importância

desmistificar

conceitos

que

dificultam

o

melhor

aproveitamento do idoso nesta fase da vida, no que se vincula ao campo afetivo e
sexual. Portanto, são diversos sentidos subjetivos produzidos sobre a sexualidade,
podendo ser atravessados por histórias de vidas marcadas pelo fatalismo e pela
repressão de desejos e afetos (OLIVEIRA; NEVES; SILVA, 2018). Com o
envelhecimento, transformações fisiológicas acontecem, mas não são inibidoras da
atividade sexual, pois a capacidade de amar e de exercer práticas sexuais não tem limite
cronológico. O limite está no campo psicológico, no preconceito e na intolerância social
(OLIVEIRA et al., 2015).
Segundo Alencar et al., (2014), além das modificações fisiológicas que o corpo
apresenta com o decorrer dos anos e muitas vezes dificultando na prática sexual, a
cultura da “assexualidade” e o preconceito social com os mais velhos favorecem a
construção da sexualidade relacionada apenas aos mais jovens, repreendendo em idosos
desejos e vontades no campo sexual, que o medo e/ou vergonha não deixam
evidenciarem. Nos últimos anos houve uma revolução no conceito de sexualidade, o
que antes era visto como uma função apenas reprodutiva e que se reduzia ao ato sexual
ou a genitalidade, passou a ser visto de uma forma mais ampla, como fonte de prazer e
satisfação em todas as idades.
A sexualidade é uma dimensão inerente a cada pessoa, presente em todos os
aspectos da vida inclusive na velhice, e influencia individualmente o modo de cada um
se manifestar, comunicar, sentir e expressar (QUEIROZ et al., 2015). É necessário
perceber a terceira idade além das patologias e mudanças psicocomportamentais que
ocorrem nessa fase da vida, a fim de que haja uma desconstrução de ideias errôneas e
uma reestruturação dos serviços para proporcionar um cuidado integral à clientela idosa
(CASTRO et al., 2013).
Os fatores que interferem na sexualidade do idoso, remetem à importância da
atuação dos profissionais da saúde na educação sexual dos mais velhos, a fim de
contribuir, por meio de atividades educativas, para desmistificação que permeia o
exercício da sexualidade da população idosa” (ALENCAR et al., 2014). “Apesar desta
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visão mais ampla, a sexualidade no idoso sofre preconceitos tanto da sociedade, que
permeia estereótipos negativos, quanto do próprio idoso que sofre a influência desta
visão, da pressão familiar e do autoconceito negativo do envelhecimento” (BRASIL,
2016).
A educação em saúde é a estratégia na construção de conceitos que visualizem o
idoso como indivíduo livre, para vivenciar sua sexualidade desprendida de mitos e
preconceitos, que se solidificaram socialmente, sendo necessário considerar que essas
ações educativas devem envolver idosos e não idosos, pois o envelhecimento é inerente
ao ser humano e questões sobre a sexualidade precisam ser discutidas no percurso de
todas as etapas da vida. Portanto, a sexualidade permanece em construção ao longo da
trajetória do ser humano, e frente a este processo, destaca-se o papel do enfermeiro
como educador, inserindo a educação em saúde nos espaços de atuação profissional, no
que se refere à educação sexual (ALENCAR et al., 2014).
O presente estudo justifica-se pela necessidade de se compreender na literatura
as expressões da sexualidade em idosos. A partir da busca deste entendimento, os
profissionais de enfermagem, podem atuar de forma efetiva permitindo identificar
barreiras a partir destas expressões, como privacidade, atitudes dos profissionais, e as
limitações físicas e psicológicas estabelecidas (VENTURINI, 2017). Segundo Oliveira,
Neves e Silva (2018), a educação muito rígida em relação à sexualidade, as
transformações do corpo e a influência cultural, foram fundamentais para atribuir ao
idoso à incapacidade de ter uma vida sexual normal e ativa. E através disso, diversos
sentidos subjetivos são produzidos e atravessam histórias de vida marcadas pelo
fatalismo e pela repressão de desejos e afetos.
Para que possam ser alcançados os objetivos, neste estudo, considerou-se
pertinente o desenvolvimento de um questionamento para nortear o trabalho: Quais os
conhecimentos dos idosos sobre sexualidade? Para tanto, objetivou-se identificar e
analisar a produção científica acerca do conhecimento sobre sexualidade de idosos em
publicações indexadas na Scielo, Lilacs, Ibecs, Medline e PubMed.

METODOLOGIA
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Para melhor entendimento da escolha do referencial metodológico proposto, o
desenvolvimento deste estudo foi norteado pela apresentação do método, onde
inicialmente foram mencionadas algumas considerações acerca da pesquisa, baseada em
evidências e a seguir da revisão integrativa da literatura.
A investigação científica configura-se como um compromisso social,
fundamental no processo de educação e de assistência na saúde, uma vez que, permite
questionamentos a partir dos quais é possível reconstruir constantemente saberes e
fazeres. A enfermagem está inserida nesse contexto, uma vez que, anseia
cotidianamente o aprimoramento da assistência prestada, voltando-se para a qualidade e
reconhecimento científico da profissão (CUNHA; CUNHA; ALVES, 2014).
Para garantir rigor metodológico e a realização do presente estudo algumas
etapas foram seguidas: definição do tema ou questão da pesquisa; pesquisa da literatura
correspondente ou amostragem; identificação e avaliação das informações a serem
extraídas dos estudos; interpretação dos resultados e apresentação dos resultados da
pesquisa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Para chegar ao objetivo desse estudo, formulou-se a questão norteadora: quais as
evidências disponíveis na produção científica acerca dos conhecimentos dos idosos
sobre sexualidade?
Para identificar trabalhos científicos nacionais e internacionais publicados sobre
os conhecimentos dos idosos sobe sexualidade, foi realizada busca na base de dados da
Scielo, Lilacs, Ibecs, Medline e PubMed, sendo verificadas publicações on-line. Os
descritores utilizados para localizar as publicações foram as palavras-chave: idosos,
sexualidade, conhecimento. Para seleção da amostra, foram estabelecidos como critérios
de inclusão, trabalhos que abordassem o conhecimento dos idosos sobre sexualidade,
disponíveis na íntegra eletronicamente e publicados no período de 2015 a 2019.
Os critérios de exclusão utilizados foram: trabalhos que não abordassem a
temática escolhida, relacionados à pesquisa metodológica, além de artigos de reflexão,
artigos científicos que não estivessem disponíveis na íntegra eletronicamente.
Tendo em vista, o alcance e o impacto das informações divulgadas através
dessas bases de dados, principalmente no que dizem respeito à fidedignidade das
informações, estas foram utilizadas com o intuito de caracterizar a produção científica
nacional sobre a temática: conhecimentos dos idosos sobre sexualidade.
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A coleta de dados teve início no período de agosto de 2019 a março de 2020,
com a utilização dos descritores selecionados para a coleta de dados localizou-se um
total de 2.324 artigos nas bases de dados Scielo, Lilacs, Ibecs, Medline e PubMed.
Diante desse resultado iniciou-se a seleção dos artigos conforme o objetivo deste
estudo.
Para isso foi feita a leitura detalhada de todas as investigações identificadas,
visando verificar se os mesmos atendiam aos critérios previamente estabelecidos. Desse
modo, foi possível verificar que 1.310 não atendiam ao objetivo desta pesquisa, visto
que, não eram artigos escritos dentro do período de 2015 a 2019, não era nacional, a
temática central dos mesmos não estava direcionada ao objetivo do estudo proposto,
estavam repetidos nas bases de dados ou não contemplava a junção da temática.
Desse modo, a amostra foi composta de 12 pesquisas. As características dos
estudos que compõem a amostra foram apresentadas por meio de tabelas e gráficos para
melhor visualização destes. Para viabilizar a coleta de dados, foi elaborado um
instrumento, no qual estão contidas informações inerentes ao estudo, sendo usada a
abordagem quantitativa.
Os artigos selecionados foram dispostos em relação ao nível de evidência onde,
nesta revisão, foi empregado um sistema de classificação composto por três categorias
temáticas, sendo: sexualidade na visão do idoso, sexualidade na visão da idosa, atuação
da enfermagem na sexualidade do idoso.
De posse da integração dos dados dos estudos incluídos na revisão, os resultados
foram interpretados com base na sumarização obtida. A análise minuciosa de cada uma
das pesquisas, tendo como fio condutor as questões norteadoras desta revisão,
proporcionou uma melhor compreensão geral dos dados. Desse modo, as pesquisas
selecionadas foram analisadas, sintetizadas e discutidas de forma clara e concisa,
estabelecendo relações com a fundamentação teórico-prática da interface conhecimento
dos idosos sobre sexualidade.

RESULTADOS

172

Para caracterização dos artigos selecionados, cada um recebeu um código
designado pela letra A (artigo), acompanhada do número, segundo apresentado na
Tabela 1.

Tabela 1: Distribuição das publicações envolvidas na revisão integrativa de acordo com o número, título,
autor, objetivo (n = 12), no período de 2015 a 2019. João Pessoa/PB, 2020.
Nº
Título
Autor
Objetivo
Analisar como a equipe
Atuação
da
equipe
de
VENTURINI, L.; BEUTER,
de enfermagem atua
enfermagem
frente
à
M.; LEITE, M.T.;
A1
frente à sexualidade no
sexualidade
de
idosas BRUINSMA, J.L.; BACKES,
cotidiano das idosas
institucionalizadas
C.
institucionalizadas.
GOIS, A.B.;
Conhecer a percepção de
Percepção do Homem Idoso em
A2
SANTOS, R.F.L.; SILVA,
homens idosos acerca de
Relação a sua Sexualidade
T.P.S.; AGUIAR, V.F.F.
sua sexualidade.
SOUZA, C.L.;
GOMES, V.S.;
Analisar a percepção da
SILVA, R.L.;
mulher
idosa sobre
Envelhecimento, sexualidade e
SILVA, E.S.;
sexualidade e a prática
A3
cuidados de enfermagem: o
ALVES, J.P.;
do
cuidado
de
olhar da mulher idosa
SANTOS, N.R.;
enfermagem
nesse
REIS, V.N.;
contexto
FERREIRA, S.A.
A Sexualidade na Velhice:
Apreender
as
VIEIRA, K.F.L.;
Representações
Sociais
de
representações sociais
A4
COUTINHO, M.P.L.;
Idosos frequentadores de um
dos idosos acerca da
SARAIVA, E.R.A
Grupo de Convivência
sexualidade.
UCHÔA, Y.S.; COSTA,
D.C.A.;
SILVA JUNIOR, Identificar a percepção
A sexualidade sob o olhar da
A5
I.A.P.; SILVA, S.T.S.E.;
dos idosos acerca da
pessoa idosa
FREITAS, W.M.T.M.;
sexualidade.
SOARES, S.C.S.
Descrever a vivência da
sexualidade
por
mulheres idosas viúvas,
A vivência da sexualidade por
SOUZA, M.; MARCON, S.S.; frequentadoras de um
idosas viúvas e suas percepções
A6
BUENO, S.M.V.;
Centro de Convivência
quanto à opinião dos familiares
CARREIRA, L.
do Idoso, e verificar a
a respeito
percepção quanto à
opinião
dos
seus
familiares.
Avaliar o conhecimento
EVANGELISTA, A.R.;
Sexualidade
de
idosos:
e
a
atitude
dos
MOREIRA, A.C.A.;
conhecimento/atitude
de
enfermeiros
da
A7
FREITAS, C.A.S.L.; VAL,
enfermeiros da Estratégia Saúde
Estratégia Saúde da
D.R; DINIZ, J.L.;
da Família
Família
sobre
AZEVEDO, S.G.V
sexualidade na velhice.
Sexualidade na terceira idade:
CARLINI, F.;
PAULIN,
Descrever
os
análise dos comportamentos
M.C.D.F.O.; BERNARDES,
comportamentos sexuais
A8
sexuais de idosos cadastrados
C.A.; MOTA, É.C.;
e conhecimento prévio
em uma estratégia saúde da
SOUZA, L.P.
de idosos de uma
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família.

A9

A10

A11

A12

Estratégia Saúde da
Família sobre doenças
sexualmente
transmissíveis e aids.
Analisar
a
prática
CUNHA, L.M.; MOTA, W.S.; profissional de médicos
GOMES, S.C.; RIBEIRO
e
enfermeiros
da
Vovó e vovô também amam:
FILHO, M.A.; BEZERRA,
Estratégia Saúde da
sexualidade na terceira idade
I.M.P.; MACHADO,
Família no que se refere
M.F.A.S.; QUIRINO, G.S.
aos
aspectos
da
sexualidade em idosos
SANTOS, M.C.; NUNES, R.; Conhecer as percepções
Percepções e vivências
CRUZ, G.H.S.; SOUZA,
e vivências de idosos
de idosos sobre sua sexualidade
M.S.;
assistidos em um centro
BARBOSA, R.A.A.;
de
referência
para
LIMA, E.R.; TELES, M.A.B.; pessoas idosas
Comparar as atitudes e
os conhecimentos dos
Preditores das atitudes negativas
PEREIRA, D.; PONTE, F.;
jovens e de idosos, face
face ao envelhecimento e face à
COSTA, E.
ao envelhecimento e à
sexualidade na terceira idade
sexualidade na terceira
idade.
Descrever
o
Percepção de idosos sobre
DAMASCENO, K.M.B.;
conhecimento
e
sexualidade
acompanhados
MIGUEL, T.B.A.R.;
comportamento
de
numa unidade de atenção BORGES, J.A.M.; AGUIAR,
idosos
sobre
sua
primária em saúde
A.C.; REIS, P.A.M.
sexualidade.
Fontes: Scielo, Lilacs, Ibecs, Medline e PubMed, 2020.

Os dados expostos na Tabela 1 configuram a distribuição dos 12 artigos com
seus autores, onde nenhum se repetiu. O pequeno número de produções de artigos
escritos sobre o tema desse estudo mostra a deficiência que existe entre os profissionais
de saúde, sobretudo os de enfermagem.
Sobre a base de dados, 6 (56,6%) foram encontrados na LILACS, 3 (20%) na
PubMed, 1 (7,8%) na SCIELO, 1 (7,8%) na MEDLINE e 1 (7,8%) na Ibecs. A
distribuição deles por ano se dá conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2: Distribuição das publicações segundo a base eletrônica de dados no período de 2015 a 2019.
João Pessoa/PB, 2020.
Base de Dados
Ano
Scielo, Lilacs, Ibecs, Medline e PubMed
N
%
2015
2
16,7
2016
2
16,7
2017
3
25,0
2018
2
16,7
2019
3
25,0
Total
12
100%
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Fontes: Scielo, Lilacs, Ibecs, Medline e PubMed, 2020.

No decorrer do período estudado, as publicações não mantiveram uma
regularidade. Verifica-se que no ano de 2017 e 2019 ocorreu o maior número de
publicações.
Os artigos da amostra foram publicados em 8 periódicos distintos, sendo a maior
predominância de publicações de enfermagem, sendo escritos em sua maioria (8) por
enfermeiros e (2) por médicos conforme a tabela 3.
Esses números apontam uma maior necessidade de publicações, abordando o
conhecimento dos idosos sobre a sexualidade, pelas revistas, em particular, as de
enfermagem.

Tabela 3: Distribuição dos artigos segundo o título do periódico indexado no período de 2015 a 2019.
João Pessoa/PB, 2020.
Periódicos
N
%
Revista Saúde Pública
1
10
Esc. Anna Nery Rev Enfermagem
2
20
Revista Brasileira de Enfermagem
2
20
Interface
1
10
Revista Gaúcha de Enfermagem
1
10
Jornal de Pediatria
1
10
ACTA Paulista de Enfermagem
1
10
Revista Eletrônica de Enfermagem
1
10
Total
10
100%
Fontes: Scielo, Lilacs, Ibecs, Medline e PubMed, 2020.

DISCUSSÃO
Sobre a sexualidade na visão do idoso, conforme os resultados dos estudos
pesquisados, um estudo descritivo de abordagem qualitativa, realizado com 10 idosos,
por meio de uma entrevista semiestruturada, em uma Unidade Municipal de Saúde de
Belém, estado do Pará, no período de setembro a outubro de 2016, utilizou-se o método
de análise de dados de Strauss e Corbin. A maioria dos idosos estava na faixa etária
entre 60 e 75 anos, casados e nível fundamental de ensino. A análise das entrevistas
evidenciou três categorias: visão do homem idoso sobre conceitos em sexualidade;
sexualidade e seu desenvolvimento pelo homem idoso; e a prática sexual e sua
importância para o homem idoso. Percebeu-se um déficit no conhecimento sobre a
sexualidade. As alterações biológicas (doenças coronárias), fisiológicas (disfunção
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erétil), patologias (alterações na próstata) e preconceito da família e sociedade foram
identificados como obstáculos (GOIS et al., 2017).
As alterações biológicas e fisiológicas podem vir a afetar o indivíduo como um
todo, tornando imprescindível a ampliação dos mecanismos de entendimento sobre
sexualidade na terceira idade, bem como alerta para a necessidade de repensar a
vivência dessa realidade pela pessoa idosa, atentando para o fato de que, não se deve
conceber a sexualidade enquanto ato exclusivamente sexual, afinal, esta é uma
conceituação repleta de estigmas e reducionismo (PIXER et al., 2015).
Preconceito por parte da família e sociedade e disfunção erétil como entraves
significativos da sexualidade dos idosos. Quanto ao preconceito por parte de familiares
e sociedade, ressalta-se que a discussão acerca de sexualidade na faixa etária
supracitada possui vieses significativos, por vezes até ignorada. Ratifica-se que o
público idoso deve ser visto como pessoas que possuem anseios e necessidades no que
compete a vivência da sexualidade (MASCHIO et al., 2011).
Estudo com 30 idosos frequentadores de um grupo de convivência localizado em
João Pessoa-PB, mostra que os conteúdos representacionais abordaram os elementos
constituintes da sexualidade, as mudanças decorrentes do envelhecimento, a
importância das vivências sexuais para a pessoa idosa, bem como a percepção negativa
dessas práticas por parte da sociedade em geral. Observou-se que as representações
sociais da sexualidade apresentaram-se de forma semelhante à descrição científica, e
que doenças e alterações fisiológicas seriam os fatores para não mais se relacionarem
sexualmente (VIEIRA et al., 2016).
Estudo realizado no Rio de Janeiro corrobora com os achados da pesquisa, que
expõe que a presença de patologias, tanto no idoso como também no companheiro, foi
razão citada para falta ou redução da relação sexual, sobretudo quando a enfermidade
acontece no homem, uma vez que atinge a virilidade masculina. Ainda esse estudo teve
como objetivo analisar a predomínio da Disfunção Erétil (DE), através do inventário de
saúde sexual, no qual 124 idosos que fizeram angiografia coronária mostrou que 31%
não tem atividade sexual entre os homens com diagnóstico de Doença Arterial
Coronariana (DAC) (MARQUES et al., 2015).
Há muitos séculos que a igreja, a escola e a mídia, influenciam na sexualidade
do indivíduo como um todo, e de forma ainda mais severa nos idosos. O sexo por anos
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foi visto e ainda é visto como algo impuro, imoral, inaceitável e feito apenas para
procriação e não ao prazer propriamente dito. Esse tipo de posicionamento incute na
mente dos que tem a vida pautada em princípios religiosos, que o sexo é algo para
jovens e com o objetivo de reprodução, não podendo o idoso praticá-lo por se sentirem
culpado. Essas ideias acabam por restringir diálogos entre pais e filhos, entre pacientes e
profissionais de saúde, uma vez que esse tema se torna oculto, inabordável, e não
‘’vivenciável’’ na velhice (ARAÚJO; ZAZULA, 2015).
Esse tipo de posicionamentos e até de direcionamentos instrucionais por assim
dizer, é sem dúvidas um limitador de possibilidades na sexualidade, que trazem a
concepção de sexo apenas na idade jovial, não tendo estímulo algum vivenciar na idade
mais avançada. Erroneamente esse conceito é divulgado. Desta forma, os idosos passam
a serem vítimas de uma sociedade arcaica e cheia de preconceitos e valores
estigmatizados no qual quem mais perde nessa relação é o próprio idoso (VIEIRA,
2016).
Os idosos relatam que mesmo frente a disfunções sexual, eles não procuram o
profissional de saúde, expondo que esses profissionais não estão preparados para tirar
suas dúvidas e esclarecer seus conflitos. É função do profissional de saúde averiguar a
história sexual do paciente, levando em consideração que exista uma inter-relação entre
paciente e terapeuta. Há sim uma grande negligência por parte dos profissionais no
âmbito da saúde, onde o paciente é observado enquanto queixa ou doença e não na sua
integralidade. Devido a isso, verificou-se que apenas 1/5 dos idosos têm esses
profissionais como fonte de informação, e os demais tem a televisão como principal
fonte de conhecimento e informação (QUEIROZ et al., 2015).
Os dados expostos no artigo acima corroboram com os dados da literatura que
expõe que os idosos dizem não saber diferenciar sexo de sexualidade, restringindo ao
ato sexual e reprodução. Essa é uma concepção equivocada, já que todos os seres
humanos nascem como sujeitos sexuados e desfrutam da sexualidade de maneira
diferente de acordo com cada etapa da vida, inclusive os idosos (ALENCAR et al.,
2014).
Pesquisa qualitativa descritiva, com 50 mulheres idosas de Guanambi – Bahia,
afirma que as idosas têm receio de falar sobre sexualidade, principalmente com os
profissionais da saúde. Pelas próprias influências da sociedade, muitas vezes excluem
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essa temática do cuidado da saúde da mulher idosa, elas também relatam alterações
hormonais após a menopausa, diminuindo também a libido e devido a esses fatores elas
não tem vida sexual ativa (ARAÚJO; ZAZULA, 2015).
A sexualidade das idosas é afetada sim pela menopausa e todas as alterações
hormonais advindas desse período, no qual há sim uma queda da produção dos
hormônios pelos ovários, a vagina e pele ficam exponencialmente secas, a lubrificação
vaginal baixa, ocorrendo a dispaurenia, as contrações vaginais estão mais fracas e em
menor proporção, fazendo com que o orgasmo seja menor. Todos esses fatores
associados contribuem para a diminuição da libido e por consequência do desejo sexual
(MOLINA, 2016).
Outro estudo vai de confronto, afirmando que é uma concepção errada de que no
climatério e na menopausa a sexualidade se esgota, e isso se pautando no conceito de
que a atração somente acontece com o encanto da juventude e virilidade física
(CARLINI, 2017). Também em discordância com a atual pesquisa o Caderno de
Atenção Básica do Ministério da Saúde, diz que 65% das mulheres, devido à
menopausa, apresentam redução da libido sexual e lubrificação. Mas, a vida sexual
continua ativa (PIXER et al., 2015).
Corroborando com os dados da atual pesquisa, estudo realizado em São Paulo
fala que a presença do parceiro sexual é descrita como fator positivo para ininterrupção
das relações sexuais, e isso colabora convenientemente para abstinência sexual das
mulheres, uma vez que elas estão mais predispostas a ficarem viúvas à frente do
homem. Quando há o parceiro sexual, a vontade de cultivaras relações sexuais
ocorreram em 75% dos idosos, em uma totalidade de 162 participantes, quando há a
ausência desse parceiro fixo, verifica-se decaimento expressivo das relações sexuais, em
que apenas 14% citam o desejo sexual ainda é mantido (CARLINI, 2017).
A vulnerabilidade dos enfermeiros frente à abordagem da sexualidade também é
expressa pela literatura, no qual vai totalmente de encontro com a atual pesquisa. É
primordial que a equipe de saúde seja treinada, capacitada, devidamente instruída, para
que não apenas a técnica seja aprendida de como lidar com pessoas idosas, mas como
abordá-las de maneira individual e humana, levando em consideração as especificidades
de cada um (ROBINSON; DAVIS, 2015).
Estudo realizado no Ceará verificou que 75% dos enfermeiros não realizaram
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educação em saúde sobre sexualidade com grupo de idosos. Desta forma, é
indispensável que os profissionais de saúde apostem em práticas inovadoras, tais como
as metodologias ativas para trabalhar essa temática, permitindo com que o indivíduo se
torne mais decisivas e assertivo diante da resolução dos problemas, além de favorecer o
fortalecimento do saber através das experiências vivenciadas. Estudo de intervenção em
grupo de idosos mostrou que o nível de conhecimento, atitude e prática sobre
sexualidade dos idosos ainda é baixo, e que a utilização da educação em saúde de forma
coletiva cooperou para modificar de maneira positiva a visão dos idosos sobre seu
processo de envelhecimento e sexualidade (EVANGELISTA et al., 2019).
Os dados supracitados permitem falar que a atitude dos enfermeiros frente à
sexualidade dos idosos deve ser sim aprimorada, uma vez que se verifica que os
enfermeiros ainda detêm atitudes bastantes “conservadoristas” frente a esse tema.
Observou-se ainda que a dificuldade em se falar sobre sexualidade ainda causa
constrangimento e incumbem crenças e valores pessoais retratam lacunas da formação
acadêmica e profissional (EVANGELISTA et al., 2019).
Infelizmente, nessa fase da vida dos idosos, a sexualidade não é debatida, é por
vezes ignorada. Esses indivíduos carecem de serem vistos como pessoas normais que
ainda sentem desejos e possuem necessidades sexuais. Contudo, é prioritário que
medidas de políticas públicas de saúde voltadas para a sexualidade dos idosos sejam
acionadas, para que ocorram programas e movimentos voltados a essa temática, no qual
os profissionais de saúde atinjam a desconstrução de mitos, fábulas, crenças, tabus e
preconceitos que circundam essa população específica (NOTHAFT et al., 2014).
Para prestar atendimento de maneira imparcial aos idosos, os profissionais
precisam estar preparados devidamente. Existe uma grande carência de capacitação pra
esses profissionais, relacionado ao cuidado do idoso e sua sexualidade. Com
profissionais despreparados, sem técnica e treinamento adequado, fica impossível
conseguir presta um cuidado integral, conforme preconiza as diretrizes do SUS
(NOTHAFT et al., 2014).

CONCLUSÃO
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Uma limitação na construção deste foi à dificuldade de encontrar estudos no
Brasil voltados à sexualidade do idoso que obedecesse aos critérios de inclusão deste.
Ressaltando a importância da construção de novos estudos para ampliação do
conhecimento à cerca da sexualidade dos idosos, de com evidências claras para que
contribuam de maneira efetiva para a construção do saber na enfermagem,
principalmente enquanto ciência que é, e para consolidar a prática baseada em
evidências.
Os resultados dessa pesquisa assinalaram que a sexualidade não vem sendo
vivenciada por grande parte dos idosos incluídos nas pesquisas, mesmo sabendo da
importância da sexualidade para uma boa qualidade de vida na velhice, é primordial o
entendimento da forma como os idosos a percebem e vivenciam, daí surge a
necessidade imperativa de novos estudos voltados a essa temática, e de capacitação por
parte dos enfermeiros para auxílio dessa população.
A importância do trabalho do enfermeiro junto a essa população é
imprescindível, munido de conhecimento científico, prática consolidada em evidências,
técnicas respaldadas para o atendimento desses idosos de maneira humana,
compromissada, técnica e científica. Para que esses idosos possam conseguir enfrentar
com mais naturalidade os desafios vivenciados no seu dia a dia frente à sexualidade.
A pessoa idosa vivencia sua sexualidade com muitos preconceitos, estigmas,
mitos e até mesmo desconhecimento. Tudo isso por parte deles mesmos, da família e da
comunidade que estão inseridos. Esses aspectos levam a refletir que são necessárias
novas discussões e estudos em relação ao tema, tendo em vista a necessidade de que
políticas públicas sejam reestruturadas totalmente voltadas ao idoso, direcionadas à
sexualidade.
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CAPÍTULO XIV
CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DE GESTANTES ACERCA DO
PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO: REVISÃO INTEGRATIVA
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DOI – capítulo: 10.47538/AC-2020.07-14

RESUMO:
A boca é a porta de entrada para muitas doenças e, por isso, necessita ser tratada junto
com a saúde geral da mulher. A gestação constitui um processo biológico natural na
vida da mulher. Todavia, neste período, ocorrem mudanças fisiológicas no organismo
da gestante que refletem também na saúde oral. Estudos evidenciam a relação existente
entre a condição de saúde da cavidade oral e a saúde geral do corpo, bem como as suas
implicações no feto. Logo, as gestantes devem procurar especialistas para fazer o prénatal odontológico. A equipe multiprofissional irá orientar, acompanhar, avaliar e
desmistificar crenças e preocupações. Analisar os benefícios da assistência à gestantes
na atenção básica, como também, discutir sobre os conhecimentos, atitudes e práticas
de gestantes a cerca da assistência odontológica na atenção primária à saúde. O presente
estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, no qual foram consultadas as
plataformas de dados da literatura científica, BBO, LILACS, MEDLINE, BVO, e
selecionados estudos que abordam o assunto em questão. Os critérios de inclusão são
estudos disponíveis na integra, em open acess, de 2007 a 2019, publicações originais
nas línguas portuguesa e inglesa que abordaram o assunto em apreço. Os critérios de
exclusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto completo, resenhas. Dentre
os estudos encontrados, foram selecionados e discutidos artigos que se enquadraram nos
critérios pré-estabelecidos. Após serem escolhidos, lidos e analisados para melhor
compreensão, foram retirados 12 artigos das bases supracitadas e discutiu-se como a
equipe interdisciplinar da ESF, pode influenciar na oferta, procura e adesão a esse
cuidado, bem como o grau de conhecimento de gestantes quanto à prevenção,
conseqüências e oportunidade de tratamento. Recomenda-se a realização de novos
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estudos com maiores amostras, maior padronização das técnicas, para uma melhor
exposição e comparação de diferentes abordagens terapêuticas, pois o propósito é trazer
qualidade de vida gestantes durante a gravidez.
PALAVRAS-CHAVE: Gestantes. Pré-natal. Odontologia. Conhecimentos. Atitudes.
Práticas em Saúde.

INTRODUÇÃO
Visando garantir o bem-estar da gestante e orientá-la quanto aos cuidados
odontológicos, o Ministério da Saúde recomenda, em seu manual de assistência à saúde
durante o pré-natal, que a gestante deve ser referenciada ao atendimento odontológico
como uma ação complementar. O estabelecimento precoce de hábitos saudáveis de
higiene bucal e dieta alimentar devem ser enfatizados durante a gestação.Nesse sentido,
consultas odontológicas e tratamento dental são necessários no decorrer do período prénatal, não devendo ser interrompidos durante a gravidez e sim incentivados(20,29,4).
Durante o período da gravidez ocorrem mudanças fisiológicas e psicológicas que
podem repercutir na cavidade oral, tornando a gestante susceptível ao aparecimento ou
incremento de problemas bucais. A gravidez é um período fisiológico complexo. Nele,
além das mudanças físicas e emocionais, existem crenças e mitos envolvendo a saúde
do binômio mãe-filho. Entre elas, encontra-se a atenção odontológica tida como
prejudicial e contra-indicada (CODATO; NAKAMA; MELCHIOR, 2008).
Como bem pontuou Costa (2002), o folclore popular é rico em atributos
negativos em relação ao tratamento odontológico na gravidez como: "a cada gravidez,
perde-se um dente"; "há enfraquecimento dos dentes da mãe porque o feto retira cálcio
deles", preocupações com a formação do feto ou até a perda do mesmo devido ao uso de
anestésico odontológico. A maioria dos medos, embora sem suporte científico,
contribuem para o afastamento da gestante da atenção odontológica.
Dúvidas sobre a oportunidade de atenção odontológica durante o período
gestacional podem estar relacionadas à insegurança quanto à indicação dessa prática e
também à baixa percepção de necessidades, entre as quais a falta de interesse, o
comodismo, o esquecimento, ao fato de não gostar de dentista ou nem pensar em ir ao
dentista durante a gravidez. Além dessas dificuldades soma-se o medo de adesão ao
tratamento odontológico por parte das grávidas e o receio de alguns profissionais em
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prestar o atendimento a essas pacientes (UNFER; SALIBA, 2000; VASCONCELOS et
al., 2012).
Enfatiza-se a ideia da multidisciplinaridade como adjuvante para quebra de
mitos arraigados na população e nas classes médica e odontológica. Uma participação
em conjunto entre médico, dentista e enfermeiro se faz necessário para o sucesso e
integralidade do tratamento (RIGO; DALAZEN; GARBIN, 2016).
Em consulta prévia às principais bases da literatura identificamos uma lacuna de
estudos no tocante ao enfoque sobre conhecimentos, atitudes e práticas das gestantes
durante a gestação no que concerne os pré-natais odontológico. Dessa constatação
surgiu a proposta de analisar os estudos com evidências científicas relevantes sobre o
tema.
Neste prisma, a Estratégia de Saúde da Família ( ESF) torna-se essencial para o
acolhimento desta clientela, visto que vários estudos, foram desenvolvidos sobre essas
temática do pré-natal odontológico. Entretanto, a perspectiva, do presente

estudo

contribuiu na identificação dos conhecimentos, atitudes e práticas de saúde oral de
gestantes a fim de enfatizar o valor da educação em saúde bucal como propulsora da
mudança de hábitos em saúde, apoiando-as na conquista de sua autonomia mediante
ações que objetivam a apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-doença,
incluindo fatores de risco e proteção à saúde bucal, como forma de ampliar a adesão ao
pré-natal odontológico o que realça a sua relevância.

METODOLOGIA
Para a realização deste estudo, optou - de pela revisão integrativa da literatura
(RI), fundamentada nos estudos de Whittemore e Knalf (2005) e Mendes, Silveira e
Galvão (2008).
Segundo, Sousa; Silva; Carvalho (2010), revisão integrativa constitui um estudo
realizado por meio do levantamento bibliográfico, sendo um método que permite uma
análise da síntese do conhecimento e a aplicabilidade dos seus resultados na prática a
fim de sintetizar os resultados de pesquisas a respeito de um assunto ou questão
delimitada, de modo sistematizado e ordenado, o qual irá contribuir para o
aprofundamento do conhecimento do tema proposto, de modo que permita a busca, a
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avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis do tema investigado, sendo o seu
produto final o estado atual do conhecimento do tema investigado (MENDES,
SILVEIRA; GALVÃO, 2008), sendo considerado um importante recurso metodológico,
uma vez que se trata de uma metodologia enraizada na Prática Baseada em Evidências
(PBE), que se encontra em franco desenvolvimento em todas as disciplinas da área da
saúde (SOUSA; SILVA; CARVALHO, 2010).
A pesquisa abrangeu as seguintes etapas: identificação do tema e seleção questão
norteadora da pesquisa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de estudos;
definição das informações que serão extraídas dos estudos selecionados; avaliação dos
estudos incluídos; interpretação dos resultados; apresentação da revisão (MENDES;
SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Para guiar o presente estudo, formulou-se a seguinte questão: Quais as
evidências científicas sobre os conhecimentos, atitudes e práticas de gestantes acerca da
assistência odontológica no período de 2007 a 2019? Como método para encontrar as
respostas para a pergunta norteadora e escolha dos descritores na Medical Subject
Headings (MeSH) adequados, foi utilizada a estratégia Population, Variables and
Outcomes (PVO) para a busca dos artigos (quadro 1).

Quadro 1 – Descritores localizados no MeSH para os elementos da pergunta do estudo de acordo com a
estratégia PVO. Crato – CE, Brasil, 2018.

Itens da estratégia

Componentes

Descritores de assunto

Population

Gestantes; pré-natal

Pregnant Women

Variables

Conhecimentos, Atitudes
e Prática em Saúde

Health Knowledge,
Attitudes, Practice

Outcomes

Saúde Bucal

Dental Health

Fonte: Elaboração própria.

LEVANTAMENTO NAS BASES DE DADOS
Na estratégia de busca, levantou-se estudos em artigos originais nas bases de
dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
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(LILACS); Bibliografia Brasileira de Odontologia (BBO); Medical Literature Analysis
and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE), por meio dos seguintes descritores em
ciências da saúde do MESH (Pregnant Women , Health Knowledge, Attitudes, Practice
, Dentall Care), com suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa e utilizando-se
o método de busca avançada.Foi realizado um cruzamento com o operador booleano
and para a agregação com os descritores como método de busca: PregnantWomen AND
Health Knowledge, Attitudes, Practice AND Dentall Care, resultando em 192 estudos.
Esses estudos resultaram da confluência entre as bases de dados pesquisadas para
serem, posteriormente,submetidos aos critérios de inclusão previamente definidos .
A pesquisa nas bases de dados ocorreu entre os meses de Julho a Outubro de
2019. Os critérios para inclusão das publicações foram: artigos disponíveis
eletronicamente na íntegra para dowloand em “open acess” que abordassem a temática
em questão, a época, voltados ao cenário de estudo. Apenas estudos em formato de
artigo e publicados em português ou inglês no período de Janeiro de 2007 a Outubro de
2019, referentes ao tema.
Os critérios de exclusão foram: estudos duplicados, não disponíveis na íntegra,
fora do período de interesse, temática ou cenário nacional em apreço, formato diferente
de artigo. A busca foi feita por um único revisor que avaliou os resumos e selecionou os
artigos que seguiram os critérios de elegibilidade.
Todos os estudos identificados por meio da estratégia de busca foram
inicialmente avaliados por meio da análise dos títulos e resumos. Nos casos nos quais
esse expediente não resultou suficiente para definir a seleção inicial, procedeu-se à
leitura da íntegra da publicação.
Foram identificados 192 artigos e submetidos aos critérios de exclusão,
resultando da confluência entre as bases, 12 estudos que retratam a temática do estudo
com o objetivo de aferir os conhecimentos, atitudes e práticas de gestantes sobre a
importância do pré-natal odontológico com o objetivo de produzir evidência científica
relevante para responder à questão norteadora.

ETAPAS DE EXTRAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
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O instrumento, baseado no estudo de Mendes; Silveira; Galvão, (2008), foi
elaborado com a finalidade de extrair e selecionar os dados dos estudos incluídos, era
composto dos seguintes itens: (1) O texto diferencia RI de outros tipos de revisão ?; ( 2)
Qual o conceito utilizado?; (3) Critérios de estruturação metodológica; (4) Etapas para
desenvolver a RI; (5) Indicação de critérios para o check-list da RI. Nas etapas de
extração e análise dos resultados dos estudos foram realizadas por dois revisores
atuando de forma independente.
Utilizou-se um check-list de elaboração própria para extração de dados, o qual
foi dividido em duas partes: a primeira contendo as variáveis sobre a identificação e
caracterização dos estudos, como título, autores, base de indexação, ano e periódico de
publicação, nível de evidência científica do método do estudo e a segunda contendo
categorias temáticas sobre os aspectos do conhecimento, atitudes e as práticas das
gestantes em relação à gestação.
A análise dos estudos selecionados, em relação ao delineamento de pesquisa,
pautou-se pelo estudo de Whittemore; Knalf (2005), sendo que tan to a análise quanto a
síntese dos dados extraídos dos artigos foram do tipo teórica, realizadas de forma
descritiva, possibilitando observar, contar, descrever e classificar os dados, com o
intuito de reunir o conhecimento produzido so bre o tema explorado na revisão.
A seguir, os resultados foram interpretados e discutidos de maneira critica e
descritiva, expostos por meio de quadros em categorias temáticas, onde posteriormente
foram discutidos com base na literatura atual pertinente. O instrumento, baseado no
estudo de Mendes; Silveira; Galvão, (2008), foi elaborado com a finalidade de extrair e
selecionar os dados dos estudos incluídos, era composto dos seguintes itens: (1) O texto
diferencia RI de outros tipos de revisão?; (2) Qual o conceito utilizado?; (3) Critérios de
estruturação metodológica; (4) Etapas para desenvolver a RI; (5) Indicação de critérios
para o check-list da RI.
Foi utilizado o fluxograma do Preferred Reporting Itens for Sistematic
Reviewand Meta-Análises (PRISMA), (MOHER et al., 2015), para demostrar as etapas
da busca, seleção, elegibilidade, exclusão dos estudos, conforme a figura 1, a seguir:
O fluxograma, segundo o Protocolo de PRISMA, é composto pelas seguintes
etapas: identificação dos artigos encontrados nas bases de dados; seleção dos estudos;
critérios de elegibilidade; artigos incluídos e excluídos (MOHER et al., 2015).

188

Análoga à análise dos dados das pesquisas convencionais, esta fase demanda
uma abordagem organizada para ponderar o rigor e as características de cada estudo. A
experiência clínica do pesquisador contribui na apuração da validade dos métodos e dos
resultados, além de auxiliar na determinação de sua utilidade na prática.
A Prática Baseada em Evidências focaliza, em contrapartida, sistemas de
classificação de evidências caracterizados de forma hierárquica, dependendo da
abordagem metodológica adotada. Para auxiliar na escolha da melhor evidência
possível, propõe-se uma hierarquia das evidências, segundo o delineamento da pesquisa,
que é um dos itens a serem analisados nesta fase (SOUSA; SILVA; CARVALHO,
2010).
Realizou-se a categorização dos estudos por níveis de evidência constituindo
uma amostra em seis níveis: (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).


Nível 1: evidências resultantes da meta-análise de múltiplos estudos clínicos
controlados e randomiza dos;



Nível 2: evidências obtidas em estudos individuais com delineamento
experimental;



Nível 3: evidências de estudos quase-experimentais;



Nível 4: evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou com
abordagem qualitativa;



Nível 5: evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência;



Nível 6: evidências baseadas em opiniões de especialistas.
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Figura 1 – Fluxograma do processo de busca e seleção dos artigos por meio de cruzamentos dos MeSH
junto às bases de dados. Crato – CE, Brasil, 2019.

Fonte:Elaboração própria.

RESULTADOS
AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS
A pesquisa foi composta por 12 artigos conforme apresentado na figura 1, aonde
a análise iniciou-se com a identificação dos dados referentes aos autores, anos de
publicação, título do artigo, periódico/base de dados. Foram classificados também
conforme os níveis de evidências científica dos métodos dos estudos analisados,
conforme o quadro 2 , a seguir:

Quadro 2 – Características dos estudos em relação aos dados de identificação. Crato – CE, Brasil, 2019.
Nível de
Autores/Ano
Título do artigo
Base
Periódico
evidência
BAKER et al.,

Pregnant Women's Infant Oral
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MEDLINE

Maternal and

4

2016

Health Knowledge and Beliefs:

Child Health

Influence of Having Given

Journal

Birth and of Having a Child in
the Home
An evaluation of the
HESLEHURST et
al., 2015

implementation of maternal
obesity pathways of care: a

MEDLINE

mixed methods study with data

PLoS ONE
(Online)

6

integration.

LUCAS;
CHARLTON;
YEATMAN, 2014

Nutrition advice during
pregnancy: do women receive
it and can health professionals

Maternal and
MEDLINE

Child Health

6

Journal

provide it?
Conhecimentos e práticas em

MOURA;

saúde bucal de mães que

MOURA;

frequentaram um programa

TOLEDO, 2007

odontológico de atenção

LILACS

Ciência & Saúde
Coletiva

1

materno-infantil

BOGGESS et al.,
2010

Oral hygiene practices and
dental service utilization

MEDLINE

J Am Dent Assoc

2

MEDLINE

Int J Dent Hyg

2

among pregnant women.

AI-

Survey of medical doctors'

HABASHNEH;

attitudes and knowledge of the

ALJUNDI;

association between oral health

ALWAELI, 2008

and pregnancy outcomes.
Diagnóstico educativo sobre

MARTÍNEZ et al.,

salud bucal en embarazadas y

2013

madres con niños menores de

LILACS

Revista Cubana
de Estomatología

3

un año

SILVA;
MARTELLI, 2009

Promoção em saúde bucal para
gestantes: uma revisão de
literatura

Revista
BBO

Odontologia
Clínico-Científica
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4

KLOETZEL et al.,
2012

Oral health in pregnancy:
educational needs of dental

Journal of the
MEDLINE

Public Health

professionals and office staff.

Dentistry

Oral health promotion

Community

VAMOS et al.,

interventions during

2015

pregnancy: a systematic

MEDLINE

review.

Dentistry and
Oral

5

4

Epidemiology

Conhecimentos e práticas de
saúde bucal de gestantes
LOPES et al. 2016

usuárias dos serviços de saúde

LILACS

em São Luís, Maranhão, 2007-

Epidemiologia e
serviços de saúde

4

2008

CATARIN et al.
2008

Conhecimentos, práticas e
acesso a atenção à saúde bucal

MEDLINE

durante a gravidez

Revista Espaço
para a saúde

3

Fonte: Elaboração própria.

DISCUSSÃO
Sabe-se que a mulher, como multiplicadora de atitudes e promotora de hábitos
dentro do cerne familiar, deve ser sensibilizada com atividades de promoção da saúde e
prevenção de doenças. Além disso, o estado gravídico pode provocar alterações
psicológicas, possibilitando que a mulher esteja mais propícia a receber e a adotar
hábitos positivos de saúde.
O desenvolvimento de perspectivas compartilhadas entre profissionais de saúde
e gestantes facilita uma implementação efetiva das intervenções voltadas para a saúde
bucal. Intervenções pré-natais de saúde bucal podem impactar positivamente a saúde
bucal da mãe e da criança, embora existam informações limitadas sobre como melhor
educar as gestantes sobre a saúde bucal infantil (BAKER et al, 2016; AIHABASHNEH; ALJUNDI; ALWAELI, 2008).
Particular atenção deve ser dada às diferenças de prioridades entre os
profissionais de saúde e as gestantes para o desenvolvimento das vias de cuidado, assim
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como nas distintas perspectivas a respeito de como ocorre e a abordagem de práticas de
cuidado rotineiras (HESLEHURSTet al., 2015).
A educação em saúde poderá possibilitar ao usuário a mudança de hábitos de
saúde, apoiando-o na conquista de sua autonomia, constituindo-se de ações que
objetivam a apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-doença, incluindo
fatores de risco e proteção à saúde bucal (BRASIL, 2004, p. 12).
Frequentemente, as mulheres não recebem assistência em saúde bucal durante a
gravidez, quando referem a falta de tempo e de recursos para o acesso às UBS como as
principais dificuldades de acesso (LUCAS; CHARLTON; YEATMAN, 2014).
Em um estudo realizado na capital do estado do Maranhão, Lopes et. al. (2016)
identificou, contudo, um baixo percentual de gestantes que procuravam atendimento
pré-natal odontológico, o que evidencia relevante falta de interesse, talvez pela falta de
integração entre o cuidado pré-natal medico com o odontológico, como reforça o estudo
de Silva; Martelli (2009), quanto à assistência odontológica, na cidade de Santa Maria
no Rio grande do Sul, observou que a maioria das mulheres que foram entrevistadas não
tinha recebido informações a respeito da saúde bucal durante a gestação (SILVA;
MARTELLI, 2009), e refere como importante uma melhor abordagem do pré-natal
numa perspectiva holística para o binômio mãe-bebê (CATARIN et al., 2008).
Foram então utilizados na presente pesquisa como aporte para alcançar seu
objetivo, retratando a produção científica da última década em relação ao que as
gestantes pensam e fazem a respeito da saúde bucal durante a gestação.

CONHECIMENTOS
O ponto de partida de qualquer processo de intervenção é constituído na relação
entre o ser humano e o conhecimento. Não basta simplesmente recomendar que as
gestantes adotem determinadas rotinas de cuidado sem que sejam orientadas sobre como
executá-las e tomem conhecimento de seus benefícios. Ao iniciar o pré-natal
odontológico, o profissional deve “orientar sobre o tratamento odontológico, examinar
os tecidos bucais, identificar riscos à saúde, instruir sobre hábitos alimentares, a
ingestão de açúcar e instrução de higiene. Se houver necessidade de intervenção, esta
deverá ser realizada” (CECHINEL et al., 2016, p. 4).
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Bastiani et al.(3) (2010), constataram que, em um grupo de oitenta mulheres
paranaenses, a falta de informação permeou as entrevistas. Apenas 30% das
entrevistadas receberam orientações de saúde bucal durante a gestação, a maioria dos
médicos não examinou a cavidade oral, e somente 15% deles fizeram encaminhamento
ao dentista. Grande parte das gestantes (48,75%) acreditava ser normal desenvolver
cárie durante a gravidez, aliando este fato a uma possível perda mineral do dente da
mãe, passando para o filho, argumentação fruto de um senso popular. O descaso com a
saúde bucal durante a gravidez também foi observado nesse estudo. Apenas 20% da
amostra faziam pré-natal odontológico, e somente 40% procurou o dentista, de modo
que as que não procuraram alegaram falta de dinheiro e medo do procedimento como
motivos.
No entanto, como bem pontuaram Mattos: Davoglio, apesar desses argumentos,
a maioria (90%) achava importante ir ao dentista e que não via problemas em fazer
procedimentos odontológicos durante a gravidez.
Em relação a medos e mitos, conduzido por Codato et al., constatou que eles
estariam sendo fortalecidos pelos próprios profissionais por meio de seus discursos. As
gestantes acreditavam que qualquer intervenção odontológica só deveria ser feita com a
permissão do médico. Moimaz et al., em seu estudo, encontraram que mulheres
grávidas de uma cidade do Estado do Paraná tinham medo do dentista e dos
procedimentos. Por isso, os autores consideram necessário haver programas para
esclarecer a população sobre saúde bucal, no intuito de desmitificar conhecimentos e
práticas.
Segundo Queiroz (2005) apud Vasconcelos, R. G. et al., projetos de educação
para saúde bucal de gestantes devem ser iniciados com o levantamento de tabus para
que esses possam ser desmistificados pelos profissionais envolvidos no cuidado da
gestante. Desta forma, melhoraria a adesão, a segurança e a motivação ao pré-natal
odontológico. Neste sentido, Costa; Saliba; Moreira (2002), alegam que o folclore
popular é rico em atributos negativos em relação ao tratamento odontológico na
gravidez como: a cada gravidez, perde-se um dente; há enfraquecimento dos dentes da
mãe porque o feto retira cálcio deles; danos à formação do feto ou até a perda do mesmo
devido ao uso de anestésico odontológico.
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A maioria dos medos, embora sem suporte científico, contribui para o
afastamento da gestante da atenção odontológica (COSTA; SALIBA; MOREIRA,
2002).
Para alguns autores, durante a gravidez não é contra-indicado à realização de
tratamento odontológico, desde que se leve em consideração o estágio da gravidez e a
extensão do procedimento que será realizado. A falta de conhecimento das gestantes
sobre o atendimento odontológico durante a gravidez aponta para a necessidade do
envolvimento de todos os profissionais da ESF (CARVALHO et al., 2014). Existe a
necessidade da criação de estratégias uniformizadas voltadas para a disseminação das
informações, na elaboração de protocolos que colaborem para a obtenção de progressos
no processo de trabalho, bem como a necessidade do envolvimento de toda a equipe dos
profissionais de saúde para ampliar a logística e a adesão a esses serviços. Esse fato
dirige para a necessidade de desenvolver ações de educação abordando a saúde bucal
durante a gravidez, utilizando-se de estratégias de comunicação de amplo alcance,
aonde possibilitará que a população tenha um aprendizado lento, contudo constante.
(MAMELUQUE, S. et al.,2005).
Almeja-se que o cirurgião-dentista atue como sendo um importante agente em
educação em saúde, aonde possa cooperar com a desmistificação de mitos e medos
associados com a atenção odontológica durante as consultas de pré-natal e também com
as modificações buco-dentais conferidas pela gravidez. (SILVA, S. Z. O., 2013).

ATITUDES
Várias razões têm sido citadas como barreiras à procura de serviços de saúde
bucal, entre as quais o medo e a ansiedade provocados pelo tratamento, baixa percepção
de problemas dentários e de necessidade de tratamento, e equívocos sobre os efeitos
adversos do tratamento dental no desenvolvimento do feto, apesar do sangramento
gengival estar entre os sintomas bucais comuns às grávidas. (SADDKI, N.;YUSOFF,
A.; HWANG, Y.L. apud. LOPES et al. 2016).
Compreende-se, que nenhuma necessidade odontológica da gestante deve ser
negligenciada ou postergada durante a gestação. (SILVEIRA;

ABRAHAM;

FERNANDES, 2016; CECHINEL et al., 2016). A desinformação das gestantes sobre os
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cuidados em saúde bucal é considerada um dos motivos pelos quais as mesmas não
procuram a assistência odontológica durante esse período (NOGUEIRA et al., 2012).
Algumas gestantes também referiram dificuldades para adesão ao tratamento
odontológico, e a maioria delas tinha a crença de que há contraindicação para o
tratamento durante a gravidez, segundo Cabral et al., (2013).
A adoção dessa postura, provavelmente, aumenta um circuito vicioso, aonde o
falta de conhecimento pode implicar em déficit em autocuidado para com a saúde bucal,
ampliando desse modo as necessidades odontológicas. Outro fator comum é o descuido
com a higiene bucal entre as gestantes, ressaltando como possíveis razões, as náuseas
causadas pelo creme dental, assim como a falta de disposição para com os cuidados da
higiene bucal (MOIMAZ et al., 2015).
Na maioria dos casos, entretanto, o cuidado pré-natal odontológico é
negligenciado; mulheres grávidas visitam o dentista com menos freqüência do que as
mulheres não-grávidas. Dados recentes indicam que aproximadamente 50% das
mulheres grávidas não visitam um dentista, mesmo quando percebem a necessidade de
tratamento. (MAY, L. et al.2014 apud. LOPES at al. 2016; MARTINS, F.R.M. et al.
(2014).
Com o objetivo de descrever a percepção de gestantes catarinenses sobre a
relação entre saúde bucal e parto prematuro, Correia e Silveira, realizaram um estudo
qualitativo em que a minoria das entrevistadas reconhecia a relação entre saúde bucal e
saúde sistêmica. Constataram que, além da falta de conhecimento dessa relação, vários
mitos eram cultuados. A maioria das gestantes via a saúde bucal como uma questão
estética, relacionando-a com a imagem pessoal, ligando-a à aparência.
Assim, o dentista só precisaria ser procurado caso houvesse uma afecção
autopercebida, senão, a consulta deveria ser evitada durante a gravidez para não
prejudicar a criança. Os autores observaram que a gravidez não promoveu mudança nos
hábitos de higiene bucal e concluíram que existe pouca motivação para a adoção de
hábitos saudáveis de higiene bucal no cotidiano das gestantes.

PRÁTICAS
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Práticas educativas permeiam todas as fases da vida do indivíduo, dentre elas a
gestação. No período gestacional possibilitam construção do saber compartilhado e
capacitando mulheres para tomada de decisões de modo consciente, estimulando a
autonomia feminina; possibilitam participação ativa e informada da mulher e
companheiro na gestação, parto, nascimento e puerpério, promovendo deste modo a
saúde. A percepção de saúde consiste em avaliar globalmente a condição de saúde,
baseando-se em aspectos objetivos e subjetivos individuais20.
Diferenças entre gênero, faixa etária e nível de instrução afetam a percepção de
saúde dos indivíduos (BEZERRA et. al 2015). Os conceitos de cuidados com a saúde
bucal são parecidos, mas não iguais. Enfatiza-se que a abordagem por meio de ações
educativas pode ser alternativa indicada para estimular participação da família neste
processo favorecendo a construção da autonomia como fator essencial para promoção à
saúde.
As práticas educativas promovidas no período gestacional agenciam
empoderamento materno, aceitação da gravidez e promoção do vínculo entre mãe/filho.
É de importância fundamental que o cuidado da equipe de saúde vá além das
orientações, tendo em vista que pode envolver desde cuidados paliativos até apoio à
família e cuidadores. Em qualquer nível de atenção, seja ele primário, secundário ou
terciário, a equipe de saúde atua de modo a promover e potencializar discussões que
envolvam não somente o conhecimento científico, mas considere também o saber
popular.
Nos estudos sobre as práticas das gestantes em relação à saúde bucal, os
resultados demonstraram a sua necessidade de esclarecimento. A maioria das
representações aponta no sentido contrário ao que é recomendável para a saúde bucal.
Mesmo assim, elas concordaram que precisam cuidar dos seus próprios dentes
para, depois, cuidar dos dentes dos seus filhos, e que os cuidados de saúde bucal no
bebê devem ser realizados precocemente pelas mães, além de reconhecerem a
necessidade de restrição parcial de alimentos cariogênicos como método de prevenção
de problemas de saúde para o bebê. As gestantes relataram, ainda, ter muitas dúvidas
sobre o cuidado com a boca e sentir necessidade de orientação profissional quanto à
saúde bucal durante a gestação.
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A atenção básica se apresenta como campo fértil para desenvolvimento de
práticas educativas que são estratégias viáveis à promoção da saúde no âmbito da
atenção primária, incentiva e promove o autocuidado, além de permitir que os princípios
do SUS, como participação social e integralidade, sejam respeitados. As tecnologias de
baixa densidade com dinâmicas e jogos educativos demonstram importante estratégia
para tornar as atividades mais envolventes e efetivas, além de estimular participação
ativa da mulher nas atividades de educação em saúde. os jogos educativos tornam o
processo de ensino/aprendizagem mais dinâmico e favorece processo de comunicação
que deve ser de fácil entendimento e contextualizada (GUERREIRO; RODRIGUES;
SILVEIRA, 2012 apud QUENTAL et al. 2017(39)).
No presente estudo, foram comparados os comportamentos e conhecimentos das
gestantes usuárias de um serviço público e um privado, quanto aos cuidados de saúde
bucal durante o acompanhamento pré-natal. As usuárias do serviço público possuíam
menos anos de estudos, menor renda familiar, maior número de gestações e menor
adesão ao início do pré-natal no 1º trimestre da gestação, quando comparadas às
usuárias do serviço de saúde privado.
Também se verificou que o uso diário de fio dental e de colutórios, bem como as
visitas ao dentista durante a gestação, não foram hábitos comuns entre as grávidas, nos
dois grupos. Tais resultados sugerem que há deficiências no atendimento às gestantes,
como o limitado acesso aos serviços de saúde bucal, e que as recomendações necessitam
ser reformuladas para melhorar a educação odontológica no pré-natal. (BAMANIZAR,
S.;KEE, L.K. (2013) apud LOPES et. al.2016.
A gravidez não contraindica o tratamento odontológico, desde que se leve em
conta o estágio da gravidez e a extensão dos procedimentos adotados, segundo,
Moimaz, S.A.S. et al.2007 apud (LOPES et al , 2016). Mulheres grávidas tendem a
apresentar maior nível de inflamação gengival, segundo Rackchanok, N. et. al. 2010
apud

Lopes et Al. (2016), como também há registros da possível associação de

problemas bucais com resultados adversos na gravidez, Offenbacher, S. et. al.(1996);
Chambrone, L. et al. (2001) apud Lopes et al , 2016), o que torna relevante a
investigação do conhecimento sobre saúde bucal entre gestantes.
Em relação ao pré-natal, ressalta-se a importância de ser iniciado no primeiro
trimestre gestacional, com acompanhamento mensal da gestação. (GEORGE, A. et al.
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2013 apud LOPES et al, 2016). Essa realidade foi observada entre as gestantes do
estudo em tela: a maioria iniciou o pré-natal no primeiro trimestre de gravidez, embora
esse fato se apresentasse significativamente mais freqüente no serviço de saúde privado,
na comparação com o serviço público.
Não obstante essas limitações, o estudo permitiu conhecer algumas
características do pré-natal e hábitos de higiene bucal entre as gestantes entrevistadas.
Esse conhecimento configura-se como critério fundamental para o planejamento de
ações e estratégias em saúde bucal, tanto para o setor público como para o setor privado,
podendo auxiliar na elaboração e implementação de políticas públicas voltadas à saúde
das mulheres grávidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente Revisão condensou artigos de periódicos disponíveis em bases
científicas de dados eletrônicos para fornecer subsídios ao entendimento sobre os
conhecimentos, atitudes e práticas das gestantes na perspectiva do reforço do vínculo
durante o cuidado pré-natal. Para esta perspectiva de vínculo, a interdiscipli naridade
constitui-se exigência e instrumento po tencial, uma vez que articula diferentes saberes
e práticas, sem desconhecer suas especificidades, em torno de uma visão mais ampla e
integral das necessidades e problemáticas de saúde e de formas de intervenção mais
qualificadas, competen tes e humanizadas.
Seguindo esse intercâmbio de experiências, a saúde bucal passou a integrar as
ações dirigidas às linhas de cuidado voltadas a grupos prioritários, dentre os quais, o
pré-natal e a primeira infância, implicando, assim, uma forma de cuidar na qual
profissionais de saúde realizam consultas coletivas com mães e crianças, com o intuito
de promover educação, vigilância e cuidado em saúde.
Os doze estudos avaliados apontam para uma necessidade de reforço no trabalho
educativo a ser desenvolvido pelos profissionais de saúde bucal a fim de promover a
conscientização

sobre

educação

em

saúde

bucal,

qualificação

no

cuidado

multiprofissional e empoderamento por parte de profissionais de saúde e das famílias.
Para tanto, os dentistas precisam se aproximar da comunidade e intensificar
atividades centradas na educação em saúde bucal, de modo que os conhecimentos
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relativos a assistência odontológica pré-natal de modo a suprimir “medos”, receios,
desinformação e “mitos” afim de modificar as atitudes e práticas indesejáveis , ainda
presentes atualmente, segundo evidenciado na análise dos estudos da presente revisão.
No tocante às práticas, observou-se desinteresse no tratamento, baixo percentual de
gestantes procuram o atendimento odontológico no período gestacional, especialmente
no primeiro trimestre , há faltas nas consultas subsequentes, baixo percentual de uso
diário do fio dental e colutório, desleixo com as escovações após as refeições ou técnica
de escovação ineficiente, maior ingesta e em maior freqüencia de carboidratos,
dificuldades econômicas para o comparecimento às consultas.
Para esta perspectiva de vínculo, a interdisciplinaridade constitui-se exigência e
instrumento potencial, uma vez que articula diferentes saberes e práticas, sem
desconhecer suas especificidades, em torno de uma visão mais ampla e integral das
necessidades e problemáticas de saúde e de for, mas de intervenção mais qualificadas,
competentes e humanizadas.
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CAPÍTULO XV
CONSUMO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS EM ACADEMIAS DE RIO
BRANCO - AC
Fábio Nascimento Silva69; Eronilson Teles Batista70;
Andrew Medeiros de Oliveira71; Jader de Andrade Bezerra72.
DOI – capítulo: 10.47538/AC-2020.07-15

RESUMO:
Cada vez mais cresce a procura por suplementos alimentares complementares á dieta
compostos por jovens e adultos em academias. O objetivo deste estudo foi verificar a
incidência de utilização de suplementos nas academias de Rio Branco - AC, suas
finalidades e orientações recebidas. Foi realizado um levantamento através de um
questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas em 06 academias de Rio
Branco - AC. Os participantes (50 indivíduos por academia) foram escolhidos ao acaso.
A amostra constituiu-se de 300 indivíduos, 150 do sexo masculino e 150 do sexo
feminino, com idades entre 18 e 60 anos. Foi constatado que 45,2% dos indivíduos
usam algum tipo de suplemento, aumentando para 65,8 % e quando perguntado se já
utilizaram, 79,7% pretendem utilizar, 61,8% foram orientados por conta própria,
professores de educação física, farmacêuticos, fisioterapeutas e amigos, e apenas 14,6%
foram orientados por nutricionista, 67,1% consumiam suplementos alimentares com o
objetivo de hipertrofia, 12,6% para emagrecimento e 20,3% para resistência muscular.
A incidência de utilização de suplementos nas academias é alta, os sujeitos não são
orientados por profissional adequado além do consumo inadequado para os objetivos de
quem utiliza.
PALAVRAS-CHAVE: Suplemento. Exercício Físico. Academias.

INTRODUÇÃO
De acordo com Hirschbruch et al. (2008) corroborado por Abiad (2016), cresce a
cada dia o uso de suplementos alimentares em busca a adequação aos padrões de beleza
69 Mestrado em Gestão de Cuidados da Saúde pela Miami University of Science and Technology (MUST). Docente,
membro do Núcleo Docente Estruturante dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física e
Responsável Técnico da Academia Escola no Centro Universitário Meta - Unimeta. E-mail:
fabio.nascimento@unimeta.edu.br
70 Especialização em Treinamento Desportivo (FAB). Professor Provisório de Educação Básica do Estado e Personal
Trainer. E-mail: eron_kerigma@hotmail.com
71 Especialização em Treinamento Desportivo (FAB). Personal Trainer. E-mail: andrewmusic_ac@hotmail.com
72 Doutor em Ciências do Desporto (FADEUP - PT). Professor adjunto da Universidade Federal do Acre. E-mail:
jader.ufac@gmail.com
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estabelecidos pela sociedade além da mídia. Corpos com baixo percentual de gordura e
elevado volume e tônus muscular são cultivados e cultuados nas academias, local que
favorece a disseminação destes padrões estéticos. Normalmente, os jovens preocupamse mais com o peso e a aparência física do que com o desempenho, e, juntamente com a
influência de colegas e treinadores, os mesmos creem que a utilização de suplementos
alimentares é o caminho mais rápido e fácil para obterem os resultados esperados.
Abiad (2016) juntamente com Fernandes e Machado (2016) relata ainda que
geralmente os suplementos são utilizados sem a orientação adequada, não só por jovens,
mas também por uma grande parte de desportistas adultos, que comumente em
farmácias ou academias e utilizam esses produtos sem a orientação de um médico ou
nutricionista, influenciados muitas vezes por pessoas não capacitadas como colegas,
treinadores ou pela mídia, através de revistas, sites ou propagandas.
Fernandes e Machado (2016) salientam ainda que o uso excessivo de
suplementos alimentares, por vezes, ocorre dentro do comércio legal, portanto, sem
nenhum controle das agências de vigilância sanitária.
Analisando o crescimento no consumo destes suplementos alimentares
principalmente entre sujeitos praticantes de musculação, o foco deste trabalho é
verificar a prevalência do uso de suplementos, os mais utilizados, quem os prescreve e
sua relação com os objetivos dos sujeitos.

METODOLOGIA
O levantamento foi realizado de setembro a novembro de 2013 através de um
questionário (Anexo I) aplicado em um grupo de estudo constituído por indivíduos
praticantes de exercícios físicos em 06 academias de Rio Branco-AC. Os participantes
(50 indivíduos por academia) foram escolhidos ao acaso e as academias foram
selecionadas de acordo com a receptividade por parte da administração para a realização
do levantamento.
A amostra constituiu-se de 300 indivíduos, 150 do sexo masculino e 150 do sexo
feminino, com idades entre 18 e 60 anos.
Baseado em Abo Ali e Elgamal (2016), O termo suplemento alimentar nesta
pesquisa foi entendido como um complemento a dieta, não podendo ser considerado
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alimento, por se tratar de uma preparação farmacêutica e ter na sua composição
vitaminas, minerais e outros nutrientes.
Os critérios para a inclusão dos pesquisados neste estudo foram: Praticar
exercícios físicos na academia a pelo menos 01 mês, ter idade entre 18 e 60 anos e
assinar o termo de consentimento livre e esclarecido antes de iniciar a pesquisa.
O instrumento utilizado para avaliar os objetivos propostos foi um questionário
semi-estruturado composto por 05 questões objetivas e 03 questões subjetivas referentes
ao consumo de suplementos.
Os praticantes foram abordados diretamente de forma aleatória nas academias,
em diferentes dias e horários, depois de esclarecidos os propósitos da pesquisa os
sujeitos assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido.

TRATAMENTO DOS DADOS
Foram utilizadas como medidas descritivas, a frequência e percentuais. Os
procedimentos estatísticos foram tratados e analisados no software SPSS™18.0.

RESULTADOS
Os resultados de frequência e pretensões de utilização de suplementos por partes
de praticantes de exercícios na cidade de Rio Branco estão descritos na tabela 01. A
tabela 02 mostra quais profissionais indicam os suplementos aos sujeitos que
participaram da pesquisa.

Tabela 01. Frequência e percentual de sujeitos que utilizam suplementos nas academias de Rio Branco.
VARIÁVEL
RESPOSTA
FREQUÊNCIA
PERCENTUAL
Sim

136

45,2 %

Não

164

54,8 %

Sim

198

65,8 %

Não

102

34,2 %

Faz uso de suplemento

Já fez uso de suplemento
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Você pretende usar
suplementos

Você obteve resultado

Qual a finalidade do uso

Sim

240

79,7 %

Não

60

20,3%

Sim

163

54,2 %

Não

37

12,3 %

Hipertrofia

202

67,1 %

Emagrecimento

38

12,6 %

Resistência

60

20,3 %

Tabela 02. Frequência e percentual de sujeitos que receberam orientação para utilizar suplementos nas
academias de Rio Branco.
VARIÁVEL
RESPOSTA
FREQUÊNCIA
PERCENTUAL
Você recebeu alguma
orientação

De quem?

Sim

189

62,8 %

Não

111

37,2 %

Amigos

29

9,6 %

Professor de Ed. Física

97

32,2 %

Nutricionista

44

14,6 %

Farmacêutico

8

2,7 %

Fisioterapeuta

1

0,3 %

Médico

4

1,3 %

Por conta própria

48

15,9 %

Quanto à finalidade do uso de suplementos, 202 (67,1 %) consumiam
suplementos alimentares com o objetivo de hipertrofia, 38 (12,6 %) para emagrecimento
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e 60 (20,3%) para resistência. A quantidade de sujeitos que utilizam cada tipo de
suplemento para determinado objetivo estão descritos na Tabela 3.

Tabela 03. Tipos de suplementos utilizados para os objetivos dos avaliados.
SUPLEMENTO
HIPERTROFIA
EMAGRECIMENTO
RESISTÊNCIA
PROTEÍNAS

131

14

07

CREATINA

40

03

02

BCAA

69

08

01

CARBOIDRATOS

51

03

04

TERMOGÊNICO

32

21

01

07

03

00

SHAKES

03

04

00

HORMÔNIOS

07

00

00

VASODILATADOR

05

00

00

VITAMINAS E
MINERAIS

DISCUSSÃO
Os resultados deste estudo demonstraram que 45,2 % dos indivíduos que
responderam ao questionário usavam algum tipo de suplemento, e quando perguntado
se já tinha utilizado suplementos esse valor aumenta para 65,8 %. Em pesquisa realizada
por Oliveira, Novais e Silva (2018) em indivíduos praticantes de exercícios físicos em
05 academias, de Rondônia, verificou que dos 178 componentes, 33,5% faziam uso de
pelo menos um tipo de suplemento e 31,4%, percentual inferior ao encontrado em nosso
estudo.
Em estudo recente feito por Weber et al. (2018) que analisaram 185 participantes
de duas academias no Paraná, verificaram que 51,3% faziam uso de suplementos
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alimentares. Esses dados demonstram que vem crescendo o número de adeptos do uso
de suplementos nos grandes centros e também na cidade de Rio Branco.
Quando se trata das pretensões de utilização de suplementos, os dados
revelam um aumento significativo de pessoas que desejam utilizar tais recursos,
chegando a 79,7 % dos avaliados. Nesse sentido, Zambão, Rocco e Heyde (2015)
destacam que o aumento da massa muscular, emagrecimento e aumento do desempenho
físico são as principais razões para as pessoas que utilizam os suplementos, dados que
são corroborados pelo nosso estudo, na qual os entrevistados relataram em sua maioria
que o objetivo da utilização dos suplementos é para hipertrofia, emagrecimento e
resistência muscular.
Com relação à orientação do uso de suplementos, verificamos dados
preocupantes, pois 61,8% dos avaliados foram orientados por conta própria, professores
de educação física, farmacêuticos, fisioterapeutas e amigos, e apenas 14,6 % foram
orientados por nutricionista. Em estudo feito por Hirschbruch et al., (2008), os amigos
também foram fonte importante de indicação de suplementos. Em outra pesquisa,
realizada por Albino et al., (2009) observou-se que 47,73% da amostra afirmaram que
foram indicados através do profissional de Educação Física. No estudo de Gomes et al.
(2017), 21% receberam orientação por profissionais de Educação Física. Em outro
estudo realizado por Borges, Silva e Rodrigues (2016) 55% faz o uso por indicação de
amigos, dados que se assemelham com o de nosso estudo. A facilidade de obtenção dos
suplementos e os poucos efeitos colaterais que provocam permitem que sejam utilizados
dessa forma, no entanto, a má orientação pode gerar problemas relacionados à saúde dos
sujeitos e ainda os objetivos podem não serem atingidos, portanto, o nutricionista é que
deve ser consultado para uma melhor prescrição das necessidades reais de cada sujeito,
na qual, será contrabalanceado a suplementação e dieta dos sujeitos.
Em relação aos objetivos avaliados, quando questionadas sobre o uso de
suplementos voltado para a hipertrofia muscular, houve uma quantidade significativa de
sujeitos que reportaram que consumem carboidratos. No entanto, estudos de Ahlborg et
al. (1967) e Coyle et al. (1986) já apontavam que a finalidade do uso de carboidratos
está associada ao aumento da disponibilidade da glicose sanguínea, reduzindo a
depleção de glicogênio muscular observada nas fases iniciais do desempenho físico.
Com base em Thomas, Erdman e Burke (2016), a literatura é consensual ao afirmar que
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a suplementação de carboidratos é capaz de retardar a fadiga em exercício aeróbio desde
que nas doses recomendadas, a exemplo da ACSM que orienta quanto a dosagem
correta, mas é importante destacar que não ocorre da mesma maneira em exercícios
resistidos.
A utilização de proteínas como suplementação pode ser uma alternativa no
fornecimento de nutrientes, ingeridos isoladamente ou em composição com
carboidratos. Num estudo de Mori e Tokuda (2018) verificou-se que o consumo de
suplemento de proteína logo após exercício resistido é importante para o
desenvolvimento da hipertrofia muscular em mulheres mais velhas. Por outro lado,
Cooper e Hausman (2016) chamam atenção à quantidade ingerida, pois poderá haver
alteração na osmolaridade plasmática e celular, aumentando assim o excesso de água no
sistema digestório, o que pode assim alterar o metabolismo de absorção e
consequentemente facilitar a diarreia.
Outra questão que deve ser levada em consideração é que, baseado nas ideias de
Zambão, Rocco e Heyde (2015), a hipertrofia muscular pode ser favorecida apenas com
o equilíbrio nutricional relacionado à prática do exercício, ou seja, existe a possibilidade
de hipertrofia muscular, sem a utilização de suplementos.
Quanto ao emagrecimento, uma porcentagem considerável de sujeitos relatou
que fazia uso de suplementos à base de proteína. Segundo Bacurau (2007) o exercício
de endurance aumenta a necessidade de proteínas na dieta em relação à dieta de um
sedentário, isso se dá pelo aumento da oxidação dos aminoácidos durante a realização
dos exercícios de endurance.
Vinte e um sujeitos reportaram que utilizam termogênicos em busca de mais
disposição para a prática do exercício e por consequência melhores resultados no
emagrecimento. Guerra et al. (2000) corroborado por Ferraz et al. (2015) consideram
que os termogênicos têm como princípio ativo a cafeína, taurina, entre outros,
estimulantes do sistema nervoso central que proporcionam aumento do estado de alerta,
redução na sensação de fadiga, estímulo à diurese, efeitos inotrópicos, taquicardizantes,
broncodilatadores e estimulantes da secreção gástrica, podendo ainda causar um
aumento da lipólise, aumento da força de contração muscular em baixas frequências de
estimulação e leva a economia de glicogênio muscular.
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No entanto, os estudos de Alves e Lima (2009), Guerra et al. (2000) e Ferraz et
al. (2015) ressaltam os perigos à saúde que essas substâncias podem ocasionar, tais
como a insônia, cefaleia, irritação gastrointestinal, hemorragia e estimulação da diurese,
agitação, tremores e distração mental, hiperestesias, os quais podem retardar ou mesmo
prejudicar a performance. Um dos pontos negativos da cafeína no exercício é a sua ação
diurética, a qual poderá aumentar o risco de desidratação do indivíduo.
Quando relacionado o consumo de suplementos para os indivíduos que
treinavam com o intuito de aumentar a resistência, a maioria dos indivíduos relatou
consumir suplementos à base de proteína. No entanto, com base em Maughan et al.
(2000), para praticantes de exercícios de resistência, não existem fortes evidências de
que a ingestão de quantidades de proteínas superiores à necessidade estimule a
incorporação do excedente nos músculos.
Alguns sujeitos relataram utilizar suplementos vitamínicos. As vitaminas e
minerais participam de processos celulares relacionados ao metabolismo energético;
contração, reparação e crescimento muscular; defesa antioxidante e resposta imune
(LUKASKI, 2004), dessa forma são imprescindíveis ao organismo. Yavari et al. (2015)
cita ainda a utilização das vitaminas juntamente com outros oxidantes na prevenção de
doenças crônicas.
Lieberman et al. (2015) corroborado por Williams (2004) destacam que a
suplementação com vitaminas C e E são as mais utilizadas, sendo importante destacar
que isso pode ser justificado, com base em Evans (2000) e Yavari et al. (2015) por
conta de que a vitamina C interage com a vitamina E durante o combate à peroxidação
lipídica. Contudo, Alves (2003) aborda a respeito de que se as vitaminas e minerais
forem ingeridas em excesso podem causar desequilíbrios orgânicos e toxidade.

CONCLUSÃO
Com base nos nossos resultados, podemos concluir que a incidência de
utilização de suplementos alimentares por praticantes de exercícios físicos nas
academias de Rio Branco é alta, os sujeitos em sua maioria não são orientados por um
profissional nutricionista e muitos deles utilizam de forma equivocada alguns
suplementos nutricionais. A busca incessante de padrões estéticos e corpos perfeitos e a

214

facilidade de acesso aos suplementos podem estar levando os adeptos do exercício a
utilizarem de forma inadequada à suplementação nutricional.
A educação nutricional realizada por profissionais habilitados torna-se
emergente nas academias, visando melhorar o conhecimento da população sobre o
consumo de suplementos alimentares, pois nem sempre é necessário a utilização de
suplemento, e sim uma reeducação alimentar.
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CAPÍTULO XVI
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL COMO PROMOTORA DE AÇÕES
COLETIVAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL AUXILIANDO NO
PROCESSO SAÚDE X DOENÇA
José Itamar de Omena Mateus Rocha 73; Iara Maria de Omena Mateus74;
Nadine Maria Virgulino da Silva 75; Robson Rodrigues da Silva76;
Laira Correia de Andrade Vieira 77.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-16

RESUMO:
Mediante a criação da Política Nacional de Saúde Bucal, passou a ser necessário que
gestores competentes assumissem o quadro para gerir e administrar de forma
organizacional os municípios. Objetivo: investigar como a coordenação de saúde bucal
pode promover ações coletivas de responsabilidade social, auxiliando no processo saúde
x doença. Método: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual
Regional (BVS) e no Portal Capes. Resultados: As coordenações municipais de saúde
bucal direcionam os Cirurgiões-Dentistas da cidade recorrente de maneira que façam
cumprir uma série de diretrizes preconizadas pelo ministério da saúde, dentre estas,
ações coletivas que auxiliam o processo saúde x doença, minimizando danos e
promovendo um bem estar social. Conclusão: O usuário passa a atuar como agente
multiplicador de informações preventivas e de promoção da saúde bucal, sendo esta
uma ferramenta para cumprimento da responsabilidade social.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Bucal. Responsabilidade Social. Odontologia.

INTRODUÇÃO
O presente artigo, no intuito de fornecer um estudo sobre as competências e
habilidades profissionais do gestor da coordenação de Saúde Bucal, buscou identificar o
seu papel enquanto responsabilizado socialmente, atuando como promotor de ações
coletivas, educando a sociedade e sendo ator da minimização de danos do processo
saúde x doença.
73 E-mail: itamar-mateus@hotmail.com
74 E-mail: itamar-mateus@hotmail.com
75 E-mail: Nadine.geografia@gmail.com
76 E-mail: Robson.rodriguezz@gmail.com
77 E-mail: lairacorreia123@gmail.com

218

Sendo a Atenção Básica ou Atenção Primária (APS) considerada pelo Ministério
da Saúde como prioridade na organização da saúde para qualquer município brasileiro.
A Estratégia Saúde da Família (ESF), elencada como a porta de entrada ao acesso à
saúde pública primária, direciona os profissionais a executarem um atendimento clínico
solidário e integral. Ela é descrita como uma ferramenta primordial para a organização e
o fortalecimento de vínculos, pois a partir do acompanhamento de um número definido
de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada, são desenvolvidas ações
específicas (BRASIL, 2012).
As equipes multiprofissionais da ESF têm em sua composição mínima,
preconizada pelo Ministério da Saúde, um médico, um enfermeiro, dois técnicos de
enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde, acrescido a depender da
modalidade de ESF com profissional cirurgião-dentista e auxiliar de saúde bucal
(BRASIL, 2012). Neste contexto, pode-se afirmar que a ESF deveria ser considerada, de
fato, um lugar privilegiado de construção de uma nova lógica de atendimento e de
relação com o público.
A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) foi instituída pelo Programa Brasil
Sorridente, pôde proporcionar a consolidação de um modelo de atenção fundamental na
organização da atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS), a ESF, com a
inserção da Saúde Bucal (BRASIL, 2004).
Devido essa inserção se fez necessário que gestores competentes assumissem o
quadro para gerir e administrar a forma organizacional proposta por esta política. Estes
atuarão frente às ações de saúde bucal: planejando, desenvolvendo e avaliando,
respondendo assim as necessidades da população. Ainda, os coordenadores municipais
de saúde bucal estarão ligados diretamente nas tomadas de decisões, bem como se
preocuparão na fidelização dos usuários, e aumento do número destes.
Estes profissionais elaboram seu plano de atividades seguindo a conduta que
melhor se aplica àquela realidade, sendo imprescindível que ele organize-se de forma
metódica, atencioso aos detalhes, de maneira que integre sua equipe, interligando
esforços e agindo pelo bem comum, responsabilizando-se socialmente como um bom
gestor.
As coordenações municipais de saúde bucal têm como objetivo direcionar os
Cirurgiões-Dentistas da cidade recorrente de maneira que façam cumprir uma série de
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diretrizes preconizadas pelo ministério da saúde, esses profissionais buscam promover a
saúde bucal a nível municipal, orientando as equipes o caminho melhor a ser percorrido,
respeitando o que se é estabelecido perante a lei (BRASIL, 2000).
O presente estudo faz-se necessário para fomentar a reflexão sobre a importância
da responsabilidade social do profissional, que assume a gestão de uma coordenação de
saúde bucal, este indivíduo tem papel crucial no fomento de ações para promoção e
prevenção do processo saúde x doença.
Este estudo foi feito através de um levantamento de publicações, procedida por
uma revisão bibliográfica da literatura. A busca pelo material foi realizada nos meses de
janeiro e abril de 2020 nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde,
caracterizadas como Literatura Latinoamericana em Ciências da Saúde (LILACS),
Scientific Electronic Library Online (SciELO) e da biblioteca Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).
Nesse contexto, o objetivo principal deste estudo é investigar como a
coordenação de saúde bucal pode promover ações coletivas de responsabilidade social,
auxiliando no processo saúde x doença.

O PAPEL DO GESTOR PÚBLICO EM SAÚDE
Antigamente com o intuito de solucionar problemas, as pessoas buscavam
soluções em diversos segmentos, pouco se sabia sob administrar negócios, com isso a
gestão surgiu partindo da perspectiva das ciências humanas. Sendo assim a gestão de
saúde, tanto no setor público quanto privado, tem o desafio de administrar
empreendimentos de saúde, avaliar as necessidades das instituições recorrentes, criando
e se apoiando em políticas públicas (JUNQUEIRA, et al. 1992).
O administrador público de maneira geral apresenta-se extremamente relevante
quanto ao cenário socioeconômico, mesmo que haja uma série regimentos e métodos de
gestão adotados ao longo dos anos, cabe a esse autor a premissa de liderar de maneira
que possibilite novas ferramentas de reinvenção. Este papel deixou de estar vinculado à
participação da sociedade, à boa-governança e à ética (ALBARELLO, 2013).
O Gestor Público em Saúde, bem como a administração pública, baseia-se nos
princípios de planejamento, organização, direção e controle. Uma vez que gerir uma

220

instituição de saúde não é uma tarefa fácil, se faz necessário agregar além, munindo-se
de conhecimentos e habilidades específicas para compor um bom perfil profissional.
Esta gestão lida com diversos recursos governamentais, que servem para suprir as
necessidades municipais, gerenciando processos e analisando as necessidades coletivas
e individuais que demandam o serviço público, para que então garantam a segurança da
prestação de serviços aos pacientes. As coordenações em saúde administram recursos
humanos, sanitários e logísticos de estabelecimentos de saúde públicos ou privados
(IPOG, 2018).
A gestão em saúde não se baseia apenas no secretário municipal em saúde, como
também existem diversas coordenações, tais como: Atenção Básica, Vigilância
Epidemiológica Em Saúde, Promoção Municipal Em Saúde, coordenadores específico
para programas como PMAQ, Melhor Em Casa, Saúde No Olhar e outros, e por fim os
atores do estudo, Coordenadores Municipais em Saúde Bucal.
A Coordenação de Saúde Bucal nos municípios tem como objetivo garantir a
efetivação do atendimento integral ao usuário na atenção à saúde bucal. Promovendo
uma Política de Promoção da Saúde, seja ela implantada ou criada, priorizando de
forma universal, igualitária e equânime a Atenção à Saúde Bucal.
É imprescindível que o coordenador de saúde bucal busque realizar ações para o
usuário considerando-o em sua integralidade bio-psico-social. Onde o acolhimento parta
do pressuposto e que: “o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada,
garantido por uma equipe multiprofissional, nos atos de receber, escutar, orientar,
atender, encaminhar e acompanhar. Significa a base da humanização das relações e
caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários, contribuindo para o aumento
da resolutividade” (BRASIL, 2004).
Sendo assim, a promoção em saúde bucal age diretamente no processo saúde x
doença, não se limitando a prática odontológica, integrando-se às práticas em saúde
coletiva, promovendo promoção e prevenção à saúde, reduzindo diversos fatores de
risco, como má higienização oral, uso indevido do fio dental, consumo de alimentos
cariogênicos,

dentre

outros.

Permitindo

uma

saúde

bucal

de

consequentemente promovendo uma melhora na saúde geral do indivíduo.
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qualidade,

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO RESPONSABILIDADE SOCIAL
A educação em saúde demonstra suma relevância quando inserida na
comunidade, esta atua fortemente no papel de quebrar paradigmas, ressignificar teorias
pré-estabelecidas na mente humana e principalmente, desmistificando crenças, ainda
quebrando tabus que por vezes impossibilita a promoção da saúde e na prevenção de
agravamentos (MARÇAL; GOMES. 2013).
O Ministério da Saúde por meio das diretrizes da Política Nacional de Saúde
Bucal (2004, p.8) recomenda quanto as atitudes e ações educativas em saúde:
A promoção de saúde bucal está inserida num conceito amplo de
saúde que transcende a dimensão meramente técnica do setor
odontológico, integrando a saúde bucal às demais práticas de saúde
coletiva. Significa a construção de políticas públicas saudáveis, o
desenvolvimento de estratégias direcionadas a todas as pessoas da
comunidade, como políticas que gerem oportunidades de acesso à
água tratada, incentive a fluoretação das águas, o uso de dentifrício
fluoretado e assegurem a disponibilidade de cuidados odontológicos
básicos apropriados. Ações de promoção da saúde incluem também
trabalhar com abordagens sobre os fatores de risco ou de proteção
simultâneos tanto para doenças da cavidade bucal quanto para outros
agravos (diabete, hipertensão, obesidade, trauma e câncer) tais como:
políticas de alimentação saudável para reduzir o consumo de açúcares,
abordagem comunitária para aumentar o autocuidado com a higiene
corporal e bucal, política de eliminação do tabagismo e de redução de
acidentes[...].

As estratégias voltadas para prevenção, diagnóstico precoce e terapêutico, são
extremamente necessárias, tornando o divisor de águas quando atuantes no processo de
redução dos problemas que acometem a flora bucal. A organização destas estratégias
necessita partir de pontos peculiares, buscando ir além, não focando unicamente na
prevenção de perdas dentárias, e sim em situações que contribuam para outras doenças
não acometam a população trabalhada (SOUZA. et al. 2016).
O coordenador de saúde bucal exerce papel fundamental quanto à fiscalização
destas atividades e também no incentivo das mesmas, uma vez que a promoção em
saúde nem sempre é realizada pelos profissionais. Por isso, a responsabilidade social
destes gestores está associada aos valores éticos e morais da sociedade na qual uma
entidade ou organização está inserida. Os administradores têm como objetivo ter olhar
atento para as atividades que possam causar danos ao meio ambiente ou causar riscos à
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saúde das pessoas, pois os movimentos ambientalistas e a sociedade em geral estão cada
vez mais atentos e preocupados com estas práticas (PORTAL SAÚDE, 2015).

O PAPEL DAS AÇÕES COLETIVAS NO PROCESSO SAÚDE X DOENÇA
As doenças que acometem a cavidade oral afetam diretamente ou indiretamente
a gengiva, os dentes dentre outras estruturas da boca. O agrupamento destas doenças
pode ser dividido da seguinte forma: a) doenças devidas às ações diretas do agente
causal sobre as estruturas da boca e b) doenças em que surgem lesões orais como parte
de uma doença sistêmica. Inúmeras lesões afetam os dentes e outras estruturas da
cavidade oral, caudadas por agentes químicos, físicos, além destas, algumas
manifestações orais estão interligadas diretamente com algumas doenças sistêmicas,
cabendo ao Cirurgião-Dentista orientar a higiene oral, promovendo assim, informações
necessárias para que o paciente se previna e promova uma educação continuada
(CARVALHO, et al. 2009).
As práticas odontológicas predominantes no território brasileiro concentram-se
em sua forte maioria no atendimento clínico individual, ofertando basicamente
procedimentos cirúrgico-restauradores. Quando se fala em promoção em saúde bucal,
dificilmente veremos iniciativas do setor privado, no que tange aos consultórios
particulares. As ações coletivas estão ligadas diretamente com o Poder Público, estas
oferecem eficácia positiva e baixo custo, elaborando métodos preventivos simples por
meio de encontros coletivos, ainda sim são desvalorizadas e esquecidas. As atividades
coletivas surgem no intuito de promover informação e dinamizar a relação paciente x
profissional, cabendo aos atores responsáveis a prestação deste serviço (NARVAI;
FRAZÃO. 1996).
Quando promovidas ações que transmitem educação em saúde, o usuário pode
mudar hábitos de saúde, colocando-se como ator responsável daquelas atividades,
conquistando a autonomia necessária através do aprendizado mediante aos fatores de
risco que aceleram o processo saúde x doença, como também são orientados quanto a
proteção à saúde bucal (BRASIL, 2004).
A educação em saúde age elevando o nível da saúde da população, reforçando os
hábitos essenciais para a manutenção duma boa condição clínica. Sendo definida como
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práticas sociais que mantém uma relação entre o profissional e o usuário atuando em
diversos espaços que se caracterizam como promotores de saúde. Além dessa relação
criada, o paciente passa a ser um promotor de saúde, repassando aos familiares e amigos
próximos informações obtidas através daquele fortalecimento de vínculos (VERAS. et
al, 2003).
Seguindo as diretrizes preconizadas pela Política Nacional de Saúde Bucal, o
Coordenador Municipal de Saúde Bucal deve atuar na disseminação dessas informações
de cunho coletivo, bem como na fiscalização dos colegas de profissões quanto ao
cumprimento destas recomendações, responsabilizando esses atores socialmente no que
diz respeito a prevenção de doenças e a promoção em saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante o trabalho de educação em saúde, elaborado pelo Cirurgião-Dentista,
orientado e fiscalizado pelo gestor público em saúde, neste caso o Coordenador de
Saúde Bucal, percebe-se que o usuário passa a atuar como agente multiplicador de
informações preventivas e de promoção da saúde bucal, desde que essas informações
sejam disseminadas de maneira, clara, objetiva e coesa. O paciente se torna autônomo
no processo saúde x doença, realizando hábitos positivos de saúde no meio familiar e
minimizando os riscos naquele ambiente. Informações relevantes sobre a atenção à
saúde bucal apontam as ações coletivas em prol desta, como uma ferramenta para
cumprimento da responsabilidade social.
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CAPÍTULO XVII
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RESUMO:
O uso de drogas é um dos principais problemas sociais e de saúde pública do mundo. É
uma substância psicoativa que atua no sistema nervoso central, prolongando o tempo de
atuação dos neurotransmissores, a dopamina, noradrelina e serotonina. A reabilitação
neuropsicológica promove melhoras da qualidade de vida dos pacientes, além da
reabilitação dos aspectos cognitivos perdidos pelo o uso em excesso da cocaína. O
objetivo geral desse trabalho é descrever as consequências causadas com o uso de
cocaína, e a reabilitação neuropsicológica como proposta de tratamento. O estudo
constituiu- se de uma revisão de literatura descritiva, indexadas nas bases eletrônicas de
dados do Pepsic, Google Acadêmico e Scielo. A pesquisa dos artigos foi realizada entre
2012 e 2017. Foram encontrados 25 artigos nas bases de dados consultadas que
abordavam sobre o uso de drogas psicoativas, dentre estes 20 abordavam causas e
efeitos da cocaína,15 mostravam formas de tratamento, 10 sobre o uso da reabilitação
neuropsicológica em pacientes com doenças degenerativas, apenas 3 sobre a
reabilitação como método de recuperação do déficit cognitivo causado pelo consumo
excessivo da cocaína. O uso em excesso provoca perda de memória, emagrecimento,
tremores e convulsões, que provoca a insuficiência respiratória e/ou a parada cardíaca e
a morte. Uma das propostas de tratamento é a intervenção neuropsicológica que
promove uma atribuição essencial para o processo de reabilitação do paciente, no
tratamento das disfunções cognitivas, comportamentais e emocionais, além de otimizar
as funções cognitivas que ainda estão preservadas.
PALAVRAS-CHAVE: Psicoativas. Abuso De Substâncias. Dependência De Cocaína.

INTRODUÇÃO
O uso de drogas é um dos principais problemas sociais e de saúde pública do
mundo (AMARAL; GUIMARÃES, 2012). As drogas psicoativas é um grupo de
substâncias que atuam no sistema nervoso central (SNC) que podem gerar dependência
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79 Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: edivaldo.junior@upe.br

226

ao usuário, uma vez que provocam sensações prazerosas por agir nos mecanismos de
gratificação e recompensa cerebrais (FREITAS et al., 2016).
A cocaína é extraída das folhas da planta Erythroxylon coca, o consumo da
substância pode se dar por algumas vias de administração, pelas mucosas oral e nasal,
bem como pela via pulmonar (RIBEIRO, 2012). Os efeitos da cocaína causam aumento
da vivacidade e dos movimentos, pensamentos alterados e falta do apetite, envolvendo a
atividade dos neurotransmissores, proporcionando a sensação de bem estar, prazer e
euforia, aumentando o consumo da droga (SOUZA, 2012).
A tendência do usuário é aumentar a dose de uso, na tentativa de sentir efeitos
mais intensos. Porém, a 572 busca por quantidades maiores acabam por levar o usuário
ao comportamento violento, irritabilidade, tremores e atitudes bizarras, devido ao
aparecimento de alucinações e delírios (GARCIA, 2014). Quando é ingerida em grande
quantidade causa danos ao cérebro e ao coração, danificando as células do miocárdio e
causando hemorragia cerebral (LEAL, 2014). Existem consequências em relação ao uso
prolongado da substância no sistema nervoso central, comprometendo as funções
cognitivas, como impulsos, reações, informações, vontades, pensamentos, movimentos
e até as emoções (SCHEIFLER; FARACO, 2013).
Após o abandono do uso é possível observar habilidades que eram executadas de
forma satisfatória, tendendo a se desenvolver com falhas, devido ao uso prolongado da
droga (ALMEIDA; MONTEIRO, 2011). Dessa forma, o indivíduo que usa
excessivamente a cocaína é impactado pelas consequências que essas substâncias
químicas acarretam no corpo, principalmente pelos prejuízos cognitivos (SOUZA,
2012).
Os tratamentos disponíveis, atualmente, buscam minimizar sintomas cognitivos
e comportamentais por meio de medicação e técnicas cognitivas de reabilitação, melhor
estruturação do ambiente, e também por meio de grupos informativos para pacientes e
familiares. Desta maneira, estes tratamentos devem ser cada vez mais aprimorados e
pesquisados (ÁVILA; MIOTTO, 2002).
A farmacoterapia possui papel importante no tratamento da dependência
química, complementando outras atividades que procuram melhorar os aspectos da vida
dos pacientes, através da equipe multidisciplinar. Desse modo, os tratamentos
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farmacológicos teriam por finalidade prevenir ou atenuar a síndrome de abstinência,
diminuir a fissura e atuar no tratamento (FONSECA; LEMOS, 2011).
O exercício físico é considerado benéfico ao paciente em recuperação por meio
de diferentes mecanismos, apresentando resultados nos distúrbios de humor e
ansiedade, alcança o equilíbrio interno do organismo, pois sua pratica regular estimula o
cérebro a produzir uma series de substâncias químicas, entre elas, a endorfina e a
serotonina,

que

proporcionam

efeitos

analgésicos,

relaxante,

entre

outros

(WATANABE, 2003).
As pesquisas têm procurado esclarecer as bases neurobiológicas do processo de
dependência e tratamento para melhor entendimento dos mecanismos cerebrais
envolvidos, o sistema dopaminérgico tem se apresentado como potencialmente
envolvido em mecanismos que desempenhariam papel destacado nos processos de
dependência e abstinência (VOLKOW; FOWLER; WANG, 2003).
Nesse contexto, a reabilitação neuropsicológica se faz benéfica através de um
processo que busca tratar ou aliviar deficiências cognitivas resultantes de uma lesão
neurológica, pacientes lesão cerebral ocasionadas pelo uso excessivo de cocaína, em
cooperação com profissionais de saúde, familiares e membros da comunidade,
(WILSON, 2003). A decorrência do uso de cocaína e seus malefícios Uma das drogas
que mais acaba com o usuário é a cocaína, No sistema nervoso, a droga tem efeitos
psicológicos: euforia, sensação de prazer, de poder ausência de medo, ansiedade e
agressividade, excitação física mental e sexual. 573 Nos efeitos do organismo: aumento
na frequência dos batimentos cardíacos, tremores, salivação intensa, entre outros
(LEAL, 2014).
Em poucos meses de uso, ela pode provocar emagrecimento, insônia,
sangramento no nariz e coriza persistente, além de lesões na mucosa nasal e nos tecidos
internos, inclusive chegando a causar perfuração do septo nasal (MACHADO, 2013).
No cérebro os efeitos da cocaína causam agitação intensa no dependente, Como é uma
droga metabolizada rapidamente pelo organismo, sua ação é rápida, fazendo com que o
usuário a procure cada vez mais (CAMARGO, 2013).
Nessa situação, observa-se a perda de controle do limite de uso, marcada pela
busca de doses cada vez maiores, e/ou de substâncias de efeito mais forte e pelo
surgimento de emoções negativas, associadas à privação do consumo da droga
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(GARCIA, 2014). O abuso de cocaína pode causar consequências muito sérias, isto
inclui mortes súbitas e sintomas de toxicidade (SOUZA, 2012). Reabilitação
neuropsicológica como tratamento A Neuropsicologia, estuda as relações entre o
cérebro e o comportamento é o campo de atuação profissional que investiga as
alterações cognitivas e comportamentais associadas às lesões cerebrais.
É, portanto, uma interface de aplicação da psicologia e da neurologia cujo
interesse está na compreensão das consequências comportamentais ocasionadas por
prejuízos neurocognitivos (DUMARD, 2016). As duas principais aplicações da
neuropsicologia dão-se por meio da Avaliação Neuropsicológica (ANP) e da
reabilitação neuropsicológica. A ANP é um método de investigação que emprega o uso
de entrevistas, observações, provas de rastreio e testes psicométricos para identificar o
rendimento cognitivo funcional e averiguar a integridade ou o prejuízo de uma
determinada função cognitiva.
O foco da investigação são as funções cognitivas, tais como: memória, atenção,
linguagem, funções executivas, raciocínio, motricidade e percepção, bem como a
(HAMDAN, et al., 2016). A reabilitação neuropsicológica é um processo em que
pessoas com lesão cerebral, em cooperação com profissionais de saúde, familiares e
membros da comunidade, buscam tratar ou aliviar deficiências cognitivas resultantes de
uma lesão neurológica. O objetivo é capacitar pacientes e familiares a conviver, lidar,
contornar, reduzir ou superar as deficiências cognitivas resultantes de lesão neurológica
(WILSON, 2003).
Além de tratar os déficits cognitivos, também se propõe a tratar as alterações de
comportamento emocional. A reabilitação cognitiva é somente um dos cinco
componentes da reabilitação neuropsicológica, que compreende ainda psicoterapia,
estabelecimento de um ambiente terapêutico, trabalho com familiares e trabalho de
ensino protegido com os pacientes (WILSON 1996).
O trabalho deve contar com uma equipe multidisciplinar, além de avaliações que
mostrem os benefícios e as limitações da reabilitação a curto e longo prazos
(PRIGATANO, 1997). A avaliação neuropsicológica tem como propósito avaliar o
paciente através de testes neuropsicológicos, por meio de observações relacionada ao
comportamento do paciente e o funcionamento cerebral, envolvendo os aspectos
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cognitivos, sensoriais, motores, emocionais e sociais, averiguar a integridade ou o
prejuízo de uma determinada função cognitiva (RAMOS e HAMDAN, 2016).
A 574 atenção, o raciocínio, as habilidades, a percepção visual, memória, a
linguagem, o comportamento e os aspectos emocionais são algumas das capacidades
avaliadas por meio de entrevistas e observações (SALGADO; RIBEIRO, 2012). O
planejamento de um programa de reabilitação neuropsicológica prioriza, além da
avaliação neuropsicológica, o uso da avaliação comportamental, sendo empreendida
com os objetivos de identificar e mensurar comportamentos tidos como problema na
vida cotidiana das pessoas que sofrem com o déficit cognitivo (DUMARD, 2016).
A reabilitação neuropsicológica mostra-se de grande importância, pois auxilia no
processo de mapeamento das funções prejudicadas, de modo a orientar o tratamento
adequado do usuário (SALGADO; RIBEIRO, 2012). OBJETIVOS DO TRABALHO O
objetivo geral desse trabalho é descrever as consequências causadas com o uso de
cocaína, e a reabilitação neuropsicológica como proposta de recuperação cognitiva

MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo constituiu- se de uma revisão de literatura descritiva, desenvolvida com
produção científica indexadas nas bases eletrônicas de dados do Pepsic, Google
Acadêmico e Scielo; assim como em anais de congressos brasileiros. A pesquisa dos
artigos foi realizada entre 2012 e 2017. A busca nos bancos de dados foi realizada
utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS),
como: dependência química -uso de cocaína e efeitos causados, -drogas psicotrópicas, reabilitação neuropsicológica. A seleção dos artigos foi feita a partir da análise dos
títulos e resumos, sendo incluídos os que continham os descritores uso de cocaína e/ou
drogas psicoativas, e também, os que abordavam efeitos a curto e longo prazo. Logo em
seguida, foi realizada a leitura na íntegra dos artigos selecionados, buscando
compreender o efeito da droga nos dependentes e os malefícios causados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 25 artigos nas bases de dados consultadas que abordavam
sobre o uso de drogas psicoativas, dentre estes 20 abordavam causas e efeitos da
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cocaína, 15 mostravam formas de tratamento, 10 sobre o uso da reabilitação
neuropsicológica em pacientes com doenças degenerativas, apenas 3 sobre reabilitação
como método de recuperação do déficit cognitivo causado pelo consumo excessivo da
cocaína.
A cocaína é extraída das folhas do arbusto da coca. Aparece, geralmente, sob a
forma de pó branco, a qual é considerada como uma droga que atua no sistema nervoso
central (SNC) conhecida, também, como substância psicoativa, que pode gerar
dependência com o uso abusivo (MACHADO, 2013). O uso frequente conduz a
sintomas de excitação, autoconfiança e irritabilidade, passando por quadros de agitação,
agressividade e síncope cardíaca 575 sendo uma consequência de uma sobredosagem
(CAMARGO, 2013).
É uma substância psicoativa que atua no sistema nervoso central, prolongando o
tempo de atuação dos neurotransmissores, a dopamina, noradrelina e serotonina.
(SOUZA, 2012). A noradrenalina e a serotonina estão relacionadas às funções de
controle de humor, motivação e cognição/percepção, por inibirem a recaptura de
dopamina pelo neurônio pré-sináptico. Desta forma, as substâncias psicoativas atuam
diretamente no circuito de recompensa, acarretando no indivíduo uma forte sensação de
prazer e de satisfação não natural, sobrecarregando o sistema de recompensa cerebral
(FREITAS et al., 2016).
Uma das principais características dos efeitos da cocaína no cérebro é a psicose,
resultante do abuso do uso da droga, trazendo algumas alucinações, já que se trata de
uma droga de efeito rápido e intenso, estimulando o dependente a fazer uso, com
frequência, a fim de fugir da grande depressão que ela apresenta após cessado o efeito
(GARCIA, 2014). Embora já seja constatado que a cocaína é maléfica para o cérebro e
para o corpo, ainda existem pessoas que afirmam que a droga só produz reações
alérgicas, criando forte dependência psicológica, mas não física (CAMARGO, 2013).
O uso abusivo de drogas põe em risco a saúde do indivíduo, tornando-os
expostos e vulneráveis aos efeitos destas substâncias, gerando um grave problema de
saúde pública e comprometendo o futuro de muitos adolescentes e adultos com sérias
consequências à sua saúde (MAURINA et al,.2012). A cocaína é a 4ª droga ilícita mais
consumida e com maior acessibilidade, com prevalência de 2,9% dentre 22,8% da
população que já usou algum tipo de droga ilícita no decorrer da vida (MACHADO,
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2013). Desse modo, por meio do segundo levantamento Nacional de Álcool e Drogas
realizado em 2012, evidencia-se que 3,8% dos brasileiros adultos já fizeram uso da
cocaína pelo menos uma vez na vida. Já os adolescentes brasileiros cerca de 2,3%
fizeram uso da referida droga (II LENAD, 2012). Sigmund Freud (1884) sugeria
diversas aplicações terapêuticas para a cocaína, incluindo tratamento para asma,
depressão e alívio da fadiga. Mais tarde, após observar seus efeitos adversos como
tolerância e dependência, Freud, em suas últimas escrituras, chamava a cocaína de
"terceiro flagelo da humanidade", após o álcool e a heroína.
Em 1855, quando a cocaína foi quimicamente isolada, seu uso aumentou
drasticamente pelas pessoas que acreditavam que a substância tinha poderes especiais.
Junto ao efeito a dependência, as substâncias psicoativas privam o indivíduo das
relações no contexto familiar e social de forma saudável, gerando conflitos interpessoais
e intrapessoais devido às alterações do comportamento, da cognição e do humor
(MAURINA et al., 2012).
A identificação precoce das alterações cognitivas proporciona o aumento das
oportunidades de realizar uma intervenção adequada ao dependente químico,
contribuindo para o diagnóstico preciso e esclarecendo prováveis dificuldades que o
indivíduo venha a enfrentar ao evitar uma suposta recaída (ALMEIDA; MONTEIRO,
2011). Uma proposta de tratamento é a reabilitação neuropsicológica, a qual é voltada
para a criação de procedimentos de prevenção e adaptação destinadas a pessoas que
apresentem comprometimentos cognitivos e comportamentais, os quais dificultam a
execução das funções diárias (CARDOSO 576 et al. 2013).
A reabilitação neuropsicológica promove melhoras da qualidade de vida dos
pacientes, além da reabilitação dos aspectos cognitivos, trata das questões emocionais e
das alterações de comportamento, integrando psicoterapia e orientação aos familiares
(SALGADO; RIBEIRO, 2012).
Durante o processo de reabilitação neuropsicológica, o uso de diversos
instrumentos de medidas e procedimentos que busca entender o perfil cognitivo do
paciente, os instrumentos utilizados na recuperação neuropsicológica: desenho, tarefas
de desempenho, escalas, entrevistas, paradigmas experimentais e observação
(CARDOSO; MELLO; FREITAS, 2013).
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A reabilitação do cérebro lesado pode promover reconexão de circuitos
neuronais, nas pequenas perdas de conectividade, uma vez que a reabilitação
neuropsicológica tem finalidade de corrigir, organizar e estimular as funções cognitivas
que se manifestam prejudicadas, tendo em vista o desenvolvimento de um pensamento
mais organizado, crítico e autônomo (SALGADO; RIBEIRO, 2012). Contudo
promovendo melhorias na qualidade de vida dos pacientes, seja no campo emocional
e/ou social, facilitando sua recuperação (SALGADO; RIBEIRO, 2012).

CONCLUSÃO
Como foi discutido neste estudo, a cocaína é uma droga que apresenta alto poder
de dependência por estimular o sistema nervoso simulando ou intensificando a ação
natural dos neurotransmissores, causando sensações de prazer e bemestar, sendo um
fator que dificulta o abandono do vício pelos usuários. O uso em excesso provoca
perfuração do septo nasal, tremores e convulsões, e, ao final pode ser dito que esses
efeitos estimulantes causam um colapso no sistema nervoso central, que provoca a
insuficiência respiratória e/ou a parada cardíaca e a morte.
Uma proposta de tratamento é a reabilitação neuropsicológica que procura
proporcionar ao paciente um tratamento adequado as funções cognitivas que foram
comprometidas pelo uso excessivo de cocaína, revertendo os prejuízos cognitivos,
contribuindo significativamente para a minimização dos déficits relacionados à atenção
e recuperação das áreas afetadas, de modo que consiga utilizar seus recursos cognitivos
para aplicação em tarefas de vida diária, convívio social e, consequentemente, para
aumento de sua autoestima, bem-estar e qualidade de vida.
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CAPÍTULO XVIII
ESTIMULAÇÃO MEDULAR PARA TRATAMENTO DA DOR NEUROPÁTICA
NAS LESÕES TRAUMÁTICAS DO PLEXO BRAQUIAL
Melanie Monteiro Rodrigues80; Ana Laura Oliveira Santos Dias Guimarães81;
Emanuel Messias Felix Neves82; Lizanda Reis Boa Sorte83; Marcelo José da Silva de Magalhães84.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-18

RESUMO:
O trabalho tem como objetivo analisar a eficácia da estimulação medular como
tratamento para dor neuropática em lesões do plexo braquial, tendo em vista que, nessas
situações, a qualidade de vida do paciente acaba sendo comprometida devido a
distúrbios motores e sensoriais. Assim, medicamentos convencionais, em grande parte
das vezes, não costumam ser suficientes e a estimulação medular torna-se uma
alternativa para alívio da dor.
PALVRAS-CHAVE: Dor neuropática. Estimulação Medular. Plexo Braquial.

INTRODUÇÃO
A dor neuropática é caracterizada pela disfunção ou lesão do sistema nervoso,
tendo como consequência uma ativação anormal da via nociceptiva.1A partir disso,
destacam-se aquelas que acometem o plexo braquial e que estão frequentemente
associadas a vítimas de acidentes motociclísticos 2, sendo que grande parte das lesões
constatadas se encontram na região supraclavicular. 3
Nesse sentido, vale ressaltar que há poucos tratamentos desenvolvidos a partir de
estudos efetivos com resultados satisfatórios, deixando, frequentemente, os pacientes
sujeitos aos procedimentos padrões para o controle da dor neuropática, a qual se mostra
refratária.4 Sendo assim, a estimulação medular possui utilidade significativa no
tratamento da dor neuropática,5 baseando-se no implante de eletrodos no interior do
80 Acadêmica do curso de Medicina da UNIFipMoc. E-mail: melanie_monteiro@yahoo.com
81 Acadêmica do curso de Medicina da UNIFipMoc. E-mail: analaurag_@hotmail.com
82 Acadêmico do curso de Medicina da FUNORTE. E-mail: emanuel-felix@hotmail.com
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84 MD. Departamento de neurocirurgia do Hospital Aroldo Tourinho-Montes Claros MG e Vila da Serra-Nova Lima
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236

espaço epidural para realização de pulsos elétricos de alta frequência, os quais
influenciam na propagação de impulsos de dor.6

OBJETIVO
Analisar a efetividade da estimulação medular para o tratamento da dor
neuropática nas lesões do plexo braquial.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram selecionados artigos publicados em revistas internacionais e nacionais
sobre o assunto, priorizando os estudos realizados nos últimos 25 anos e indexados nas
seguintes bases de dados: Scielo e PubMed. Foram utilizados os descritores: Dor
neuropática; estimulação medular; neuropatic pain treatment brachial plexus lesion;
neuroestimulation; spine corde stimulation. Encontraram-se 74 trabalhos, dos quais 14
estavam adequados para a realização da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A estimulação medular consiste em uma técnica de efetividade significativa para
o tratamento de pacientes com dor neuropática refratária ao uso de medicamentos
convencionais.7
Nesse sentido, analisou-se uma série de sete artigos, totalizando 15 pacientes
submetidos à estimulação medular (SCS) para o tratamento da dor neuropática nas
lesões do plexo braquial, dos quais 80% dos casos eram homens, sendo 16,6% com
média de idade menor que 35 anos e 63,4% com idade maior que 35 anos.
20% dos pacientes eram mulheres, sendo 66,6% com idade menor que 35 anos.
A média de acompanhamento dos casos foi de aproximadamente 8 meses. Desses
pacientes, 8 tiveram 50% de controle da dor, 5 pacientes com controle de dor menor que
50% e 2 pacientes com melhora total da dor. 40% apresentaram complicações, estando
entre elas parestesias e complicações relativas à implantação do dispositivo. Entre
outras complicações que podem ser observadas na SCS estão inclusas infecções,
vazamento do líquor e dor localizada no local da incisão do eletrodo.
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Apesar da efetividade demonstrada, o conhecimento dos profissionais de saúde
acerca deste tratamento ainda é limitado em decorrência da escassez de referências
disponíveis e casos publicados.5,8,9,10,11,12,13,14

CONCLUSÃO
Conclui-se que a estimulação medular para o tratamento da dor neuropática nas
lesões do plexo braquial se mostrou eficaz, visto que apresentou controle satisfatório
dos sintomas, demonstrando superioridade ao tratamento farmacológico previamente
utilizado.
Nesse interim, é perceptível a necessidade da realização de pesquisas que visem
aprimorar essa técnica, expandindo o tratamento a outros pacientes com esse complexo
de dor.
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CAPÍTULO XIX
ESTRESSE OCUPACIONAL EM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Tuanny Italla Marques da Silva 85; Lídice Lílian Miranda Rezende 86; Mariana Pereira Gama 87;
Bruna Letícia da Silva Melo 88; Marcelo Domingues de Faria 89.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-19

RESUMO:
A Atenção Básica se apresenta como porta de entrada da Rede de Atenção à Saúde e
atua por intermédio de ações realizadas por equipes multiprofissionais, onde há,
também, o agente comunitário de saúde (ACS) - elo entre as equipes e a comunidade. O
ACS realiza o acompanhamento das famílias e atividades de promoção da saúde e essa
carga de trabalho pode levar ao desenvolvimento de doenças ocupacionais, como o
estresse. Objetivo: Averiguar como o processo de trabalho dos ACS’s pode influenciar
no desenvolvimento de estresse ocupacional. Método: Trata-se de revisão integrativa de
literatura realizada através de levantamento bibliográfico nas bases de dados Scientfic
Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), entre novembro e dezembro de 2017, utilizando os
descritores “Estresse Ocupacional”, “Agentes Comunitários de Saúde”, “Trabalho” e
“Doenças do Trabalho”. Foram incluídos artigos completos, publicados nos últimos 5
anos, em português e excluídos da pesquisa revisões de literatura.
Resultados/Discussão: A amostra totalizou 27 trabalhos, dos quais, 5 foram
selecionados. Percebeu-se que o trabalho do ACS, que envolve visitas domiciliares,
contato direto com aspectos negativos da comunidade, metas a serem cumpridas e
sobrecarga de tarefas, pode desencadear quadro de estresse ocupacional. Em alguns
estudos, estes profissionais relataram que possuem receio de possíveis represálias de
usuários que se sentem insatisfeitos com a assistência ofertada e que possuem
dificuldade na realização de visitas em residências de pessoas envolvidas com crimes e
drogas. A presença de outros riscos ocupacionais, como constantes deslocamentos a pé
e exposição a áreas de condições de higiene precárias, também podem levar a situações
estressantes. Conclusão: As funções desenvolvidas pelo ACS estão relacionadas ao
surgimento de estresse ocupacional, podendo afetar o bem-estar e a qualidade de vida
destes profissionais, assim como a assistência prestada aos usuários.
PALAVRAS-CHAVE: Estresse Relacionado à Profissão. Atenção Básica. Trabalho.
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INTRODUÇÃO
De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 do Ministério da
Saúde, a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e
coletivas, que incluem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento,
reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. A assistência
prestada neste nível de atenção deve ser desenvolvida através de práticas de cuidado
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e voltada para
população em território definido, pelas quais as equipes assumem responsabilidade
sanitária. Além disto, a Atenção Básica é considerada a principal porta de entrada da
Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2017).
O agente comunitário de saúde (ACS) faz parte da equipe que atua na Atenção
Básica, composta por enfermeiro, médico, técnico em enfermagem e a equipe de saúde
bucal. Ele apresenta-se como elo entre a população e os demais profissionais de saúde.
Dentre as funções preconizadas pelo Ministério da Saúde, estão:
II - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de
doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território,
e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e
de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e
outros espaços da comunidade, incluindo a investigação
epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros
profissionais da equipe quando necessário;
III - Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no
planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da
população, para o monitoramento da situação das famílias e
indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos
e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares
(BRASIL, 2017).

Devido ao processo de trabalho, das constantes visitas domiciliares e outras
atividades desenvolvidas, os ACS’s podem apresentar maior propensão em desenvolver
doenças ocupacionais, como o estresse.
O termo “estresse” deriva do latim e possui conotação de adversidade, aflição,
podendo ser considerado estado de tensão que gera ruptura no equilíbrio interno do
organismo. Os profissionais de saúde costumam ser mais afetados por situações
estressantes, seja pela carga de trabalho exaustiva, falta de reconhecimento, cobrança
excessiva, entre outros fatores. Ele pode desencadear o aparecimento de alterações
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físicas e psíquicas como dores musculares, pressão arterial alta, fadiga, ansiedade,
doenças cardiovasculares e desequilíbrio do sistema nervoso (MEYER et al., 2012).
Diante disso, o presente estudo teve por objetivo averiguar como o processo de
trabalho dos ACS’s pode influenciar no desenvolvimento de estresse ocupacional.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo apresenta-se como uma revisão integrativa de literatura, em
que foi realizado levantamento bibliográfico nas bases de dados Scientfic Electronic
Library Online (SciELO) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS). A pesquisa ocorreu no período de novembro a dezembro de 2017,
utilizando os descritores “Estresse Ocupacional”, “Agentes Comunitários de Saúde”,
“Trabalho” e “Doenças do Trabalho”.
Como critérios de inclusão, optou-se por artigos completos, publicados nos
últimos 5 anos e na língua portuguesa. Foram excluídos da pesquisa apenas as revisões
de literatura. Após a análise criteriosa dos títulos e resumos dos artigos encontrados,
foram selecionados aqueles que obedeciam aos critérios de inclusão, os quais formaram
a amostra do presente estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da pesquisa, foram encontrados 27 trabalhos, dos quais, 5 foram
selecionados e estão dispostos detalhadamente no Quadro 1.

Quadro 1: Informações dos artigos selecionados para realização da revisão integrativa, incluindo título e
autores do trabalho, participantes do estudo, local de realização, ano da publicação, tipo de estudo e o
periódico em que foi publicado.
Título
Autores
Participantes
Local
Ano da
Tipo do
Periódico
do estudo
do
publicação
estudo
estudo
Fatores
psicossociais
de estresse no
trabalho de
agentes

BEZERRA, J. L.
C.;

168 ACS

Parnaíba
(PI)

LUCCA, S. R.

2016

Qualiquantitativo

Revista
Baiana
de Saúde
Pública
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comunitários
de saúde no
município de
Parnaíba,
Piauí
Avaliação da
presença da
Síndrome de
Burnout em
agentes
comunitários
de Saúde no
município de
Aracaju,
Sergipe,
Brasil

MOTA, C.M.;
DOSEA, G.S.;

Estressores
laborais em
agentes
comunitários
de saúde

SANTOS, I. E.R.;
VARGAS, M.M.;

Fatores
associados à
qualidade de
vida de
Agentes
Comunitários
de Saúde

MASCARENHAS,
C.H.M.;

Qualidade de
vida e
estresse de
agentes
comunitários
de saúde de
uma cidade
do interior de
Minas Gerais

JORGE, J.C.;

222 ACS

Aracaju
(SE)

2014

Quantitativo

Ciência &
Saúde
Coletiva

236 ACS

Aracaju
(SE)

2014

Tipo Survey

Revista
Psicologia:
Organizações
e Trabalho

316 ACS

Jequié
(BA)

2013

Transversal

Ciência &
Saúde
Coletiva

244 ACS

Uberaba
(MG)

2015

Quantitativo

Rev Enferm
Atenção
Saúde

NUNES, P.S.

REIS, F.P.

PRADO, F.O.;
FERNANDES,
M.H.

MARQUES,
A.L.N.;
CÔRTES, R.M.;
FERREIRA,
M.B.G.;
HAAS, V.J.;
SIMÕES, A.L.A.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Em relação aos aspectos sociodemográficos, observou-se, em todos os estudos, a
prevalência do sexo feminino, o que evidencia a feminilização na profissão. É muito
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comum que a escolha profissional da mulher seja influenciada por questões de gênero e
contexto social. Isto pode acontecer na escolha pela profissão de agente comunitário de
saúde, já que estes profissionais costumam ter mais facilidade no estabelecimento de
vínculos com a população, abordar questões de saúde femininas sem causar
constrangimento às usuárias, o que poderia não ocorrer com profissionais do sexo
masculino (JORGE et al., 2015). Enfim, a função desempenhada pelo ACS parece estar
mais alinhada ao papel cuidador atribuído às mulheres de acordo com o senso comum,
algo que não acontece necessariamente. A escolha de ser ACS não deve estar
condicionada ao sexo feminino.
O trabalho do ACS apresenta-se estritamente relacionado ao atendimento dos
usuários e suas famílias, no intuito da prevenção de agravos e monitoramento de grupos
específicos, por meio do vínculo com a comunidade, sendo um elo entre a equipe e a
população. Estes aspectos podem desencadear fatores estressantes relacionados ao
trabalho, entre os quais, é possível citar: relacionamentos, condições de trabalho,
questões salariais, falta de reconhecimento, dificuldade de trabalhar de forma integrada
com a equipe e carga emocional (BEZERRA; LUCCA, 2016).
Em estudo realizado com ACS’s da Atenção Básica à Saúde do município de
Parnaíba, Estado do Piauí, os principais fatores desencadeadores de estresse no trabalho
foram problemas de relacionamentos, mudanças e controle. Os participantes relataram
falta de reconhecimento tanto pela comunidade, quanto pelos demais profissionais da
equipe de saúde e falta de comunicação entre seus membros (BEZERRA; LUCCA,
2016).
Problemas de relacionamento e comunicação entre os membros da Equipe de
Saúde da Família desencadeiam altos níveis de estresse, uma vez que cada um possui
seu papel e, em conjunto, assumem a responsabilidade de prestar assistência de
qualidade e com resolutividade à população. O trabalho em equipe se faz necessário
dentro da Atenção Básica e o ACS é peça fundamental ao bom desenvolvimento das
ações, já que está mais próximo aos usuários. Daí, a necessidade de se construir uma
relação interprofissional e reconhecer a importância do trabalho de cada membro da
equipe.
De acordo com a pesquisa de Santos, Vargas e Reis (2014), a relação de trabalho
com o coordenador/gerente da equipe foi apontada como principal fator estressante
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pelos participantes do estudo, sendo relatado ser muito estressante atuar com gestores
autoritários, sem autonomia, desmotivados, estressados e/ou despreparados para o
cargo. Isto mostra que, no trabalho em equipe, o coordenador, que geralmente é o
enfermeiro da Unidade, apresenta papel importante de líder, deve motivar os outros
profissionais. O fator motivação pode ser colocado como elemento básico para o
desenvolvimento de qualquer atividade. A valorização do trabalho do ACS por parte da
gerência é relevante para a realização profissional e para o bem-estar no ambiente de
trabalho.
Além disso, de acordo com os estudos analisados, outros pontos do trabalho
dessa classe profissional podem ser colocados como desencadeadores de estresse
ocupacional como quantidade e qualidade das visitas domiciliares, horários não
definidos das funções, morar na área de cobertura e formas de contrato de trabalho.
Experiências que envolvem agressão verbal, assédio moral e/ou sexual, ameaça e/ou
outros tipos de violência também podem estar presentes (BEZERRA; LUCCA, 2016).
O processo de trabalho do ACS, que inclui a visita domiciliar, faz com que
determinadas situações aconteçam e desencadeiem medo relacionado à atividade
laboral, com consequências psíquicas para o profissional. É necessário que eles tenham
condições adequadas e seguras para trabalhar.
Em relação aos sintomas do estresse ocupacional, observou-se em estudo
realizado com ACS’s no município de Aracaju, Sergipe, o predomínio de insônia,
sensação de cansaço excessivo e irritabilidade (SANTOS; VARGAS; REIS, 2014). Já,
em estudo de Mota, Dosea e Nunes (2014), dos profissionais estudados, 57,7%
apresentaram grau moderado ou grave de exaustão emocional. A dor também é sintoma
que pode aparecer e influenciar na realização das atividades, ocasionando limitação de
movimentos e até invalidez temporária. No trabalho do ACS, longas caminhadas para
visita são frequentes, com uso de mochilas, aumentando os fatores que representam
riscos biomecânicos e, consequentemente, as fontes de dor (MASCARENHAS;
PRADO; FERNANDES, 2013).
Por fim, sabe-se que doenças ocupacionais como o estresse, além de trazer
prejuízos à saúde dos trabalhadores, influenciam no desempenho dos mesmos, o que
pode prejudicar a qualidade da assistência prestada à população. Diante disto, é de
grande importância que o estresse ocupacional seja reconhecido como doença e
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diagnosticado precocemente. Identificar os fatores que se apresentam como causadores
deste estresse, contribui à prevenção da doença nos profissionais de saúde, melhorando
a qualidade de vida dos mesmos e, consequentemente, as suas atividades laborais.

CONCLUSÃO
As funções dos ACS’s dentro do contexto da Atenção Básica estão relacionadas
ao aparecimento de estresse ocupacional. Os principais fatores predisponentes
encontrados foram problemas de relacionamento com a equipe, principalmente com o
coordenador/gestor, falta de comunicação entre os membros da equipe interprofissional,
assim como falta de motivação e reconhecimento do trabalho desenvolvido.
Preocupações com metas, cobranças e qualidade das visitas domiciliares também podem
influenciar.
Tais fatores afetam a saúde física e psíquica dos ACS’s e o estresse ocupacional
pode tornar-se constante, afetando a qualidade de vida e bem-estar dos profissionais,
como também a assistência prestada à população que se apresenta adscrita à Unidade,
sendo responsabilidade da equipe. Por isto, é importante reforçar a necessidade de ações
que visem a melhoria das condições de trabalho dos ACS’s na Atenção Básica.
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CAPÍTULO XX
FATORES INFLUENTES NOS RISCOS OCUPACIONAIS DE COLETORES
DE LIXO DE UM MUNICÍPIO DO LESTE MARANHENSE
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Lawanda Kelly Matias de Macêdo 93; Maria Luiza Carvalho Paixão94; Vitor Emanuel Sousa da Silva95;
Hanna Laila da Silveira Santos96; Janice Maria Lopes de Sousa97.
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RESUMO:
A coleta de lixo é uma atividade que apresenta periculosidade e deve ser realizada de
maneira segura. Este estudo teve como objetivo descrever os fatores que influenciam
nos riscos ocupacionais dos coletores de lixo de Caxias-MA. Trata-se de um estudo
transversal e descritivo de abordagem quantitativa, realizado na Secretaria de Limpeza
da cidade de Caxias- MA, submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade
Estadual do Maranhão CAAEE 3.130.357 por meio de um formulário com perguntas
relacionadas aos dados sociodemográficos e relativos à atividade laboral. Dos
entrevistados, 100% eram do sexo masculino, 33,35% possuíam o ensino fundamental
incompleto e renda de 01 salário mínimo ou menos, 33,34% exerciam uma segunda
profissão, 50% não usava máscara facial, 25% informaram utilizar luvas de segurança
somente 02 vezes por semana, 01 trabalhador fazia uso das botas 02 vezes por semana,
16,66% sentiam desconforto no uso do EPI, 75% não realizaram exames admissionais,
100% não receberam treinamento específico ou oferecimento de palestras, e também
afirmaram não terem conhecimento sobre patologias/doenças que poderiam estar
expostos e 08 coletores de lixo afirmaram não gostar da função. Concluiu-se que os
coletores de lixo de Caxias- MA, são trabalhadores bastante vulneráveis aos riscos
ocupacionais de sua profissão e necessitam de mais atenção social e política, por meio
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do desenvolvimento de projetos que visem incluir e instruir esses indivíduos sobre a
importância dos cuidados a saúde.
PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem. Saúde dos Trabalhadores. Riscos Ocupacionais.

INTRODUÇÃO
Partindo do consumismo, exagerado ou não, no decorrer dos anos enormes
quantidades de lixo são geradas diariamente. Como forma de controle desse potencial
facilitador da proliferação de doenças, o poder público desenvolveu cargos de emprego
responsáveis em coletar e encaminhar a um local seguro, e, de forma correta, produtos
descartados pela população. Assim, segundo Schmitt e Esteves (2013) surgiu em 2002,
de forma legal, a ocupação de coletor de lixo. Com a criação desta ocupação foi
possível diminuir boa parte dos resíduos sólidos expostos nas ruas, pois segundo dados
do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - em 2017, 82,9% dos
domicílios tiveram seu lixo coletado diariamente, deixando claro o quanto esses
trabalhadores são importantes para a sociedade.
Estudando o perfil dos coletores de lixo desse país observa-se o baixo nível de
escolaridade, analfabetos ou de ensino básico incompleto, inexistência de oportunidade
de outro emprego, saúde em risco, e uma condição financeira em péssimo estado
(GALON; MARZIALE; 2016). É dedutivo que os coletores de lixo são servidores
bastante expostos às patologias transmissíveis, tais como: hepatite, tétano, leptospirose,
IST’s/AIDS (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e diversas outras doenças que
possam está presente no lixo coletado.
Entretanto, em relação às características atuais dos trabalhadores de coleta de
lixo evidenciam-se múltiplos fatores de vulnerabilidade, o que é inevitável o destaque
de alguns como, o baixo nível de escolaridade, uma vez que segundo Classificação
Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho (2017), a formação solicitada para
trabalhar como coletor é da quarta série do ensino fundamental. Porém, devido ao
próprio panorama social, muitos trabalhadores estão em estado de analfabetismo, o que
infere em indivíduos carentes de informações sobre os riscos aos quais estão sendo
expostos, além dos processos e equipamentos de segurança que devem ser utilizados.
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Desta forma, observou-se que a temática, embora com consideráveis publicações
no meio científico, ainda é pouco trabalhada, e, salienta-se que se a população de
trabalhadores tem pouca visibilidade social e é carente de informações acerca de seu
trabalho. Assim, o estudo teve como objetivo descrever os fatores que influenciam nos
riscos ocupacionais dos coletores de lixo de Caxias-MA.

REVISÃO DE LITERATURA
De acordo com Assunção (2003), o trabalho se organiza de modo a modificar a
rotina do trabalhador, trazendo concepções de riscos e efeitos a saúde mesmo não
sabendo a dimensão de dano que pode ser causado.
Reunindo e analisando os elementos da finalidade da ergonomia conclui- se que
ela recomenda que o trabalho seja adaptado aos limites do trabalhador, e não o
contrário. O indivíduo não deve se moldar às condições exigidas pelos padrões e
sistemas do trabalho. Contudo, acredita-se no respeito aos limites e características do
homem pelo trabalho. (NEPOMUCENO, V. et al., 2016).
Deve-se ressaltar que o ambiente de trabalho é um local de experiências
individuais e coletivas. Portanto, pelo fato da existência de uma consciência e
sobrevivência coletiva haverá uma preocupação acerca de possíveis vulnerabilidades a
riscos existentes à saúde de algum membro (SILVA; LIMA; MARZIALE, 2012).
Conforme o Anuário da Previdência Social de 2015, conceitua-se acidente de
trabalho como o acontecimento inesperado ocorrido ao longo do tempo de serviço,
sendo estas doenças providas da sua atividade ocupacional. Os acidentes de trabalho
podem ocasionar várias patologias, lesões, fraturas, perdas funcionais temporárias ou
permanentes, e também podem levar a morte do trabalhador.
Em concordância com Ferreira e Anjos (2001), os acidentes de trabalho de maior
ocorrência entre os funcionários que fazem o manuseio direto do lixo são: cortes com
vidros- que lidera em relação aos outros tipos de acidente de trabalho; cortes e
perfurações com objetos pontiagudos- sendo ocasionados, muitas vezes, pela falta de
conhecimento da população em descartar esses materiais de forma correta; queda de
veículos- que pelo fato da rapidez da atividade laboral, o coletor é obrigado a utilizar o
mesmo veículo que transporta os resíduos, que por sua vez não dispõe de manutenção
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regular, e por último, o atropelamento causado pela sobrecarga e a falta de respeito dos
motoristas- que fazem o transporte do lixo em relação às regras de transito, além da
ausência da disponibilidade de uniformes para os trabalhadores.
Em decorrência dos riscos que os coletores de lixo são submetidos, é importante
dar ênfase à segurança no trabalho, para que possa ocorrer diminuição das doenças
ocupacionais, acidentes rotineiros no dia a dia desta função. Ao identificar os riscos, se
faz necessário tomar medidas preventivas, que priorizem a saúde e segurança dos
trabalhadores envolvido (LUCENA; BAKKE, 2018)
Segundo dados divulgados pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
(PNSB), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2008), o
serviço de coleta de lixo alcançou 87 cidades a mais do que na pesquisa do ano de 2000.
Os riscos biológicos têm certa proeminência entre os demais, tendo como vários
fatores os microrganismos, dentre eles, os microrganismos geneticamente modificados
(OMGs), endoparasitas humanos e pela cultura celular. Esses fatores podem causar
diversas patologias como, por exemplo, doenças infecciosas e parasitarias. Assim é
importante a identificação de fatores e situações presentes no ambiente de trabalho,
além da análise do agravo presente e possível à saúde (DIAS; MACHADO; SANTOS,
2012).
Conforme a pesquisa de Marziale et al. (2012), o Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA) deve oferecer aos trabalhadores conhecimento prévio,
análise e controle de riscos ambientais através do levantamento de riscos existentes,
discussão e implantar normas de prevenção desses acidentes.
Para Galon, Marziale e Souza (2011), a imagem da saúde do trabalhador no
Brasil mantém-se em constante evolução, carregando e ampliando a concepção do
processo de trabalho. Relacionado a isso, mesmo com a existência de esforços, o
número de acidentes de trabalho e doenças profissionais no Brasil continua preocupante,
ocasionando diversos problemas, tanto para as vítimas quanto para seus familiares.
Consequentemente, a imagem do trabalhador brasileiro ainda aponta pouca visibilidade
frente aos agravos que ferem a sua saúde.
Os riscos são muitos, porém como tentativa de máxima proteção o uso dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos coletores de lixo é algo bastante
cobrado, pela não possibilidade de uso de Equipamentos de Proteção Coletiva-(EPC).
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Neste sentido, a portaria N° 3.214/78 traz, através das normas regulamentadoras,
a consolidação das leis do trabalho, onde retifica a importância dos EPI’s, e a
obrigatoriedade das empresas contratantes de fornecerem aos trabalhadores os
equipamentos adequados ao risco de sua atividade. Além disso, enfatiza o direito do
trabalhador de ser informado sobre os possíveis riscos profissionais que possam
originar-se nos locais de trabalho, ainda informar sobre os meios de prevenção e formas
de limitar tais riscos.
Destaca-se que os EPI’s são os únicos eficazes nessa situação. Mas o uso
constante dos EPI’s pelos coletores de lixo é algo bastante desagradável, visto que
muitos desses equipamentos são desconfortáveis no trabalho realizado, principalmente
as luvas, pois dificultam o manejo do lixo por serem de tecido ou outro material
impróprio (SOUZA; ARAÚJO; SOUZA, 2019).
É necessário neste cenário, enfatizar a importância das ações educativas de
caráter permanente com o intuito de compreender como e onde se produz o processo de
saúde/doença e identificar as necessidades dos trabalhadores em questão, podendo
assim reconhecer as situações causadoras de perigo e suas repercussões na vida do
trabalhador, trazendo como resultados a redução de acidentes e melhoria na qualidade
de vida e saúde dos citados. (LORO; ZEITOUNE, 2017)

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, intervencional e descritivo de abordagem
quantitativa. O cenário da extensão foi a própria secretaria de Limpeza da cidade de
Caxias- MA, sendo esta a localidade de encontro de todos os coletores de lixo. Os
participantes envolvidos foram todos os trabalhadores que participam da coleta do lixo
gerado pela população caxiense, tendo como critérios de inclusão: exercer o trabalho de
coletor de lixo, maior de 18 anos e como critérios de exclusão: estar de férias ou licença
medica, ou estar afastado por algum motivo jurídico ou de saúde.
De inicio foi levado um ofício a Secretária de Limpeza do município, sendo
apresentado o projeto e suas intenções ao secretario atual. Com diálogo e apoio do
mesmo foram coletadas informações simples como, por exemplo, quantidade de
funcionários que trabalham como coletores, disponibilidade de local para aplicação do
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questionário e também sobre o cotidiano desses trabalhadores. Além disso,
paralelamente, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), com a
aprovação do CEP (C.A.A.E nº 3.130.357).
De forma clara e descritiva os coletores de lixo tiveram conhecimento acerca do
projeto e aqueles que se dispuseram e aceitaram assinando o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido-TCLE, responderam o questionário, com o auxílio dos
pesquisadores para esclarecer qualquer dúvida eventual. O estudo fez parte de um
Projeto de Extensão da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram entrevistados 12(doze) coletores sendo 100% do sexo masculino, com
uma carga horária de 6 horas de trabalho (segunda-feira a sábado das seis às doze da
manhã). Por dia realizavam, em média, a coleta domiciliar de 03 bairros, coletando o
lixo de 300 ou mais residências. De acordo com Anjos, Ferreira e Damião (2007), os
coletores de lixo do sexo masculino apresentam uma composição corporal que os
favorece e os mostram mais hábitos na realização do trabalho de força realizado. Devido
a essa força braçal e a uma carga horária de trabalho cansativa, é perceptível que esses
trabalhadores alcançam uma exaustão corporal devido a uma demanda excessiva de
esforço físico (VELLOSO, SANTOS & ANJOS, 1997).
Acerca da renda familiar, 100% ganhavam um salário mínimo ou menos,
caracterizando uma renda relativamente baixa, e 33,34% dos coletores exerciam uma
segunda profissão. Ainda sobre a renda dos coletores de lixo Miglioransa et al. (2003) ,
discorre sobre o piso salarial recebidos por estes trabalhadores, pois, quando justo e
condizente à importância do trabalho que executam, garantem estabilidade e melhores
condições de vida , refletindo em um alto índice de satisfação dos trabalhadores para
com o trabalho executado. Segundo Silva e Kassouf (2002), os jovens e adultos quando
submetidos a rendas baixas, tendem a exercerem algum tipo trabalho como tentativa de
ajuda na renda familiar.
Em relação à escolaridade, 33,35% possuíam somente o ensino fundamental
incompleto, 25% eram analfabetos, 16,33% possuíam somente completo o ensino
fundamental, 16,33 possuíam o ensino médio completo e 8,33%, o ensino médio
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incompleto. Barros et al. (2011) discutem a prevalência de doenças crônicas no Brasil
em pessoas de condições sociais desfavorecidas e, consequentemente, portadoras de um
baixo nível de escolaridade.
Dos pesquisados, 50% relataram não usavam máscara facial e 41,66% citaram a
utilização apenas duas vezes por semana. Dentre eles, 25% informaram que faziam uso
de luvas de segurança somente 02 vezes por semana e 8% informou que só faziam uso
das botas disponibilizadas 02 vezes por semana. Ainda, 16,66% sentiam desconforto ao
utilizar algum Equipamento de Proteção Individual-EPI’s e, 75% informaram não terem
realizado exames admissionais.
Para Araújo et al. (2016), os coletores de lixo estão consideravelmente expostos
a riscos, por esses serem resultados dos acidentes de trabalho possivelmente
proporcionados pela inadequação dos EPI’s. No que se refere ao oferecimento de
palestras ou treinamento específico aos coletores, 100% afirmaram não receber esse tipo
de oferta pela Secretaria de Limpeza.
E essa totalidade também afirma não ter conhecimento sobre as patologias a que
estavam expostos. Galdino e Malysz (2016) afirmam que cabe ao setor público
responsável, a disponibilização de treinamento e campanhas de educação ambiental,
além dos EPI’s. Dos participantes, 66% afirmaram não gostarem da função. Sobre isto,
Loro e Zeutoune (2017) afirmam que as percepções defasadas do trabalhador sobre sua
função, podem ser modificadas á medida que este se percebe como sujeito importante
no processo de trabalho, fato que para Locke (1976) tem direta ligação às condições de
saúde do trabalhador, sendo ela física ou mental.

CONCLUSÃO
Os coletores de lixo de Caxias-MA são trabalhadores bastante vulneráveis aos
riscos ocupacionais de sua profissão. O baixo nível socioeconômico aliado ao
desconhecimento dos perigos inerentes às atividades da coleta do lixo, a não utilização
dos EPIs e a ausência de educação em saúde no serviço são fatores de exposição que
devem ser considerados e valorizados.
Percebeu-se que os coletores de lixo necessitam de mais atenção social e
política, sendo necessário o desenvolvimento de projetos que visem incluir e instruir
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esses indivíduos sobre a importância dos cuidados a saúde, a fim de minimizar os riscos
ocupacionais da atividade desenvolvida.
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CAPÍTULO XXI
FATORES PREDISPONENTES À PRÉ-ECLÂMPSIA: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA
Maria do Amparo dos Santos Pociano 98; Maria de Jesus de Sousa Morais99.
DOI – capítulo: 10.47538/AC-2020.07-21

RESUMO:
A Pré-eclâmpsia (PE) é uma condição específica da gestação e está associada à
hipertensão e proteinúria após a 20ª semana de gestação. Este trabalho busca analisar as
evidências científicas disponíveis na literatura sobre os fatores de risco para a préeclampsia. Trata-se de uma revisão integrativa, onde o problema de pesquisa deste
estudo foi elaborado com a aplicação da estratégia PICO, utilizou-se com critérios de
inclusão artigos publicados na íntegra, no período de 2010 a 2018, sem restrição
idiomática, e abordassem a temática. Acredita-se que a realização de estudos nacionais
possam engradecer a literatura e assim agregar conhecimento e a intervenção
precoce em fatores de risco que levem à pré-eclâmpsia.
PALAVRAS-CHAVE: Pré-eclampsia. Fatores de Risco. Eclampsia.

INTRODUÇÃO:
A Préeclâmpsia (PE) é uma condição específica da gestação e está
associada à hipertensão e proteinúria após a 20ª semana de gestação, considerada uma
das mais importantes complicações do ciclo gravídicopuerperal, e resulta em alto
risco de morbidade e mortalidade materna e perinatal.

OBJETIVO
Analisar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre os fatores de
risco para a pré-eclampsia.

98 Graduada em Enfermagem pela Faculdade Maurício de Nassau Campus-Redenção Teresina–Piauí. Especialização
em Saúde Pública e Saúde da Família, em andamento pela Faculdade IESM. Cuidadora de RN e Puérpera na empresa
Carolina Valer. E-mail: mariadoamparo.mp@gmail.com
99 Graduada em enfermagem pela Faculdade Mauricio de Nassau Campus-Redenção Teresina Piauí. Técnica de
enfermagem formada pela Escola Técnica de Enfermagem Colégio Brasil. Cuidadora de idosos na empresa Iolanda
Avelino carvalho Sá. E-mail: jesussousa86@hotmail.com
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METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa, onde o problema de pesquisa deste estudo
foi elaborado com a aplicação da estratégia PICO, utilizou-se com critérios de inclusão
artigos publicados na íntegra, no período de 2010 a 2018, sem restrição idiomática, e
abordassem a temática.
Ao realizar as estratégias de busca nos portais de periódicos e aplicação
dos critérios de inclusão identificaram-se 20 artigos Realizada por meio das bases de
dados LILACS, BDENF, MEDLINE.
A base de dados com maior número de publicações foi MEDLINE com 13
artigos. Em relação ao idioma de publicação, 15 artigos estavam em inglês.O ano com
maior número de publicações foi 2010 com um total de 05 artigos.
Os artigos foram agrupados de acordo com as similaridades de conteúdo, a
partir de onde surgiram três categorias temáticas: Impacto de níveis de acido úrico
no desenvolvimento da pré-eclâmpsia, Nuliparidade como fator predisponente à Préeclâmpsia e Nutrição inadequada na predição de pré-eclâmpsia. Pôde-se observar
uma escassez de publicações em português acerca da temática em estudo, isso se explica
pela maioria dos estudos ser internacionais.

RESULTADOS
O ácido úrico é o resultado do metabolismo da purina e constitui-se como
uma

substância

produzida naturalmente pelo organismo, sendo por muitas vezes

considerado um causador de stress oxidativo. Na pré eclâmpsia, as gestantes apresentam
elevados níveis de ácido úrico, devido o

aumento

na

liberação

de

purinas,

originando um quadro de hiperuricemia.
Um fator relevante para esse quadro é a presença de antecedentes familiares
com hipertensão arterial, o que eleva as chances da gestante apresentar altos níveis de
uratos. Outro fator é o consumo de

alimentos de

forma

inadequada

conseqüências que vem a gerar desordens obstétricas, como a pré-eclâmpsia.
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acarreta

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se que a realização de estudos nacionais possam engradecer a
literatura e assim agregar conhecimento e a intervenção precoce em fatores de risco
que levem à pré-eclâmpsia.
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CAPÍTULO XXII
FERIMENTO POR ARMA DE FOGO COM TORACOTOMIA DE
EMERGÊNCIA - RELATO DE CASO
Marcella Gonçalves de Laia 100; Ana Letícia Freitas-Silva101; Ana Carolina Cunha Leal102;
Gabrielly Alves Trigo 103; Júlia Carmo Vilela 104; Henrique Amorim Santos105;
Amanda Karolyne Batista Ferreira 106; Isabella Amorim Santos107.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-22

RESUMO:
Introdução: A maioria das lesões torácicas são tratadas com procedimentos não
cirúrgicos. Diante de trauma torácico penetrante por arma de fogo é necessário avaliar a
necessidade da toracotomia exploradora de emergência. Relato: Paciente vítima de
ferimento por arma de fogo em tórax direito, apresentou instabilidade hemodinâmica e
drenagem de 400mL na primeira hora, com total de 1800mL. Indicada toracotomia
exploradora de emergência. Discussão: Os critérios de toracotomia de emergência em
traumas penetrantes devem ser avaliados para tratar a instabilidade hemodinâmica e o
choque hipovolêmico com cuidado redobrado para melhor conduta.
PALAVRAS-CHAVE: Trauma Torácico. Cirurgia. Toracotomia.

INTRODUÇÃO
O trauma é a terceira causa de mortalidade no Brasil, sendo um quarto dos óbitos
associado à presença de lesão torácica (MELO, et al., 2017). Apesar da alta mortalidade,
mais de 80% das lesões torácicas são tratadas com procedimentos não cirúrgicos como
drenagem pleural, analgesia e suporte ventilatório, enquanto cerca de 20% restantes
necessitarão de uma toracotomia de emergência (POTLABATHIN et al., 2016).
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Em casos de trauma torácico penetrante por arma de fogo, é de suma relevância
uma abordagem rápida e eficiente. Logo, o objetivo deste relato é avaliar a necessidade
da realização de toracotomia exploradora de urgência.

RELATO
L.T.A., sexo masculino, 26 anos, admitido no pronto-socorro devido a ferimento
por arma de fogo no tórax direito. Apresentava-se com sangramento ativo, palidez
cutânea, sudorese fria, frequência cardíaca de 120bpm e pressão arterial (PA) de 90x50
mmHg. Referia dispnéia intensa e dor local. Realizada drenagem intercostal com saída
de 1400 mL liquido sanguinolento e expansão volêmica com 1 L de cristaloide e 600
mL de sangue não tipado O-.
Paciente manteve instabilidade e drenagem 400ml na primeira hora, totalizando
1800ml. Indicada toracotomia exploradora de emergência sob o 4º espaço intercostal
direito, evidenciando-se uma lesão transfixante em lobo médio e uma lesão em lobo
inferior além de fratura de costela com debris ósseos, sem lesões de grandes vasos.
Realizada rafia pontos em X parênquima pulmonar e mantido dreno tórax. Em pós
operatório paciente se manteve estável hemodinamicamente, sem necessidade de novas
transfusões sanguíneas e sem derrame pleurais residuais, recebendo alta hospitalar no
quinto dia pós-operatório.

DISCUSSÃO
Cerca de 80 a 90% dos pacientes com traumatismo torácico são tratados com a
drenagem torácica de forma efetiva (CORTES-TELLES et al., 2016). Diante de uma
toracotomia exploradora de emergência, demonstra-se a necessidade de avaliar os
critérios e indicações para a cirurgia no trauma penetrante, sendo que estudos sugerem:
mais de 1500 mL de sangue evacuado no tubo, sangramento persistente no peito
superior a 200 mL/h por 2 a 4 horas, perda de sangue endobrônquica, lesão
traqueobrônquica e lesão no coração ou grandes vasos (BERTOGLIO et al., 2019).
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Neste relato, o paciente apresentou o critério de perda sanguínea superior a
200mL/h, sendo imediatamente conduzido para a sala cirúrgica de forma a tratar a causa
do choque hipovolêmico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo sendo majoritariamente tratados com drenagem intercostal, é necessário
avaliar a repercussão dos pacientes com ferimento por arma de fogo. Sendo assim, os
cuidados devem ser redobrados na avaliação inicial de pacientes vítimas de trauma
torácico do tipo penetrante para que se tenha uma conduta adequada.
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CAPÍTULO XXIII
GRUPOS EDUCATIVOS DE DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA: ANÁLISE DO PERFIL DOS PARTICIPANTES108
Carla Cardi Nepomuceno de Paiva 109; Andréa Felizardo Ahmad110;
Rosângela Caetano111; Adriana Lemos112.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-23

RESUMO:
As práticas de educação em saúde por meio de grupos educativos na atenção primária é
uma das ações que compõem a assistência à saúde sexual e reprodutiva, cujo objetivo é
fortalecer a autonomia, liberdade e exercício dos direitos sexuais e reprodutivos.
Objetivo: Analisar o perfil dos participantes dos grupos educativos de direitos sexuais e
reprodutivos realizados em unidades de atenção primária. Metodologia: Pesquisa
descritiva com abordagem qualitativa, desenvolvida em quatro unidades de Atenção
Primária à Saúde de um município da Zona da Mata Mineira. A coleta de dados ocorreu
entre setembro e novembro de 2014. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas,
cujos dados e conteúdos foram registrados no Software Epi Info e analisados de forma
descritiva. Resultados: Foram entrevistados 14 participantes, um homem e 13 mulheres.
Destes 10 usuários possuíam vínculo afetivo amoroso e nove revelaram não usar o
preservativo. Os participantes relataram gravidez não planejada, descontinuidade do uso
dos métodos e desejo não atendido de realizar a laqueadura. Conclusão: Questões
sociais, organizacionais, familiares e econômicas influenciam diretamente no exercício
dos direitos sexuais e reprodutivos. Tais influências devem ganhar visibilidade e ser
consideradas no âmbito das atividades de promoção da saúde sexual e reprodutiva.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Sexuais e Reprodutivos. Educação em Saúde.
Planejamento Familiar. Enfermagem.
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INTRODUÇÃO
A saúde sexual e reprodutiva, enquanto dimensões que fazem parte da vida e da
saúde humana, devem ser consideradas e respeitadas como um direito básico de
mulheres e homens enquanto cidadãos. Nesse sentido, conceber a saúde sexual e
reprodutiva como um direito humano reforça o compromisso social do Estado na
elaboração de políticas públicas.
A noção dos direitos reprodutivos fortalece a concepção da saúde reprodutiva,
pois a considera como condição essencial para que mulheres e homens tenham
autonomia e acesso à saúde, com serviços de qualidade ofertados de modo integral, de
acordo com preceitos éticos que respeitem a vida, a privacidade, a confidencialidade e a
dignidade humana, com informações para que o casal realize suas escolhas e decisões
envolvendo contracepção e concepção de forma livre, compartilhada e responsável.
(CORRÊA; ALVES; JANNUZZI, 2006; BRASIL,2013).
O conceito de direitos sexuais emergiu como um marco não institucional e
reforça o entendimento sobre a saúde sexual, na medida que são considerados o direito à
liberdade, ao acesso a orientações e cuidados nos serviços de saúde sexual e
reprodutiva, autonomia e não discriminação e não violência na vivência da sexualidade,
respeito pela integridade corporal, liberdade de escolha de parceiros; liberdade de
decisão de ser ou não sexualmente ativo, ter relações sexuais consensuais; casamento
consensual; decidir se ou quando ter filhos; e buscar satisfação e vida sexual saudável e
prazerosa. (CORRÊA; ALVES; JANUZZI, 2006; BRASIL, 2013).
Rodrigues (2007) faz excelente colocação a respeito dos direitos sexuais e
reprodutivos, enquanto direitos humanos, ao considerar que tais direitos incluem
garantir a autonomia de decisão sobre o corpo, o uso do método contraceptivo sob
escolha informada, o fortalecimento da autonomia dos usuários e a melhoria da
assistência, que se dá no sentido de atender as necessidades pela facilitação do acesso
aos serviços de saúde e da participação na elaboração de estratégias e programas.
Cabe destacar que orientar e oferecer recursos para que a população possa
regular a fecundidade e decidir de forma livre e responsável por ter ou não filhos e
quando tê-los, viabilizar o livre acesso à informação, educação e serviços de
planejamento reprodutivo, potencializar a autonomia e a segurança para o exercício
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pleno da sexualidade, são alguns dos objetivos da atenção à saúde sexual e reprodutiva
na Atenção Primária à Saúde (APS) (BRASIL, 2002; BRASIL, 2005).
Reitera-se que a atenção à saúde sexual e reprodutiva é um dos eixos prioritários
da APS e, por sua vez, possui um escopo abrangente de ações, em termos de atividades
e populações alvo. Incluem atividades educativas e clínicas, de diagnóstico, tratamento
e encaminhamento para outros serviços de saúde, bem como o acolhimento e ofertada
de aconselhamento (BRASIL, 2013).
As atividades educativas preconizadas no âmbito da assistência em saúde sexual
e reprodutiva são uma das possibilidades de fortalecer a autonomia dos usuários,
colaborar para o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, acolher as demandas e
orientar os usuários sobre seus direitos nesse campo. Essas atividades sob a perspectiva
da integralidade, envolve acolher as demandas e as particularidades da população, assim
como facilitar e encorajar a participação de mulheres e homens nas ações oferecidas
para promoção da saúde sexual e reprodutiva.
A promoção da saúde sexual e reprodutiva através das atividades educativas
pode ser realizada individualmente ou em grupo, sendo este entendido como um
aglomerado de participantes, incluindo homens e mulheres que, em um espaço definido,
encontram-se com um propósito comum ou individual (CRISPIM et al., 2011).
Particularmente, recomenda-se que as atividades educativas da atenção à saúde sexual e
reprodutiva sejam oferecidas no formato de grupos e realizadas com auxílio de “práticas
pedagógicas participativas que visam, prioritariamente, à promoção à saúde" (LEMOS,
2011, p. 38).
A temática dos direitos sexuais e reprodutivos tem sido alvo de discussões em
inúmeros estudos — como os de Marques e Pereira (2011), de Pinheiro e Couto (2013),
de Lemos (2014), e de Mascarenhas, Melo e Fagundes (2012) — que buscam refletir
sobre a teoria e a prática que orientam a assistência nessa área oferecida na APS. No
âmbito da atividade educativa, ainda há um distanciamento entre o preconizado e o
realizado, pois as atividades educativas são relegadas a um “segundo plano no
planejamento e organização dos serviços, na execução das ações de cuidado e na própria
gestão” (FALKENBERG et al., 2014, p. 848).
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Diante do exposto, este artigo teve como objetivo caracterizar o perfil dos
participantes de grupos educativos de direitos sexuais e reprodutivos, considerando dar
visibilidade às questões sociais, culturais e relacionais que influenciam direta ou
indiretamente na tomada de decisão e as escolhas relativas a saúde sexual e reprodutiva.
Espera-se que tal conhecimento possa ser útil para fomentar a discussão sobre o
planejamento, organização e oferta das ações de promoção da saúde sexual e
reprodutiva na APS.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. De acordo com Gil
(2008), as pesquisas descritivas possuem como objetivo a descrição das características
de uma população, fenômeno ou de uma experiência.
O estudo foi realizado entre setembro e novembro de 2014. Os cenários foram
quatro Unidades da Estratégia Saúde da Família, situadas no município de Juiz de Fora,
Minas Gerais. Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista semi-estruturada.
Participação nas atividades educativas dos grupos de direitos sexuais e
reprodutivos e maioridade foram os únicos critérios de inclusão aplicado no estudo. A
entrevista com os participantes convidados, que aceitaram participar do estudo, foi
agendada segundo a disponibilidade de horário do participante. A entrevista foi
realizada em uma sala na unidade de saúde e gravada em um aparelho digital com a
anuência do participante. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas na íntegra. O
anonimato dos participantes foi preservado através da identificação das entrevistas por
meio da letra E e do número da entrevista (exemplo: E1, E2, E3).
A aplicação de critério de saturação (FONTANELLA, RICAS E TURATO,
2008) originou uma a amostra final foi de 14 participantes. Os dados da caracterização e
dos participantes foram analisados através do Software Epi Info.
O estudo obedeceu às exigências éticas e científicas fundamentais, previstas na
Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012
(BRASIL, 2012) sobre pesquisa envolvendo seres humanos. A pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
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(UNIRIO), em julho de 2014 sem ressalvas, sob o Parecer nº 724.617 e CAAE –
33167014.7.0000.5285.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa focalizou a trajetória de 14 pessoas (1 homem e 13 mulheres), com
idade entre 18 e 42 anos, que participaram de ‘grupos educativos de direitos sexuais e
reprodutivos’. Essa denominação dada as atividades educativas da atenção à saúde
sexual e reprodutiva pelas unidades de Atenção Primária à Saúde do município onde a
pesquisa foi realizada. As principais características dos participantes estão dispostas no
Quadro 1.

Quadro 1: Caracterização dos participantes do estudo. Juiz de Fora, Minas Gerais. Brasil, 2014.
PARTICIPANTES IDADE
ESCOLARIDADE
PROFISSÃO
RELIGIÃO
E1 (Homem)

42

E2 (Mulher)

18

E3 (Mulher)

19

E4 (Mulher)

32

E5 (Mulher)

25

E6 (Mulher)

39

E7 (Mulher)

28

E8 (Mulher)

19

E9 (Mulher)

19

E10 (Mulher)

25

E11 (Mulher)

24

E12 (Mulher)

20

E13 (Mulher)

39

E14(Mulher)

30

Ensino fundamental
incompleto
Ensino médio incompleto
(Em curso)
Ensino médio completo
Ensino fundamental
incompleto
Ensino superior incompleto
(Em curso)
Ensino fundamental
incompleto
Ensino fundamental
incompleto
Ensino médio completo
Ensino fundamental
incompleto
Ensino médio completo
Ensino fundamental
completo
Ensino médio completo
Ensino fundamental
incompleto
Ensino fundamental
incompleto
Fonte: dados da pesquisa.

Padeiro

Acredita em
Deus

Estudante

Evangélica

Desempregada

Cristã

Do lar

Evangélica

Estudante

Agnóstico

Do lar

Católica

Do lar

Acredita em
Deus
Católica

Desempregada

Evangélica

Do lar

Evangélica

Balconista

Católica

Do lar

Católica

Do lar

Evangélica

Do lar

Católica

Do lar

Observou-se que grande parte das participantes dos grupos eram mulheres.
Estudos como os de Heilborn, (2009), de Silva (2011) e de Coelho et al. (2012) sobre a
atividade educativa da atenção à saúde sexual e reprodutiva identificaram que o público

268

feminino é majoritário. Este predomínio é criticado por Santos e Freitas (2011), sob a
alegação de que os grupos educativos de promoção da saúde sexual e reprodutiva tem
enfoque exclusivo na saúde da mulher. A distribuição etária é semelhante ao encontrado
em outros estudos relacionados a grupos educativos de planejamento reprodutivo
(ANDRADE; SILVA, 2009; MARQUES; PEREIRA, 2011)
Quanto à trajetória escolar, somente uma participante estava cursando o ensino
superior. Sete participantes tinham nível fundamental incompleto, cinco o ensino médio
completo e uma ainda estava cursando esse grau.
Dez dos 14 participantes já tinham filhos. A idade dos participantes em relação à
primeira gestação ou ao primeiro filho variou entre 14 e 32 anos, com quatro
participantes (36,4%) tendo seu primeiro filho entre 18 e 19 anos, resultado semelhante
ao de outros estudos (HEILBORN, 2009; BERQUÓ et al., 2012; COELHO et al.,
2012).

Tabela 1: Idade dos participantes ao ter seu primeiro filho e número de filhos vivos. Município de Juiz de
Fora. Minas Gerais, 2014.
Variáveis

N*
%
(N=14)
1
9,1
14
1
9,1
16
1
9,1
17
2
18,2
18
Idade quando teve o primeiro filho
2
18,2
19
1
9,1
20
1
9,1
22
1
9,1
32
3
21,4
1
3
21,4
2
Número de filhos vivos
3
21,4
3
1
7,1
4
Fonte: dados da pesquisa. Nota*: Número de participantes; número total = 14.

Dados do IBGE publicados em 2010 sobre o panorama atual de alguns aspectos
relacionados à saúde sexual e a reprodutiva, na pesquisa intitulada “Estatística de
Gênero”, mostrou uma redução de mulheres de 15 a 19 anos com ao menos um filho
vivo de 14,8%, em 2000, para 11,8%, em 2010.; Tal proporção decresceu também nos
grupos de 20 a 24 anos de idade ( de 47,3% para 39,3%); de 25 a 29 anos, (de 69,2%
para 60,1%) e de 30 a 34 anos (de 81,9% para 76,0%), no mesmo período.
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Embora a taxa de fecundidade esteja decrescendo no país, nesta pesquisa
identificou-se que algumas participantes com um filho ainda pretendiam ter outro(s)
futuramente, ao passo que as mães de dois, três ou mais, não desejavam novos filhos.
Três mulheres eram mães de três filhos, e somente uma participante afirmou ter quatro
filhos.
Em relação à maternidade, nove eram mães e um era pai, com 70% afirmaram
que a gravidez não havia sido planejada e 30% (3) alegaram ter planejado a gravidez,
porcentagem esta semelhante à encontrada em estudos de outros autores (HEILBORN,
2009; MARQUES, PEREIRA, 2011; EVANGELISTA, BARBIERI, SILVA, 2015).
Ressalta-se que o desejo de limitação do número de filho, segundo os discursos
das participantes, deve-se à violência e à dificuldade econômica que enfrentam no seu
cotidiano social e familiar. Aspectos estes que também devem ser considerados e
inseridos na discussão no contexto das ações educativas de saúde sexual e reprodutiva.
Quatro participantes (28,6%) alegaram não ter nenhum filho, porém, as mesmas
disseram que ainda pretendiam ser mãe um dia. Segundo Berquó e colaboradores
(2010), quanto maior a idade, o nível de escolaridade e melhor a condição
socioeconômica, mais postergada é a gravidez, como já referido.
Estudos apontam a queda da fecundidade em países mais desenvolvidos, e
afirmam que há uma estreita relação entre a mesma e a condição socioeconômica
(MOURA, SILVA, 2004; OSIS et al., 2006). Porém, apesar de o fator econômico
interferir na vida reprodutiva, esta discussão não é promovida no âmbito das ações
educativas da atenção à saúde sexual e reprodutiva (SANTOS, FREITAS, 2011).
No estudo de Berquó et al. (2010) quanto ao comportamento sexual,
contraceptivo e reprodutivo de 2.991 mulheres de 15 a 20 anos, foi identificada íntima
relação entre escolaridade e itinerário sexual e reprodutivo das mulheres. Segundo as
autoras, quanto maior o tempo de estudo, mais tarde é iniciada a vida sexual.
No que se refere à vida afetiva dos participantes da pesquisa, observou-se que a
mesma teve início com o namoro, variando a média de idade entre 15 e 18 anos, sendo
que esta última idade representou quatro (28,6%) do total de entrevistados, sendo os
parceiros em média, dois anos mais velhos (Tabela 2).
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Tabela 2: Relação entre a idade em que o participante começou a namorar e a idade da primeira relação
sexual. Juiz de Fora. Minas Gerais. Brasil, 2014
Variáveis

N*
%
(N=14)
1
7,1
10
1
7,1
12
3
21,4
15
3
21,4
Idade em que começou a namorar
16
1
7,1
17
4
28,6
18
1
7,1
19
1
7,1
10
1
7,1
12
1
7,1
15
4
28,6
Idade da primeira relação sexual
16
1
7,1
17
4
28,6
18
2
14,3
19
Fonte: Dados da pesquisa. Nota*: Número de participantes; número total = 14.

Algumas das participantes disseram que começaram a namorar aos 12 anos, fato
que revela precocidade nas relações afetivas, sugerindo a necessidade cada vez maior de
que os temas que envolvem a puberdade, a sexualidade e a reprodução sejam discutidos
mais claramente, com orientações aos adolescentes no âmbito familiar, na sociedade e
nas escolas.
Destaca-se que todos os participantes do estudo afirmaram ser heterossexuais.
Nas atividades educativas observadas neste estudo, a temática orientação sexual não foi
alvo de discussão nos grupos educativos.
Para discutir sobre o distanciamento de outras orientações sexuais na APS,
particularmente nas atividades de grupos de promoção da saúde sexual e reprodutiva, a
reflexão de Scott (2005) sobre à noção de família é oportuna. A autora reforça que a
naturalização da ordem biológica “homem - mulher” no Serviço de Saúde da Família,
dificulta e, em certos casos, até mesmo impede, a ampliação da assistência sexual e
reprodutiva para além da mulher enquanto "mãe", considerando os vários tipos de
família e as necessidades de outras identidades de gênero.
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Segundo Schraiber (2005), para que de fato ocorra a ampliação do acesso aos
grupos educativos de saúde sexual e reprodutiva, se faz necessário desconstruir a
concepção de que a prática contraceptiva é responsabilidade exclusiva da mulher, bem
como reduzir a assistência reprodutiva à distribuição de métodos contraceptivos e à
prevenção de IST.
A situação conjugal das participantes mostrou-se variada no momento da
pesquisa: três eram casados (as), outros três namoravam, quatro encontravam-se em
união estável, duas estavam solteiras e duas, separadas. Onze (71,4%) participantes dos
grupos educativos possuíam algum vínculo afetivo amoroso. Vale ressaltar que a
relação amorosa, quando acompanhada pelo início da vida sexual, pode ser um fator
condicionante para a procura pelas ações de planejamento reprodutivo no âmbito da
atenção à saúde sexual e reprodutiva.
A idade dos participantes da pesquisa relacionada à primeira relação sexual
mostrou-se equivalente à idade do início de namoro. A experiência de quatro
participantes (28,6%) concentrou-se entre 16 e 18 anos de idade (Gráfico 1).

Gráfico 1. Idade em que os participantes e seus parceiros começaram a namorar, e sua relação com o
início da vida sexual. Juiz de Fora, Minas Gerais. Brasil, 2014.

Legenda:
Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se, nesta pesquisa, que a faixa etária do início da vida sexual está entre
12 e19 anos. Onze (78,6%) participantes alegaram ter vida sexual ativa, ou seja, ter
relação sexual com o parceiro.
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Os dados da segunda edição da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar,
realizada em 2012, mostraram que 30,5% das relações sexuais ocorrem entre os
escolares do 9º ano do ensino fundamental (meninos 43,7%; meninas 18,7%). A
pesquisa divulgou que tal proporção se mantém (40,1% entre os meninos e de 18,3%
para as meninas) com relação à utilização do preservativo, visto que cerca de 28,7%
afirmaram ter usado alguma vez na vida sexual, e 75,3% disseram ter usado na última
vez, o que os torna suscetíveis a uma condição de gravidez não planejada (IBGE, 2012).
Foi possível verificar uma semelhança entre a idade em que a participante
começou a namorar, a idade do parceiro e a idade do início da sua vida sexual em dez
(71,4%) dos 14 relatos. Desse modo, observou-se que a primeira experiência sexual
esteve relacionada com a idade em que começou o relacionamento amoroso. Porém, o
uso do preservativo na primeira relação foi confirmado por apenas cinco entrevistados
(35,7%), sendo que mais da metade destes (nove participantes; 64,3%) revelaram não
usar o preservativo. Observa-se uma contradição e o distanciamento entre o não desejo
de ser mãe e/ou pai e a ação de prevenção da gravidez no ato sexual (HEILBORN et al.,
2009).
Quando perguntados sobre o método contraceptivo que os participantes utilizam
atualmente, quatro (33%) afirmaram fazer uso do anticoncepcional oral e duas (14,2%)
do anticoncepcional injetável mensal (Gráfico 2). Os métodos hormonais orais são os
mais utilizados. Sua disponibilidade na Unidade, pela facilidade de uso, e/ou a própria
familiarização e conhecimento sobre o mesmo são alguns dos fatores que pesam na hora
da escolha (ANDRADE, SILVA, 2009; HEILBORN, 2009).

Gráfico 2. Métodos contraceptivos utilizados pelos participantes da pesquisa. Juiz de Fora, Minas Gerais,
Brasil, 2014
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Fonte: Dados da pesquisa.

Cabe ressaltar que, dentre as quatorze participantes do estudo, oito já haviam
participado anteriormente de outro grupo educativo. no qual conseguiram ter acesso a
um método contraceptivo, e quatro, dentre os seis participantes que não haviam
participado anteriormente, afirmaram fazer o uso do contraceptivo sem indicação
médica. Ressalta-se não houve relato da utilização do Dispositivo Intrauterino (DIU).
A dificuldade de acesso ao método devido à sua escassez e indisponibilidade no
serviço de saúde expõe a mulher e o homem à vulnerabilidade, uma vez que aumenta o
risco de uma gravidez não planejada que, se ocorrer, favorece a procura pelo aborto,
aumentando o risco de mortalidade, dentre outros riscos físicos, emocionais e
psicológicos (PENAFORTE et al., 2010; MARQUES; PEREIRA, 2011).
Somente um participante relatou fazer uso da dupla proteção, ou seja, associar
um método hormonal para prevenir a gravidez, e o preservativo masculino para proteger
das IST.
Os participantes iniciaram o uso do método contraceptivo hormonal entre 16 e
20 anos de idade. Observou-se associação entre o período de início do uso da
contracepção com o início da vida sexual, pois, segundo estudos, a prática sexual está
sendo iniciada antes dos 20 anos (BERQUÓ et al., 2010).
Quatro mulheres (28,7%) utilizavam o anticoncepcional injetável trimestral;
destas, duas justificaram seu uso por estarem amamentando. Percebeu-se a utilização
rotineira da pílula em detrimento dos demais métodos contraceptivos, como também
constatado em outros estudos (HEILBORN et al., 2009; EVANGELISTA; BARBIERI;
SILVA, 2015).
O tempo de utilização do método contraceptivo foi variado. Uma participante
iniciou o uso há menos de um mês, outras quatro participantes (30,8%) informaram três
anos de uso. Cerca de oito (58,3%) participantes utilizavam o método há mais de três
anos e afirmaram nunca ter interrompido o uso. Todavia, cinco (41,7%) participantes
relataram a descontinuidade do uso do método. Observou-se que as participantes com
idade igual ou superior a 25 e 35 anos de idade relataram utilizar o método há mais de
cinco anos (Gráfico 3).
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Gráfico 3: Relação entre idade e tempo de utilização (em anos) do método contraceptivo. Juiz de Fora,
Minas Gerais. Brasil, 2015

Fonte: Dados da pesquisa.

No que se diz respeito ao acesso ao método contraceptivo, nove (69,2%)
participantes informaram ter acesso na própria Unidade de Saúde e quatro (30,8%)
afirmaram comprar o método devido à sua falta do mesmo na Unidade, aliada à
indisponibilidade de tempo e horário para pegá-lo na ESF, uma vez que a Unidade de
Saúde tem horário de funcionamento até às 16:00h.
Tal dificuldade também foi destacada no estudo de Moura e colaboradores.
(2013), pois pessoas que trabalham fora de casa possuem dificuldade de acesso ao
método contraceptivo na atenção primária. Em Campina Grande, na Paraíba, estudo
com 45 usuárias do SUS evidenciou que onze (24%) mulheres relataram comprar o
método na farmácia e dez (22%) disseram ter acesso pelo SUS (SANTIAGO, ALVES,
COSTA, 2013).
As barreiras de acesso ao método contraceptivo nem sempre são consideradas no
âmbito da assistência à saúde sexual e reprodutiva. A falta do método escolhido pela
participante nas unidades de saúde, como também a burocracia relacionada ao
encaminhamento para os serviços de referência, responsáveis pela colocação do
dispositivo intrauterino (DIU) e realização da laqueadura e/ou da vasectomia, foram
alguns dos aspectos apresentados pelos participantes do estudo que denotam barreiras
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de acesso no exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Para além destas
dificuldades, o despreparo de profissionais pode afastar os usuários que buscam por
esses serviços (BERQUÓ, CAVENAGHI, 2003).
Depois de participarem do grupo educativo de direitos sexuais e reprodutivos,
sete (50%) participantes optaram por mudar o método contraceptivo. Percebe-se que
21% optaram pela laqueadura.
O que chama atenção em se tratando da escolha pelo método cirúrgico são a
incerteza, a burocracia e as dificuldades verbalizadas pelas participantes relacionadas ao
acesso do mesmo. Os níveis de escolha pelos métodos hormonais, como pílula e
injetável, não apresentaram alteração significativa, visto que muitas participantes já os
utilizavam e resolveram manter o uso. Dentre as duas participantes que optaram pelo
uso da dupla proteção, uma namora e a outra tem um relacionamento estável.
Seis participantes (43%) relataram ter iniciado a utilização do método
contraceptivo após terem participado de outras atividades educativas da atenção à saúde
sexual e reprodutiva na ESF, fato este também observado em outros estudos
(ANDRADE; SILVA, 2009; SILVA, 2011). Sabe-se que a utilização dos métodos
hormonais sem orientação e/ou sem ter realizado uma consulta médica é uma realidade
no nosso país.
Essa realidade e a ausência dos homens nas ações de saúde sexual e reprodutiva
devem ser alvo de reflexões. Segundo Ávila (2003), o distanciamento do homem da
esfera reprodutiva e do cuidado paternal dificulta a divisão das decisões conceptivas e
contraceptivas do casal. A autora traz sugestões para que tal realidade cultural seja
transformada: por meio da divisão igualitária do trabalho doméstico, da participação na
vida e no cuidado com os filhos, na divisão da responsabilidade de contracepção e na
prevenção das IST, além de romper com a visão da prática sexual ligada a uma
identificação social.
Sobre a divulgação das atividades educativas na APS, destaca-se que somente
duas participantes (14,3%) não sabiam sobre a oferta do grupo educativo, ao contrário
de doze (85,7%) que já o conheciam. Seis participantes da pesquisa (42,9%) estavam
pela primeira vez no grupo; já os outros oito (57,1%) informaram que participaram
anteriormente de outros grupos (Tabela 3).
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Tabela 3. Conhecimento do participante sobre a atividade educativa e sua fonte de informação.
Juiz de Fora, Brasil, 2014.
Variáveis
N*
%
(N=14)
Já sabia sobre a atividade educativa
Não
2
14,3
Sim ( Amigos/Familiar)
Sim ( Cartaz na unidade)

4
1
2
5

Sim ( Profissional de saúde)
Sim (ACS)

28,6
7,1
14,3
35,7

Fonte: Dados da pesquisa. Nota*: Número de participantes; número total = 14.

A divulgação das atividades impacta diretamente na participação da população
nas ações oferecidas na unidade. Assim, faz-se pertinente considerar a importância da
atuação de todos os profissionais da ESF nas atividades educativas de promoção da
saúde sexual e reprodutiva. Sobre tal prerrogativa, Pierre e Clapis (2010) falam sobre a
necessidade de capacitação dos profissionais para atuar em tal atividade.
Cabe reiterar que a educação em saúde é de responsabilidade de todos os
profissionais da equipe da ESF, porém, o reconhecimento de tal potencialidade para a
promoção da saúde da população pelos profissionais, ainda não é uma realidade
(FALKENBERG et al. 2014).
Depreende-se desta pesquisa que o perfil e o histórico dos usuários que
participaram dos grupos de saúde sexual e reprodutiva indicam questões que são pouco
consideradas e, portanto, devem ser mais discutidas no contexto dessas atividades
educativas, destacando-se: os grupos de direitos sexuais e reprodutivos na atenção
primária contam com a participação majoritária de mulheres, trabalhadoras do lar, que
concebem as decisões sobre a saúde reprodutiva como sua responsabilidade excluindo a
responsabilidade de seus companheiros; dificuldade no que tange à flexibilização do
horário da atividade educativa, considerando atender as pessoas que trabalham oito
horas por dia; a participação nas atividades não garante o acesso ao método
contraceptivo; e necessidade de uma maior participação da população, ausência de
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iniciativas que tornem as atividades educativas de saúde sexual e reprodutiva mais
inclusivas.

CONCLUSÃO
O perfil dos participantes dos grupos educativos de direitos sexuais e
reprodutivos estudado revelou características sociais, econômicas, culturais que
influenciam direta e indiretamente na vivência da sexualidade e da reprodução. A
reflexão sobre tais características revela questões que podem ser alvo de discussões e
diálogo no âmbito das práticas de promoção da saúde sexual e reprodutiva,
considerando através destas fortalecer o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos.
Recomenda-se que pesquisas futuras auxiliem profissionais e gestores da APS
na elaboração de estratégias de inclusão da população nas ações de promoção da saúde
sexual e reprodutiva, pois, os grupos educativos oferecidos na atenção primária podem
potencializar o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Esse espaço favorece o
diálogo e possibilita a oferta de orientações para a vivência segura e saudável da
reprodução e a autonomia e liberdade nas experienciais sexuais.
Nesse sentido, acredita-se que viabilizar o acesso, fortalecer a equidade e atender
as necessidades de saúde sexual e reprodutiva com base no princípio da integralidade,
são essenciais para o fortalecimento do exercício dos direitos reprodutivos e sexuais.
Para tanto, é necessário que tal atividade seja avaliada constantemente, tanto
pelos participantes quanto pelos profissionais, pois a avaliação auxilia na
implementação de ações de qualidade e, portanto, mais efetivas e condizentes com as
demandas dos usuários. Significa dizer que, dessa forma, a atividade se torna engajada
com a participação dos usuários e com a atuação do profissional, o que poderá ser
relevante para o cumprimento do papel social e de cidadania da atividade educativa,
buscando reforçar a saúde sexual e reprodutiva como direito humano de mulheres e
homens.
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CAPÍTULO XXIV
HISTORICIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS: BREVES CONSIDERAÇÕES
ACERCA DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS
INDÍGENAS
Anny Luize de Araújo Silva 113; Eloyse Valéria da Silva114;
Gleyce Karenina França Queiroz de Souza115; Fernanda Ellen da Silva Soares116.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-24

RESUMO:
O presente trabalho foi realizado com o objetivo de explanar o processo de
reconhecimento e defesa dos direitos da população indígena, com enfoque na atenção a
saúde e o seu acesso, dando visibilidade ao processo histórico e a Política Nacional de
Atenção a Saúde dos Povos Indígenas, como também do seu sistema de organização dos
estabelecimentos existentes voltados ao atendimento de questões relacionadas à saúde
dessa população. Nesta perspectiva, buscou-se através da pesquisa literária de textos
bibliográficos e jurídicos, nos níveis de preservação dos direitos da população indígena
e no setor da saúde, analisar a existência e efetividade das políticas votadas aos direitos
e a assistência à saúde dos índios, seguindo uma estrutura histórico-social. Conclui-se,
portanto, que a população indígena brasileira passou por um longo processo de espera e
luta para serem compreendidos como sujeito de direitos, e apesar de muitas conquistas,
a luta pela garantia destes ainda é uma realidade constante na história recente da questão
indígena brasileira, o que influencia diretamente na promoção e acesso à política de
saúde indígena.
PALAVRAS-CHAVE: População Indígena. Saúde. Acesso. Política de Saúde
Indígena.

INTRODUÇÃO
A questão indígena no Brasil perpassa grande conjunto de estratégias
precarizantes da vida humana desde a colonização. Importa destacar que o processo de
colonização usurpou do índio: terras, costumes, crenças, e até mesmo sua identidade, ou
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seja, até o ápice da escravidão indígena, estes pagaram caro, com a própria vida, o preço
da invasão de Portugal em terras Tupis.
Vale salientar que até a primeira aproximação dos dois mundos tão distantes, o
índio ainda vivia em um estágio Pré-Histórico da civilização117, em confronto com os
portugueses, os quais já possuíam características civilizatórias consolidadas. Tal
confronto sociocultural gerado pelo processo de colonização retirou a autonomia do
desenvolvimento particular dos nativos brasileiros (ENGELS, 2017).
Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo “sentido”.
Este se percebe não nos pormenores de sua história, mas no conjunto
dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num largo
período de tempo. [...] pode variar; acontecimentos estranhos a ele,
transformações internas profundas do seu equilíbrio ou estrutura, [...]
poderão intervir, desviando-o para outras vias até então ignoradas.
(PRADO JUNIOR, 2000, p. 13)

É imprescindível levar em consideração o fato de que, primariamente, os povos
pré-Colombianos isolados na América possuíam suas próprias particularidades em
questões de saúde (doenças particulares do clima e do povo), obtendo em todo o
processo de cura e tratamento a eficácia de ervas da região, cujo tratamento passa a
mudar logo após o confronto cultural que acaba por mudar o quadro epidemiológico da
região, surgindo novas doenças e sendo necessária a adaptação a novas formas de
tratamento.
Destaca-se, igual modo, que a partir da colonização, começa então a infindável
luta por direitos da população indígena brasileira, até então desconhecida, e por muito
tempo negligenciada, e que muito contribuiu para o que é hoje a situação do indígena
brasileiro.
É imprescindível desvendar as particularidades da luta indígena para então
compreender, de fato, o que significa o acesso a saúde para população, tendo em vista
que sua base cultural e civilizatória é majoritariamente dividida entre povos rurais,
isolados e urbanizados, dependendo de sua localização, da influência europeia em

117 Os Estágios Pré-Históricos da civilização são conceitos que organizam os períodos pré-históricos da civilização,
criados por Lewis Henry Morgan (1818-1881), e amplamente discutidos e analisados em: ENGELS, Friedrich (18201895). A origem da família, da propriedade privada e do Estado; tradução Ciro Mioranza. – São Paulo: Lafonte,
2017. Os indígenas brasileiros no período da colonização de fato não se encaixavam particularmente em apenas uma
categoria específica, mas localizava-se entre a Fase Superior do Estado Selvagem e a Fase Média da Barbárie, tendo
em vista seu estilo de vida e costumes.
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determinadas comunidades e do desenvolvimento destas em detrimento da urbanização
de seus espaços.
Desse modo, visando fazer a articulação do percurso histórico que culminou na
estruturação e efetividade da Política Nacional de Atenção à Saúde da População
Indígena e as condições à sua promoção, foi desenvolvido uma pesquisa bibliográfica
da literatura relacionada e análise documental, buscando construir o processo que se
transforma na efetividade desta política. Tendo em vista, principalmente, que o
planejamento e atuação do que se funde os serviços de saúde especialmente à estas
populações dependem de outros aspectos sociais ligados a questão social brasileira na
realidade indígena.

POPULAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL
O Brasil do índio transformou-se completamente, haja vista a forma de vida préColombiana, com atividades voltadas apenas para subsistência e sobrevivência das
comunidades. Esse quadro muda a partir da inicial indução às práticas de desmatamento
em troca de especiarias e objetos dos colonos, mas logo em seguida passa a ser uma
prática puramente por coação, caracterizando a escravização dos indígenas no período
(FREYRE, 2000).
Sabe-se ainda que é através da opressão que o português estabelece suas normas
de vida e trabalho nas tribos da localidade, a tomada das terras, o desmatamento
desenfreado, construção de igreja e moradias (pelo trabalho forçado dos indígenas), a
catequização118, expõem a expansão agressiva e exploração predatória das terras e dos
nativos (FREYRE, 2000). Toda essa prospecção do sentido colonizador significa
somente dizer que a intenção da colonização se dá pela satisfação das necessidades de
Portugal entre interesses predatórios de terras e mão de obra sem custos, o que acaba
por afastar e/ou expulsar tribos inteiras, que outrora localizavam-se no litoral brasileiro,
para o interior do país (PRADO JUNIOR, 2000).
No Brasil, a população indígena, estimada em cerca de 5 milhões de
pessoas no início do século XVI, comparável à da Europa nesta
mesma época, foi dizimada pelas expedições punitivas às suas
118 Considerada como competência das Assembleias das províncias, a catequese deveria promover a educação
religiosa e agrupar os índios nas colônias, os retirando dos territórios em que habitavam.
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manifestações religiosas e aos seus movimentos de resistência, mas,
principalmente, pelas epidemias de doenças infecciosas, cujo impacto
era favorecido pelas mudanças no seu modo de vida impostas pela
colonização e cristianização (como escravidão, trabalho forçado, maus
tratos, confinamento e sedentarização compulsória em aldeamentos e
internatos) (BRASIL, 2002, p. 7).

Esta definição de intenção demonstra o derradeiro conflito de terras vivenciado
pelos povos indígenas – intensificado com as Sesmarias, Lei de Portugal promulgada
em 1375 e difundida no Brasil para facilitar e garantir a instalação da plantation
açucareira na Colônia –, até os dias atuais.
Acerca das Sesmarias, importa pontuar que, durante o século XVII, sua
funcionalidade não se esgotava na organização da terra para agricultura, mas aos
nativos, era utilizada como moeda de troca para aqueles que deixavam suas terras para
fazer lavouras, situação esta que muda a partir da cobrança pelas cartas de patrimônio;
além disso, também eram utilizadas como uma bonificação pela catequização, a partir
do momento em que expressava a “Santa fé católica”, lhe era dado um pedaço de terra
como presente que representaria cuidado e gratidão (ALVEAL, 2002).
Assim, o que inicialmente se tratava de espaços cedidos ao cultivo, ou presentes
da igreja, logo se tornou uma grande guerra por terras, em meados do século XVIII,
invasões legalizadas – cujo denominador comum eram os arrendamentos diminutos por
lote de terra, que acabavam sendo realocados à quem pagasse mais –, aforamento dos
espaços indígenas e, por conseguinte, conflitos armados visando a defesa das terras, que
passaram a ser tomadas com o apoio governamental a partir da justificativa de que a
terra era maior do que a necessidade das tribos (SILVA, 1995).
A partir disso, as tribos que se tornaram conflituosas aos costumes portugueses
se isolaram em terras mais distantes. Nesse período um grande êxodo se infunde no
país, assim como uma considerável mudança do estilo de vida indígena em muitos
aspectos. Neste ponto, pode-se colocar que há uma divisão na população indígena
brasileira: se por um lado há uma ruptura total com os costumes “selvagens” da vida no
conglomerado da tribo, não apenas compulsória, mas se estende aos voluntários,
tornando-se urbanizados; por outro, alguns que não se renderam aos costumes
portugueses, partem em busca de terras mais isoladas a fim de fugirem dos confrontos
que chegaram a dizimar tribos inteiras (FREYRE, 2000; PRADO JUNIOR, 2000).
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Nesse sentido, e a partir desse momento, a particularidade indígena torna-se
mais heterogênea que um simples costume ou geografia divergente entre tribos, como já
o era, mas surgem abismos que as transformam culturalmente, socialmente,
politicamente e historicamente; é uma nova cultura indígena urbanizada que se instaura
e a partir daí uma nova problemática, subjetividade e interesses.

OS DIREITOS DA POPULAÇÃO INDÍGENA
Ressalta-se no movimento de construção dos direitos indígenas, que na vigência
da primeira constituição brasileira, em 1824, a diversidade cultural e étnica, todavia não
demonstrava sinais de seu reconhecimento, atribuindo a concepção de sociedade
homogênea do país, ignorando completamente a existência das sociedades indígenas.
Durante o século XX, com o visível fracasso da intenção das missões da
catequese em converter os indígenas, iniciam-se as invasões dos territórios indígenas
pelos colonos. Destaca-se a resistência dos índios na defesa de seu território, o que
ocasionou o fracasso de muitas investidas de apropriação forçada das terras. Nesse
sentido, constata-se um considerável histórico de conflitos entre índios e colonos, e que
continua constante na história recente dos povos indígenas que habitam as terras
brasileiras.
Contudo, esse quadro de negligência estatal sofrido pelos índios brasileiros
começa a mudar a partir de 20 de junho de 1910, quando do decreto 8.072, cria-se o
Serviço de Proteção aos Índios (SPI), apresentando como objetivo prestar assistência à
população indígena brasileira e estabelecer centros agrícolas em zonas férteis,
constituídos por trabalhadores nacionais. Sendo assim, a dualidade de seus objetivos,
transformam o SPI num “pacificador de conflitos” no que tange à disputa de terras. No
entanto, de acordo com Barbosa (2016):
[...] muitos funcionários do SPI foram acusados de corrupção,
apropriação indevida de bens e de terras indígenas, além de agressões
contra índios, como prisões em cárcere privado e até inoculação de
doenças como a varíola e muitos outros crimes, investigados e
comprovados pelas Comissões Parlamentar de Inquérito de 1963 e
1968 e pelas Comissões de Inquérito realizadas entre 1967 a 1968.
(p.84)
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A partir do declínio do SPI, em decorrência dos problemas judiciais com
corrupção e violência contra os índios, que em 5 de dezembro de 1967, através da Lei
n.º 5.371, esta é substituída pela Fundação Nacional dos Índios (Funai) 119, que tinha
como principal objetivo, inicialmente, integrar a sociedade indígena na sociedade
nacional (FREIRE, 2011).
Entretanto, tanto seus objetivos como sua organização passam por uma grande
reestruturação a partir da edição da Lei n.º 6.001 de 19 de dezembro de 1973, conhecida
como Estatuto do Índio, quando a Funai assume o papel de proteção e assistência às
populações indígenas, bem como o processo de regularização e demarcação de suas
terras, tornando possível certa representatividade indígena no quadro de pessoal da
fundação para melhor atender seus interesses na implementação de programas e
projetos.
Contudo, os interesses questionáveis da fundação, serviram como alvo de
grandes críticas, tendo em vista que sua criação, durante o governo Costa e Silva, não
havia de fato o objetivo de garantir a posse permanente das terras e usufruto exclusivo
dos índios aos recursos naturais, mas sim defender os interesses estatais e privados,
proporcionando às empresas nacionais e estrangeiras a exploração de recursos minerais,
florestais e agrícolas, ou seja, o principal interesse da ditadura estava na expansão do
capital interno do país, que através de intervenções territoriais, acabaram por
intensificar as tensões e conflitos entre índios e não índios (BARBOSA, 2016).
Apesar das distorções na promoção do serviço durante a ditadura, ainda que com
objetivos bem definidos, a Funai não representou de fato os interesses indígenas nesse
recorte de tempo. Conformando um debate tangível e abrangente acerca das questões
indígenas apenas durante o final da década de 1980, com os frutos do processo de
redemocratização que culminou na Constituição Federal de 1988, quando da intensa
organização da população indígena e as entidades civis a ela ligadas, o que se estruturou
na atuação de fato dessas populações em atividades políticas e finda no que se observa
assumir a pluralidade étnica do Brasil, vinculando proteção e promoção de direitos para
as comunidades indígenas.

119 As Comissões de Inquérito do Ministério do Interior deu início às investigações dos casos de violência contra
indígenas e de irregularidades administrativas do SPI, que teve sua imagem abalada pela repercussão negativa tanto
da imprensa nacional quanto estrangeira.
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Vale ressaltar que a Constituição de 88 criou a necessidade de nova e melhorada
veiculação legislativa no que concerne os direitos indígenas garantindo seus interesses
sociais, econômicos, civis, políticos e, principalmente culturais, preservando sua
identidade, desse modo a criação de instrumentos internacionais sobre direitos indígenas
foram articuladas com este propósito, visando, particularmente, no que se refere ao
Brasil, as especificidades históricas e a subjetividade e pluralidade dos povos (UNHCR,
2020).
No entanto, a demora nos processos legislativos ligados às conformidades da
particularidade indígena, limitaram a promoção de políticas específicas. Ora, o que
iniciou em meados 1991, com demandas institucionais da CF-88, obteve somente um
posicionamento palpável na atuação brasileira de fato a partir 2007, quando da
Declaração das nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, reforçando a
conservação e proteção dos territórios indígenas e o papel da atuação do Estado
(UNHCR, 2020; NAÇÕES UNIDAS, 2008). Conforme explicitado no parágrafo 1º de
seu artigo 29:
Os povos indígenas têm direito à conservação e à proteção do meio
ambiente e da capacidade produtiva de suas terras ou territórios e
recursos. Os Estados deverão estabelecer e executar programas de
assistência aos povos indígenas para assegurar essa conservação e
proteção, sem qualquer discriminação (NAÇÕES UNIDAS, 2008, p.
15).

Atualmente, adaptação e busca por novas formas de garantir a sobrevivência
tanto de seu povo, quanto de sua cultura, são prioridade para os povos indígenas, tendo
em vista que muito do que foi feito para a manutenção de seus direitos básicos, além de
não atingirem suas necessidades-fim, sequer contribuem de fato para a promoção de
uma vida digna. As invasões territoriais, exploração sexual e do trabalho, êxodo de
áreas rurais e remotas para as cidades em busca de melhores condições de vida, entre
outras tantas problemáticas, são recorrentes na realidade indígena brasileira, onde
muitas ainda lutam para serem reconhecidas em sua condição indígena junto ao órgão
federal indigenista.
Nesse sentido, destaca-se os povos indígenas urbanizados reféns da
discriminação e escassez de direitos sociais básicos referentes à população indígena no
Brasil, tendo em vista a aproximação de seus costumes e necessidades à realidade não

289

indígena, gerando certa dificuldade no reconhecimento enquanto identidade individual e
coletiva e comunidade detentora de direitos, refletindo em suas concepções e relações
sociais, além de dificultar o acesso às políticas especiais e contribuir para o déficit no
mapeamento das comunidades.
Ressalta-se também as populações indígenas isoladas, que não realizam contato
com outros povos, sejam índios de outras comunidades ou não indígenas; acredita-se ser
possível seu isolamento graças a possibilidade de autossuficiência social e econômica
destas. Acerca do isolamento, compreende-se que muito desta decisão partiu do efeito
negativo que gerou a aproximação com outras comunidades, materializado

em

infecções, doenças, epidemias, atos de violência física, exploração de seus recursos
naturais e seus territórios, ameaçando, dessa forma, o estilo de vida, seus direitos tendo seu modelo de organização social reconhecido e assegurado pelo artigo 231 da
Constituição brasileira - e a própria sobrevivência desses povos.
Estas transformações sociais necessitam que a estrutura do Estado sofra ajustes,
de forma em que suporte a temática indígena no atual contexto social, econômico e
político, respeitando os hábitos e crenças das comunidades indígenas que pode variar de
uma para outra120. Para isso, a Funai serve como ferramenta principal para vincular os
desafios encontrados pelas comunidades indígenas, através do processo de
desenvolvimento de ações e programas governamentais, como também não
governamentais, que atendam às necessidades da população indígena.

TRAJETÓRIA DO ACESSO À SAÚDE E A POLÍTICA NACIONAL DE
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO INDÍGENA (PNASPI)
No período da ditadura militar no Brasil, vários projetos foram desenvolvidos
para expansão do transporte, principalmente durante a gestão do governo Castelo
Branco, no qual foi implementado o Plano de Integração Nacional (PIN) que visava à
expansão das fronteiras internas do Brasil para aumentar as cidades e os negócios, além
da transportação de matérias-primas. No entanto, essa expansão invadia territórios
indígenas.
120 Hoje no Brasil, de acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, da população indígena residente no país,
foi possível registrar 305 diferentes etnias e a presença de 274 línguas indígenas. Sem contar com as 69 referências
indígenas não contadas e a existência de grupos que ainda estão em processo de reconhecimento de sua condição
indígena em órgão federal até o determinado período de recolhimento dos dados.
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Foi a partir da redemocratização do país que a novas discussões sobre o sistema
de saúde tomaram formadas, surgindo de discussões universitárias a proposta da
Reforma Sanitária, apresentando entre seus objetivos, a universalização das políticas
sociais e ao acesso a saúde de forma igualitária.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a população indígena
passou a ser compreendida como sujeito de direitos, em que, de acordo com o art. 231
“são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarca-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”
(BRASIL, 1988).
Contudo, até então as ações de saúde direcionadas a população indígena eram
executadas por equipes volantes, sobre supervisão das Delegacias regionais da Funai.
Foi com a I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, realizada em 1986, que
houve o debate acerca de como as políticas nacionais existes podiam responder às
necessidades da população indígena, no âmbito da saúde, principalmente com o
processo da reforma sanitária em andamento (QUEIROZ, 2020).
Porém foi só a partir da promulgação da Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080 de 19
de setembro de 1990) que os aspectos referentes à promoção, proteção e recuperação da
saúde foram determinados. Ainda assim, no que tange a população indígena, além de
determinar os direitos indígenas como competência federal e sua gestão no âmbito da
União, não houve nada abordado a respeito da saúde da população indígena.
A Lei Arouca de nº 9.836 de 23 de setembro de 1999 foi um marco importante,
ao estabelecer o acréscimo do Capítulo V ao Título II na Lei Orgânica da Saúde, aonde
foi discorrido acerca do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, em que todas as
ações e serviços voltados a essa população, deveriam seguir o disposto na lei. Além
disso, a Lei Arouca foi responsável pela criação dos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEIs).
O Decreto nº 3.156, de 27 de agosto de 1999, regulamentou a Política Nacional
de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) sendo aprovada pela portaria nº
254, no dia 31 de janeiro de 2002 e tem como objetivo garantir o acesso integral à saúde
aos povos indígenas, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS e, apresenta em
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suas diretrizes orientações de como planejar, implementar, avaliar e manter o controle
das ações voltadas à saúde da população indígena, em que deve orientar na:
Organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas na
forma de Distritos Sanitários Especiais e Pólos-Base, no nível local,
onde a atenção primária e os serviços de referência se situam;
Preparação de recursos humanos para atuação em contexto
intercultural; Monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos
indígenas; Articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde;
Promoção do uso adequado e racional de medicamentos; Promoção de
ações específicas em situações especiais; Promoção da ética na
pesquisa e nas ações de atenção à saúde envolvendo comunidades
indígenas; Promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde
indígena; Controle social (BRASIL, 2002, p.13).

Com o acréscimo do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e a promulgação
da PNASPI, o sistema de saúde, em si, sofreu alterações, principalmente nas unidades e
estruturas do SUS que estão localizadas nas regiões próximas a população indígena,
para que possa ofertar um atendimento apropriado e sem discriminação, respeitando os
costumes e hábitos dos índios, no âmbito da atenção primária, secundária e terciária à
saúde. Assim, foi desenvolvido um modelo de atenção à saúde diferenciada, visando o
acesso universal e integral a saúde e a participação da população indígena no processo
de planejamento, execução e avaliação das ações de saúde (BICHARA, 2020).
A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), até então, era responsável por gerir o
subsistema de saúde indígena, no entanto, esta recebeu várias denúncias de corrupção e
reclamações de atendimento deficiente. Com a pressão de movimentos indígenas, a
gestão da política e de órgãos de saúde da população indígena passou a ser gerida pela
Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), vinculada ao Ministério da Saúde
diretamente.
Atualmente, a Sesai coordena e executa a Política Nacional de Atenção à Saúde
dos Povos Indígenas e o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) no SUS,
visando implementar um modelo de gestão articulado, descentralizado, com autonomia
administrativa e, é responsável pelas 34 DSEIs que foram implementadas e
desenvolvidas a partir da assinatura de convênios com instituições civis e com
prefeituras nas áreas próximas a população indígenas. Contudo, estas não estão
limitadas às fronteiras municipais ou estaduais, mas seguem um modelo de organização
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de serviços de atenção primária à saúde e articula com a rede de média e alta
complexidade que ficam a cargo de hospitais regionais.

SISTEMA

DE

ORGANIZAÇÃO

DO

ATENDIMENTO

À

SAÚDE

DA

POPULAÇÃO INDÍGENA
Atualmente, estão distribuídas pelo país 34 DSEIs, contemplando as
diversidades epidemiológicas e a cultura das comunidades das regiões em que estão
vinculadas, prestando serviço de atenção básica a saúde para a população indígena por
meio das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI). Esta é formada por
profissionais de diversas áreas, contendo de modo geral médicos, enfermeiros,
odontólogos, técnicos de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e conta principalmente
com agente indígena de saúde (AIS) e agente indígena de saneamento (AISAN) em sua
equipe (BRASIL, 2017).
No intuito de organizar os serviços ofertados a população indígena, foi publicada
a portaria nº 1.801 em 9 de novembro de 2015, em que define os subtipos de
estabelecimentos de saúde indígena que compõe o atendimento do SasiSUS, como
também estabelece diretrizes para a elaboração de projetos. Através da portaria, foi
estabelecido os subtipos de atendimento a saúde indígena, estando divididos em:
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), Polo Base (PB), Unidade Básica de Saúde
Indígena (UBSI) e Casa de Saúde Indígena (CASAI).
Os DSEIs atuam como sede e unidade de coordenação das ações voltadas a
atenção á saúde da população indígena e estão divididas estrategicamente por critérios
territoriais. Os Polos Base (PB), por sua vez, são subdivisões territoriais dos DSEIs
podendo ser encontradas no país um total de 361 PB. Estas servem de base para as
Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, atuando como primeira referência para
os agentes indígenas de saúde e estão destinadas à administração e organização dos
serviços de saúde e saneamento, estando divididas em dois modelos, Polo Base Tipo I
(PB-I) e Polo Base Tipo II (PB-II) (BRASIL, 2015).
De acordo com a portaria, PB-I fica localizado em aldeias indígenas enquanto a
PB-II apresenta suas sedes em áreas urbanas de municípios. O diferencial entre os dois
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modelos é de que o PB tipo I, também pode executar de forma direta, os serviços de
saúde e saneamento destinados a sua área de abrangência, devido a sua localização.
As Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) estão localizadas em território
indígena e possuem como função a execução direta dos serviços de atenção à saúde e
saneamento realizados pela Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, podendo ser
divida em 3 tipos, de acordo com a população mínima do território indígena ao qual está
referenciado. A Casa de Saúde Indígena (CASAI), por sua vez, é o tipo de
estabelecimento responsável pelo apoio, acolhimento e assistência aos indígenas,
realizando ações complementares de atenção tanto básica quanto especializada, tanto ao
paciente quanto aos acompanhantes, quando se fizer necessário (BRASIL, 2015).
Quando os serviços de saúde ofertados pelas EMSI não são suficientes e a
população indígena necessita de atendimento em unidades de saúde de média e alta
complexidade, cabe aos DSEIs realizarem o encaminhamento para a rede de
atendimento do SUS especializada. É nesses casos que é possível observar a função da
CASAI, visto que em muitos casos se faz necessário a permanência durante
certo período de internamento e ainda durante o período de tratamento, no qual o
CASAI conta com profissionais que podem dar a assistência durante esse período.

CONCLUSÃO
No decorrer deste trabalho, foi possível compreender que a população indígena
no Brasil precisou passar por um longo período de espera e luta para ser compreendido
como sujeito de direito, para então reconhecer e defender sua cultura e seus hábitos.
Este processo ocorreu de forma mais ativa a partir da Constituição Federal de 1988, que
deu abertura para novas discussões, apresentando a participação de órgãos púbicos e sua
responsabilidade com a população indígena na defesa de seus interesses.
A atenção a saúde, no entanto, perpassou por mais alguns anos até que fosse
discutida e reconhecida como um ponto importante a ser relevado, principalmente no
âmbito das políticas púbicas, em que foi a partir da criação do Subsistema de Atenção a
Saúde Indígena em 1999 e, da regulamentação da Política Nacional de Atenção à Saúde
dos Povos Indígenas (PNASPI) em 2002, que se desenvolveu diretrizes para o
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planejamento, implementação, avaliação e controle das ações direcionadas na atenção a
saúde da população indígena.
E, por meio da discussão acerca da política de saúde voltada para a população
indígena, foi possível reconhecer a necessidade de ser trabalhada de forma cuidadosa e
bem planejada, visto que o ser humano está suscetível a presença de enfermidades,
sendo que a população indígena possui fatores diferenciados devido a questão de grande
parte da população indígena esta alocada em áreas de difícil acesso, o que provoca
dificuldade no acesso aos serviços de atendimento a saúde. Assim, a questão de
localização é um ponto importante a ser observado, no qual o acesso a unidades de
saúde é diferenciado, mesmo que haja uma rede de estabelecimentos voltados a atenção
a saúde da população indígena, como discutido no decorrer do texto, pois muitas das
opções mais próximas não possuem estrutura adequada para casos mais complexos.
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CAPÍTULO XXV
IMPACTOS DA POLUIÇÃO AMBIENTAL NA SAÚDE HUMANA
Erika Joyce dos Santos 121
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-25

RESUMO:
Atualmente a poluição do meio ambiente é um dos assuntos que tem grande destaque na
sociedade. Este estudo tem por objetivo analisar os impactos da poluição do meio
ambiente na saúde das pessoas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. tendo em vista
que a qualidade de vida e o ambiente que as pessoas estão inseridas interferem
diretamente no processo saúde-doença, se faz necessário o conhecimento cada vez mais
amplo da população sobre esta temática, bem como, a realização de políticas públicas
que atuem e invistam diretamente na redução da poluição ambiental e dos impactos da
mesma sobre as pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde. Poluição. Meio Ambiente.

INTRODUÇÃO
Atualmente a poluição do meio ambiente é um dos assuntos que tem grande
destaque na sociedade. Devido suas consequências negativas para a saúde, torna-se um
assunto de grande relevância para a população como um todo. Afirma a Organização
Mundial de Saúde (OMS) que as crianças, mulheres e idosos, são a população mais
vulnerável aos riscos da poluição.

OBJETIVO
Este estudo tem por objetivo analisar os impactos da poluição do meio ambiente
na saúde das pessoas, buscando assim, retratar a gravidade dos impactos ocasionados
por esse fator.

121 Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família. Pós-graduada em Saúde Pública com Ênfase em Saúde da
Família, pelo Centro Universitário Internacional - UNINTER. Pós-graduanda em Auditoria em Enfermagem pela
FAVENE. E-mail: erikajoyce02@hotmail.com
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MÉTODO
Para a elaboração do trabalho, foram realizadas pesquisas nas bases de dados
Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e sites
do Ministério da Saúde, buscando artigos que abordassem a temática proposta,
utilizando as seguintes palavras-chave: saúde, poluição e meio ambiente.

RESULTADOS/DISCUSSÕES:
Os impactos da poluição na saúde da população tornam-se cada dia mais graves
e comuns. A poluição, principalmente da água que acarretam em verminoses, infecções
intestinais e do ar que ocasiona problemas respiratórios, além de casos de acidente
vascular cerebral, doenças cardíacas e estudos também apontam para sua forte ligação
com o câncer de pulmão, são as formas que mais afetam as pessoas.
De acordo com a OMS, um número significativo de mortes é verificado quando
se trata da denominada poluição interior ou doméstica, esta, por sua vez, é caracterizada
pelo uso de materiais para cozinhar, como madeira e carvão, pois estes meios ainda
encontram-se muito presentes no cotidiano das pessoas, principalmente das pessoas
mais carentes.
Cabe ainda ressaltar, que outra forma muito comum e que na maioria das vezes
não é tratada pelas pessoas como poluição, é a poluição sonora, esta forma, também
afeta diretamente a saúde, comprometendo principalmente o bem estar psicológico da
população. Relata ainda a OMS que a poluição constitui-se atualmente um dos
principais problemas de saúde pública mundial, sendo necessário dar ênfase e priorizar
ações para a redução dos meios poluentes.

CONCLUSÃO
Tendo em vista que a qualidade de vida e o ambiente que as pessoas estão
inseridas interferem diretamente no processo saúde-doença, se faz necessário o
conhecimento cada vez mais amplo da população sobre esta temática, bem como, a
realização de políticas públicas que atuem e invistam diretamente na redução da
poluição ambiental e dos impactos da mesma sobre as pessoas.
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CAPÍTULO XXVI
INCIDÊNCIA DE SEPTICEMIA NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ NO PERÍODO
DE 2011 A 2016: UM RESUMO EPIDEMIOLÓGICO
Ana Stela Oliveira Lima 122; Andreza Jerônimo Gomes123; Gabriel da Silva Santos124;
Vânia Paiva Martins125; Maria Denislane Temoteo Ferreira 126; Liene Ribeiro de Lima127.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-26

RESUMO:
Introdução: A definição ampla de sepse segundo a literatura é definida pela “presença
de disfunção orgânica ameaçadora à vida secundária à resposta desregulada do
organismo à infecção”. A sepse é um quadro grave, que pode levar a morte se não for
reconhecido rapidamente. Objetivo: mostrar a incidência de óbitos por septicemia no
município de Quixadá no período de 2011 a 2016. Método: Pesquisa reflexivo do tipo
documental, com abordagem quantitativa. Foram utilizadas informações provenientes
do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS),
sendo adquiridas através dos dados de Informações em Saúde (TABNET). Resultados:
A taxa de óbitos por Septicemia no município de Quixadá, em 2011 foi de 17. No ano
de 2012 foram 12 óbitos, assim como 2013. Em 2014 a taxa baixou para 5. Em 2015 foi
de 10 e em 2016 foi de 15. Dando um total de 76 óbitos notificados nesses 6 anos.
Observa-se um número de óbitos iguais nos anos de 2012 e 2013 e uma queda
interessante em 2014. Em 2015 o número dobrou em relação a 2014. 2016 caracterizase como o pior ano, pois foi o período segundo os dados em que ocorreu maior números
de óbitos. Quanto à faixa etária, a senilidade é onde encontram-se o maior número de
óbitos. Conclusão: Salienta- se de imediato o aprofundamento no conhecimento desse
quadro clínico por parte dos profissionais de saúde, principalmente enfermeiros, pois
estes estão à beira leito, e reconhecendo rapidamente, podem consequentemente
diminuir o número de óbitos. Observa-se que a incidência de óbitos no último ano foi
considerável. É notável a necessidade de um cuidado maior com os idosos, já que é a
faixa etária mais atingida.
PALAVRAS-CHAVE: Septicemia. Incidência. Óbitos. Profissionais.

122 Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá; E-mail:
stelalima69@gmail.com
123 Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá; E-mail:
jeronimo.andreza@bol.com.br
124 Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá; E-mail:
eeepdv.gabrielsilva@gmail.com
125 Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá; E-mail:
vaniapaivamt123@gmail.com
126 Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá; E-mail:
denislane_ferreira@hotmail.com
127 Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá; E- mail: lieninha@gmail.com
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INTRODUÇÃO
Sepse conceitua-se como uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica
(SIRS) e trata-se de uma infecção grave na qual se caracteriza por reações inflamatórias
e sistêmicas com irregularidades fisiológicas, patológicas e bioquímicas. A palavra
sepse do termo grego sepsis, que significa “putrefação” o qual está associado com
doença e morte (SOUZA, 2015; OLIVEIRA; FREITAS, 2017).
Do ponto de vista clínico, a apresentação da sepse se relaciona às múltiplas
possibilidades de interação entre homem e microrganismos, apresenta-se em distintas
gravidades e caso não haja o diagnóstico e tratamento correto, pode agravar-se e evoluir
para óbito (REINHART; DANIELS; MACHADO, 2013).
Além de pacientes pediátricos, a sepse tem prevalência em acometer pacientes
das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), sendo considerada a principal causa de morte
desse setor. Aproximadamente de 10 a 15% dos leitos das unidades de terapia intensiva
brasileiras são ocupados por pacientes com sepse, totalizando 400 mil casos da doença
por ano, com taxa de mortalidade entre 10% e 64%, apesar de muitas vezes a causa da
morte ser atribuída à patologia de base e não propriamente à sepse (PENINCK;
MACHADO, 2013)
Sabendo, precocemente do diagnóstico de paciente em protocolo de sepse, os
cuidados de enfermagem são aplicados de forma coesiva e assídua. Algumas literaturas
citam a existência de dois pacotes de horários, o 1° de 3(três) horas e o 2° de 6(seis)
horas, iniciando dentro da 1° HORA com a coleta de lactato sérico para avaliação do
estado perfusional, coleta de hemoculturas antes do início da antibioticoterapia, início
de antibióticos, de largo espectro, por via endovenosa, nas primeiras horas do
tratamento, reposição volêmica agressiva precoce em pacientes com hipotensão ou
lactato acima de duas vezes o valor de referência, uso de vasopressores para manter a
pressão arterial média acima de 65 mmHg, não devendo retardar o processo por falta de
cateter venoso central (CVC) (MARTINS et al., 2014).
Já o pacote das seis horas deve-se iniciar com a mensuração da pressão venosa
central, mensuração da saturação venosa de oxigênio, reavaliação dos níveis de lactato
em pacientes com hiperlactatemia inicial. Logo após avaliar a necessidade de
transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (MARTINS et al., 2014).
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Pensando nas altas taxas de óbitos e morbidez e na influência da assistência dos
enfermeiros para a diminuição dessas taxas, decidimos trabalhar esse assunto, o qual
merece uma relevância para os profissionais de saúde. Diante da análise do contexto
epidemiológico ao longo dos anos, poderemos visualizar como os óbitos por sepse tem
se apresentado nos últimos anos e partir deste resultados mostrar para os profissionais
de saúde, gestores e população a importância de se elaborar ações e estratégias para o
controle da sepse.
Dessa forma, a pesquisa vai procurar responder à seguinte pergunta-problema:
Qual a incidência de óbitos por septicemia no município de Quixadá?
Tal estudo tem como objetivo avaliar a incidência de óbitos por septicemia no
município de Quixadá no período de 2011 a 2016.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo reflexivo do tipo documental com abordagem
quantitativa. A pesquisa documental consiste numa intensa e ampla observação e exame
de diversos materiais que ainda não sofreram nenhum trabalho de análise, ou que podem
ser reexaminados, buscando-se outras interpretações ou informações complementares,
chamados de documentos (KRIPKA et al., 2015) É aquela que busca extrair
informações contidas em documentos a fim de compreender um fenômeno (SÁ-SILVA
et al., 2015).
A pesquisa com abordagem quantitativa é aquela em que se coletam e analisam
dados quantitativos sobre variáveis. Dessa forma, este tipo de pesquisa é capaz de
identificar a natureza profunda das realidades, seu sistema de relações, sua estrutura
dinâmica. Ela também pode determinar a força de associação ou correlação entre
variáveis, a generalização e objetivação dos resultados através de uma mostra que faz
inferência a uma população (ESPERÓN, 2017)
Para a realização do estudo utilizaram-se informações provenientes do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), sendo
adquiridas através dos dados de Informações em Saúde (TABNET). Foram incluídos
óbitos causados por Septicemia que ocorreram no município de Quixadá-CE, no

301

período de 2011 a 2016, teve como critério de exclusão dados que não correspondiam
aos anos selecionados.
Os filtros utilizados pelo TABNET foram: óbitos por residência durante os anos
2011 a 2016, município Quixadá- CE, capítulo Classificação Estatística Internacional
das Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), Causa 014 Septicemia, onde
foi realizada uma mostra.
O município de Quixadá de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), possui uma população estimada pelo último censo (2010) de 80.604
pessoas, com uma densidade demográfica de 39,91 hab/km².
Para a análise dos dados utilizou-se a literatura científica e os estudos mais
recentes sobre o tema. Os dados foram organizados em gráficos de acordo com o
número de casos registrados em cada ano. Este estudo foi construído com informações
de bancos de dados de domínio público, não necessitando assim de análise ética.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a análise no banco de dados obtidos pelo DATASUS, identificou-se no
período de 2011 a 2016, 76 óbitos por Septicemia no município de Quixadá-CE. No
gráfico 1 estão expostos os dados notificados por ano.
GRÁFICO 1 – Número de óbitos por Septicemia ocorridos no município de Quixadá no período de 2011
a 2016. Quixadá-CE, 2018.

Fonte: Ministério da Saúde - (SIH/SUS)/DATASUS
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O estudo revelou que no ano de 2014 houve uma queda considerável no número
de óbitos por septicemia, comparado ao ano de 2012 e 2013 onde essa incidência
tornou-se constante no total de 12 óbitos respectivamente, e em 2015 o total de libitina
dobrou em relação a 2014. O ano de 2011 destaca-se negativamente pois foi o período
em que houve o maior número de óbitos no estudo analisado. É possível identificar com
essa pesquisa epidemiológica que houve durante ou 6 anos, uma oscilação quanto a
incidência sepse no município de Quixadá sem razão aparente.
Mediante os dados do DATASUS (2016), no que se refere a faixa etária dos
pacientes no estudo, onde os pacientes com idade de 20 a 29 anos apresentaram 4 casos
de óbitos por septicemia, de 40 a 49 anos a incidência dobrou, apresentando 8 casos
notificados, 60 a 69 anos apresentou 11 casos, 70 a 79 anos apresentou 18 casos e 80
anos ou mais apresentaram 29 casos, logo a incidência de óbitos por septicemia no
município de Quixadá tende a aumentar devido a evolução de faixa etária, assim, com
prevalência maior na idade senil, onde ocorreu uma maior taxa de perecimento.
Um dos meios a ser utilizado para o tratamento eficaz e adequado é a
implantação de normas e rotinas manuais, elaboradas em sua maioria por enfermeiros,
pois estes contêm cuidados já preconizados que devem ser tomados quanto ao ambiente,
à equipe de enfermagem, ao uso de equipamentos de proteção individual, a
equipamentos, ao paciente, dentre outros. Servindo também, como base teóricocientífico, para norteio da equipe por estar em contato direto e intenso com o paciente e
principalmente quanto à realização dos procedimentos como o do funcionamento da
Instituição e de cada setor (FREITAS, 2017).
A melhor compreensão dos processos fisiopatológicos da sepse é fundamental
para obtenção de maior eficácia dos tratamentos propostos, bem como para a
implementação de novas estratégias terapêuticas. Outro fator determinante para o
sucesso do tratamento da sepse é a precocidade do diagnóstico, que depende de uma
equipe multidisciplinar bem preparada, no qual os profissionais de enfermagem têm
papel de destaque na prevenção e controle da sepse (MELLO et al., 2017).
As identificações precoces acerca da sepse pelo os profissionais de enfermagem,
assim como a equipe multidisciplinar, baseiam-se nas fontes de contaminação, a
qualidade dos materiais utilizados (esterilização, marca), como sondas, cateteres,
agulhas, entre outros; a condição do ambiente hospitalar (limpeza concorrente, limpeza
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terminal); o contato com o paciente, manipulando-o muitas vezes sem a devida
precaução (lavagem das mãos, escovação cirúrgica, uso de equipamentos de proteção
individual) e com também a falta da execução dos procedimentos conforme técnica
asséptica (SOUZA, 2017).
De acordo com Rocha et al (2016), a promoção da saúde deve ser a principal
ferramenta utilizada pelo enfermeiro e sua equipe técnica, vale salientar a importância
que emerge acerca da prática profissional de enfermagem e a necessidade em saber
reconhecer manifestações clínicas de sepse nos pacientes graves, e entender que a
existência de possíveis focos de infecção, como por exemplo, as lesões por pressão ou
debilidades do sistema imunológico, as quais podem influenciar positivamente no
desencadeamento da sepse, eventos estes que decorrem de uma experiência pautada no
cotidiano assistencial desses enfermeiros de modo principiante, que muitas vezes podem
passar despercebidos.
Tal estudo possui como resultados a defasagem do conhecimento por conta da
equipe multiprofissional, em especial e enfermagem e a medicina pois estão à frente do
cuidado (salientamos a importância do Instituto Latino Americano de Sepse-ILAS-,
como protocolo internacional). E a imediata necessidade de adesão por parte da Atenção
Primária e Secundária, ao qual, há a possibilidade de resolubilidade dos casos através de
recursos humanos e financeiros.

CONCLUSÕES
Conclui-se que a septicemia pode ser considerada um problema de saúde
pública, haja visto a incidência de óbitos no período apresentado, merecendo atenção
dos profissionais e gestores para desenvolvimento de estratégias para o manejo eficiente
desta patologia.
Diante dos dados observados percebe-se que a Vigilância Epidemiológica é de
grande importância para o desenvolvimento de ações preventivas, não só no ambiente
hospitalar, mais em todos os âmbitos de saúde, buscando a identificação de quais
agentes estão causando as infecções, visando assim a criação de medidas de combate e
controle das mesmas.
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Salientamos a importância da adesão dos profissionais aos protocolos para que
esses números sejam reduzidos, assim, vê-se a necessidade de discussão com as equipes
multiprofissionais sobre o assunto, todavia trata-se de medidas previ níveis pois a sepse
há tratamento e cura.
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CAPÍTULO XXVII
ÍNDICE DE AUTOMEDICAÇÃO EM ACADÊMICOS DE UMA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, PE
Edislayne Jiselly de Souza Alves128; Lidiane Hilário Martins129; Shirley Daiane Alves da Silva 130;
Thalia Lima Nogueira131; Raul Sousa Andreza132.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-27

RESUMO:
O medicamento é um produto farmacêutico, com finalidade profilática, curativa,
paliativa e ainda para fins de diagnóstico, contudo quando utilizado de forma
desordenada ocasiona riscos à saúde, como a automedicação, que consiste na prática de
ingerir substâncias de ação medicamentosa sem o aconselhamento e/ou
acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. Estando esse processo
diretamente relacionado principalmente ao fácil acesso aos produtos terapêuticos, que
muitas vezes são vendidos sem a necessidade da prescrição médica, gerando assim um
problema de saúde pública. Diante desses fatos o presente estudo teve como objetivo
analisar o uso indiscriminado de fármacos por acadêmicos da área da saúde. No qual o
método de avaliação utilizado foi à aplicação de um questionário semiestruturado,
durante o período de outubro de 2019, de natureza qualitativa e quantitativa, no qual
foram entrevistados 74 estudantes da área da saúde dos referentes cursos: enfermagem e
farmácia. E teve como resultado um percentual de aproximadamente 78% acadêmicos
do curso de enfermagem, e 22% curso de farmácia, sendo aproximadamente 77% destes
do gênero feminino, 22% do gênero masculino e 1% identificado como outros, a faixa
etária abordada de um modo geral foi quase que predominantemente entre 19 e 30 anos
de idade. Segundo o questionário aplicado, aproximadamente 91% dos participantes
afirmaram já ter recorrido à automedicação e 9% negaram utilização. Dessa forma,
mediante tudo que foi explanado e analisado percebe-se o quão vasto é a utilização de
produtos das mais diversas classes medicamentosas- principalmente dos analgésicospor meio dos acadêmicos para fins que estão diretamente relacionados à sua rotina e
estilo de vida. Considerando que grande parte destes além de recorrerem a
automedicação, não buscam por informações adicionais sobre o medicamento, podendo
acarretar assim em demasiados riscos à saúde, desconhecidos por muitos.
PALAVRAS-CHAVE: Automedicação. Acadêmicos. Fármacos.
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INTRODUÇÃO
A automedicação consiste na ingestão de medicamentos, frequentemente
utilizada por um enfermo, ou responsável, que escolhe e o administra por conta própria
com o intuito de aliviar a dor ou sintomas de alguma patologia sem a orientação ou
supervisão de um profissional apto. Além disso, dirigir-se a indivíduos não capacitados,
pesquisar orientações na Internet ou até mesmo servir-se de resto de medicamentos e
receitas velhas induzem e fazem parte deste processo. Ressaltando que esse fenômeno
sempre esteve relacionado culturalmente às origens dos primeiros povos, e vivenciado
por civilizações de todos os tempos, que amplamente faziam uso de plantas e
substâncias que objetivavam alivio imediato de sintomas e promoção de cura
(FURLAN, 2015).
Segundo Barros et al. (2007) de fato as estratégias promocionais das indústrias
farmacêuticas por meio de uma forte comunicação de massa acabam gerando um
estímulo corriqueiro para automedicação e que ilude a população sobre o produto e seus
reais efeitos adversos. Estando assim interesses financeiros e pessoais sobrepostos
daqueles que deveriam englobar a esfera coletiva e principalmente proporcionar saúde e
qualidade de vida a todos os indivíduos.
E os resultados desse uso inconsequente e constante podem ser os mais diversos,
desde uma simples reação alérgica, a intoxicação, e em casos mais severos levar ao
óbito. Sendo que essa utilização irracional é motivo pelo qual os medicamentos são
apontados como principal agente tóxico responsável pelas intoxicações humanas no país
(LESSA, et al., 2008). Além dos efeitos adversos supracitados, a automedicação é capaz
também de desencadear eventos indesejáveis e muitas vezes imprevisíveis aos olhos de
quem a pratica, como a camuflagem ou até agravamento de doenças pré-existentes,
indução ao processo de dependência e ainda resistência aos fármacos (ALVES;
MALAFAIA, 2014).
A grande quantidade de medicamentos em casa é também um fator de risco
(FERREIRA et al., 2005). Além de facilitar a automedicação, favorece a ocorrência de
troca desses fármacos, podendo ocasionar em uma interação medicamentosa, a falta de
cuidados com a farmácia caseira pode ainda diminuir os efeitos e a segurança dos
mesmos, como a perda dos efeitos esperados do medicamento pelo mau
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armazenamento, em alguns casos com a data de validade expirada ou até mesmo uso
acidental por crianças (ZAMUNER, 2006).
Todavia, tal prática não deve ser banalizada e julgada por completo, pois de
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) em casos específicos o
procedimento é totalmente aceitável (FURLAN, 2015), como representado pela
automedicação responsável, pautada em orientação e educação pelo qual as pessoas
tratam suas patologias com medicamentos aprovados e de fácil acesso, sendo que estes
devem pertencer à lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP) disponibilizada
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e consequentemente podem
ser adquiridos sem prescrição médica, sendo seguros e efetivos quando utilizados como
indicado (GALATO; MADALENA; PEREIRA, 2012).
O presente estudo teve por objetivo analisar o uso indiscriminado de fármacos
por acadêmicos da área da saúde. Uma vez que eles serão futuros profissionais da área e
responsáveis pela a orientação e educação dos clientes sobre o uso correto de
medicamentos.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo descritivo, no qual a coleta de dados se baseou na
aplicação de um questionário semiestruturado de natureza qualitativa e quantitativa,
com caráter online por meio de redes sociais. A amostra em estudo foi composta por 74
acadêmicos da Faculdade de Ciências Médicas Aggeu Magalhães-FAMA-, dos quais
destes 58 foram referentes ao curso de enfermagem e 16 ao curso de farmácia, em que
participaram acadêmicos do 1° ao 5° período de ambos os cursos. Os questionários
foram aplicados durante o mês de outubro de 2019 e respondidos de forma voluntária.
Para tabulação dos dados foi adotado o Microsoft Excel 2010 e Microsoft Word 2010.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram do estudo 74 graduandos, dos quais 78% representavam alunos do
curso de enfermagem e apenas 22% do curso de farmácia, resultados estes diferentes
dos encontrados em outra pesquisa realizada por Silva e Rodrigues (2014), no qual o
curso de farmácia apresentou o maior percentual de estudantes com 33,5%. A faixa
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etária ficou predominantemente entre 19 e 30 anos, como também constatado no estudo
feito por Fontanella, Galato e Remor (2013), no qual 85,1% dos universitários estavam
precisamente entre esta mesma faixa etária.
A tabela 1 mostra o perfil dos estudantes, em que se observou uma prevalência
do sexo feminino (77%). Resultado semelhante foi encontrado por Domingues et al.
(2017), em um estudo realizado com acadêmicos da área da saúde sobre a
automedicação no qual apontou também que o maior número de participantes era do
sexo feminino (80,3%), (ARRAIS et al., 2016).
Contudo outra pesquisa realizada por Alves e Malafaia (2014), em uma
instituição de nível superior no estado de Goiás os participantes em sua maioria eram do
sexo masculino (52,4%).

Tabela 1 – Distribuição dos graduandos em relação ao gênero, idade e curso, outubro 2019, Serra
Talhada-PE.
N
%
Gênero
Feminino
57
77
Masculino
16
22
Outro
1
1
Total
74
100
Idade

< 18
Entre 19 e 30
Entre 31 e 45
> 46

Total
Curso
Total

11
51
12
0
74

14,86
68,92
16,22
0
100

Enfermagem
Farmácia

58
78
16
22
74
100
Fonte: Dados da pesquisa

Considerando o total de questionários avaliados, 91% dos participantes
afirmaram já ter recorrido à automedicação e 9% negaram tal utilização (gráfico 1),
resultado semelhante foi encontrado por Lopes et al. (2014) em um estudo no qual
91,4% dos universitários também afirmaram ingerir medicamentos por conta própria,
além disso, o estudo abordou cursos de outras áreas incluindo a saúde, como humanas e
exatas e na análise dos resultados é notório que a discrepância entre eles não se mostrou
muito grande, ou seja não somente aqueles que possuem mais conhecimento sobre a
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automedicação e seu riscos aderem a tal prática como também indivíduos leigos que
desconhecem de tal questão.
Percebe-se então quão ampla é a recorrência a automedicação, diversas são as
análises que constam tal afirmação como apontado por Galato, Madalena e Pereira
(2012), no qual dos 384 discentes questionados 96,5% confirmaram tal prática. Na
Faculdade Estadual do Sudoeste da Bahia, em pesquisa semelhante 98,1% dos
participantes asseguraram se automedicar (SILVA, RODRIGUES, 2014), sendo que
destes, 33,4% pertenciam ao curso de farmácia, por conseguinte se sobressaindo com
maior índice dentre os outros que foram medicina, enfermagem e odontologia, estando
assim em contraste com o presente estudo no qual o mesmo curso apresentou a menor
porcentagem (22%) valor consideravelmente menor em comparação com o de
enfermagem que foi de 78% (tabela 1).
Gráfico 1- Distribuição percentual dos participantes, com relação à automedicação.

SIM

NÃO

9%

91%

Fonte: Dados da pesquisa

Dentre os universitários que aderem à automedicação, apurou-se que a prática é
mais elevada em mulheres (76,12%) que em homens (22,38%) como representado no
gráfico 2, e também ressaltado por Tomasini, Ferraz e Santos (2015), que levantou
dados semelhantes em pesquisa realizada no Norte do Paraná, no qual 68,4% dos que já
tomaram alguma medicação sem prescrição médica eram do sexo feminino.
Havendo predomínio ainda maior em dados observados em outra pesquisa entre
acadêmicos da saúde, no qual se obteve uma prevalência de 80,3% do grupo feminino
(DOMINGUES et al., 2017).E a razão para tal preponderância é que as mulheres sofrem
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mais com dores de cabeça, dores musculares e condições dolorosas, dessa forma fazem
uso recorrente de analgésicos e relaxantes musculares medicamentos comumente
encontrados em drogarias de fácil acesso e que fazem parte dos principais fármacos
utilizados na automedicação (tabela 3 ), além disso este fator pode ser explicado devido
a constante exposição que as mesmas apresentam ao processo de medicalização em
grande parte de suas vidas e pela maior procura de cuidados médicos e assistência
(AQUINO; BARROS; SILVA, 2010).
Ainda no presente estudo, pode-se observar que 20,90% não procuram por
informações adicionais do fármaco antes de se automedicar enquanto que 79,10% o
fazem, o que representa um valor significativo, que é explicado por Galato, Madalena e
Pereira (2012), no qual seu estudo apresentou evidências de que os estudantes da área
da saúde leem mais a bula em relação às outras áreas, e esta é uma das principais formas
de se obter qualquer tipo de esclarecimento acerca dos elementos farmacológicos e bem
como contraindicações.

Gráfico 2- Distribuição de acordo com o gênero entre os indivíduos que relataram se
automedicar.
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Fonte: Dados da pesquisa

Conforme a tabela 3, a classes de medicamentos mais citada pelos participantes
foram os analgésicos (26,95%), seguido por antibióticos e anti-inflamatórios (17,05% e
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13,50% respectivamente). Resultados semelhantes foram encontrados por Domingues et
al. (2017), em que o grupo terapêutico analgésico foi citado por 56,5% dos
participantes, dessa forma, constata-se elevada adesão a essa classe medicamentosa
devido ao fato de que grande parte da população sofre com algias, sejam elas causadas
por tensão, estresse ou demanda física, como a cefaleia que representa principal motivo
pelo qual os analgésicos são amplamente utilizados (ARRAIS et al. 2016).
Contudo o uso constante e por vezes desnecessário traz consigo sérias
complicações como insuficiência renal, doenças hepáticas, e até mesmo cronificação da
cefaleia ao qual tanto se tenta combater. Tomasini, Ferraz e Santos (2015), estudaram a
prevalência e fatores da automedicação entre estudantes, e também neste estudo os
analgésicos se sobressaíram sobre todos os outros grupos farmacêuticos (65,3%), além
disso, o índice no uso de antibióticos (16,8%) se apresentou bastante semelhante aos
resultados expostos em nosso trabalho e que foi tido como o segundo mais referenciado
pelos alunos.
Sendo assim faz-se necessário ressaltar o perigo do mesmo quando utilizado de
forma inadequada, que acaba favorecendo ao mecanismo de resistência bacteriana, que
é visto hoje como um dos problemas de saúde pública a nível mundial (SILVA;
RODRIGUES, 2014).
Com relação aos anti-inflamatórios que apesar de terem sido expressos como a
terceira classe mais escolhida, resultados diferentes foram identificados em estudo
realizado por Silva et al. (2013), em que o mesmo apresentou um percentual de 74,20%
em relação aos demais. Todavia, o que muitos desconhecem são seus efeitos adversos
que podem causar desde uma simples anemia à hemorragia, angina, arritmias, falência
congestiva, úlcera e hepatotoxicidade.
Apesar deste estudo apresentar um perfil de participantes predominantemente
feminino os anticoncepcionais se estabeleceram entre os medicamentos com as menores
frequências (2,12%), dado também relatado em outra pesquisa que obteve para mesma
classe 1,1%. Por conter uma combinação de derivados sintéticos dos hormônios
estrogênio e progesterona, esse fármaco age de forma especializada e individual em
cada organismo, por isso que somente o médico está apto a determinar a dosagem
hormonal adequada a cada paciente, considerado então um medicamento que necessita
de receita médica para compra e utilização (TOMASINI; FERRAZ; SANTOS, 2015).
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Consequentemente o uso por contra própria, seja ele influenciado ou não por
terceiros tem seus riscos, podendo provocar reações como enjoo, vômito, dor de cabeça,
tontura, cansaço, ganho de peso, acne, e até alterações mais graves como trombose e
tromboembolia pulmonar (LEITE, 2015).
Os antidepressivos e ansiolíticos se encontram conjuntamente entre os menos
utilizados pelos universitários com respectivamente 2,12% e 1.41% do percentual total.
Ambos estão diretamente relacionados a aspectos da vida cotidiana, principalmente
estresse e a própria ansiedade, e como a população de estudo em questão eram
acadêmicos, esses dados relativamente baixos foram um tanto inesperados.
Outro grupo farmacológico citado foi o dos anti-hipertensivos, que por razões
lógicas tomou posição como o fármaco menos referenciado representando apenas
0,70%. Por abranger um grupo de participantes de faixa etária predominantemente
juvenil, o presente estudo observou que em função das modificações fisiológicas que
ocorrem no corpo mediante envelhecimento, a hipertensão não é comumente encontrada
entre indivíduos dessa idade, explicando assim a pouca adesão dos discentes para com
os anti-hipertensivos.
Tabela 3 – Classes medicamentosas mais utilizadas na forma de automedicação entre os
estudantes dos cursos de enfermagem e farmácia, Outubro 2019, Serra Talhada-PE.
Classes medicamentosas
Frequência
n*
%
Analgésicos
38
26,95
Antibióticos
24
17,05
Anti-inflamatórios
19
13,50
Antipiréticos
16
11,35
Relaxante muscular
11
7,80
Antiespasmódicos
10
7,09
Antiulcerosos
4
2,85
Anticoncepcional
3
2,12
Antialérgicos
3
2,12
Antigripais
3
2,12
Antidepressivos
3
2,12
Ansiolíticos
2
1,41
Anticoagulantes
2
1,41
Antivertigiosos
2
1,41
Anti-hipertensivos
1
0,70
Total
141
100
Fonte: Dados da pesquisa
*Houve mais de uma resposta por acadêmico, n= 74

E por fim, este estudo abordou o surgimento dos efeitos adversos perante a
automedicação, ao qual revelou que 91,05% responderam que a partir de tal prática
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nenhuma complicação foi desencadeada, e 8,95% afirmaram tal ocorrência. Valores
similares foram expostos em um estudo transversal realizado por Leite et al (2016), em
que dentre os estudantes que fazem ingestão de medicamentos sem aconselhamento
médico, pelo menos 5,76% deles asseguraram aparecimento de agravos a saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, por meio da análise dos dados é imperceptível a ampla utilização
das mais diversas classes medicamentosas por meio de acadêmicos para fins que estão
diretamente relacionados à sua rotina e estilo de vida.
Fator relativamente preocupante pelo fato de que estes mesmos universitários
representam os futuros profissionais da saúde, mas que ao realizarem tal prática
diretamente incentivam a perpetuação de uma ação tão perigosa e comum, que gera não
só consequências individuais bem como coletivas, ao passo que este problema
atualmente representa um empecilho ao desenvolvimento da saúde não só a nível
nacional.
Uma contribuição importante deste trabalho diz respeito à utilização em massa
de analgésicos, fato também relatado em outros estudos, demonstrando assim a forte
presença dentro da sociedade de indivíduos que sofrem diretamente com sintomas
relacionados à percepção de dor. Todavia esse uso irracional e abusivo por vezes
acarreta em demasiados riscos a saúde, ainda desconhecidos por muitos.
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RESUMO:
A pneumonia é uma das mais comuns doenças infecciosas, sendo uma importante causa
de morbidade e mortalidade em adultos e principalmente em idosos. Por fazer parte de
um grupo de patologias que, quando diagnosticadas e tratadas de forma efetiva a nível
ambulatorial, levando à diminuição das hospitalizações, considera-se que a pneumonia é
um agravo de saúde que não se espera que chegue em grande peso à internação
hospitalar. No entanto, por ser um país marcado por desigualdades socioeconômicas e
sanitárias, o Brasil acaba sendo dividido entre regiões mais ricas e mais pobre e, entre
este último, o Nordeste. Logo, o objetivo do presente estudo é analisar as taxas de
internações hospitalares em adultos e idosos no estado do Maranhão, localizado na
região Nordeste. Trata-se de um estudo ecológico sobre as internações hospitalares por
pneumonia em adultos (≥ 20 anos de idade) no Maranhão no período entre janeiro de
2008 a dezembro de 2017. Os dados utilizados foram de origem secundária, obtidos na
plataforma online do DATASUS. No Maranhão, entre 2008 e 2017, 42,3% de todos os
casos de internação por pneumonia ocorreram em adultos ≥ 20 anos de idade. A maioria
das internações foram em mulheres (53,6%), idosos ≥ 60 anos (44%) e adultos jovens
entre 20 e 39 anos (32,3%). Ao longo dos anos, a taxa e a proporção de internação
hospitalar por pneumonia reduziram progressivamente entre adultos jovens e de meia
idade, enquanto aumentou entre os idosos. Percebe-se que nos dados do Maranhão, a
pneumonia representou uma importante causa de internação hospitalar em adultos e
principalmente em idosos. Neste grupo, as taxas e prevalências de internação crescem
sempre em níveis maiores do que as decrescentes estimativas observadas para adultos
jovens e de meia idade, devendo-se refletir acerca da importância da vacina Influenza
neste contexto.
PALAVRAS-CHAVE: Pneumonia. Internação Hospitalar. Maranhão.
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INTRODUÇÃO
A pneumonia é uma das mais comuns doenças infecciosas, com um quadro
clínico que pode diferir entre pacientes a depender de sua idade, além de outras
condições como status funcional, comorbidades associadas, estado nutricional e
distúrbios da deglutição. É uma importante causa de morbidade e mortalidade em
adultos e principalmente em idosos, tanto em países de renda média quanto de renda
alta (ASTON, 2017).
Entretanto, a doença tem significância e fatores associados diferentes entre
países ou regiões, a depender das características socioeconômicas individuais e
contextuais. Isso devido a ser considerada uma Condição Sensível à Atenção Primária
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008), ou seja, faz parte de um grupo de patologias que,
quando diagnosticadas e tratadas de forma efetiva a nível ambulatorial, acabam levando
à diminuição em hospitalizações, e, portanto, considerado um indicador de qualidade à
atenção à saúde. Nesse contexto, pode-se considerar que a pneumonia é um agravo de
saúde que não se espera que chegue em grande peso à atenção hospitalar quando se tem
um serviço de atenção básica de qualidade (PEREIRA, 2014).
Não obstante, entre o período de 2008 a 2017, a pneumonia foi a segunda maior
causa de internação hospitalar no Brasil e a Região Nordeste foi a segunda região que
mais contribuiu para esse número. O perfil dos internados nessa região foi em sua
maioria do sexo masculino, e, excluindo-se internações sem informações de cor/raça,
84% eram negros. Houve uma distribuição bimodal com relação à faixa etária, com
maior número de internações na infância, entre o primeiro ano de vida até os 9 anos, e a
partir da terceira idade, dos 60 anos para cima (DATASUS, 2018).
Seja por conta da medicação a nível ambulatorial, possíveis hospitalizações e até
pela perda de produtividade do indivíduo afetado, a pneumonia é uma afecção que pode
impor custos significativos ao sistema de saúde (ROZENBAUM, 2015). O impacto
econômico causado pelas internações é diferente a depender da faixa etária dos
pacientes, sendo que indivíduos acima de 50 anos possuem custos maiores que entre 18
e 49 anos (VISSINK, 2016)
Ademais, deve ser considerado a conjuntura brasileira e a falta de equidade no
acesso em saúde, principalmente no que se diz respeito a que, historicamente, o país é
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marcado por desigualdades geográficas em desenvolvimento socioeconômico, bem
como de outros recursos como saneamento, educação e saúde, dividindo frequentemente
o território entre regiões mais ricas e mais pobres, e entre este último, o Nordeste
(RASELLA, 2016) Nesse contexto, existem barreiras no acesso aos serviços que ficam
evidentes em indivíduos com menos renda, educação e sem emprego formal
(CATAIFE, 2014; MIQUILIN, 2013)
Considerando tudo, faz-se necessário e é do objetivo do presente estudo analisar
as taxas de internação hospitalares em adultos e idosos no Estado de Maranhão,
localizado na Região Nordeste do país.

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA
Trata-se de estudo ecológico sobre as internações hospitalares por pneumonia
em adultos (≥20 anos de idade) no Maranhão no período entre janeiro de 2008 a
dezembro de 2017. Foram consideradas as internações classificadas na categoria J13J14, J15.3-J15.4, J15.8-J15.9 e J18.1 da décima revisão da Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10).
Os dados utilizados foram de origem secundária, obtidos na plataforma online
do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS, 2018). Nesse
sistema foram acessados três tipos de dados. Primeiro, foram os dados de internações
provenientes de hospitais públicos e privados conveniados ao SUS, decorrentes das
Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), através do Sistema de Informações
Hospitalares (SIH). Em seguida, os dados demográficos foram obtidos na aba referente
a Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), que tem como base as
projeções fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por
fim, o número médio mensal de médicos foi obtido na aba sobre o cadastro nacional de
estabelecimentos e recursos humanos na saúde (CNES).
Entre os anos de 2008 e 2017 ocorreram 109.851 internações hospitalares por
pneumonia em adultos no Maranhão. Esses óbitos foram descritos segundo sexo, idade,
ano de ocorrência e por município de residência do caso. Como estratégia para uma
análise mais detalhada, a faixa etária de interesse foi discriminada em intervalos de 2039 anos (adultos jovens), 40-59 anos (adultos de meia idade) e ≥60 anos (idosos).
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Segundo essas faixas etárias foram calculadas taxas de internação total e por
pneumonia. Essas taxas foram obtidas a partir do número de hospitalizações total e
específica divididas pelas estimativas populacionais de cada ano da população alvo,
multiplicando-se o resultado por uma constante igual a 1.000 habitantes (hab.). Para
cada ano foram também apresentadas as prevalências de internação hospitalar.
Para se verificar a formação de significativos clusters (agrupamento) de
municípios com similares níveis de alta e baixa concentração de proporção de
internação por pneumonia foi aplicada a estatística G*. Esta estatística é um score-z
espacialmente ponderado que tem como hipótese nula que não há relação entre os
valores de uma localidade em particular em relação ao conjunto de localidades que
compõem a amostra, ou seja, que não existem clusters espaciais. Ela representa o quanto
a proporção de internação hospitalar em cada cidade se desvia da média total do
conjunto amostral de municípios do Maranhão no período sob análise. Para realizar a
estatística G* foram criados pesos para cada município a partir de sua relação com os
municípios mais próximos (Queen spatial matrix). Essa estatística permite examinar a
segregação entre as cidades do estado e verificar a formação de significativos clusters
para a proporção de internações por pneumonia entre os municípios, considerando o
nível significância em ambos os lados de uma distribuição normal. Com isso, é possível
observar espacialmente se vão se formar de modo mais pronunciado significativos
clusters (agrupamento) de grandes e positivos escores de segregação, e de baixos e
negativos escores de segregação para proporção de pneumonia mais do que seria
esperado se formar em uma distribuição aleatória daqueles mesmos valores de
proporção de internação hospitalar por pneumonia.
Os agregados de dados secundários utilizados nesta pesquisa não contemplaram
informações sigilosas (nomes e endereços), de modo que foi dispensada a aprovação do
projeto de estudo por um comitê de ética em pesquisa. O estudo foi realizado em
conformidade com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12 de
dezembro de 2012.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE DADOS
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No Maranhão, entre 2008 e 2017, 42,3% (n=109.851) de todos os casos de
internação por pneumonia ocorreram em adultos ≥20 anos de idade. A maioria dessas
internações foram em mulheres (53,6%), idosos ≥60 anos (44,0%) e adultos jovens
entre 20 e 39 anos (32,3%) (dados não mostrados). Entre os 20 e 39 anos prevaleceram
internações entre as mulheres (33,4%) em relação aos homens (31,0%), porém a partir
dessas idades passaram a predominar internações entre homens, sendo 24,1% contra
23,3% entre os adultos de meia idade, e de 44,9% contra 43,3% entre idosos ≥60 anos
(Figura 1).
Houve variações importantes nas taxas e proporções de internação hospitalar por
pneumonia entre os três grupos de idade em análise ao longo dos últimos 10 anos de
estudo. Porém, em todos os anos essas taxas e proporções sempre foram maiores nos
idosos do que nos adultos jovens e de meia idade. Ao longo dos anos, a taxa e a
proporção de internação hospitalar por pneumonia reduziram progressivamente entre os
adultos jovens e de meia idade, enquanto aumentou entre os idosos. Enquanto essas
taxas e proporções nunca foram maiores do que 2,4/1.000 hab. e 3,5% nos adultos
jovens, e de 3,0/1.000 e 5,8% nos adultos de meia idade, nos idosos essas medidas
nunca foram menores que 6,6/1.000 hab. e 6,1%. Entre o ano de 2008 e o ano de 2017 a
taxa e a proporção de internação por pneumonia reduziu em 28,4% e 28,2% nos adultos
jovens, e em 15,8% e 30,8% nos adultos de meia idade, enquanto cresceu em 49,1% e
5,4% nos idosos, respectivamente (Tabela 1).
A análise geográfica dos mapas apresentou clusters (agrupamentos) de
municípios com elevadas e baixas prevalências de internações hospitalares por
pneumonia segundo a Estatística G* de municípios circunvizinhos do Estado do
Maranhão, entre 2008 e 2017, mas com diferenças importantes na ocorrência desses
clusters entre os grupos etários de ambos os sexos.
Os mapas mostraram que não houve padrão semelhante de distribuição da
segregação de elevados e baixos percentuais dos casos de pneumonia entre os homens e
mulheres, mas que houve alguma semelhança entre os grupos etários de ambos os
sexos. Entre os homens de 20 a 39 anos os clusters de municípios com elevadas
proporções de internação se deslocaram da região oeste e norte do estado do Maranhão
para a região metropolitana de São Luís entre 40 e 59 anos e para o nordeste entre os
idosos. Entre as mulheres de 20 a 39 anos os clusters de municípios com elevadas
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proporções de internação se deslocaram da região norte e noroeste para a região centrosul entre 40 e 59 anos e para o nordeste e ilha de São Luís entre os idosos. De modo
geral, em ambos os sexos se observaram áreas de agrupamentos de municípios
segregadas em que se sobrepõem elevadas prevalências de internações hospitalares por
pneumonia no Maranhão, sobretudo para adultos jovens na região norte e para idosos na
região nordeste do estado. (Figura 2).
Um fator que é muito relevante quando se analisa taxa de internações e que já foi
explorado é o conceito de Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP). Tendo isso
em vista, as doenças pulmonares representam um rol de patologias importantes no que
diz respeito às CSAP, sobretudo no idoso. Isso pode ser explicado uma vez que, com o
envelhecimento, algumas funções e alguns componentes do Sistema Respiratório já não
apresentam a mesma eficácia de antes. Nesse universo, Francisco (2006, p. 428) afirma
que a “[...]redução da mobilidade da caixa torácica, da elasticidade pulmonar e
diminuição dos valores da pressão inspiratória e expiratória máximos[...]” poderiam
explicar a propensão dos idosos às afecções respiratórias.
Nesse sentido, semelhante ao observado em outros estudos, os nossos resultados
sugerem que idosos apresentam características socioeconômicas, condições de saúde e
de acesso e uso de serviços de saúde que estão associadas ao aumento de suas
vulnerabilidades à pneumonia (GOMES, 2001; KOIVULA, 1994; MOBLEY, 2006;
NEDEL, 2010; WELTE, 2010). O fato dos indivíduos ≥ 60 anos estarem mais
propensos a tais eventos poderiam justificar as internações por CSAP no idoso. Essa
doença, como demonstrado pelos resultados desta pesquisa, apresentou um perfil de
diminuição de taxas de hospitalizações nas faixas etárias que compreendem os adultos
jovens e os de meia idade, porém, se encontra aumentada nos idosos.
Desse modo, essa tendência pode ser explicada pelo fato de a pneumonia ser
uma causa importante de internação sensível à atenção primária para os ≥ 60 anos, bem
como pela relação que as complicações dessa doença têm com o desenvolvimento
prévio de outras patologias, tendo como principal exemplo a influenza. Nesse contexto,
a vacinação anti-influenza foi descrita, por outros estudos, como significante na
diminuição das hospitalizações por pneumonia em idosos e na prevenção propriamente
dita da instalação da doença (DONALISIO, 2006; GOMES, 2001; HEO, 2017).
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Outrossim, a análise geográfica apontou que o Maranhão apresenta marcadas
áreas segregadas com piores níveis da prevalência de pneumonia. Assim, percebe-se
agrupamentos de cidades que apresentam sobreposição de piores níveis de prevalência
de pneumonia em relação àquelas cidades que duplamente se beneficiam seus adultos e
idosos, ao apresentam baixo adoecimento por pneumonia.
Diante disso, optou-se por analisar a distribuição geográfica das taxas de
internação por pneumonia por meio de duas hipóteses principais. A primeira diz
respeito àquelas regiões que, dentro do sexo masculino ou do feminino, apresentam
semelhança de taxas entre as faixas etárias do estudo. Por outro lado, a segunda hipótese
se relaciona àquelas áreas que, dentro do sexo masculino ou do feminino, representaram
diferença de taxas entre os grupos etários de estudo.
Nesse sentido, quanto ao sexo masculino, encontrou-se semelhança de taxas
baixas de internações por pneumonia entre as faixas etárias de adultos jovens e idoso, na
região norte do estado. Já para o sexo feminino, percebeu-se paridade de taxas baixas de
hospitalização entre os grupos de 20 a 39 anos e os de 40 a 59 anos, também, na região
norte. Porém, tanto para o sexo masculino, quanto para o feminino não se encontrou
áreas com semelhança de taxas altas.
Esse padrão de semelhança poderia estar associado, por exemplo, à competência
da atenção básica dos municípios nesta região. Isso porque se espera que um município
no qual se consiga realizar o diagnóstico precoce e tratamento eficaz de um paciente
com pneumonia ainda na atenção primária à saúde, não demonstraria taxas elevadas de
internação por pneumonia (PEREIRA, 2014).
Em oposição a isso, as dessemelhanças de taxas representaram mais casos dentro
dos resultados do estudo do que as paridades. Nesse sentido, o sexo masculino
apresentou diferenças de taxas de hospitalizações por pneumonia entre as faixas etárias
de uma mesma região, como é o caso das altas taxas de adultos jovens no sudoeste do
estado e das baixas taxas de adultos de meia idade dessa área, entre outras. Já no que se
refere à análise do sexo feminino, observou-se diferenças, por exemplo, entre as baixas
taxas de internações dos adultos jovens e as elevadas taxas em idosos da região centro
leste do estado, entre outras.
Nesse contexto, essa tendência de disparidade de taxas poderia não estar tão
relacionada à atenção básica do município como acontece nos casos de semelhança, isso
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porque acredita-se que em lugares onde se disponibiliza o mesmo serviço obtém-se,
provavelmente, os mesmos resultados, sejam eles positivos ou negativos, com relação à
saúde de seus habitantes. Logo, a diferenças de taxas para uma mesma região poderia
ser justificada por meio de outras duas vertentes.
A primeira poderia estar relacionada à procura do serviço de saúde, o que
justificaria as elevadas taxas de hospitalizações por pneumonia nas faixas etárias mais
jovens do estudo quando comparada às baixas taxas dos grupos mais velhos de uma
mesma região. Isso porque, com o passar da idade, a procura pelos serviços de saúde se
torna maior (SILVA, 2011).
Por outro lado, a segunda vertente estaria associada aos fatores de risco e
predisposição ao acometimento dos indivíduos frente à doença, o que justificaria o
perfil de maiores taxas de hospitalizações em idosos do que em adultos jovens e/ou
adultos de meia idade de uma mesma região do estado. Tal predileção das doenças pelas
faixas etárias mais avançadas encontra-se ligada ao fato de que os idosos compreendem
um dos grupos de risco para o desenvolvimento e complicação de um quadro de
pneumonia, o que resultaria em um maior número de hospitalizações em decorrência
dessa doença (GÓIS, 2010).

CONCLUSÃO
Percebe-se que os resultados deste estudo apontaram que no Maranhão, ao longo
dos anos de 2008 a 2017, a pneumonia representou uma importante causa de internação
hospitalar em adultos e principalmente em idosos. Nesse grupo, as taxas e prevalências
de internação por pneumonia crescem ano após ano sempre em níveis maiores do que as
decrescentes estimativas observadas para adultos jovens e de meia idade. Na cidades
com sobreposição de piores níveis de prevalência de pneumonia, deve ser avaliado com
atenção especial a execução de políticas sociais e de saúde para melhorar as condições
de vida e saúde associadas a essas elevadas prevalências de pneumonia, entretanto,
também deve se levar em consideração a procura pelo serviço de saúde e o fato que
idosos são um grupo de risco para o desenvolvimento de complicações por pneumonia,
e, portanto, refletir a importância da vacina contra Influenza neste contexto.
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Figura 1: Características das internações hospitalares por pneumonia segundo sexo e grupos de idade de
adultos e idosos no Estado do Maranhão, Brasil entre 2008 e 2017

Fonte: Própria (2019)

Figura 2: Mapa de clusters (agrupamento) da proporção de internações hospitalares por pneumonia
segundo a Estatística G* de municípios circunvizinhos do Estado do Maranhão, Brasil entre 2008 e 2017
Masculino
20 a 39 anos
40 a 59 anos
≥60 anos

20 a 39 anos

Feminino
40 a 59 anos
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≥60 anos

Legenda:

Fonte: Própria (2019)

Tabela 1: Tendência das internações hospitalares por pneumonia em adultos e idosos no Estado do
Maranhão, Brasil entre 2008 e 2017

Fonte: Própria (2019)
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CAPÍTULO XXIX
LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA: PERCEPÇÃO DOS
ENFERMEIROS ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS
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RESUMO:
A Leishmaniose Visceral Americana (LVA) é uma doença crônica, grave e
potencialmente fatal quando não tratada adequadamente. Em decorrência da elevação
dos casos da doença, no município de Mauriti – Ceará nos últimos anos, através de uma
pesquisa quantitativa, descritiva e de campo o presente estudo objetivou verificar a
percepção dos enfermeiros acerca das características clinicoepidemiologicas de LVA e
traçar um perfil epidemiológico da morbimortalidade. Os participantes da pesquisa
foram todos os pacientes que se encontraram registrados no Sistema de Vigilância
Epidemiológica do município confirmados com LVA entre os anos de 2013 a 2016 e
enfermeiros que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde da sede e no Hospital
Municipal e Maternidade São José. A coleta de dados foi realizada em planilha
eletrônica, utilizando um formulário e foram aplicados também um formulário para os
profissionais. A análise de dados ocorreu com o auxílio do programa Microsoft Office
Excel 2010®. A pesquisa foi aprovada pelo CEP sob número CAAE
79350317.7.0000.5048. Foram confirmados 39 casos por LVA de 2013 a 2016, uma
média de 9,75 casos/ano. O ano com maior morbidade foi 2013, com 14 (35,9%) casos
confirmados, seguido de 2014 com 11 (28,2%), 2015 com 9 (23,1%) e 2016 com apenas
5 (12,8%) casos. Dos 18 enfermeiros entrevistados constatou-se que: 83,3% são do sexo
feminino e 16,7% do sexo masculino; 61,1% atuam na atenção primária e 38,9% na
atenção secundária. Percebeu-se que os enfermeiros são conhecedores da sintomatologia
clinica e que apenas uma pequena amostra se confundiu ao marcar úlcera venosa de
membros, como caracteristica da LVA. Através deste estudo pode-se afirmar que os
enfermeiros atuantes no município são capacitados para prestar assistência de pacientes
com LVA, sejam no reconhecimento precoce da sintomatologia, seja nos métodos
diagnósticos ou mecanismo de tratamento.
PALAVRAS-CHAVE:
Leishmaniose
Visceral
Americana.
Epidemiologia.
Enfermeiros.
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INTRODUÇÃO
Ultimamente tem-se percebido várias transformações na vida do homem
moderno. Vários avanços ocorrem, sejam nos meios de transporte, de comunicação,
tecnologia ou no que diz respeito à saúde da população. Com isso, surgiram também
várias exposições pelo qual a máquina humana fiou sujeita a risco e comprometimento
de sua saúde, dentre elas estão às leishmanioses, que assumem hoje, um novo perfil
sociodemográfico na população brasileira.
As Leishmanioses são consideradas primariamente como uma zoonose podendo
acometer o homem, quando este entra em contato com o ciclo de transmissão do
parasito, transformando-se em uma antropozoonose. Atualmente, encontra-se entre as
seis endemias consideradas prioritárias no mundo (BRASIL, 2011).
A Leishmaniose Visceral Americana (LVA) conhecida popularmente como
Calazar, é uma doença crônica, grave e potencialmente fatal para o homem quando não
se institui o tratamento adequado. Esta patologia é causada por Leishmania chagasi, cuja
transmissão ocorre principalmente através da picada de fêmeas de flebotomíneos da
espécie Lutzomyia longipalpis, o principal vetor no Brasil (BRASIL, 2014).
Essa patologia afeta aproximadamente 500.000 pessoas anualmente em 65
países e cerca de 90% dos casos notificados ocorrem em regiões pobres da Índia,
Bangladesh, Nepal, Sudão e Brasil (BRASIL, 2011). Os sinais e sintomas da LVA são
de difíceis diagnósticos, pois se confundem com os de outras doenças tropicais. Por ser
uma doença de notificação compulsória e de evolução grave, o diagnóstico deve ser
feito de forma precisa e o mais precocemente possível. Inicialmente a sintomatologia
pode variar de paciente para paciente, mas na maioria dos casos inclui febre com
duração inferior a quatro semanas, palidez cutaneomucosa, emagrecimento progressivo
e hepatoesplenomegalia (ALVARENGA et al, 2010).
Caso não seja feito o diagnóstico e tratamento, a doença evolui
progressivamente com febre contínua e comprometimento mais intenso do estado geral,
com desnutrição (cabelos quebradiços, cílios alongados e pele seca), edema dos
membros inferiores que pode evoluir para anasarca. Outras manifestações importantes
incluem hemorragias (epistaxe, gengivorragia e petéquias), icterícia e ascite. Nestes
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pacientes, o óbito geralmente é determinado por infecções bacterianas e/ou
sangramentos (BRASIL, 2014).
Dessa forma, em decorrência da elevação dos casos registrados e do diagnóstico
tardio, no município de Mauriti – Ceará nos últimos anos, o pesquisador sentiu-se
instigado a realizar as seguintes perguntas: Os enfermeiros como gerentes do cuidar,
tanto na atenção básica, quanto na secundária, são conhecedores das características
clínicas da LVA? Sabem da importância de um diagnóstico precoce para o paciente
acometido pela LVA e as complicações desta patologia na saúde do adoecido?
Nesse sentido, o objeto de estudo da pesquisa é verificar a percepção dos
enfermeiros acerca das características clinicoepidemiologicas de LVA, por ser um dos
profissionais da saúde que mantém um contato mais direto com os pacientes, seja nas
unidades básicas de saúde ou na rede hospitalar.

OBJETIVOS
Verificar

a

percepção

dos

enfermeiros

acerca

das

características

clinicoepidemiologicas de Leishmaniose Visceral Americana e determinar a
morbimortalidade de LVA no município de Mauriti/Ce, nos anos de 2013 a 2016.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo quantitativo, descritivo e de campo, que foi
realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e no Hospital Municipal e
Maternidade São José (HMMSJ), localizados no Município de Mauriti – CE, no período
de setembro a outubro de 2017. Mauriti está situado na mesorregião do Sul Cearense na
microrregião de Brejo Santo/CE. Distante da capital Fortaleza 491,8 Km, o município
contém uma população de 45.880 mil habitantes e destaca-se sua riqueza por sua
agricultura, produzindo 41.429 toneladas de milho e 9.455 toneladas de feijão, o que o
torna o 5º maior produtor de grãos do Estado (IBGE, 2010).
Antes de iniciar a coleta de dados a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética
em Pesquisa – CEP do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio – UNILEÃO e aprovada
sob número CAAE 79350317.7.0000.5048. Para composição da amostra, foram
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inseridos no estudo todos os pacientes que se encontraram registrados no Sistema de
Vigilância Epidemiológica do município notificados e confirmados com LVA entre os
anos de 2013 a 2016 para elencar os dados epidemiológicos.
Com relação aos profissionais enfermeiros, incluiu-se aqueles que trabalham nas
UBS da sede e no HMMSJ, que desejaram participar da pesquisa mediante leitura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE e assinatura do Termo de
Consentimento Pós Esclarecido - TCPE. Foram excluídos da pesquisa aqueles que não
estavam no ambiente de trabalho no período da coleta ou que se recusam a participar da
pesquisa.
A coleta de dados foi realizada mediante os casos registrados na Vigilância
Epidemiológica do município de Mauriti – CE, através da consulta dos mesmos em
planilha eletrônica, utilizando para isso um formulário. Ainda, foram aplicados também
um formulário para os profissionais enfermeiros, para avaliar a percepção dos mesmos
acerca das características clinicoepidemiologicas da LVA.
Após a coleta de dados o próximo passo foi a análise e interpretação dos
mesmos. Os dados foram analisados e compilados em gráficos e/ou tabelas utilizando a
ferramenta Microsoft Excel for Windows 2010 e confrontados com as literaturas
pertinentes.

RESUTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os dados coletados foram notificados e confirmados um total de
39 casos por LVA entre os anos de 2013 a 2016, que representa uma média de 9,75
casos/ano. O ano com maior morbidade foi 2013, com 14 (35,9%) casos notificados e
confirmados, seguido de 2014 com 11 (28,2%), 2015 com 9 (23,1%) e 2016 com apenas
5 (12,8%) casos. Desta forma, é notório que o número de casos foi decrescente durante
esses quatro anos (Tabela 1).
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Tabela 1: Perfil epidemiológico dos casos notificados e confirmados de LVA no Municipio de Mauriti –
CE, 2013 a 2016.
FAIXA
ETÁRIA
Anos

Nº
CASOS

SEXO

ÁREA

MASCULINO

FEMININO

URBANA

TRATAMENTO

RURAL

GLUCANTIME

ANFOTERICINA –
B

1 – 15
16 – 30
31 – 45
46 - 60

Nº
15
6
11
4

%
38,5
15,4
28,2
10,2

Nº
7
4
8
4

%
46,7
66,7
72,7
100

Nº
8
2
3
0

%
53,3
33,3
27,3
0

Nº
6
4
7
3

%
40
66,7
63,6
75

Nº
9
2
4
1

%
60
33,3
36,4
25

Nº
15
5
9
3

%
100
83,3
81,8
75

Nº
0
1
0
1

%
0
16,7
18,2
25

> 60

3

7,7

1

33,3

2

66,7

2

66,7

1

33,3

2

66,7

1

33,3

TOTAL

39

100
TOTAL DE CASOS POR ANO
ANO

2013
2014
2015
2016
TOTAL

NOTIFICADOS/CONFIRMADOS

N°
14
11
9
5
39

%
35,9
28,2
23,1
12,8
100%
Fonte: SINAN-NET, 2017.

Em relação a faixa etária, a que se notificou maior número de casos da doença
foi a de 1 – 15 anos (38,5%) dos casos, seguida pela de 31 – 45 anos (28%). Quanto ao
sexo, majoritariamente o sexo masculino (61,5%) foi o mais acometido por LVA
durantes os quatro anos em estudo comparado ao sexo feminino (38,5%). Ao analisar a
área, a mais acometida foi a zona urbana (53,8%) dos casos quando comparada com a
rural (46,2%). Destes 92,3% foram tratados com Glucantime e apenas 7,7% com
Anfotericina B.
Nossos achados corroboram com os estudos realizados por Alvarenga (2010),
existe relato de casos de Leishmaniose Visceral Americana em todas as faixas etárias,
com destaque para o aumento proporcional de casos na população de 01 a 39 anos. Para
ele, historicamente ocorre uma maior proporção de casos no sexo masculino. Acreditase que está maior proporção esteja relacionado ao ambiente de trabalho do homem, que
na maioria das vezes, principalmente em pequenas cidades ou no interior destas, está
relacionando a agricultura e/ou ao cuidado de animais.
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No que se refere a área geográfica, 53,8% residiam em zona urbana e 46,2%
em zona rural, fato este que deixa a vigilância epidemiológica do município em alerta,
pois antes, devido a facilidade do desenvolvimento e habitação do inseto Lutzomyia
longipalpis dentro dos seus reservatórios, a zona rural detinha um maior número de
notificações por LVA.
Segundo Gontijo; Melo (2004) este fato só esclarece ainda mais que o inseto
também tem se desenvolvido e procriado facilmente em zona urbana, se adaptando ao
meio urbanizado e industrializado, exigindo medidas de controle mais eficientes. O
Brasil enfrenta atualmente a expansão e urbanização da LV com casos humanos e
grande número de cães positivos em várias cidades de grande e médio porte. O ciclo de
transmissão, que anteriormente ocorria no ambiente silvestre e rural, hoje também se
desenvolve em centros urbanos.
Esses registros da doença têm se dado principalmente devido à chegada da
transposição do rio São Francisco ao município, causando desmatamento, destruição e
modificação no ambiente da população silvestre, levando a uma alteração
comportamental da espécie vetor em relação ao seu hábitat, trazendo-o a residir
próximo a moradia humana, além do próprio descuido da população em não dar
importância ao uso efetivo das medidas profiláticas (BRASIL, 2014).
Em relação ao tratamento utilizado, 92,3% foram tratados com Glucantime e
apenas 7,7% com Anfotericina-B. De acordo com Gontijo; Melo (2004), por mais de
sessenta anos, o tratamento das leishmanioses vem sendo realizado com Glucantime,
que são os medicamentos de primeira escolha para o tratamento.
Foi possível entrevistar 18 enfermeiros, e, em relação ao perfil, constatou-se
que: 83,3% são do sexo feminino e 16,7% do sexo masculino. Destes, 22,2% com idade
de 25-30 anos, 61,1% de 31-40 anos, 11,2% de 41-50 anos e, 5,1% maior que 50 anos
de idade. No que se refere a área de atuação, 61,1% atuam na atenção primária que
compreende as UBS’s e 38,9% na atenção secundária, ou seja, no hospital municipal
(Figura 1).
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Gráfico 1: Perfil dos enfermeiros entrevistados no Municipio de Mauriti – CE.

Fonte: Pesquisa própria, 2017. *UBS – Unidade Básica de Saúde

Segundo Meyer (2005), embora haja naturalmente uma predominância de
mulheres na profissão de enfermagem, há também homens, e esse número tem
aumentado bastante ao longo dos últimos anos. Esse aumento está intrinsecamente
associado à maior oferta de trabalho nos hospitais, não somente ligado aos cuidados dos
enfermos, mas também em outras áreas, tais como administrativa e dentro das
universidades atuando em campos de pesquisa e ensino.
A prevalência de enfermeiros que atuam nas UBS’s está diretamente relacionada
à proporcionalidade do número destas que o município possui, sendo um total de 23 e
apenas 01 hospital municipal. O enfermeiro ocupa uma posição de destaque não só com
ações educativas e prevenções que englobam toda a comunidade, mas também
desempenham um papel fundamental para o acompanhamento e supervisão do trabalho
na UBS (BARRÊTO et al, 2010).
Já nas unidades hospitalares, de acordo com Saar (2005), o enfermeiro é
apontado como articulador e gerente de serviços, desempenhando importante papel nas
relações da equipe de saúde. Além disso, surge como elo de comunicação na equipe de
saúde, pois buscar garantir a melhora da qualidade de vida, tanto para o paciente, como
para seus familiares, que têm a enfermagem como elemento de referência, uma vez que
é sempre a ela que recorrem.
Quanto à percepção dos enfermeiros sobre os sinais e sintomas clássicos da
LVA, 22% afirmaram hepatoesplenomegalia, 21% perda de peso, 21% palidez
cutaneomucosa, 18% febre persistente, 8% náuseas/vômitos, 6% diarreia, 4% úlcera
venosa em membros e dor ao urinar não pontuou (Figura 2).
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Figura 2: Percepção dos enfermeiros quanto a caracterização clínica da LVA

Fonte: Pesquisa própria, 2017.

Na fase inicial da LVA (aguda) a sintomatologia pode variar de paciente para
paciente, mas na maioria inclui febre com duração inferior a quatro semanas, palidez
cutaneomucosa e hepatoesplenomegalia. Por conseguinte, surge irregular associada a
emagrecimento

progressivo,

palidez

cutaneomucosa

e

aumento

da

hepatoesplenomegalia, associado a comprometimento do estado geral. Caso não seja
feito o diagnóstico e tratamento, a doença evolui progressivamente à fase crônica,
causando maiores danos ao paciente, que na maioria das vezes são irreparáveis
(BRASIL, 2014).
Sendo assim, percebeu-se através dos dados coletados que os enfermeiros do
municipio de Mauriti são conhecedores da sintmatologia clinica da LVA e que apenas
uma pequena amostra se confundiu ao marcar ulcera venosa de membros, como
caracteristica da LVA.
No entanto, de acordo com Silva (2005) é de fundamental importância que o
enfermeiro possua conhecimento cientifico prévio sobre os principais sinais e sintomas
da LVA, para contribuir significativamente ao diagnóstico clínico precoce, prevenindo o
diagnostico tardio e o agravamento do quadro clinico, que pode trazer conseqüência
severas, podendo levar inclusive a morte (BRASIL, 2014).
Concomitantemente

a

sintomatologia,

foi

investigado

ainda

sobre

o

conhecimento dos enfermeiros acerca dos métodos de diagnósticos para LVA. Dos
entrevistados, 42% afirmaram que o método é o Teste Rápido Imunocromatográfico
(rK39), seguidos por 30% para o método parasitológico de punção de medula óssea e
28% para o método Imunofluorescência Indireta (RIFI) (Figura 3).

336

Figura 3: Métodos de diagnósticos para LVA, segundo percepção dos enfermeiros entrevistados.

Fonte: Pesquisa própria, 2017.

De acordo com Ministério da Saúde (2014), o diagnóstico e tratamento dos
pacientes portadores de LVA devem ser realizados precocemente e sempre que possível
a confirmação parasitológica da doença deve preceder o tratamento. Em situações onde
o diagnóstico sorológico e/ou parasitológico não estiver disponível ou na demora da
liberação dos mesmos, o início do tratamento não deve ser postergado. O diagnóstico é
feito clínico-epidemiológico e laboratorial, sendo que este último, na rede básica de
saúde, baseia-se principalmente em exames imunológicos e parasitológicos.
O diagnóstico laboratorial engloba o exame imunológico é a Imunofluorescência
Indireta

(RIFI)

e

os

ensaios

imunoenzimáticos

(ELIZA),

Teste

Rápido

Imunocromatográfico, onde se utiliza o antígeno recombinante (rK39) e exame
parasitológico (DE CARLI, 2007). É notório que o conhecimento dos enfermeiros sobre
os exames que auxiliaram a equipe médica no diagnóstico definitivo da LVA, é
satisfatório, pois, este, como membro da equipe de saúde, seja nas UBS’s ou na rede
hospitalar, funciona como mediador e facilitador do cuidado ao paciente, instituindo
medidas que favoreçam a sua recuperação e reabilitação da saúde, traçando os
diagnósticos de enfermagem através da Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE) e implementando medidas que venham a promover a rápida recuperação do
cliente (BACKES et al, 2008).
Para Simão (2011), o profissional da enfermagem necessita estar habilitado tanto
na teoria quanto na prática para direcionar também os pacientes em relação às
alternativas de terapêutica e sintomas, além de prestar assistência como se concretiza na
prática de administração de medicamentos, supervisão da equipe técnica entre outras
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coisas. Nesse sentido, ao se investigar o conhecimento prévio dos enfermeiros sobre o
tratamento medicamentoso da LVA, 50% dos entrevistadosafirmaram ser a Anfotericina
Be 50% oAntimoniato de N-metil Glucamina (Glucantime) (Figura 4).

Figura 4: Tratamento medicamentoso da LVA, segundo a percepção dos enfermeiros

Fonte:Pesquisa própria, 2017. *Antimoniato de N-metil Glucamina (Glucantime)

No Brasil, os medicamentos utilizados para o tratamento da LVA são
Glucantime e Anfotericina B (BRASIL, 2014). Dessa forma, o enfermeiro desempenha
um importante papel no processo de tratamento da LVA incentivando o tratamento do
paciente, realizando um trabalho humanizado, bem como para a prevenção e
diagnóstico das populações susceptíveis (LIMA, 2016).
Outro fator investigado no estudo foi as complicações da LVA, onde percebeuse que 33% dos entrevistados descreveram que ocorre um comprometimento do baço e
fígado (que por sua vez vem a ser hepatoesplenomegalia), 29% afirmaram que o
paciente pode ir o óbito em conseqüência da LVA, 19% ascite (acumulo de líquido na
cavidade peritoneal), 10% desnutrição severa, 9% anasarca (edema generalizado)
(Figura 5).
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Figura 5: Complicações da LVA segundo a percepção dos enfermeiros entrevistados.

Fonte: Pesquisa própria, 2017.

Segundo o Ministério da Saúde (2006), quando o diagnóstico da LVA é feito
tardiamente, a possibilidade de a doença progredir para o estágio final aumenta
gradativamente e, nessa fase o paciente apresenta-se com febre contínua e
comprometimento mais intenso do estado geral. Instala-se a desnutrição, edema dos
membros inferiores que pode evoluir para anasarca, hemorragias, icterícia e ascite,
podendo evoluir para o óbito.
Com isso, por ser uma doença de notificação compulsória e com características
clínicas de evolução grave, o diagnóstico deve ser feito de forma precisa e o mais
precocemente possível (ALVARENGA et al., 2010). Convém salientar que poucos
trabalhos estudaram os sinais e sintomas associados à evolução clínica desfavorável de
pacientes com LVA.
No Estado do Piauí, Werneck et al (2003) relataram anemia grave, febre por
mais de 60 dias, diarreia e icterícia como marcadores de mau prognóstico. Abdelmoula
et al (2003) identificaram sete fatores associados ao mau prognóstico em 232 crianças
com LVA: febre por mais de 21 dias, temperatura corporal baixa ou normal, fenômenos
hemorrágicos, hemoglobina menor que 5,5g/dL, albumina menor que 3g/dL, velocidade
de hemossedimentação menor que 25mm/h e tempo entre o início dos sintomas e a
primeira consulta médica maior que 56 dias.
Quando questionados sobre o papel do enfermeiro frente a um paciente com
LVA,29% afirmaram que este profissional deve acompanhar o cliente e incentivar ao
tratamento, 29% disseram que devem ser realizado educação em saúde sobre as medidas
preventivas, 27% acreditam que o enfermeiro deve conhecer os sinais clássicos da LVA
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e os sinais de complicações e 15% encaminhariam esse paciente a um serviço de
referência (Figura 6).

Figura 6: Atuação do enfermeiro(a) frente a LVA.

Fonte: Pesquisa própria, 2017.

Constata-se através das informações coletadas nas entrevistas que os
profissionais enfermeiros que fizeram parte do estudo são conhecedores de seu papel
frente à LVA, e que porventura desenvolvem essas competências no cotidiano de suas
atividades laborais. Estes dados encontrados confrontam diretamente com o estudo
realizado por Mota (2000) na cidade de Rio de Janeiro - RJ, onde o mesmo afirma que
existe um distanciamento por parte da enfermagem que presta assistência a clientes
portadores de LTA, demonstrando o pouco contato existente entre funcionários e a
comunidade, bem como a ausência de ações da enfermagem nos aspectos de promoção
da saúde e prevenção da doença. Além disso, que não há participação direta da
enfermagem no atendimento aos clientes, sendo pequena a divulgação de medidas
profiláticas.
Segundo Brasil (2014) as atividades de educação em saúde devem ser realizadas
pelos enfermeiros e estar inseridas em todos os serviços que desenvolvem as ações de
controle da LVA. Além disto, a adoção de medidas preventivas considerando o
conhecimento da doença, atitudes e práticas da população (clientela), relacionada às
condições de vida e trabalho das pessoas; estabelecimento de relação dinâmica entre o
conhecimento do profissional e vivência dos diferentes estratos sociais através da
compreensão global do processo saúde/doença, no qual intervêm fatores sociais,
econômicos políticos culturais.
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Dessa forma, o enfermeiro através de uma assistência humanizada e direcionada
não somente aos portadores da LVA, mas também através de uma visão sistêmica da
região que o circunda, torna-se possível um tratamento mais eficaz e direcionado a
prevenção de novos casos. Contudo, para que isso ocorra torna-se necessário o
envolvimento de toda equipe de saúde juntamente com as comunidades afetadas, a fim
de se estabelecer meios para prevenção e controle da doença (SIMÃO, 2011).

CONCLUSÃO
A morbidade da LVA descrita no município de Mauriti representa a situação no
qual se encontra alguns municípios não só do estado do Ceará, como também de outros
estados do Brasil. Os profissionais enfermeiros atuantes no município estão capacitados
para prestar assistência a pacientes com LVA, sejam no reconhecimento precoce da
sintomatologia, seja nos métodos diagnósticos ou mecanismo de tratamento.
Percebe-se portanto que o decréscimo de 64,3% nas notificações por LVA nos
anos de 2013 a 2016 estão relacionados a atuação da equipe de enfermagem, pois é
notório que o enfermeiro se demonstra capaz de contribuir no diagnóstico precoce, mas
que deve ser dada ênfase ao desenvolvimento científico, tecnológico e em inovação em
saúde, bem como nos métodos preventivos e de maior eficácia nas campanhas
educativas.
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CAPÍTULO XXX
MORTALIDADE EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS E COVID-19:
O QUE DEVEMOS SABER?
Pablo Miranda Campos 143; Jamylle Marques dos Santos 144; Carlos Alberto Menezes 145.
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RESUMO:
A pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) representa um grande
desafio para sociedade, principalmente para os profissionais da saúde no que compete o
manejo e tratamento adequado desses casos. Grande parte desses pacientes possui
comorbidades, sendo o diabetes mellitus (DM) uma das três principais. Nesses casos,
em que há associação entre essas duas patologias, o risco de um desfecho desfavorável é
substancialmente maior. Dessa forma, a finalidade deste trabalho foi realizar uma
revisão narrativa de literatura para fornecer um melhor entendimento e abordagem dessa
situação tão comum. Portanto, foi possível concluir que a melhor ferramenta para evitar
tais desfechos desfavoráveis é o bom controle glicêmico e das comorbidades.
Entretanto, são necessários mais estudos na área para melhor elucidar a combinação
entre as duas patologias.
PALAVRAS-CHAVE:
SARS-CoV-2.
COVID-19.
Diabetes.
Tratamento.
Comorbidade.

INTRODUÇÃO
Em janeiro de 2020, o surto causado pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) na
cidade de Wuhan, na China, tornou-se uma preocupação de caráter mundial. Ainda em
Janeiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a situação como uma
emergência de interesse global. O surto rapidamente se tornou em uma epidemia e,
pouco tempo depois, em março de 2020, a então epidemia passou a ser considerada uma
pandemia pela OMS, afetando diversas regiões do planeta, uma verdadeira catástrofe
global.
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Desde então, diversos estudos tem sido feitos na tentativa de melhor elucidar
todos os mecanismos envolvidos na infecção pelo SARS-CoV-2. Os dados desses
estudos ainda são incertos e mudam conforme ocorrem avanços nas pesquisas e
formulações de novas teorias. Portando, é de extrema importância para a população, em
especial para os profissionais da saúde, atualizar-se constantemente utilizando fontes
seguras e confiáveis, pois a todo o momento surgem novas informações.
É consenso na literatura que a maioria dos pacientes com COVID-19 possui
alguma comorbidade, sendo o diabetes mellitus (DM) uma das três principais, ao lado
da hipertensão arterial sistêmica (HAS) e das doenças cardiovasculares (DCV). A
correlação exata entre DM e COVID-19 varia de acordo com a região global estudada,
mas estima-se que cerca de 20 a 50% dos pacientes com COVID-19 possui DM
(BORNSTEIN et al., 2020).
A importância e relevância de compreender a relação entre essas duas patologias
está no fato desses pacientes possuírem desfechos substancialmente mais desfavoráveis
quando comparados ao restante da população. Dados epidemiológicos recentes sugerem
que o risco de um desfecho desfavorável é cerca de 50% maior nesses pacientes
(BORNSTEIN et al., 2020).
O DM pode ser entendido como uma condição inflamatória de caráter crônico
que é caracterizada por diversas anormalidades metabólicas e vasculares que interferem
na resposta a patógenos. É uma das principais causas de morbimortalidade e está
amplamente distribuída em todo mundo, estando intimamente associada a complicações
microvasculares

e

macrovasculares

impactando

na

sobrevida

dos

pacientes

(BORNSTEIN et al., 2020).
A relação entre DM e as infeções já é bem conhecida e elucidada na literatura.
Pacientes com DM possuem maior chance de desenvolver formas mais graves de
síndromes gripais e pneumonias, por exemplo. Isso é explicado devido a vários fatores,
como defeitos na imunidade inata desses pacientes, comprometendo o processo de
fagocitose, quimiotaxia de neutrófilos e a imunidade mediada por células. Além do
comprometimento imune, esses indivíduos possuem danos pancreáticos e um grau de
inflamação elevado, bem como atividade de coagulação aumentada, ou seja, possuem
um estado de inflamação crônica e hipercoagulabilidade (BORNSTEIN et al., 2020).
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Dados da OMS nos mostram que 1 a cada 11 pessoas no mundo possui DM e a
estimativa é que esse número cresça ainda mais. De acordo com estatísticas recentes da
Federação Internacional de Diabetes (IDF), o Brasil é o quarto país com maior número
de pacientes com DM diagnosticada, com um total de 12,5 milhões de pessoas e
prevalência de aproximadamente 8 a 9%.
A princípio, é importante ressaltar que os pacientes com DM controlado
possuem praticamente o mesmo risco de complicações do COVID-19 que o restante da
população. Já os pacientes com DM descontrolado possuem maior risco de desfechos
desfavoráveis devido à capacidade da hiperglicemia diminuir a imunidade. Os efeitos da
hiperglicemia podem ser vistos em duas nuances diferentes: agudamente e
cronicamente. A hiperglicemia aguda aumenta a expressão da Enzima Conversora de
Angiotensina 2 (ECA-2), facilitando a entrada do vírus na célula, visto que essa enzima
é o principal receptor para o SARS-CoV-2. Já a hiperglicemia crônica é responsável por
deixar as células mais vulneráveis e susceptíveis à ação do vírus pacientes
(BORNSTEIN et al., 2020).
Portanto, não são todos os pacientes com DM que possuem maior risco de
apresentação grave do COVID-19. Os principais fatores de risco para apresentação
grave são o mau controle glicêmico, doença de longa data, presença de complicações
micro e macrovasculares, índice de massa corpórea (IMC) elevado, outras doenças
concomitantes e idade avançada mais de 75 anos, cuja probabilidade é 14 vezes maior
de óbito quando comparados com menores de 55 anos. Já os pacientes entre 65 e 74
anos possuem cerca de 3 vezes mais chance (CARIOU et al., 2020).
Estudos científicos nos mostram que pacientes com DM infectados pelo SARSCoV-2 representam aproximadamente 25 a 34% dos pacientes internados em Unidades
de Terapia Intensiva (UTI). Além disso, a taxa de mortalidade de pacientes diabéticos
e/ou com hiperglicemia é de 28,8% na internação, enquanto os pacientes sem essas
condições a taxa de mortalidade é de 6,2%, ou seja, aproximadamente cinco vezes
maior. Portanto, pacientes com DM e COVID-19 internados possuem risco
significativamente maior de morte, período de internação mais longo e complicações
graves (CARIOU et al., 2020).
Tendo em vista a alta prevalência de indivíduos com DM no Brasil, a pandemia
causada pelo SARS-CoV-2 e a frequente associação entre as duas condições, resultando
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em maior número de desfechos adversos, o objetivo desse trabalho é realizar um revisão
de literatura sobre a relação entre COVID-19 e DM, sua apresentação clínica,
diagnóstico e melhor abordagem frente a esses pacientes.

METODOLOGIA
Para atender o objetivo do presente trabalho, a metodologia adotada foi uma
revisão narrativa da literatura nas bases de dados PUBMED, SCIELO e LILACS de
janeiro a junho de 2020. Para a realização deste estudo, transcorreram-se as seguintes
etapas: seleção do tema, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão do tema,
categorização dos estudos, análise dos estudos, interpretação dos resultados e
apresentação da pesquisa.
A busca bibliográfica nas bases de dados teve como base os descritores: SARSCoV-2, COVID-19, infecção, patogênese, características clínicas, diagnóstico,
tratamento, diabetes, complicações; obtidos a partir dos descritores em Ciências da
Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde, cruzados entre si, tanto em português quanto em
inglês.
Utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão: publicações que atendessem o
objetivo do trabalho e disponíveis na íntegra. Foram excluídos os estudos após a leitura
preliminar dos títulos, que não contribuíram para a discussão e alcance do objetivo da
presente pesquisa, além de artigos de revisão integrativa. Quanto às limitações
encontradas para a realização do estudo, destacamos que por ser um tema novo, ao
aplicar os filtros, o número de registros ficou limitado, resultando a necessidade de
ampliar a investigação.
Além disso, utilizamos a literatura e as recomendações científicas atualmente
disponíveis nos sites da OMS, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC),
da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e da American Diabetes Association (ADA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos artigos lidos, doze enquadraram-se dentro dos critérios de inclusão, tendo
sido empregados neste estudo. Os estudos selecionados foram encontrados nas bases de
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dados supracitadas. Sobre a originalidade das pesquisas quanto ao idioma a maior
prevalência era em inglês.
A doença do coronavírus 2019 (COVID- 19) é uma infecção viral causada pelo
SARS-CoV-2. Os primeiros relatos ocorreram no início de 2020, logo em seguida
houve sua disseminação para o mundo com o surgimento da pandemia. O diabetes
emergiu como uma grave comorbidade para apresentação de gravidade dessa associação
(CARIOU et al., 2020). De acordo com estudos mundiais 1 em cada 10 indivíduo
hospitalizado com COVID-19 tem diabetes, sendo que a sua mortalidade ocorre dentro
de uma semana no hospital e 20% precisam de assistência ventilatória (CARIOU et al.,
2020).
Em um estudo publicado recentemente os pesquisadores analisaram dados de
mais de 1300 indivíduos com o binômio COVID-19 e DM, com idade média de 70 anos
hospitalizados na França em março de 2020 e concluíram que desses 80% tinha diabetes
tipo 2, 3% diabetes tipo 1 e os outros os demais tipos de diabetes. O estudo constatou
que 1 a cada 5 desses indivíduos necessitou de assistência ventilatória em unidade de
terapia intensiva durante sete dias após entrada em hospital; 1 em cada 10 morreu e 18%
recebeu alta (SHARMA, S. et al., 2020).
Os fatores de risco para a forma grave de COVID-19 em pacientes com diabetes
são idênticos aos encontrados na população em geral com idade avançada e IMC
elevado relataram os pesquisadores liderados pelos especialistas em diabetes Dr.
Bertrand Cariou e Samy Hadjadj do Hospital Universitário de Nantes. Esse foi o
primeiro estudo a investigar como a COVID-19 afeta indivíduos com DM de forma
agressiva e letal (CARIOU et al., 2020).
Por que a apresentação clínica do COVID-19 ocorre com maior gravidade em
indivíduos diabéticos?
Níveis elevados de glicose favorecem a infecção pelo SARS-CoV-2 e a resposta
de monócitos através de um eixo dependente de hipóxia 1α (HIF-1α / glicólise). A
COVID-19 pode resultar em lesão pulmonar intensa, e isso explicaria o fato dos
indivíduos com diabetes com níveis descontrolados de glicose serem mais propensos a
desenvolver a forma grave da COVID-19 (CODO et al., 2020).
O mecanismo molecular subjacente à infecção do SARS-CoV-2 e o que
determina o início da tempestade de citocinas encontrada em pacientes graves com
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COVID-19 ainda são desconhecidos. Monócitos e macrófagos são os tipos celulares
imunes mais enriquecidos na árvore pulmonar em pacientes com COVID-19 e parecem
ter um papel central na sua patogenicidade. Essas células adaptam o seu metabolismo
após a infecção e tornam-se altamente glicolíticas o que facilita a replicação viral e a
apresentação grave do quadro clínico. A infecção desencadeia a produção de citocinas e
o erro mitocondrial é quem produz a estabilização do fator indutível por HIF-1α
(hipóxia-1α) e consequentemente promove a glicólise (CODO et al., 2020).
As alterações induzidas por HIF-1α no metabolismo de monócitos pela infecção
por SARS-CoV-2 inibem diretamente a resposta das células e reduzem a sobrevivência
das células epiteliais. O direcionamento para o HIF-1α pode ter um grande potencial
terapêutico para o desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento da
COVID-19 (CODO et al., 2020).
Em 17 de maio de 2020 a pandemia já havia infectado mais de 4 milhões de
pessoas e causado mais de 300 mil óbitos (OMS, 2020). Existe uma necessidade urgente
de tratamento e vacinas, porém pouco se sabe sobre os mecanismos celulares
subjacentes à infecção pelo SARS-Cov-2 (HUSSAIN, A. et al 2020).
Os mecanismos potenciais que podem aumentar a suscetibilidade ao COVID-19
em pacientes com DM incluem a maior afinidade na ligação celular e entrada eficiente
do vírus, diminuição da depuração viral, diminuição da função das células T, aumento
da suscetibilidade à hiperinflamação e tempestade de citocinas e presença de DCV
(MUNIYAPPA e GUBI, 2020).
A expressão aumentada de ECA-2 em células AT2 alveolares, miocárdio, rim e
pâncreas pode favorecer o aumento da ligação celular de SARS-CoV-2. A expressão
aumentada de ECA-2 foi demonstrada no pulmão, rim, coração e pâncreas em modelos
de roedores com DM. A administração de insulina atenua a expressão de ECA-2
enquanto que, agentes hipoglicêmicos, como agonistas do peptídeo-1 do tipo glucagon
(GLP-1) e tiazolidinedionas (TZDs; pioglitazona), estatinas e anti-hipertensivos como
os inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) aumentam a velocidade da
atuação da ECA-2. Até recentemente, não se sabia se o DM estava causalmente ligado
aos níveis de expressão da ECA-2 no pulmão em humanos. Usando um estudo de
randomização mendeliano de amplo espectro os pesquisadores exploraram doenças ou
características que podem estar ligadas ao aumento da expressão de ECA-2 no pulmão.
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Curiosamente, eles descobriram que o DM estava causalmente associado ao aumento da
expressão da ECA-2 pulmonar. Os níveis circulantes de furina, uma protease celular
envolvida na facilitação da entrada viral pela clivagem dos domínios S1 e S2 da
proteína spike, são elevados em pacientes com DM. Esses estudos sustentam a hipótese
de que pacientes com DM são suscetíveis à infecção por SARS-CoV-2 (MUNIYAPPA
e GUBI, 2020).
O DM pode promover prejuízos na imunidade adaptativa caracterizados por um
atraso inicial na ativação da imunidade mediada por células Th1 e uma resposta
hiperinflamatória tardia, ambos são frequentemente observados em pacientes com
diabetes. Em um estudo elegante, os autores examinaram os efeitos do DM em um
modelo de camundongo com infecção por SARS-CoV-2 em uma dieta rica em gordura.
Após a infecção pelo vírus, a doença foi mais grave e prolongada em camundongos
machos diabéticos e foi caracterizada por alterações nas contagens de células T CD4+ e
respostas anormais de citocinas (como IL-17 elevada). Consistente com esse achado, em
pacientes com COVID-19 a contagem periférica de células T CD4+ e T CD8+ é baixa,
mas com uma proporção maior de células Th17 CD4+ altamente pró-inflamatórias,
além de níveis elevados de citocinas (MUNIYAPPA, e GUBI, 2020).
Existe escassez de dados nos Estados Unidos, Brasil e países europeus sobre
comorbidades, resultados e mecanismos do COVID-19 que modulam a patogênese
viral. Certos grupos raciais, como afro-americanos, hispânicos, asiáticos e nativos
americanos, são altamente propensos a desenvolver DM, e as disparidades nos cuidados
de saúde tornam esses grupos mais vulneráveis. A identificação de parâmetros clínicos e
bioquímicos usando abordagens multicêntricas que preveem a gravidade do COVID-19
em DM usando grandes conjuntos de dados é urgentemente necessária. Estudos em
camundongos ACE2 (hACE2) e primatas não humanos, com o objetivo de entender
como a hiperglicemia, a hiperinsulinemia e os agentes hipoglicêmicos afetam a
patogênese do COVID-19 e como o DM afeta a eficácia das vacinas e agentes antivirais
estão atualmente em teste. Finalmente, precisamos desenvolver novas maneiras de
prestar assistência aos pacientes com DM usando a Telessaúde, o monitoramento
remoto de pacientes e as tecnologias mais avançadas. À medida que a pandemia global
se desenvolve e se espalha rapidamente pelos Estados Unidos e pelo mundo, as medidas
de isolamento social é a forma mais eficaz de conter o avanço da pandemia, mas há uma
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necessidade urgente de investigações básicas e clínicas para abordar muitas questões
importantes ainda sem respostas (MUNIYAPPA e GUBI, 2020).
Nesse sentido se faz necessário um controle rigoroso dos níveis glicêmicos em
indivíduos diabéticos para evitar complicações agudas como o estado hiperosmolar não
cetótico e a cetoacidose diabética contribuindo para a agressividade do quadro clínico
de COVID-19 (HIRSCH, I. B et al., 2020).
A apresentação da COVID-19 e sua fisiopatologia são divididas em três fases.
Na fase 1 ocorre a replicação viral, podendo os indivíduos apresentarem sintomas leves
ou assintomáticos, sendo recomendado a manutenção do tratamento para DM e o
controle rigoroso dos níveis glicêmicos. Na fase 2A devemos manter o tratamento se o
indivíduo estiver em isolamento ou iniciar a insulinização se hospitalizado e na fase 2B,
onde ocorre à tempestade de citocinas com quadros graves de infecção e coagulação
intravascular disseminada (CIVD) devemos utilizar insulinização plena endovenosa em
bolus, mesmo porque um estudo recente publicado pela Universidade de Oxford
recomenda o uso de corticoíde como uma grande arma no controle dos indivíduos nesse
estágio da COVID-19 (UNIVERSITY OF OXFORD, 2020).

CONCLUSÃO
Diante da revisão narrativa apresentada concluímos que a COVID-19 se
apresenta de forma mais letal em indivíduos idosos, com comorbidades crônicas, destas
a principal é o diabetes. De fato, a hiperglicemia nesses indivíduos faz com que a
associação COVID-19 e diabetes se torne mais letal. Portanto, para evitar uma
apresentação grave desse binômio recomenda-se um controle glicêmico rigoroso dos
indivíduos com DM através da mudança de estilo de vida, com adoção de hábitos de
vida mais saudáveis e consequente perda de peso em obesos, bem como dieta
hipoglicídica e manutenção do tratamento antidiabético.
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RESUMO:
Introdução: Desde a reforma Sanitarista, discute-se a interferência das determinantes
sociais no processo saúde-doença. Ao considerar as mulheres LGBT percebe-se que
estão dispostas a duas determinantes: o patriarcado, por ser mulher, e a negação de sua
identidade, por ser LGBT. Objetivo: avaliar quais as determinantes sociais recorrentes
no processo saúde-doença das mulheres LGBT. Metodologia: Foi realizada uma
Revisão Sistemática da Literatura em banco de dados virtuais, visando uma análise
minuciosa, depois de cinco etapas foram escolhidos 19 artigos para construção desta
revisão. Resultados: maior parte dos estudos centra-se na região mais ao sul, tem como
análise as mulheres travestis e transsexuais, carecendo de outras orientações e
identidades de gênero. Discussões: A padronização e esteriotipização do corpo feminino
estão como precursores da prostituição e da dominação dos corpos performáticos dessas
mulheres, além de terem direitos básico de acesso ao sistema público de saúde negados
ou até mesmo violados. Conclusão: Algumas determinantes sociais são mais
preponderantes nas mulheres LGBT, sendo de fundamental importância o conhecimento
dessas limitações para democratização do atendimento na saúde pública e na
legitimação desse grupo.
PALAVRAS-CHAVE: Minorias Sexuais e de Gênero. Saúde Pública. Mulheres.
Determinantes Sociais da Saúde.

INTRODUÇÃO
Com a Conferência de Alma Ata em 1978, a qual demonstrou disparidades nos
índices de saúde entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, aqueles
possuindo melhores índices que estes, fez surgir no Brasil a Reforma Sanitarista que
visava a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) para acoplar o bem-estar sadio junto
com a democracia, criando um sistema público equânime.
Dentro desse movimento, umas das pautas levantadas foi o processo saúdedoença sendo diretamente interferido pelas determinantes sociais de cada povo. Esse
sistema ia de encontro ao modelo biomédico vigente que visava a fragmentação do
146 Discente de Medicina da Universidade Federal da Paraíba. E-mail: matiascunha0@gmail.com
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indivíduo, a partir de então a doença deixa de ser entendida em um contexto mais
“mecanicista” e passa para uma análise social a qual ela está inserida (1).
Uma das determinantes sociais em saúde mais discutida é o preconceito seja
físico, social, econômico, estrutural, velado etc. Lamentavelmente, as descriminações
não ocorrem sozinhas, existe um somatório de discriminação de acordo com o
estereótipo criado. Mulheres sofrem com a misoginia, e Lésbica, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transsexuais (LGBT) pela negação de sua identidade. Então, mulheres
LGBT sofrem por dois preconceitos: serem submissas ao patriarcado e não consideradas
sujeitos de direito (2).
Mesmo com a Reforma Sanitarista e a criação da Política Nacional de Saúde
Integral a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais no ano de 2013,
percebe-se que o biologicismo ainda prepondera nos atendimento dos serviços em
saúde. Esse empecilho, pode impedir um atendimento de forma humana e singular, o
tratamento das mulheres lésbicas como se houvessem sexo com penetração, a
descriminação exposta contra gays afeminados e não reconhecimento do nome social a
travestis e transsexuais retratam que o sistema público brasileiro ainda colhe frutos de
um sistema arcaico (3).
Sem dúvida a violência contra o corpo feminino ainda está marcante na
sociedade. Segundo a filósofa Simone de Beauvoir, em seu livro Segundo Sexo (4), isso
ocorre porque desde o nascimento a genitália masculina é adora e esplandecida,
enquanto a vida da mulher é destinada a submissão do sexo como esposa e dona de
casa, caracterizando com um co-sexo do marido, ou seja, não tem singularidade e nem
tão pouco construção de sua própria história como um sujeito de direito.
Já para a filósofa Judith Butler (5) existem quadros ideológicos que permitem
que corpos sejam dignos de violências físicas. A maioria dessas violências contra os
indivíduos

ininteligíveis

tentam descaracterizar aqueles que estão dissonante ao

proposto socialmente, face de um país LGBTfóbico que marca sua violência na
covardia, sem o indivíduo ter direito a defesa: socos, perfuradas, pedradas – como no
conto bíblico de Madalena – escancara essa faceta de crime de ódio ainda existente no
país (6)
Para além dessas formas de discriminação e rejeição desses corpos, nota-se que a
relação direta dessas violências só podemos ser compreendidas ao serem adicionada o
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fator simbólico que o papel do homem ocidental detém sobre esses indivíduos, tentando
descaracterizar quem destoe da norma (6). Dessa forma, ser mulher LGBT tem um
agravante duplo, que precisa de uma atenção mais singular no campo da saúde para
compreender suas determinantes sociais no processo saúde-doença, a fim de reverter
esse quadro.
Dessa forma, o poder público de saúde deveria basear na singularidade desse
grupo na ótica do acesso ao SUS que visa integraria todos. Entretanto, não se sabe ao
certo a perspectiva desse acesso na ótica das mulheres LGBT. Para resolver tal
problemática o trabalho tem como questão norteadora da pesquisa: “Qual a relevância
da singularidade feminina não cis/heterornamativa no campo da saúde?”.
Para resolver essa indagação, foi necessária uma Revisão Sistemática da
Literatura com o objetivo de analisar as determinantes sociais de vulnerabilidade e o
processo de somatórios delas no aumento do adoecimento de mulheres LGBT.

METODOLOGIA
Para resolver a questão norteadora deste trabalho, foi identificado como
necessária uma pesquisa bibliográfica do tipo Revisão Sistemática da Literatura (RSL) –
protocolada em cinco etapas (Figura 1) - pois esse tipo de estudo tem como retrato
científico o fornecimento de informações de forma ampla sobre determinado fenômeno
analisado (7), com abordagem quanti-qualitativa dos estudos selecionados.
De início, buscou-se, de forma eletrônica, por trabalhos nos bancos de dados da
Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e U.S.
National Library of Medicine and the National Institutes Health (PubMed) por serem
meios de buscas de alto reconhecimento científico, entre primeiro e cinco de abril de
2020. Essa busca utilizou os descritores consultados e validados no Descritores em
Ciências da Saúde (DECS) definindo como string de busca: “’Saúde da Mulher’ AND
‘Minorias Sexuais e de Gênero’”, delimitando o string de busca para somente artigos e
estes publicados no período de 2015 até 2020, considerando todos os idiomas possíveis
na busca. Assim, obteve-se 4594 estudos os quais foram transferidos para plataforma
Rayyan (8) no intuito de controlar melhor os estudos.
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Com o auxílio da plataforma Rayyan, foi possível delimitar os critérios de
inclusão e exclusão, na segunda fase da análise. Dentre esses critérios foram
considerados estudos que tinham como campo de atuação o Brasil e as brasileiras,
somente artigos publicados na íntegra, gratuitos, excluindo as duplicatas. Dessa forma,
foi possível obter um total de 102 artigos.
Em sequência, foram lidos os títulos e resumos dos 102 artigos priorizando os
estudos primários e descartando os estudos secundários, como também os que não
tinham como campo de pesquisa as mulheres LGBT. Restaram após essa terceira etapa,
apenas 55 estudos
Em conseguinte, no protocolo 4, os 55 artigos foram exportados da plataforma
Rayyan para a plataforma Mendeley (9), onde foi realizada uma leitura da introdução e
conclusão de cada artigo, continuando com os critérios do campo de estudo ser somente
o Brasil e exclusivamente as mulheres LGBT, desvirtuando qualquer estudo que
utilizasse-se no campo de pesquisa outras identidades de gêneros que não a escolhidas.
Dessa forma, foram obtidos 23 artigos.
Para dar sequência ao estudo, os 23 artigos da última etapa citada, passaram para
fase 5 que visa a leitura completa dos artigos, restando 19 estudos primários, os quais
foram utilizados para análise e construção desta RSL (Quadro 1)
A revisão passou por análise aos pares, em que os estudos que houve
discrepância foram adicionados ou retirados da revisão por consenso dos pares.

Figura 11 Algoritmo da Revisão Sistemática da Literatura

Fonte: Autor, 2020.
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RESULTADOS
Nesta seção, serão apresentados, descritos e caracterizados quantitativamente os
19 estudos extraídos e selecionados na seção anterior.
De início, foi observado um aumento no quantitativo de estudos em relação aos
anos. Para o ano de 2015, não foi selecionado nenhum estudo, porém 11% dos estudos
selecionados foram produzidos no ano de 2016. Ademias, percebe-se uma estagnação
relativa entre os anos de 2017 (26%) e 2018 (21%), tendo uma elevação no quantitativo
de artigos no ano de 2019 (42%) sendo este o maior percentual observado no estudo.
Nota-se que no ano de 2020, também não foram selecionados estudos, talvez pelo pouco
tempo. Dessa forma, percebe-se que temos uma relativa melhora nas publicações acerca
do tema, no entanto possuímos poucos estudos.
Foi possível, caracterizar também a região as quais as publicações focaram como
campo de estudo. 21% selecionaram todos os estados para análise. A região com menor
percentual foi o Norte, com nenhuma publicação, seguida do Centro-Oeste e Sul com
5% cada, depois o Nordeste com 27% e o maior percentual, 42%, está no Sudeste.
Logo, a maior parte de análise está na região mais ao Sul do país, tendo lacunas de
estudos em regiões com maior índice de Vulnerabilidade e LGBTfobia.
De igual modo, o público alvo dos estudos primários, também foi analisado. A
maior parte era Trans (61%) seguidos de Travestis (27%), apenas 8% estudaram as
mulheres lésbicas e o menor percentual ficou para a população Drag Queen (4%).
Carecendo de estudos para outras identidades de gêneros e orientações sexuais as quais
as mulheres podem se identificarem.
Caderno de Saúde Pública foi responsável por 52% das publicações. Seguida da
Revista Ciência & Saúde Coletiva com 11%. Journal of the International AIDS Society
e Revista Gaúcha de Enfermagem vem com 6% dos estudos. As demais revistas
contribuem em 5% com o fornecimento de publicações para composição desta RSL.
Com maiores índice de publicações em revistas que tem como perspectiva a Saúde
Coletiva e a Saúde Pública.
Por último, é possível identificar que apenas 21% dos estudos selecionados
deram espaço de fala para o respectivo grupo estudado na elaboração do artigo. Os
outros 79%, as mulheres LGBT foram apenas objeto de estudos e não construtora de
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fases

das

metodologias.

Dessa

forma,

a

relevância

da

singularidade

não

cis/heteronormativa na saúde é baixa, utilizando-as apenas para análise do fenômeno e
não como participe da dinâmica.

Quadro 1: Estudos Primários selecionados para Revisão Sistemática da Literatura
Código

Ano

Título

Revista

EP-1

2016

Situações de violência contra travestis e transexuais em um
município do nordeste brasileiro Revista (10)

Revista gaúcha
de enfermagem

EP-2

2016

Construindo pontes a prática da interdisciplinaridade. Estudo
PopTrans um estudo com travestis e mulheres transexuais em
Salvador, Bahia, Brasil (11)

Cadernos de
Saúde publica

EP-3

2017

HIV testing and the care continuum among transgender women:
Population estimates from Rio de Janeiro, Brazil: Population (12)

Journal of the
International
AIDS Society

EP-4

2017

Unveiling of HIV dynamics among transgender women: a
respondent-driven sampling study in Rio de Janeiro, Brazil (13)

The Lancet HIV

EP-5

2017

A política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais
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DISCUSSÕES
Com as leituras completas dos 19 artigos e sua análise crítica, destacou-se a
necessidade de avaliar o perfil da mulher LGBT em dois campos: nas relações sociais
delas com a sociedade e nos serviços de saúde.

A DOCIALIDADE DO CORPO NO MERCADO DO SEXO
A luz de Foucault (29), o corpo é manipulado desde a infância- pelo o que
intitula o autor de “instituições de sequestros” - para que obedeça a uma prédeterminada e rígida ordem de ensino. Os indivíduos que seguem essa ordem são
considerados “Corpos Dóceis”, e ascendem dentro de uma sociedade; os que fogem, a
essa sistematização, são marginalizados.
As mulheres LGBT, por estarem na subversidade e fora da convenção normal,
sofrem maiores estigmas sociais. De início, percebe-se a tentativa de docilizar esses
corpos a viverem estigmas sociais, para conseguir tal feito cometem atos violentos
contra as mulheres LGBT, chegando ao percentual de 94% de mulheres agredidas
violentamente em decorrência de sua identidade de gênero. Grande parte desses crimes
são cometidos por policiais (19) ou por tentativa de extorsão. Das violentadas, as
mulheres travestis, pardas, com baixa escolaridade, sem moradia fixa e profissionais do
sexo estão em maior contingente nas vítimas dessas ações (26), demonstrando mais uma
vez que a somação de vulnerabilidade implica diretamente na vulnerabilidade social, e
dessa forma tem ação direta no processo de adoecimento das mulheres LGBT.
Alguns artigos relataram a proteção social as mulheres que conseguem
“ascender” socialmente, caso consiga seguir o padrão da mulher cisgênero (24). Dessa
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forma, constrói-se uma corrida, por meio daquelas que biologicamente foram
designadas do sexo masculino, a conseguirem de todas as formas seguir o padrão préestabelecido para o corpo feminino: quadril largo e glúteos preponderantes fazem esse
contingente recorrer ao silicone industrial, sem antes ter uma consulta especializada,
ignorando as consequências desse procedimento (15,26). Cerca de 45% do grupo
analisado em um estudo já tinham usado silicone industrial e desse contingente quase a
metade tinha desenvolvido problemas de saúde devido ao uso indiscriminado, e menos
da metade desta população, com problemas, procurou o serviço de saúde (15).
Nessa busca desenfreada pelo padrão para ter o corpo mais feminino possível,
surge a prostituição como meio de conseguir dinheiro a realização de procedimentos
estéticos clandestinos. E após inserida no mercado sexual, essa mulher se sente mais
oprimida a continuar a personificação feminina, para que possa assim ter mais
rentabilidade e consequentemente mais feminilização (22).
A seguinte figura representa o ciclo em que muitas mulheres LGBT’s estão
fadadas a estarem presas e lastimadas a seguirem suas vidas em um ciclo vicioso sem
perspectivas futuras de saída. Um ciclo baseado no capitalismo econômico e estético.
Figura 12 Ciclo da Vida Feminina LGBT

Fonte: Autor, 2020.
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Com isso, muitas delas relatam estarem desinteressadas na detecção, prevenção
ou até mesmo tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) recorrentes
nesses grupos. Sendo mais importante manter sua transformação corporal como meio de
adaptação no mundo do que simplesmente se ater as IST’s, pois aquela garante sua
sobrevivência econômica (22). Destaca-se também (23), que 25% das entrevistadas
disseram que não falariam aos seus clientes caso possuíssem tanto IST’s ou Tuberculose
para, devido aos receios dos estigmas sociais, não comprometer financeiramente o
desenrolar da prostituição.
Foi possível destacar também a importância da tecnologia como promotora ou
reflexo dessa dominação corporal. Alguns estudos (11), apontam o contato à internet
como meio de ajuda as travestis e transsexuais terem acesso ao ensino superior, ou até
mesmo na divulgação dos trabalhos como prostitutas nesse meio, a tirando das ruas e
reduzindo suas vulnerabilidade, mas sem eliminar esse fator preocupante.
Nota-se também a escassez de estudos que considerem outras identidades e
orientações sexuais das mulheres. Apenas dois estudos (16,28), consideraram a
singularidade das mulheres lésbicas em seus campos de análises. Um artigo constrói
uma escala de satisfação corporal para as mulheres lésbicas: muitas escutam que sua
sexualidade é um desperdício, além de atrelado a isso, existir, mais uma vez, a
docialização desses corpos para que sejam os mais femininos possíveis, implicando
diretamente na saúde mental dessas mulheres (28).
Ademais, é apresentada a performance das artistas Drag Queen que tem como
arte a utilização do universo feminino para criticar as relações de gêneros (30) e por
estarem nesse processo de feminilização encontram fatores docializantes que implicam
em vulnerabilidade dessa identificação. Entretanto, antes da epidemia de HIV as drag
tinham grandes representatividades, depois da patologia, a doença foi associada como
doença dos “gays”, pondo a margem as artes performáticas e as casas de show dessas
artistas, não era mais digno frequentar esses shows (27).
Dessa forma, o mundo de casas de show mudam, as dublagem dão lugar aos disc
jockey (DJ) que são os centros de figuração dos shows, que antes era dominado pelas
grandes performance de artistas drag. Com isso, fez surgir o uso de drogas para explorar
os sentidos do show de eletrônica, saímos de um espaço de contemplação performática e
damos lugar ao uso de drogas ilícitas (27).
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Por fim, somado a prostituição, a cor, a situação econômica e a conjuntura
habitacional, percebe-se que muitas mulheres não cis/heteronormativa buscam nas
drogas a negação dessa realidade, bem como a fuga dessa determinante social. Os
entorpecentes, por sua vez, aumentam o risco de contágio de HIV/AIDS pelo uso
endógeno (12).

ACESSO AO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE
O início do Sistema Público no Brasil, perpassa por lutas em movimentos sociais
e entidades, as quais planejavam a construção de uma saúde democrática. Inspirado pelo
modelo de saúde Italiano, o Sistema Único de Saúde (SUS), começa ter suas idealização
após a Conferência de Alma-Ata em 1978, onde nesta reunião foi percebido que países
desenvolvidos tinham maiores índices de saúde do que os países em desenvolvimento,
como o Brasil, confirmando a vulnerabilidade social como um fator de adoecimento
(31)
Mas somente após a 8º Conferência Nacional de Saúde e o surgimento do
Movimento Sanitarista, o qual levou essa discussão a patamares de intelectualidade
maiores, foi que o SUS tomou forma e praticidade sendo agregado, como lei popular, a
Constituição Federativa do Brasil em 1988. A partir desse ano, em teoria, todos os
indivíduos deveriam ter acesso de forma equânime a esse sistema. Sendo essa entrada
feita basicamente pela Atenção Primária a Saúde (APS) na figura de Unidades Básicas
de Saúde (UBS) e pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) (31).
Como elucidado no estudo anterior, a atenção básica é citada nos artigos
escolhidos como porta de entrada para as mulheres LGBT (14). Entretanto, muitas delas
preferem os serviços especializados do que a APS, devido a diversos fatores como a
violação da confidencialidade, a escassez de acolhimento, o não respeito ao nome social
e o despreparo dos profissionais de saúde para atenderem as especificidades desses
contingentes (25). Sendo caracterizado o serviço de saúde como segundo maior
potencializador de estigma contra essas mulheres, perdendo apenas para a família. (10)
Nessa perspectiva, a automedicação é um fator bem característico nos estudos.
Por não possuírem um reconhecimento de suas singularidades, elas recorrem aos
conhecimentos populares ou até mesmo outras mulheres LGBT para se medicarem.
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Essa ação também extrapola para o Processo Transexualizador (PrTr), pois a
burocratização desse serviço, e o desrespeito a esse contingente induz as mulheres
LGBT buscarem meios alternativos para se transformarem quanto sujeitos de direitos.
Algumas relatam estarem cientes dos efeitos colaterais, porém para conseguir o PrTr e a
cura de patologias sem serem constrangidas, continuam o uso (22).
Já que o serviço de saúde é transfóbico (17), muitas pacientes ignoram este tipo
de atendimento, não prevenindo ou tratando doenças. Associado a isso, existe um
intenso temor do teste para HIV/AIDS, já que essa patologia serve como um
“qualificador” moral para esse contingente, muitas só descobrem em exames de rotinas,
ou em exames pré-operatório para procedimentos estéticos padronizantes (22).
Quando reagentes ao vírus HIV, um pouco mais de 35% das mulheres
transsexuais e travestis conseguem prosseguir com o uso da terapia antirretroviral que
visa a supressão no vírus no organismo. Entretanto, quase metade da população não
feminina transgênero tem uma taxa de tratamento superior a 50%. Identidade racial
negra, baixa renda e habitações instáveis foram apontados como principais fatores para
não realização do trabalho antirretroviral, demonstrando mais uma vez que a somação
de vulnerabilidade, compromete o adoecimento da população (12).
No estudo (22), as participantes relataram não ter nenhum empecilho no acesso
ao SUS, mas recorriam a serviços particulares para realizar suas cirurgias, relataram os
problemas comum que o SUS tem como escassez de profissionais e filas extenuantes,
mas nada relacionado as suas singularidades performáticas. Isso revela uma dubiedade
nos estudos, sendo necessário análises mais profundas, pois elas relatam também a não
utilização do nome social por parte dos profissionais o que já é garantido por lei na
Carta de Direito de Usuários do SUS (32) como algo fundamental e seu
descumprimento pode se caracterizar preconceito e crime. Isso deva ocorrer pelo não
entendimento das participantes do que seja preconceito, ou estas não se sintam sujeitas
de direitos.
Ademais, os quadros de depressão, tristeza ou doenças psicossomáticas não está
atrelado ao fato da identidade de gênero das mulheres em si, mas sim com as relações
sociais de desprezo, discriminação e não reconhecimento delas como cidadãs.
Revelando que as desordem psíquicas desses contingente não tem como culpa o
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indivíduo, mas sim a sociedade, revelando um quadro doentio do sistema
preconceituoso, afetando a saúde das mulheres LGBT (21)
Por fim, apenas um estudo analisa o acesso de mulheres lésbicas ao sistema
público (16) discutindo o acesso delas para construção de uma família por meio de
práticas reprodutivas. Todavia, essa técnica está mais associada a mulheres brancas, que
tem acessibilidade a tecnologias de alto custo, todas que procuraram a prática se
autodeclararam brancas e tinham nível superior completo.

CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos após a RSL, percebe-se que o desencadeamento do
adoecimento está atrelado certamente a vulnerabilidade que esse contingente está
inserido, em um efeito cascata, em que um problema, ocasiona outro e culmina na
patologia. Padrões estéticos, raça, educação, habitação, trabalho, renda, discriminação e
rede social são apresentados pelos estudos como fatores essenciais para determinação
social de patologias a esses grupos.
Figura 13 Somatório de Determinantes Sociais para mulheres LGBT

Fonte: Autor, 2020.
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Demonstra também que os estudos científicos são limitados quanto a
especificidade das mulheres LGBT na saúde, tendo maior atuação nas áreas das ciências
humanas. Ademais, quando colocado na saúde, boa parte leva em consideração as
patologias estigmatizando como HIV/AIDS e limitando os campos de estudos a
infectologia, saúde coletiva, psiquiatria etc. Por isso, algumas especialidades médicas
deveriam ater suas pesquisas para englobar as singularidades das mulheres LGBT e suas
implicações em cada especialidade.
Para isso, a temática deve ser inserida no currículo acadêmicos das mais diversas
áreas da saúde, tanto de forma isolada – em apenas uma disciplina – como de forma
transversal -contextualizada com outras matérias. Segundo Abreu (25), essa ação é
necessária já que a saúde é um construto de relações sociais, de pesquisa e ativismo
social.
Por outro lado, se torna necessário também a consideração dessa população
como sujeito de direito, garantido seu empoderamento por meio de políticas públicas e
pela conscientização em massa das estratégias. Considerar as mulheres LGBT como
modificadoras da sua própria realidade a partir da escuta de suas demandas, garante uma
democratização na saúde.
Não diferente de outros estudos, essa Revisão Sistemática tem seus limites, por
apenas considerar a perspectiva das mulheres LGBT, sem levar em consideração outras
identidades de gênero não femininas. Além de utilizar apenas como busca dois bancos
de dados. Sugere-se, em estudos futuros, que analise a mesma perspectiva do trabalho,
mas observando mais banco de dados.
Entretanto, abre uma grande discussão para o estado da arte, sendo de suma
importância para ciência ao sincronizar as determinantes sociais das doenças desse
contingente populacional. Ademais, expressa a grande necessidade de estudos em outras
áreas médicas como a pediatria, na busca de crianças transsexuais, ou os efeitos da
automedicação na cardiologia e endocrinologia por essa população.
Por fim, percebe-se que para os profissionais de saúde, interpretar e analisar
essas determinantes socias da saúde é de suma importância para prática profissional,
pois assim, podem entender o indivíduo como um todo, mantido de relações sociais,
atendendo suas singularidades, demonstrando respeito e democratizando tanto o acesso
a saúde pública como a convivência social.
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CAPÍTULO XXXII
O ACOLHIMENTO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE A USUÁRIOS DE
DROGAS A PARTIR DAS EVIDÊNCIAS
Cosme Rezende Laurindo147; Clara Barbosa de Oliveira Santos148;
Daniele Knopp Ribeiro 149; Marina Ribeiro dos Santos150.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-32

RESUMO:
O acolhimento às pessoas que usam drogas deve ser realizado a partir de ações
descentralizadas e territorializadas, visando a ampliação do acesso e o fortalecimento da
reabilitação psicossocial. A Unidade Básica de Saúde (UBS), enquanto integrante da
rede de cuidados e porta de entrada preferencial da rede assistencial, deve promover
ações aos usuários de drogas, suas famílias e comunidade, visando superar o modelo
biomédico, a partir da clínica ampliada e da reestruturação da prática profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Drogas. Acolhimento. Atenção Básica.

INTRODUÇÃO
A história das drogas está diretamente relacionada à história da humanidade.
Não é possível pensar uma sociedade sem a presença das drogas e, por séculos, foi feito
um uso indiscriminado das mesmas, para fins religiosos, culturais, medicinais e
recreativos.
Neste artigo, não vamos entrar nos pormenores deste processo, mas será
considerado o uso particular das drogas dentro do contexto de afirmação da sociedade
burguesa (dita “moderna”) – momento em que o uso das drogas passou a ser marcado
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pelo proibicionismo, que marca uma diferença em relação aos tipos de uso tradicional e
sua relação com os serviços de saúde, que acolhem a população diretamente afetada
pelo uso das drogas.
O uso das drogas passa a ser encarado como um problema por certas
sociedades num determinado momento histórico. Para Saad (2001)
nesse contexto aparecem as noções de dependência de drogas ou de
perda de controle da substância, vista como causadora de prejuízos de
várias áreas da vida do indivíduo e, para lidar com isso, surgem vários
tipos de tratamentos para controlar este “mal”, de diferentes filosofias
e com explicações causais também particulares (TORCATO, 2016).

As drogas passam a ser associadas como um “problema”, no momento em que a
medicina é consolidada como ciência (TORCATO, 2016), e são divididas nas categorias
“lícitas” e “ilícitas”. A partir disso, aqueles indivíduos que fazem uso das drogas tidas
como “ilícitas” são tratados de maneira policialesca e violenta, e esse processo abre o
precedente para a realização de verdadeiras (e lucrativas) “guerras às drogas”
Tomando o Brasil especificamente, após a Lei 11.343/2006, a Lei das Drogas foi
o marco formal do incremento do encarceramento brasileiro, aumentando,
consideravelmente, a população carcerária. Esse quantitativo é ressaltado em vários
estudos nacionalmente. Borges (2018), por exemplo, em sua obra “O que é
encarceramento em massa?” coloca que “Em 1990, a população carcerária tinha pouco
mais de 90 mil pessoas. Entre 1990 e 2005, o crescimento da população prisional foi de,
aproximadamente, 270 mil em 15 anos. De 2006 até 2016, o aumento foi de 300 mil
pessoas”.
Machado e Miranda destacam outros elementos em seu trabalho, ressaltando o
atraso do Sistema Único de Saúde (SUS) tratar o consumo de drogas como um caso de
saúde pública:
Quando estabeleceu a Política de Atenção Integral aos Usuários de
Álcool e outras Drogas em 2003, o Ministério da Saúde reconheceu o
que houve um atraso histórico do Sistema do Único de Saúde (SUS)
na assunção da responsabilidade pelo enfretamento de problemas
associados ao consumo de álcool e outras drogas. Esse atraso remete a
dois aspectos que caracterizam a história das intervenções dos
governantes brasileiros na área de álcool e outras drogas: as
abordagens, intervenções e políticas foram original e
predominantemente desenvolvidas no campo da Justiça e da segurança
pública; e as dificuldades para o enfrentamento dos problemas
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associados a consumo de álcool e outras drogas, na agenda da saúde
pública (MACHADO, 2007, p. 801).

Um dos grandes efeitos da guerra às drogas é o genocídio de jovens, negros e
pobres (SMALL, 2016). No ano de 2017, o número de pessoas mortas pela polícia no
mesmo estado foi de 1.035 pessoas, o maior índice desde 2009 (CERQUEIRA, 2017).
Se buscarmos uma análise a partir da interseccionalidade entre gênero,
raça e classe na produção da subordinação social, perceberemos a
vulnerabilidade da mulher encarcerada no Brasil: jovem (metade tem
até 29 anos), solteira (57%), negra (67%), com escolaridade
extremamente baixa (50% não concluiu o ensino fundamental)
(FERNANDES, 2015).

Fontoura, Rivero e Rodrigues (2009, p.183) argumentam que umas das falhas
nas políticas de segurança pública é que elas continuam “[...] marcadas pela lógica
militarizada e de combate ao crime, mais do que prevenção contra a criminalidade e
proteção a todos os cidadãos”. Dessa forma, para que as políticas de segurança passem a
ter o resultado esperado de redução das estatísticas criminais, é necessário primeiro a
mudança de paradigma da lógica repressiva para a lógica preventiva.
A construção e consolidação de um arcabouço legislativo, dedicado a uma
abordagem distinta à temática de drogas – com destaque à Portaria 336/2002, que cria
os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para tratamento de transtornos mentais
graves e uso prejudicial de drogas – não destruiu automaticamente a ideologia
proibicionista. Muito ao contrário, disputa território político com essa, cotidianamente.
Levando-se em conta estes elementos, é indispensável considerá-los quando pensamos e
realizamos o acolhimento dos usuários de drogas nos serviços de saúde.
Entende-se que a proposta do acolhimento em saúde:
[...] articulada com outras propostas de mudança no processo de
trabalho e gestão dos serviços (co-gestão, ambiência, clínica ampliada,
programa de formação em saúde do trabalhador, direitos dos usuários
e ações coletivas) é um dos recursos importantes para a humanização
dos serviços de saúde. É preciso não restringir o conceito de
acolhimento ao problema da recepção da “demanda espontânea”,
tratando-o como próprio a um regime de afetabilidade (aberto a
alterações), como algo que qualifica uma relação e é, portanto,
passível de ser apreendido e trabalhado em todo e qualquer encontro e
não apenas numa condição particular de encontro, que é aquele que se
dá na recepção. O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido se
o entendemos como uma passagem para o acolhimento nos processos
de produção de saúde (BRASIL, 2011, p. 150).
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Mais acima, foi ressaltado pelos autores a incongruência entre legislações
destinadas a um tratamento humanizado para as drogas (conhecido como Política de
Redução de Danos) e a continuidade do processo de violência para com esses usuários.
Isso não é diferente quando tomamos a política de saúde e a relação que os profissionais
desta área possuem com a temática de drogas.
O acolhimento dos usuários de drogas, a partir de ações descentralizadas e
territorializadas, visando a ampliação do acesso e o fortalecimento da reabilitação
psicossocial, têm sua “porta de entrada” nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Enquanto integrante da rede de cuidados e porta de entrada preferencial da rede
assistencial, a Atenção Primária em Saúde deve promover ações aos usuários de drogas,
suas famílias e comunidade, visando superar o modelo biomédico e hospitalocêntrico, a
partir da clínica ampliada e da reestruturação da prática profissional.
É válido ressaltar que a Atenção Primária deve prestar os cuidados aos usuários
de drogas quando os mesmos não necessitam de acompanhamento dos dispositivos da
atenção psicossocial (CAPS/AD) e que, mesmos quando esses se encontram em
acompanhamento diário nos Centros de Atenção Psicossocial, faz-se necessária a
continuidade do acompanhamento por parte da UBS, uma vez que esses usuários
permanecem em seu território e possuem vínculos com os profissionais desta
instituição.
Objetivou-se identificar de que forma o acolhimento de usuários de drogas é
realizado em UBS.
Foi realizada uma revisão integrativa. A busca foi realizada através da Biblioteca
Virtual da Saúde, em todas as bases de dados indexadas. Foram utilizados como
critérios de inclusão: artigos científicos completos disponíveis na íntegra; gratuitamente;
em português; publicados nos últimos cinco anos. Foram excluídos os artigos que não
discorressem sobre como é realizado o acolhimento em UBS no território nacional.
Utilizou-se os seguintes descritores, com suporte do operador booleano “AND” e do
operador de truncamento "$": (Acolhimento) AND (Drog$) AND (Atenção Primária à
Saúde).
Abaixo fluxograma criado pelos autores dos títulos selecionados para o seguinte
artigo.
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Identificação

FIGURA 1 – Fluxograma de seleção dos artigos da revisão integrativa, adaptado da diretriz PRISMA,
segundo Moher et al. (2009).

Nº. de produções identificadas
no banco de dados de buscas
(n = 28)

Nº. de produções identificadas
em outras fontes
(n = 0)

Inclusão
Inclusão

Elegibilidade

Seleção

Nº. de produções após critérios de inclusão
(n = 09)

Nº. de produções
excluídas
(n = 19)

Nº. de produções após eliminar duplicatas
(n = 06)

Nº. de produções
avaliadas para leitura na
íntegra

Nº. de produções
excluídas após avaliação
e critérios de exclusão

(n = 06)

(n = 02)

Nº. de produções
incluídas na revisão
integrativa
(n = 04)

Fonte: Elaborado para fins de estudo

Verificou-se o enfoque do acesso dos usuários de drogas, sobretudo, na lógica
do acolhimento. Enquanto serviço de base comunitária, a UBS apresenta possibilidade
de trabalho contextualizado, principalmente quando há presença de Estratégia de Saúde
de Família (ESF) dos agentes comunitários de saúde (PACS), devido à proximidade
geográfica, favorecendo o vínculo e manutenção do tratamento, bem como podendo
também fortalecer as redes sociais saudáveis através do trabalho com as famílias.
Contudo, nota-se que há barreiras de acesso, bem como dificuldade da
efetivação de uma assistência humanizada, com presença de preconceito por parte de
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alguns profissionais, o que fragiliza o vínculo. Isto, associado à prática assistencial
baseada no modelo biomédico, ainda hegemônico, pode favorecer a prática de
referenciamento a serviços especializados, por vezes sem corresponsabilização. De
acordo com Dias Neto (2005, p.118):
prevenir o crime, afrontar o problema do medo, diminuir os custos
sociais do crime e da reação social ao crime, garantir as condições
materiais, e não meramente simbólicas, de segurança, não são tarefas
que possam ser exercidas por uma única instituição, mas que
requerem a corresponsabilidade do conjunto das instituições
democráticas de um território.

As ações realizadas nas UBS são relevantes para a recuperação e proteção da
saúde de usuários de drogas, contudo, a insuficiente qualificação para o trabalho em
rede limita a atuação, bem como indica a necessidade de se repensar as práticas em
saúde voltadas a esta população, de modo a (re)organizar a maneira como os serviços se
estruturam e dialogam.
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CAPÍTULO XXXIII
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RESUMO:
Um serviço de qualidade à mulher em trabalho de parto constitui-se um direito
fundamental para garantir que a mesma possa exercer com confiança e bem-estar a
maternidade. Os profissionais envolvidos no acompanhamento das gestantes devem ser
preparados para o acolhimento da parturiente, criando um ambiente de tranquilidade e
confiança. O objetivo do estudo é analisar os cuidados do enfermeiro no pré-parto.
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, desenvolvida na Clínica
Santa Fé, maternidade privada do município de Teresina-PI. Os sujeitos do estudo
foram 06 enfermeiros que trabalham no setor de pré-parto nos turnos manhã, tarde e
noite. A coleta foi divida em duas etapas. A primeira apresenta a caracterização dos
sujeitos, e a segunda, referente às questões norteadoras do estudo. Para análise dos
resultados, utilizou-se o método do Discurso do Sujeito Coletivo. Os resultados foram
dispostos em três categorias: os enfermeiros no cuidado às mulheres no pré-parto,
orientações dos enfermeiros às mulheres no pré-parto segundo o programa de
humanização e dificuldades que os enfermeiros vivenciam no cuidado a mulher no préparto. Evidenciou-se que os enfermeiros realizam os cuidados voltados para as
necessidades da gestante e seguem as orientações do Ministério da Saúde com a
humanização das ações. Porém a fragilidade e a insegurança apresentadas pela mulher
no período gestacional gera grande dificuldade para o enfermeiro desenvolver o cuidado
intensivo. Com os resultados obtidos nesse trabalho, espera-se que condutas ainda mais
especializadas tenham uma assistência mais digna e prazerosa no pré-parto, onde a
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mulher seja o foco principal do momento e que toda atenção possa ser voltadas ás
necessidades da gestante e dando-lhe controle da situação na hora do nascimento,
mostrando as opções de escolha baseados na ciência e nos direitos que elas têm.
PALAVRAS-CHAVE: Pré-parto. Cuidados. Enfermeiro.

INTRODUÇÃO
Pesquisas na área da obstetrícia têm mostrado depoimentos de parturientes que
sofreram maus tratos de profissionais da saúde durante o atendimento no pré-parto e
parto. Nos depoimentos, as puérperas citam que os maus tratos decorrem principalmente
do profissional do sexo masculino. Há relatos de xingamentos, gritos, toques vaginais
excessivos e desconfortáveis, elas relatam também que o local do pré-parto é um
ambiente hostil e estressante (FUJITA; SHIMO, 2015).
As negligências, as agressões verbais e até mesmo o abuso sexual são cometidos
por aqueles que deveriam dar total apoio, e serem seus principais cuidadores. O
aumento da taxa de mortalidade e da morbidade acontece pelos descasos da assistência
proporcionada pelos profissionais de saúde durante o pré-parto e parto (BRANDT,
2012).
Um serviço de qualidade à mulher em trabalho de parto constitui-se um direito
fundamental para garantir que a mesma possa exercer com confiança e bem-estar a
maternidade. Os profissionais envolvidos no acompanhamento das gestantes devem ser
preparados para o acolhimento da parturiente, criando um ambiente de tranquilidade e
confiança. A equipe que assiste às gestantes tem um papel importante no empenho do
processo de parturição, colocando em prática seus conhecimentos a serviço do bemestar da gestante (BRASIL, 2014).
O Ministério da Saúde (MS) criou o Programa de Humanização no Pré-Natal e
Nascimento (PHPN) que tem como objetivo estabelecer um atendimento digno e de
qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério. Desde a implantação do PHPN em
2000, busca-se resgatar a atenção obstétrica integrada, humanizada em redes estaduais,
municipais e unidades de saúde públicas e particulares, visando um atendimento digno
no decorrer da gestação até o momento do nascimento (SILVA; NASCIMENTO;
COELHO, 2015).
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É notório que segundo o Programa de humanização do parto, os cuidados
prestados pelos enfermeiros no pré-parto necessitam de um conjunto de conhecimentos
e práticas de cuidar para a promoção do parto saudável e na prevenção da mortalidade
materna e do bebê (MARQUE; DIAS; AZEVEDO, 2014).
O enfermeiro é o profissional habilitado para prestar a assistência direta às
gestantes quando entram em trabalho de parto. Diante disso, é importante que o
enfermeiro ofereça informações claras sobre o procedimento a ser realizado, dando
oportunidade à gestante de opinar e tomar decisões durante o processo parturitivo,
lembrando que a tomada de decisão leva em conta aspectos como conhecimento prévio,
medo e anseios da parturiente (RIBEIRO et al., 2015).
Nesse aspecto os enfermeiros devem implementar assistência efetiva e segura
nas diferentes indicações clínicas e obstétricas, norteada nos princípios do modelo
humanizado de atenção ao parto. Permitindo que a puérpera decida qual a melhor
conduta a ser tomada para que tudo ocorra da maneira mais confortável (RIBEIRO et
al., 2015).
As ações de cuidado estão diretamente ligadas à conscientização dos
profissionais em reconhecer que a peça principal no processo de parturição é
unicamente a gestante. E que ela participa diretamente do processo, decidindo com a
ajuda do enfermeiro, a melhor conduta para o seu parto (CORRÊA, et al., 2015).
Os enfermeiros devem reconhecer que cada gestante tem percepção diferente do
que seja o parto, tem experiências e medos únicos e apresentam ansiedades, uma vez
que o parto é um dos momentos mais esperado pelas gestantes (PIESZAK et al., 2015).
Acredita-se que a presente pesquisa possa contribuir para uma nova percepção
dos enfermeiros em relação ao cuidado as mulheres no momento puerperal, assim, fazêlos analisar seu modo de trabalhar, para que possam melhorar e tornar mais humanizado
a assistência às mulheres. O objetivo principal da pesquisa é avaliar os cuidados dos
enfermeiros as mulheres no pré-parto de uma maternidade privada.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, desenvolvida na
Clínica Santa Fé, maternidade privada do município de Teresina-PI. Ela dispõe de
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serviços de assistência integral a mulher em todas as fases da sua vida. A Maternidade
foi escolhida, por ser uma referência no município em atendimentos de alta
complexidade.
Os sujeitos do estudo foram 06 enfermeiros que trabalham no setor de pré-parto
nos turnos manhã, tarde e noite. Foram incluídos apenas os enfermeiros que trabalham
no pré-parto, e excluídos, aqueles que por algum motivo não aceitaram participar.
Todos participantes receberam as informações sobre os objetivos do estudo e puderam
manifestar vontade ou não de participar sem quaisquer prejuízos.
A pesquisa foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2016. Para coleta
dos dados, utilizou-se entrevistas individuais com os sujeitos, guiadas por um roteiro
semiestruturado, após a autorização do Comitê de Ética e Pesquisa (Parecer: 94.963).
A coleta foi divida em duas etapas. A primeira apresenta a caracterização dos
sujeitos, como: Idade, sexo, grau de escolaridade. E a segunda, referente às questões
norteadoras sobre quais os cuidados realizados durante o pré-parto, que orientações são
fornecidas as mulheres segundo o programa de humanização, e se o enfermeiro tem
dificuldades no atendimento das gestantes no pré-parto.
Para análise dos resultados, utilizou-se o método do Discurso do Sujeito
Coletivo. É uma técnica metodológica que permite o resgate das representações sociais
significativas presentes na sociedade e na cultura de um determinado universo, nos
quais são feitas entrevistas individuais com questões abertas, resgatando o pensamento,
enquanto comportamento discursivo e fato social internalizado individualmente,
podendo ser divulgado e preservando a sua característica qualitativa (ALVÂNTARA e
VESCE, 2008).
Os resultados foram dispostos em três categorias: os enfermeiros no cuidado às
mulheres no pré-parto, orientações dos enfermeiros às mulheres no pré-parto segundo o
programa de humanização e dificuldades que os enfermeiros vivenciam no cuidado a
mulher no pré-parto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
CARACTERIZAÇÕES DOS SUJEITOS

378

Todos os sujeitos da pesquisa são do sexo feminino, com faixa etária entre 29 a
48 anos. Apenas duas das seis profissionais possuem especialização em obstetrícia e as
demais não tem especialização.

CATEGORIAS ANALÍTICAS
CATEGORIA 1: OS ENFERMEIROS NO CUIDADO ÀS MULHERES NO PRÉPARTO
A assistência prestada pelos enfermeiros com gestantes requer habilidades que
sejam seguras dotadas de cuidados éticos, humanos e científicos, visando gestos de
afeto. Deve haver também um atendimento diferenciado que visa atenção e
compreensão com as gestantes, transmitindo positividade, valorizando os direitos da
mulher, a autonomia e sua personalidade (LEAS; CIFUENTES, 2016).
Deste modo os cuidados de enfermagem devem ser permeados por carinho,
atenção e paciência. Os profissionais precisam comprometer-se com a humanização e
atuar sempre com foco na parturiente, visando fazer com o momento seja menos
agressivo e traumatizante possível (APOLINÁRIO et al., 2016)
Constatou-se na maioria das falas das entrevistadas que há ações humanizadas
em relação ao cuidado com as gestantes, sempre respeitando sua autonomia de escolhas,
dando o maior numero de informações necessárias sobre o parto e valorizando a
presença da família.
Na fala da E01, nota-se cuidados favoráveis e propícios com a gestantes,
desenvolvidos de forma bastante humanizada e proveitosa. Visando sempre deixar a
mulher extremamente confortável e à vontade para fazer escolhas de quais métodos e
técnicas que ela prefere para ser realizadas no decorrer do parto.
[...] A gente avalia as contrações, quanto tempo que ta a contração e o
intervalo entre uma contração e outra, pra ver se o trabalho de parto
vai ser viável ou não [...] Alem disso se elas quiserem alguns objetos
como bola, agente também orienta e entrega as bolas pra elas se
sentirem mais confortáveis, a posição que elas se sentirem melhor elas
vão ficar, se é agachada, pode ser de cócoras, pode ser deitada e a
gente orienta que qualquer coisa que elas chamem a gente no posto
[...] a gente orienta que qualquer coisa que elas chamem a gente no
posto, que a gente vai auxiliar e orientar. (E01).
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Nessa fala, E01 evidencia que não está ao lado da gestante em todos os
momentos, cita que em caso de alguma intercorrência a gestante deve chamar as
enfermeiras no posto para lhe ajudar. Deixando assim bem claro que a mulher fica
sozinha em alguns momentos do trabalho de parto.
No discurso da E02, pode-se perceber que há uma distorção do conteúdo, assim
envolvendo outra temática que não estava no assunto. Com isso possibilitou constatar
que a entrevistada não soube se expressar de forma concreta e objetiva com relação ao
que foi abordado na entrevista
Primeiramente, o que a gente faz, a gente faz a admissão da paciente,
leva a paciente para acomodação, faz as orientações, se ela tiver
alguma perda de liquido, pra ela nos avisar, faz a mensuração da
barriga, pra ver quantos centímetros ta, e também orienta a se deitar
do lado esquerdo pra melhor conforto dela e do bebê. (E02).

Ações do enfermeiro com as gestantes requer bastante atenção, principalmente
muito conhecimento, responsabilidade, respeito, honestidade e ética, tornando-se de
extrema relevância escutar as pacientes de maneira individualiza, a fim de atender suas
necessidades e desejos, focando no bem-estar e conforto, tanto da parturiente como da
família envolvida nesse momento tão importante (AGUIAR et al., 2014).
E feito a anamnese e o acolhimento, de modo que a gente use a
humanização e que a gente colha informações para fazer nossa
evolução de enfermagem e programar nossos cuidados. Primeiro
momento a gente vai avaliar a situação da paciente, se ela ta sentindo
dor, se não ta, tentar resolver a ansiedade, e da orientação. [...] É
acolher a família e a parturiente e da às primeiras orientações. (E03)

Para Aguiar et al., (2014), os cuidados primordiais com as gestantes é de suma
importância para as gestações de alto risco como na pré-eclampsia. Neste caso, devem
ser tomadas algumas providências como a manutenção das vias aéreas para reduzir o
risco de aspiração, oxigenação com instalação de cateter nasal ou máscara de oxigênio
úmido, sondagem vesical de demora e punção venosa em veia calibrosa.
[...] Eu acho que os cuidados primordiais estão voltados para a
gestante com alguma patologia, com gestação de risco, como por
exemplo, pacientes com pré-eclâmpsia, pacientes que chegam com
descolamento prematuro da placenta, com alguma patologia que corra
risco de mãe para o filho. [...] eu acho que os cuidados que requer
mais atenção são esses, de alguma patologia de base, pode ocorrer o
óbito fetal, não só o risco de filho, mas de mãe também por conta da
hemorragia. (E04)
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A assistência de enfermagem prestada à gestante com pré-eclâmpsia no préparto consiste também no cuidado com a administração de medicamentos para a
identificação de efeitos adversos, realizando teste dos reflexos e, está sempre alerta para
a ocorrência de alguma crise convulsiva. Outro fator indispensável é manter a mulher
sempre informada sobre sua patologia e sobre os fatos que estão ocorrendo no
momento.
Apenas uma das entrevistadas citou o cuidado com relação a algumas patologias
que podem interferir na hora do parto, levando em consideração os cuidados que devem
ser oferecidos pelos enfermeiros na gravidez de risco.
Tanto E03 como E04 citaram os cuidados essências que devem ser realizados
com as gestantes no pré-parto, evidenciando que ambas estão agindo de forma a
amenizar os riscos do parto e tratando as mulheres como elas realmente devem ser
tratadas. Foram citados os cuidados desde a admissão, o acolhimento, a preocupação em
melhorar a ansiedade das gestantes com relação à dor, até mesmo os cuidados mais
complexos associados às patologias como a pré-eclâmpsia e o descolamento prévio da
placenta.
Os discursos a seguir evidenciam que as enfermeiras informam e orientam as
parturientes de como realmente é o parto, fazem os cuidados necessários para acontecer
um parto tranquilo, levando sempre em consideração a presença da família e da doula
nesse momento tão importante.
Bem, os cuidados que a gente faz aqui com o pré-parto é fazer
orientações para a gestante de como é o parto, tentar da o maior
numero de informações sobre todos os passos que vai acontecer [...]
Então a gente tenta dar o maior numero de informações nesse
momento, e vamos também fazendo os sinais vitais, orientando a
melhor posição que ela deve ficar para o parto, e tentando também
conversar com a família, porque a família nesse momento é muito
importante, o apoio do esposo, da doula e da família de um modo
geral. (E05)
Com relação ao pré-parto, sendo o pré-parto de parto normal eu
particularmente procuro ir ver se é uma paciente se já teve filho ou
não, se fez o pré-natal, se já tem sangramento, quando começou as
dores, eu faço uma entrevista com ela pra poder fazer minha evolução
e admissão. Se for parto cesárea geralmente quando a paciente ta em
tratamento clinico e evolui para cesárea, daí eu vou avaliar a questão
do jejum, ver se a tricotomia ta pronta, se o bebê é pré-maturo a gente
orienta a família da possibilidade do bebê ir para a UTI. É um pouco
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diferente os cuidados no pré-parto do parto normal e cesárea, mas no
pré-parto normal da pra gente ter cuidados mais abrangentes. (E06).

As entrevistadas E05 e E06 consideram a presença do acompanhante um fator
significativo para a gestante e para o trabalho de parto, pois a presença da família acaba
fazendo que a mulher fique mais calma, relaxada, sinta-se mais segura e tenha os níveis
de ansiedade reduzidos.
A E05 mostra a importância da Doula no pré-parto, pois elas são responsáveis
por dar suporte físico e emocional às mulheres, encorajando e orientando a parturiente,
oferecendo conforto durante o trabalho de parto. As duas entrevistadas reconhecem que
o acompanhante contribui para apoiar e deixara a mulher melhor no pré-parto, e que
também tentam passar.
Os cuidados citados por E06 estão voltados tanto para o parto normal como para
o cesariano onde ela enfatiza que ambos os partos exigem cuidados distintos, mas que,
no parto normal, os cuidados são mais completos. Ressaltando a importância de orientar
a família da possibilidade do bebê ir pra UTI, nos casos do bebê ser prematuro.

CATEGORIA 2: ORIENTAÇÕES DOS ENFERMEIROS ÀS MULHERES NO PRÉPARTO SEGUNDO O PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO
O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento instituído pelo
Ministério da Saúde têm como objetivo a redução das taxas de morbidade e mortalidade
materna, perinatal e neonatal registrada no país. O programa tem como princípio
garantir as gestantes um atendimento digno e de qualidade ao longo da gestação ate o
momento do puerpério de forma humanizada e segura (FOSSA et al., 2015).
Em suas diretrizes enfatiza os direitos da mulher, destacando a humanização
como foco para assim melhorar a qualidade da saúde das gestantes. O fator primordial
do programa está relacionado com o respeito pela mulher, mantendo sua autonomia de
escolhas e decisões, priorizando a permanência da família no pré-parto e parto para
garantir mais conforto e segurança à mulher. (PAVANATTO; ALVES, 2014).
De acordo com as falas das entrevistadas, percebe-se que elas exercem seu
trabalho de forma humanizada como é preconizado pelo programa de humanização no
pré-natal e nascimento.
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As orientações que a gente faz elas então de acordo com o que é
preconizado, nos orientamos que ela fique a vontade, pra ta em
qualquer posicionamento que ela ache mais confortável, a família
participa desse pré-parto, sempre que elas requisitam a gente ta La pra
ajudar, pra apoiar, então eu considero um parto humanizado. (01)

Sim, a gente orienta as gestantes, que ela tem direito, a trazer um
acompanhante, qualquer pessoa da família dela se necessário se elas
quiserem, para ta acompanhando esse trabalho de parto. (E02)

Tanto E01 e E02 referem que é suma importância ter um acompanhante no préparto e durante o parto. Nota-se uma preocupação em orientar e acolher a mulher de
forma humanizada, sempre valorizando a presença família.
De acordo com os autores Serruya; Cecatti e Lago (2004) para se ter uma
assistência humanizada de acordo com Programa de Humanização no Pré-Natal e
Nascimento é necessário assegurar a melhoria do acesso, ao parto e puerpério, as
gestantes e ao recém-nascido, respeitando a dignidade da mulher, seus familiares e
recém nascido, requerendo atitude ética e solidária por parte dos profissionais de saúde
e organização da instituição.
No discurso a seguir ela relata a importância das orientações nas consultas de
pré-natal, evidencia que o médico e enfermeiro têm papel fundamental nessas
orientações a serem passadas para as gestantes, destaca a relevância de a mulher chegar
ao momento do parto bastante informado de como é realmente um parto, para que assim
ela possa sentir-se mais confiante e sem medo no momento no nascimento.
[...] Eu acho que essas orientações, então voltados para o medico e
para o enfermeiro que ta acompanhando o pré-natal, orientar como é
que vai ser durante o parto, como ela tem que se comportar durante o
parto normal em si, pra quando chegar no momento ta mais confiante
e não ter tanto medo. [...] então assim eu acho que ela tem que ter
trabalhando psicológico durante muito tempo, que ela tem que ter a
ciência que ela vai sentir dor, ela tem que tem todo um conhecimento
durante o período que ela tá gestante. (04)

A E05 em seu discurso relata que seus cuidados estão embasados com o
programa de humanização, mas que tem uma grande dificuldade com as gestantes em
relação a aceitar o método como elas trabalham. E mesmo elas trabalhando de acordo
como é preconizado pelo ministério da saudade, ainda sim tem bastante gestantes que
dificultam o trabalho de parto por não confiarem em seu trabalho.
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Sim, a gente faz todas as orientações preconizadas pelo programa de
humanização [...] muitas pacientes não ta concordando com aquele
método, ou com aquela dimensão, mas a gente tenta informar, que a
gente ta agindo da maneira correta e que é daquele jeito mesmo, que
nos temos embasamento e que nos estamos tentando realizar da
maneira preconizada. (E05)

Apenas a E06 menciona que elas não trabalham totalmente seguindo todos os
princípios do programa, mas que elas estão sempre procurando tratar as gestantes de
forma humanizada, realizando todas as orientações que a gestantes necessitam, levando
também em consideração o lado emocional e a questão de apoiar a presença da família
no momento do parto.
Aqui a gente foca mesmo na humanização, acredito que aqui a gente
não segue com todas as primícias do programa, mas as orientações
que são feitas com as gestantes nos procuramos ver o estado
emocional, ver se ela ta orientada com os riscos pós-operatório, com a
expectativa dela com o nascimento do bebê, vemos também a questão
da família, se alguém vai entrar para acompanhar ela no centro
cirúrgico que é um direito da paciente. (E06)

Quanto aos dados de humanização no parto, as maiorias das entrevistadas
demonstraram uma assistência mostrando que os profissionais envolvidos estão
empenhados na condução adequada da assistência que é preconizada pelo Ministério da
Saúde.
Pode-se concluir que as entrevistadas estão preparadas para acolher as gestantes,
seu companheiro sua família, respeitando todos os significados desse momento. Elas
proporcionaram uma criação de vínculo, transmitindo confiança, tranquilidade e
garantiram os direitos da mulher preconizados pelo Ministério da Saúde.

CATEGORIA 3: DIFICULDADES QUE OS ENFERMEIROS VIVENCIAM NO
CUIDADO A MULHER NO PRÉ-PARTO
Esta categoria aborda sobre as principias dificuldades que os enfermeiros
enfrentam no cuidado às gestantes no pré- parto.
Dessa forma, evidencia- se que a história de cada gestação é determinante pelo
desenvolvimento individual da mulher. Com isso, cada mulher irá lidar de forma
diferente com tais mudanças durante o período gestacional e algumas dessas
transformações podem gerar medos, dúvidas, ansiedades, angústias, fantasias ou apenas
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curiosidades sobre o que acontece em seu interior. Assim, o principal objetivo da
assistência pré-parto dos enfermeiros é acolher a mulher desde o início de sua gravidez,
partindo do momento em que ela passará por mudanças físicas e emocionais
(VASQUES 2006).
[...] dificuldades mais encontradas pra mim é principalmente a
ansiedade, a ansiedade por conta da dor, do trabalho de parto, a
ansiedade para ver o bebê, pra ver como ele é, se ele é todo
formadinho, se ta tudo bem, e principalmente a ansiedade dos
familiares, que as vezes no trabalho de parto, muitas vezes eles
atrapalham por conta dessa ansiedade, então a maior dificuldade que
eu encontro é essa (E01).
[...] elas não têm a paciência de ter aquele trabalho de parto, porque
tudo pra ela é desconhecido, então elas ficam meio apreensiva, em
questão da dor ser insuportável, que ta demorando muito, e isso elas
não entendem muito. (E02)

Nas falas da E01 e E02 demonstram que a dor interfere no trabalho de parto, esta
interferência é percebida pela ansiedade e dificuldade de conhecimento sobre os
procedimentos a serem realizados, ocasionando assim um desconforto tanto pra elas
quanto para a equipe que está atuando.
Hoje eu observo que a principal dificuldade é o não preparo da cabeça
das gestantes durante o pré-parto, se elas fossem orientadas de como
irá acontecer todas as etapas do parto elas não viriam tão temerosas,
ansiosas e chorosas, porque elas saberiam tudo que iriam passar.
Quando são dadas todas essas orientações elas ficam mais calmas,
serenas e colaboravam bastante no trabalho de parto, então o que vejo
de mais de dificuldade é o preparo do próprio pré-natal. (E03).

Frente ao preparo das gestantes durante o pré- natal, os enfermeiros ainda
encontram muitas dificuldades na sua atuação, seja pelos limites impostos por estas
mulheres em não aceitar as orientações dos profissionais de maneira eficiente,
interferindo nas condutas destes profissionais ou devido a falta de conhecimentos por
partes dos enfermeiros em não orientar essas gestantes de maneira adequada durante o
pré- natal, bem como os procedimentos obrigatórios para a realização de um bom
trabalho de parto (SOUSA et al., 2011).
Eu não vejo muita dificuldade, mas a gente ver que o paciente tem a
resistência de não querer fazer, de não querer aceitar, de querer
interferir na conduta da enfermagem ou do próprio médico, então é
muita coisa voltada para a resistência de algum procedimento. (E04)
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[...] Eu não percebo muitas dificuldades com as gestantes,
principalmente porque quando elas chegam aqui, elas já chegam bem
orientadas pelo seu médico com quem elas já fizeram o pré-natal,
{...}elas já têm todas as orientações pelos médicos e o resto elas
recebem aqui com a gente, então eu não encaro isso como dificuldade.
(E05).

Com isso, segundo as falas das E04 e E05, é importante que os enfermeiros não
se limitem apenas às rotinas impostas pelo setor de parto da maternidade, mas também
agregue conhecimento e uma postura reflexiva para agir da melhor forma frente às
diversas situações, uma vez que a orientação adequada às gestantes consolida a
profissão de enfermagem e gera assim maior emancipação no local de trabalho.
É importante também destacar que a fragilidade e a insegurança apresentadas
pela mulher no período gestacional, gera uma grande dificuldade para o enfermeiro em
desenvolver o cuidado intensivo. Dessa maneira, o enfermeiro deve assumir uma
conduta ética, educadora, humana e ter conhecimento das práticas aplicadas durante o
pré-natal, pois esta situação acaba implicando também na dificuldade dos enfermeiros
em lidar com a prática de consulta de pré-natal, bem como não reconhecer os problemas
mais frequentes que agravam as dificuldades em atender a gestante de forma integral
(VALENÇA E GERMANO, 2010).
[...] assim a gente tem uma dificuldade com relação ao tratamento,
com a concordância entre o paciente e o enfermeiro, porque eles
querem fazer conforme a mãe ensinou ou como a vizinha disse, as
vezes a gente quer passar uma orientação, mas especifica e cientifica e
eles acham que não, que da maneira delas está correta. (E06).

Durante a prática de cuidar às gestantes no pré- parto, estas ações apresentam
algumas convergências em relação ao tratamento adequado à estas mulheres, no qual
exige que os enfermeiros priorizarem uma comunicação aberta com as parturientes e
assim busquem minimizar tais problemáticas direcionadas aos riscos oriundos na
gestação. Porém, nem sempre essa prática é satisfatória devido à falta de orientação
adequada por parte da assistência dos enfermeiros diante das informações a serem
oferecidas a elas, além da falta de conhecimento da gestante sobre as fases do trabalho
de parto, bem como o tratamento apropriado (SOUZA, ROECKER E MARCON,
2011).
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CONCLUSÃO
Vale destacar que os enfermeiros têm um papel de extrema importância no
cuidado com as gestantes no pré-parto. São eles que desenvolvem ações de cuidado para
tornar a mulher mais confortável, confiante e permitindo que a mulher tenha a sua
autonomia preservada.
É fundamental que a equipe de enfermagem trabalhe para resgatar o nascimento
de forma mais natural e humanizada possível, estabelecendo cuidados que visam o bemestar geral das mulheres.
O suporte fornecido pelas enfermeiras durante o pré- parto dignificou os
cuidados de enfermagem de forma que as gestantes receberam uma assistência
verdadeiramente humanizada, respeitando as normas e condutas preconizadas pela
Organização Mundial de Saúde, considerando os sentimentos e valores da mulher.
Com os resultados obtidos nesse trabalho, espera-se que condutas ainda mais
especializadas tenham uma assistência mais digna e prazerosa no pré-parto, onde a
mulher seja o foco principal do momento e que toda atenção possa ser voltadas ás
necessidades da gestante e dando-lhe controle da situação na hora do nascimento,
mostrando as opções de escolha baseados na ciência e nos direitos que elas têm.
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CAPÍTULO XXXIV
O PAPEL DO GESTOR NA MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
ATRAVÉS DA EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
Fábio Nascimento da Silva160
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-34

RESUMO:
As organizações de saúde têm passado por rápidas e profundas transformações com
vistas ao atendimento das demandas de uma clientela cada vez mais exigente. Diante
desses fatos, objetivou-se nesta pesquisa fazer um levantamento sobre os meios que
podem contribuir na melhoria do atendimento de organizações voltadas à saúde,
destacando entre eles a comunicação, marketing e inovação. No Brasil, há uma
preocupação dos setores público e privado com a incorporação de inovações
tecnológicas associadas à área de saúde. Nota-se que o gestor precisa estar atento à
necessidade de aperfeiçoar seu sistema de informação e desenvolver tecnologias para
lidar com as questões subjetivas que permeiam as relações no trabalho. Nesse quadro,
há a necessidade de promover mudanças no cenário atual, pois o processo de qualidade
traz mudanças de hábitos, valores e comportamentos, impondo aos sujeitos envolvidos a
ruptura dos cuidados de saúde mecanizados, bem como estimula um ambiente
organizacional de excelência. As empresas devem buscar por pessoas que são capazes
de inovar no ambiente de trabalho, pois a inovação se relaciona com os processos de
liderança de equipes e gerenciamento do capital humano através de tendências
tecnológicas atuais. Dessa forma, os gestores devem procurar criar políticas e ações que
busquem aprimorar todos os setores da empresa.
PALAVRAS-CHAVE: Organizações de Saúde. Diversidade. Excelência.

INTRODUÇÃO
Com base em Manzo, Brito e Alves (2013), as organizações de saúde têm
passado por um processo de profundas modificações no que corresponde ao
atendimento que é realizado, tendo em visto que os clientes estão cada vez mais atentos
no que diz a esse respeito, se tornando cada vez mais exigentes. Nesse cenário, segundo
o Ministério de Saúde apud Manzo, Brito e Alves (2013), líderes de organizações de
saúde têm procurado diversos meios para fazer com que haja uma melhoria significativa
160 Mestrado em Gestão de Cuidados da Saúde pela Miami University of Science and Technology (MUST).
Docente, membro do Núcleo Docente Estruturante dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física e
Responsável Técnico da Academia Escola no Centro Universitário Meta - Unimeta. E-mail:
fabio.nascimento@unimeta.edu.br
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no atendimento ao cliente. A insatisfação cada vez maior dos clientes no âmbito dos
serviços de saúde fez com que os gestores começassem a ter um olhar diferenciado no
que diz respeito à diversos fatores, sendo importante citar a excelência no atendimento,
uso eficiente das ferramentas que são utilizadas pelos profissionais de saúde, melhoria
da segurança ao cliente, bem como ao nível de aprovação do cliente nos serviços que
são prestados.
Dentro deste contexto, se torna importante as estratégias que os gestores
precisam implementar para fazer com que todo o trabalho possa ser considerado
excelente, considerando a interação desses mecanismos com a fidelização dos pacientes.
Para Bergamini (2008), as organizações são organismos vivos crescentes, em
desenvolvimento em busca de crescimento, visto que para isso, são necessários:
instalações, tecnologia, apoio, entre outros. E com isso, mais pessoas de diferentes
culturas são atraídas, ou seja, as pessoas se tornam um diferencial competitivo, mas para
que o desenvolvimento organizacional possa ocorrer, se torna necessário uma política
que possa incentivar a cultura dos colaboradores envolvidos na empresa, o que estará
consequentemente contribuindo para um melhor rendimento de suas atividades na
organização.
Moraes (2014) relata que cada indivíduo tem suas particularidades e
características diferentes, principalmente em relação a valores e princípios, o que faz
com que seja necessário processos de inovação dentro da empresa que possam facilitar a
melhoria do trabalho de cada colaborador baseado na liderança do gestor.
Diante desses fatos, objetivou-se nesta pesquisa fazer um levantamento sobre os
meios que podem contribuir na melhoria do atendimento de organizações voltadas à
saúde, destacando entre eles a comunicação, marketing e inovação.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi feita uma busca de artigos nas bases de dados, Med Line, PubMed e Scielo
com os seguintes termos “Healthcare”, “Healthcare Management Technology”. Os
artigos que não versavam sobre a saúde foram excluídos automaticamente.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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Sabe-se que a saúde nos hospitais é algo que precisa de constante inovação.
Queiroz, Albuquerque e Malik (2013) destacam que no Brasil, há uma preocupação dos
setores público e privado com a incorporação de inovações tecnológicas associadas à
área de saúde. Como exemplo, podem-se mencionar: novos medicamentos, mais
eficazes e eficientes; novas técnicas cirúrgicas e procedimentos e medicamentos
adequados para atendimento, além do processo de inovação na própria gestão.
Lima

(2003),

chama

atenção da

liderança, que

precisa

pensar no

desenvolvimento de tecnologias que sejam eficientes para melhorar o atendimento no
ambiente de trabalho.
Nesse contexto, Jimenez e Valle (2008) afirmam que a eficácia dos modelos
flexíveis é condicionada pela maneira como as lideranças lidam com aspectos de gestão
de pessoas, tais como a cultura e políticas e práticas de recursos humanos que
favoreçam trabalhos em equipes multidisciplinares, flexibilidade das funções,
polivalência dos membros organizacionais, autonomia, comunicação e aprendizagem,
que se tornam dessa forma ótimas ferramentas de inovação em organizações de saúde.
Desse modo, a comunicação se torna uma das principais ferramentas para o
sucesso de uma organização voltada a área de saúde, pois é verdade que está associada
diretamente à solução de problemas relacionada ao paciente quando o mesmo está sendo
atendido por algum profissional. Assim, de acordo com Manzo, Brito e Alves (2013), a
comunicação no ambiente de trabalho tem como objetivo fazer com que haja uma
coordenação mais efetiva no que diz respeito às necessidades que o cliente possui ao
procurar o atendimento, sendo um importante fator que contribui para a construção de
uma cultura organizacional favorável.
Cobra (2004) relata aspectos muito interessantes, visto que é verdade que um
possível cliente pode ser influenciado de diversas maneiras, mas o atendimento é uma
das principais formas de proporcionar para a organização a fidelização, em outras
palavras, a qualidade no atendimento ao cliente pode ser o objetivo a ser alcançado no
que se refere à qualidade do atendimento, assim como também a oferta de benefícios
claros, o a forma que o cliente ver a empresa, o que está relacionado à credibilidade,
além do marketing que é realizado tanto no sentido de prospectar como também no de
vender o produto.
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Nesse sentido, é importante que o líder possa saber desenvolver estratégias para
que sua equipe possa agir de maneira coordenada, e que isso esteja de acordo com as
diretrizes da empresa relacionadas ao atendimento, e um dos pontos a serem trabalhados
é a diversidade. De acordo com Gomes, Augusto e Lopez (2008), a diversidade é um
conceito que se refere ao modo como os indivíduos diferem entre si, em termos de bases
pessoais ou em relação às características ligadas com a organização em que a pessoa
atua, sendo que sob essa perspectiva, pode ser considerado um conceito
multidimensional que abrange diferenças individuais étnico-racial, de gênero,
orientação sexual, da geração, da classe social, das capacidades físicas e mentais, da
família, da religião, regional, profissional, político e de outras afiliações pessoais.
Portanto, Maia (2017) ressalta que diante desta nova realidade, gestores e
organizações têm um grande desafio que é lidar com a diversidade, ou seja, adotar
políticas que contemplem equipes cada vez mais heterogêneas e que com todas as suas
diferenças sejam capazes de extrair o melhor que a diversidade pode proporcionar.
Afinal, tem-se hoje no contexto organizacional, colaboradores que esperam que os
benefícios sejam estendidos para seus cônjuges do mesmo sexo, clientes que querem ver
seu modelo de família representado nas propagandas e outras ações mercadológicas,
dentre outros.
Com base nas ideias de Chiavenato (2014), os colaboradores constituem o pilar
de uma organização. Com isso, há a necessidade de tornar as organizações mais
flexíveis com os seus funcionários. As pessoas podem ser estimuladas a terem um maior
rendimento dependendo da maneira como são tratadas pela liderança. Há dois
caminhos, visto que estes indivíduos podem ser a chave de sucesso da organização, bem
como trazer inúmeros problemas. Pensando em estimular estes seres humanos, é muito
importante o papel do líder no sentido de proporcionar efetivas mudanças no ambiente
organizacional.
Peter Drucker, um dos pais da administração moderna afirma que a inovação é
atribuir novas capacidades aos recursos (pessoas e processos) existentes na empresa
para gerar riqueza, ou seja, para inovar não há necessidade de substituição do material
humano. Diante dessa afirmação, com base em Bitencourt (2017), as empresas devem
buscar por pessoas que são capazes de gerar inovação, criatividade agregando valor ao
produto ou serviço, fazendo com que possa haver um melhor desempenho operacional
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das variadas áreas maior lucratividade, melhor espírito entre as equipes, visando atender
melhor seus clientes. Considerando isso, o gestor possui papel primordial, pois é ele
quem coordena as ações dos setores da empresa, sendo essencial que o mesmo possa
capacitar o setor de recursos humanos da empresa para que possa trabalhar da melhor
maneira possível.
De acordo com Burgelman (2012), uma das tarefas fundamentais do gestor é
adquirir, aprimorar e alocar os recursos de uma organização, sendo que a tecnologia se
torna um recurso primordial para muitas organizações, pois geri-lo visando a vantagem
competitiva exige que seja integrado as estratégias da empresa, o que leva ao gestor a
identificar como alavancar ou aprimorar a empresa, ou seja, a capacidade de inovação.
Lalau (2017) destaca que nos dias de hoje, a inovação se relaciona com os
processos de liderança de equipes e gerenciamento do capital humano através de
tendências tecnológicas atuais. Os gestores precisam se concentrar no desenvolvimento
de mão de obra altamente especializada, uma vez que as atividades mais básicas do dia
a dia tendem a ser automatizadas. Algumas tendências vêm se destacando, dentre elas o
IoT, que contribui com dispositivos para gestão de equipes a distância, sistemas
eletrônicos de ponto, sensores de movimento e biometria para segurança; Mobile, que
auxilia no gerenciamento de equipes a distância por meio do smartphone, através de
ferramentas de geolocalização; Cloud Computing, que substitui as planilhas físicas pelo
ambiente digital, facilitando dessa maneira todo o trabalho realizado pelos
colaboradores.
Contudo, além de ações eficazes direcionadas aos colaboradores, para que uma
organização de saúde possa obter visibilidade e reconhecimento, se torna necessário
ações voltadas ao marketing como mencionado anteriormente. Silva & Silva (2014)
abordam sobre isso, afirmando que nos últimos anos, o marketing tem expandido,
abrangendo novas áreas de atuação, sendo que as organizações de saúde passaram a
acolhê-lo de maneira frequente como forma de atrair o cliente/paciente. Lima e Aché
(1999) já abordavam sobre um fator extremamente importante, que é a necessidade de
se analisar qual a importância da organização em uma comunidade qualquer como a
primeira observação a ser feita, levando-se em conta todas as especificidades, ou seja,
deve-se analisar as peculiaridades básicas de determinada instituição de saúde e de que
forma as ações tem repercussão no meio em que se insere.
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CONCLUSÃO
Portanto, os gestores de saúde precisam envolver diversas ferramentas para que
possam alcançar sucesso nos serviços prestados na área de saúde, principalmente no que
está voltado à excelência do atendimento. A busca contínua pela melhoria da qualidade
dos serviços de saúde é o que deve ser procurado pelas organizações de saúde que
possuem o objetivo de se manter no mercado e consequentemente para que isso
aconteça, a valorização de seus colaboradores.
Atualmente, nota-se que as organizações de saúde precisam melhorar no que diz
respeito às questões que foram levantadas. Dessa forma, os líderes devem procurar
outras formas de gestão, a fim de garantir a melhoria do serviço oferecido. Nesse
sentido, a atualmente é imprescindível que haja mudanças nas atividades do âmbito
hospitalar, pois para se ter qualidade, deve haver mudanças da cultura organizacional, o
que estará relacionado aos hábitos, valores e comportamentos de todos os envolvidos.
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CAPÍTULO XXXV
OBESIDADE INFANTIL: CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS, PREVENÇÃO E
COMBATE - UMA REVISÃO DA LITERATURA
José Alex Cruz Nunes161; Gabriel de Matos Cravo162;
Rubens Batista Alcântara163; Davi dos Santos Ferreira164.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-35

RESUMO:
Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo realizar uma revisão sistemática
sobre a obesidade infantil, por meio de revisão de artigos sobre o assunto com a
finalidade de compilar as principais informações sobre o assunto para fácil
acessibilidade, apresentar os riscos ocasionados pela obesidade e conscientizar os
leitores da adesão de um estilo de vida que previna e combata essa doença. O trabalho
trata-se de uma revisão de literatura, de caráter descritivo. Foram analisados artigos
nacionais de maior relevância sobre o tema. A seguir, será abordado pontos relevantes
de cada um com a finalidade compilar as principais informações sobre o assunto para
fácil acessibilidade apresentar os riscos ocasionados pela obesidade e conscientizar os
leitores da adesão de um estilo de vida que previna e combata essa doença.
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade Infantil. Atividade Física. Sedentarismo.

INTRODUÇÃO
“Obesidade infantil é considerada um distúrbio nutricional e metabólico,
caracterizado pelo acúmulo excessivo de gordura” (VIEIRA et al, 2016). Porém,
também causada por maus hábitos, não só alimentares, mas de vida, levando ao
aparecimento de diversas doenças crônicas como hipertensão, diabetes, aterosclerose,
artrite, artrose entre outras. Segundo dados da OMS (organização mundial da saúde), o
percentual de indivíduos obesos no Brasil em 2014 chegou aos 20%, tendo maior
prevalência em mulheres, 22,7%. Em relação ao sobrepeso infantil: “estima-se que
7,3% das crianças menores de 5 anos estão acima do peso, sendo as meninas as mais
afetadas, com 7,7%”. (JORNAL O GLOBO, 2017, ONLINE)
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Nas últimas décadas, o percentual de pessoas com obesidade teve como causa
vários fatores: industrialização, falta de espaços públicos para o lazer, sedentarismo,
influência dos jogos eletrônicos e da mídia. O Brasil conseguiu superar a fome, porém,
hoje sofre com a população obesa. Com a industrialização, migração do homem do
campo para a cidade, e por consequente, seu menor esforço nas atividades urbanas
comparado as atividades do campo, com o acesso aos aparelhos eletrônicos que viciam
crianças e essas não querem mais brincar, correr, se movimentar, o quadro do país foi
mudando. Hoje em dia, não é difícil encontrar alguém com sobrepeso ou obesidade.
Este distúrbio acarreta vários malefícios: desenvolvimento de doenças crônicas
como hipertensão, diabetes, dislipidemia, aterosclerose e maior taxa de mortalidade
infantil (VIEIRA et al., 2016 & MELLO; LUFT; MEYER; 2004). Também possui
malefícios nos quadros de ansiedade, depressão e autoestima (CATANEO;
CARVALHO; GALINDO; 2005). O sedentarismo, os maus hábitos alimentares e
aspectos psicológicos são os principais fatores para o aparecimento da obesidade, já que
estudos apontam que os casos de surgimento da doença atrelada a fatores biológicos são
minoria (CATANEO; CARVALHO; GALINDO; 2005) o mesmo pensamento se
encontra em Vieira et al. (2016).
A forma como essa gordura é distribuída no corpo contribui para a gravidade da
obesidade, aumentando o risco metabólico (MUOTRI, 2007 apud MESQUITA, 2010,
P.20). Segundo Souza e Júnior (2005, p.72 apud MESQUITA, p.20), de acordo com
essa distribuição, a obesidade pode ser caracterizada em dois tipos: ginóide e andróide.
Ginóide, também chamada de periférica, é o acumulo de gordura na região
inferior do corpo, como quadril e pernas, sendo mais comum em mulheres. Já a
obesidade do tipo andróide, também chamada de central, é caracterizada pelo acúmulo
de gordura na região central do corpo, como abdome e tronco, sendo mais comum em
homens.
Segundo um volume temático do caderno de saúde pública, é criticada a
escassez de estudos no Brasil sobre problemas nutricionais e cita que o estudo mais
recente se deu em 1997, que foi a pesquisa sobre padrões de vida (PPV). Porém, diz que
esses estudos bem analisados podem contribuir para a discussão sobre a temática. Há
pouco interesse pelo estudo voltado à obesidade pelo fato dos países não desenvolvidos,
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antes, sofrerem por desnutrição energético proteica. (CAMPOS, 1995 apud CATANEO;
CARVALHO; GALINDO; 2005).
O Brasil passou por uma transição demográfica, epidemiológica e nutricional,
nos últimos 20 anos. As características e o estágio de desenvolvimento da transição são
diferentes de país para país latino-americanos. No entanto, uma coisa em comum é o
desenvolvimento da obesidade, o que influencia no perfil de morbi-mortalidade da
população devido a doenças associadas a este distúrbio: diabetes, câncer e doenças
cardiovasculares (FIOCRUZ, ENSP, 2003).
O texto acima citado, faz uma chamada de atenção quando diz que, apesar do
foco das pesquisas estar voltado a essa doença, acumulando conhecimento no que diz
respeito aos padrões de determinação e de distribuição da obesidade, muito há de se
explorar, sobretudo em relação a prevenção e intervenção populacional. O trabalho teve
como proposta fazer entender a dinâmica do fenômeno da transição nutricional e como
a obesidade está influenciando no perfil epidemiológico da população. Em síntese, o
autor aborda a magnitude da obesidade de várias faixa etárias e aponta como principais
fatores desta magnitude o estilo de vida sedentário e o consumo de dietas inadequadas.

FATORES ATENUANTES DA OBESIDADE
Segundo Vieira et al. (2016), os principais fatores que desencadeiam a obesidade
são os maus hábitos e o sedentarismo. As maiores dificuldades em mudar o quadro de
prevalência desse distúrbio são o não entendimento da criança da gravidade dessa
doença e a imprescindível ajuda dos pais, sua disponibilidade e colaboração para
mudança de hábito alimentar e adesão a atividades físicas (IZIDORO; PARREIRA,
2010 apud VIEIRA et al., 2016). Segundo Mello; Luft e Meyer(2004), a obesidade é
causa e consequência do sedentarismo, já que o sedentarismo, junto com outros fatores,
leva a obesidade, que por sua vez leva a um estilo de vida ainda mais sedentário.
Outro fator que “pesa” no surgimento da obesidade são os meios de
comunicação, influenciando no consumo de produtos industrializados pelas crianças
(ARAUJO, 2009 apud VIEIRA et al., 2016). Propagandas (cerca de 53%), tem como
teor lanches e refrigerantes e são reproduzidas no horário de programas voltadas ao
público infantil e adolescente (GRAZINO E AMANCIO, 1998, apud MELLO; LUFT;
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MEYER; 2004). Os comerciais de TV, trazendo um personagem conhecido no meio
infantil para divulgar os produtos, induz os pequeninos a fazer escolhas inadequadas de
produtos para consumo, preferindo biscoitos, bolachas recheadas, salgadinhos e
alimentos gordurosos para a composição de seu alimento escolar (MIOTTO et al, 2006
apud VIEIRA et al., 2016).
O hábito de passar horas na TV, videogame e aparelhos eletrônicos rouba o
tempo em que a criança poderia realizar alguma atividade física. Há estudos revelando
que 35% das crianças passam 5 horas ou mais assistindo TV, o que está relacionado a
prevalência da obesidade. (MELLO; LUFT; MEYER; 2004).
O fato das crianças passarem horas expostas na frente da tv, com permissão dos
pais, é resultado do baixo poder aquisitivo dos mesmos, ajudando ainda mais no
surgimento da doença. As crianças estão passando mais tempo em frente a TV do que
na escola, “sendo 23 horas semanais de estudo por 33 horas semanais de programação
televisiva’’ (FOGAÇA et al, 2014 apud VIEIRA et al., 2016).
As crianças preenchem o tempo comendo, muitas vezes na frente da TV,
comidas essas que não são saudáveis como petiscos industrializados, associado a uma
predisposição genética, são fatores fundamentais para o surgimento da obesidade nessas
crianças (CATANEO; CARVALHO; GALINDO; 2005). A modernidade, o acesso que
as crianças têm aos aparelhos eletrônicos como videogame, celulares, entre outros,
influenciam no estilo de vida sedentário, gerando ansiedade e compulsão alimentar e
causando o acúmulo de gordura (MOURA, 2010, apud VIEIRA et al., 2016).

OBESIDADE E ASPECTOS PSICOSSOCIAIS
É de suma importância de estudar aspectos psicossociais em relação a obesidade,
visto que a doença causada por fatores genéticos e endócrinos são de percentual
pequeno (ESCRIVÃO; LOPES, 1995 apud CATANEO; CARVALHO; GALINDO;
2005). Campos (1993, apud CATANEO, 2005), identificou características e
comportamentos psicológicos de obesos por hiperfagia: submissão, passividade,
infantilidade, preocupação excessiva com comida, culpa, insegurança, entre outras
coisas. No caso das crianças obesas, elas são mais infantilizadas e tem dependência
materna, além de uma baixa autoestima.
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Rotter (1996 apud CATANEO; CARVALHO; GALINDO; 2005) conceitua o
termo locus de controle, que é a percepção que o sujeito tem do controle que exercem
em relação ao que acontece em suas vidas. Existem dois tipos de locus: a interna que diz
respeito a pessoas que localizam em si mesmas o controle, e a externa que se caracteriza
pela postura do indivíduo em localizar em outro o controle sobre o que ocorre em sua
vida.
Bandura (1986 apud CATANEO; CARVALHO; GALINDO; 2005), conceitua o
termo autoavaliação. É um autoconceito que o sujeito tem sobre si mesmo. A
autoavaliação se dá pelo contato com o outro, que fornece pistas sobre seu desempenho,
e o indivíduo vive em função desse conceito que tem sobre si, podendo ser um
beneficio, se ele tem uma conceito positivo sobre si, ou negativo, se for o contrário.
A ansiedade se apresenta de duas formas: ansiedade estado e traço. A estado é
caracterizado como um estado emocional transitório onde o sujeito é acometido por
sentimentos desagradáveis de tensão e apreensão e aumento na atividade do sistema
nervoso central. Já a forma de ansiedade traço refere-se a diferenças individuais
relativamente estáveis na propensão à ansiedade. Cada sujeito possui uma tendência
específica de reagir a situações ameaçadoras. Um alto grau de ansiedade pode ter como
sintoma a obesidade, que mascara dificuldades internas, relacionais e afetivas,
requerendo um tratamento psicológico urgente (ANDRADE & GORENSTEIN, 1998
apud CATANEO; CARVALHO; GALINDO; 2005). Os resultados da pesquisa aplicada
no trabalho de Cataneo; Carvalho e Galindo (2005), revelou que não há uma
diferenciação nos níveis de locus de controle, ansiedade, autoavaliação e avaliação
comportamental entre crianças obesas e não-obesas.

ALTERNATIVAS PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DA OBESIDADE
Não há um consenso no que diz respeito a um programa de intervenção, então,
segundo o autor, o melhor caminho é a prevenção. Sobre exercícios físicos, é ressaltado
que, por ser um trabalho repetitivo, pouco lúdico e artificial, como em uma sala de
musculação, há uma baixa adesão de crianças a essa atividade. Afirma que os
programas em educação em saúde são, no momento, uma estratégia eficaz para redução
de problemas de saúde pública relacionado a má alimentação e ao sedentarismo.
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Prevenir que as crianças se tornem “de risco” para sobrepeso, evitar que as crianças de
risco adquiram sobrepeso e impedir que os problemas causados pela obesidade se
agravem, reduzindo a comorbidade.
Incorporar no currículo formal da escola, estudos sobre nutrição e hábitos de
vida saudável, podem trazer resultados satisfatórios na mudança de hábito dos adultos
por meio das crianças e dos adolescentes. Um controle de caráter legislativo, ou seja,
um controle da propaganda de alimentos não-saudáveis dirigidos ao público infantil,
também é uma das medidas de intervenção. A educação nutricional é um meio
importante pra desconstruir conceitos divulgados pela mídia e esse trabalho precisa ser
acompanhado dos pais (VIEIRA et al., 2016).
Outra medida de combate e prevenção seria a adesão de um novo estilo de vida
ligado a políticas públicas que ofereçam espaço e verba, sobretudo em lugares carentes,
para práticas de atividades físicas e lazer. A eficácia estaria juntar teoria e prática para
intervir nos quadros de obesidade, fazendo um trabalho conjunto: alimentação saudável
e prática de atividades físicas (VIEIRA et al., 2016).
Os autores estudados convergem a um mesmo pensamento: a obesidade é uma
doença que cresce no Brasil, devido aos péssimos hábitos alimentares, consumo de
alimentos industrializados, alimentação pobre em fibras e rica em gorduras; habito de
passar horas na frente da TV, videogames, aparelhos eletrônicos, entre outros,
ocasionando o sedentarismo, o que, por sua vez, gera a obesidade por haver uma
ingestão calórica maior do que o gasto calórico, e isso gera o crescimento do
sedentarismo (VIEIRA et al., 2016) do mesmo pensamento compactuam Mello; Luft;
Meyer (2004). Ademais, as propagandas nos meios de comunicação influenciando o
consumo de produtos industrializados por estarem veiculados a personagens infantis; o
mal exemplo dos pais que também influenciam as crianças, falta de espaços para o
lazer, ocasionando no tempo livre da criança utilizado para ficar dentro de casa, o que a
induz a assistir TV e a preencher esse tempo comendo (VIEIRA et al., 2016 &
CATANEO; CARVALHO; GALINDO; 2005).
Um único texto analisado aborda aspectos psicológicos. Campos (1993, apud
CATANEO;

CARVALHO;

GALINDO;

2005),

identificou

características

e

comportamentos psicológicos de obesos por hiperfagia: submissão, passividade,
infantilidade, preocupação excessiva com comida, culpa, insegurança, entre outras
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coisas. No caso das crianças obesas, elas são mais infantilizadas e tem dependência
materna, além de uma baixa autoestima. Os autores indicam ótimas intervenções:
iniciativas de prevenção nas escolas, incorporando no curriculo formal o “estudo sobre
nutrição e hábitos de vida saudável“ já na primeira década de vida, aliado a adesão da
família de um estilo de vida saudável, sendo o individuo obeso ou não (MELLO; LUFT;
MEYER; 2004 & VIEIRA et al., 2016).
Um controle de caráter legislativo, ou seja, um controle da propaganda de
alimentos não-saudáveis dirigidos ao público infantil também é uma das medidas de
intervenção. A educação nutricional é um meio importante pra desconstruir conceitos
divulgados pela mídia e esse trabalho precisa ser acompanhado dos pais (VIEIRA et al.,
2016). “É preciso evitar que informações incorretas e contraditórias alcancem
indivíduos (proteção) e, ao mesmo tempo, propiciar a esses indivíduos condições que
tornem factíveis a adoção das orientações que recebem (apoio)… e dotando áreas
carentes de recursos mínimos para a prática de atividades físicas de lazer” (MELLO;
LUFT; MEYER; 2004). O presente trabalho poderia ter sido mais eficaz no quesito a
análise artigos mais recentes e questões mais diversas que influenciam a prevenção da
doença como o aleitamento materno que não foi visto neste trabalho

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que apesar de existirem alguns estudos sobre intervenção no quadro
de obesidade, falta mobilização concreta para essa prática de intervenção acontecer,
visto que, a criança por si só não tem uma opinião formada sobre o assunto e não vai
decidir mudar seus hábitos, o que torna imprescindível a adesão dos pais nesse
processo, alterando o seu estilo de vida em casa para, assim, influenciar de forma
positiva os filhos.
A escola também tem um papel fundamental nesse processo de prevenção e
combate a doença, uma vez que tendo a consciência dos malefícios que a obesidade
poder gerar como diabetes, ansiedade, problemas cardiovasculares, baixa autoestima da
criança, entre outros fatores, deve se mobilizar todos os professores para abordar a
temática em suas aulas, visando conscientizar seus alunos da importância de uma
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alimentação saudável e da prática regular de atividades físicas, ou seja, um trabalho
multidisciplinar.
A merenda escolar, quando a tiver, deve ser balanceada nutricionalmente, dando
exemplo de comidas saudáveis na própria escola. As aulas de educação física é uma
importante ferramenta para se trabalhar a questão do desapego aos aparelhos
eletrônicos, visando uma prática pedagógica criativa, informando de forma lúdica os
alunos dos malefícios causados pela má alimentação e sedentarismo. Ademais, o
presente trabalho visa informar a importância do conhecimento da temática para
podermos intervir de forma consciente, principalmente em nossas casas, onde os
costumes são repassados aos pequeninos e, assim, mudar a realidade brasileira quanto a
este caso, como apontam estudos.
Os comerciais de TV, que influenciam as crianças a consumirem produtos
industrializados, deveriam divulgar alimentos saudáveis conscientizando sobre a
importância de cada alimento, seja frutas, verduras, legumes, etc. porém, as empresas
estão mais preocupadas com o lucro do que com a saúde da população.
A revisão sistemática dos artigos nos permitiram ter uma visão mais
aprofundada sobre a obesidade, quais são os fatores que a ocasionam, sejam eles
biológicos, sociais (comportamentais) e psicológicos; quais são os riscos de se ter a
doença e o que podemos fazer para combater e prevenir a mesma, ressaltando a adesão
de um estilo de vida saudável, não sedentário, e a uma alimentação balanceada, com
carência de produtos industrializados. Com esta revisão, esperamos contribuir na
intervenção da obesidade com conscientização de adultos que tenham crianças em casa,
para que deem bons exemplos de hábitos saudáveis.
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CAPÍTULO XXXVI
ORIGEM, DESAFIOS E ATUAÇÃO DA MEDICINA DO TRABALHO À
SAÚDE DO TRABALHADOR
Matheus Alves de Souza165; Miguel Pereira Goulart Neto166.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-36

RESUMO:
O médico e filósofo Bernardino Ramazzini é considerado o iniciador da medicina
trabalho, a qual designa-se em estudar, prevenir e tratar as doenças que emergem do
serviço ocupacional, baseando-se em alicerces técnico-científicos da Medicina, em
aplicações pessoais e coletivas, a fim de abranger os problemas de saúde/doença dos
trabalhadores ao ambiente físico e social no qual trabalham ou convivem. Neste
trabalho visa-se analisar os aspectos da medicina do trabalho à saúde do trabalhador.
Quanto a metodologia, a mesma foi realizada por meio de buscas nas bases
bibliográficas eletrônicas Cochrane Library, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), HISA,
IBECS, CUMED, BEDENF, PubMed, MEDLINE e LILACS, foram pesquisados para
análise na literatura a partir de estratégias com palavras-chave referentes à Medicina do
trabalho, Saúde do trabalhador e Medicina ocupacional. O desenvolvimento da saúde do
trabalhador remete uma acentuada interação social, incorporando um conjunto de
fatores que compreendem profissionais de saúde, gestores e pacientes. O hospital é uma
organização social amparada pelas transformações tecnológicas do mundo do trabalho e
pelos profissionais de saúde. Nesse cenário, estabelece a terapêutica hospitalar, a qual é
baseada em correções sobre os efeitos e danos das doenças e da desordem no ambiente
hospitalar, fato que tornam as questões imprescindíveis a ser seguidas criteriosamente.
Essa organização social é uma instituição que evoca o estresse como uma condição
social dos profissionais de saúde à qualidade de vida. Assim, percebe-se que a saúde
ocupacional abrange aspectos morfofisiológicos e psicológicos do indivíduo. Estas
alterações influência na saúde mental do trabalho, por meio de problemas relacionados à
organização, ou seja, valorização da função, carga, ritmo, relacionamento interpessoal,
períodos de descanso, pressão de chefia, conteúdo das tarefas, horas trabalhadas e entre
outros fatores são de causa predominante em relação aos agravos psíquicos decorrentes
da atividade laboral.
PALAVRAS-CHAVE: Medicina do Trabalho. Saúde do Trabalhador. Saúde Mental.
Medicina Ocupacional. Esgotamento Psicológico.

165 Discente do curso de Medicina da Universidade Brasil. E-mail: alves.math@outlook.com.br
166 Discente do curso de Medicina da Universidade Brasil. E-mail: netogoulart.estudos@gmail.com
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INTRODUÇÃO
A medicina do trabalho designa-se em estudar, prevenir e tratar as doenças que
emergem do trabalho. Para tal finalidade baseia-se em alicerces técnico-científicos da
Medicina, abrangendo aplicações pessoais e coletivas, para que sejam o princípio das
relações recíprocas que ligam os problemas de saúde/doença dos trabalhadores ao
ambiente físico e social no qual trabalham ou convivem (TUČEK., 2018). A medicina
do trabalho está embasada na ciência e deve recorrer a comprovadas tecnologias
disponíveis como instrumentos de trabalho. Além disso, espelha-se no humanismo
pragmático e nos aspectos de relacionamento humano, ético, jurídico trabalhista e
previdenciário. Assim, essa área é o resultado de um conjunto de ações técnicas
relacionadas com instrumentos próprios que ao concretizarem sua atuação chegam a um
resultado real, ou seja, os objetivos desejados pela sociedade (SOUTO., 2005).
Em um contexto histórico, o médico e filósofo Bernardino Ramazzini viveu no
período do século XVII e início da primeira metade do século XVIII. Este estudioso é
considerado o iniciador da medicina trabalho, pois verificou as doenças contraídas por
trabalhadores de seu tempo, como artesãos e os intelectuais da época, desenvolvendo
não apenas os aspectos de cura, mas, antecipando o período em que viveu, revelando as
primeiras medidas de promoção, proteção e prevenção para evitar essas doenças. Desta
maneira, também começou o que é conhecido como segurança e higiene ocupacional
(GOMEZ et al., 2018).
A medicina do trabalho é considerada uma das especialidades mais complexas
do setor devido à quantidade de conhecimento exigido para sua aplicação, não apenas
médico, mas de outras áreas do conhecimento, como física, química, engenharia,
economia, direito, ergonomia e entre outras (IAVICOLI., 2017). Esse fato proporciona a
capacidade de estudar a relação entre saúde do homem e do trabalho que ele faz e a
investigação das diferentes circunstâncias relacionadas ao trabalho que podem produzir
alterações na saúde do trabalhador (GOMEZ et al., 2018).
De acordo com o cenário brasileiro, o campo da Saúde do Trabalhador (ST) é
resultante de um patrimônio acumulado no âmbito da Saúde Coletiva, com raízes no
movimento da Medicina Social latino-americana e influenciado significativamente pela
experiência operária italiana. A trajetória da institucionalização da Saúde do
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Trabalhador no SUS não se constituiu em trajetória linear de implementação constante e
incremental. Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, à medida que se
avançava na inclusão mais orgânica da área de ST no SUS, os desafios para a sua
consolidação efetiva surgiam, muitas vezes, como verdadeiros obstáculos para sua
viabilização. Dessa forma, medicina ocupacional é essencialmente preventiva e social –
oferecendo segurança ao indivíduo em seu trabalho, entretanto, ainda hoje, existem
diversas dificuldades de se municipalizar as ações de ST é um entrave para a sua
consolidação no SUS (LOSARDO et al., 2019).

OBJETIVO
Analisar os aspectos da medicina do trabalho à saúde do trabalhador.

METODOLOGIA
DESIGN DE ESTUDO
O presente estudo trata-se de uma Revisão Sistemática em relação aos aspectos
da medicina ocupacional, seguido de seus diversos dilemas encontrados no cenário
brasileiro. Os critérios de inclusão foram artigos somente no idioma em inglês, ano de
publicação no período de 2010-2020 e artigos disponíveis na íntegra, com descrição do
seu contexto histórico e sua aplicação atual, sendo excluídos os artigos que não
atendiam aos critérios estabelecidos.
A pesquisa foi realizada no período de 2020/1 a 2020/2. Após critérios de
pesquisa literária, foi utilizado os Termos MeSH citados em “Estratégias de pesquisa”,
sendo comparados 47 estudos e submetidos à análise de elegibilidade e, posteriormente,
31 estudos foram selecionados para avaliação criteriosa, seguindo as regras de revisão
sistemática – PRISMA (Moher et al., 2010).

FONTES DE DADOS E ESTRATÉGIA DE PESQUISA
Por meio de buscas nas bases bibliográficas eletrônicas Cochrane Library,
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), HISA, IBECS, CUMED, BEDENF, PubMed,
MEDLINE e LILACS, foram pesquisados para análise na literatura a partir de
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estratégias com palavras-chave referentes à Medicina do trabalho, Saúde do trabalhador
e Medicina ocupacional. Além disso, a estratégia utilizou operadores booleanos “AND”
e “OR” (medicina do trabalho OR medicina ocupacional AND saúde do trabalhador).
Os títulos e os resumos foram examinados em todas as condições.

DESENVOLVIMENTO
ORIGEM E EVOLUÇÂO DOS MOVIMENTOS TRABALHISTAS NO BRASIL
Os movimentos trabalhistas surgem no mundo ocidental, ao decorrer do século
XVIII, na Inglaterra durante a Revolução Industrial. Esse grupo lutava a favor da
atenção e assistência à saúde dos trabalhadores. Os rumores desta luta a favor dos
direitos dos funcionários espalharam o desejo de conquista em diversos países, como no
caso do Brasil. Ao decorrer dos anos 70, o movimento trabalhista instalou-se no cenário
brasileiro durante o processo de reorganização social, o fim da ditadura militar e o
período de redemocratização no país. Dessa forma o apoio dos trabalhadores e dos
sindicatos influenciados pelo “novo sindicalismo” e as formulações teóricas
impulsionaram e garantiram as ações da saúde do trabalhador (DIAS et al., 2005).
Ao passar dos anos, a saúde do trabalhador incorporou-se nas ações do SUS. De
início, em 1990, por meio da Lei Orgânica da Saúde (LOS, nº 8080, artigo 6º), a qual
confere a direção nacional do SUS a responsabilidade de coordenar a política de saúde
do trabalhador. Também, é de responsabilidade da LOS a orientação a execução das
ações voltadas à saúde do trabalhador. Esse critério é embasado no parágrafo 3º do
artigo 6°, o qual remete que o conjunto de atividades que se destina, por meio das ações
de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e a proteção da saúde do
trabalhador, assim como visa a recuperação e a reabilitação dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
Em seguida, surgiram regulamentações que visam a saúde do trabalhador. Um
exemplo é portaria 3908/GM, de 30 de outubro de 1998. Essa ação ficou conhecida
como Norma Operacional de Saúde do Trabalhador-NOST/SUS. Dessa maneira,
surgiram atribuições e responsabilidades para orientar e instrumentalizar as ações de
saúde do trabalhador rural e urbano, consideradas as diferenças entre homens e
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mulheres, a serem desenvolvidas pelas secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios. (saúde do trabalhador – história – GOV)

UM

POUCO

DA

LEGISLAÇÃO

TRABALHISTA

NO

CONTEXTO

BRASILEIRO
As Normas Regulamentadoras (NRs), foram inseridas na Legislação Trabalhista
ao decorrer do ano de 1978. A NR nº 7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam
trabalhadores como empregados. Esse fato é explícito pelo Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, o qual é um procedimento legal estabelecido
pela Consolidação das Leis do Trabalho, no Brasil, visando proteger a saúde dos
trabalhadores (BRASIL., 2005).
De acordo com a promoção e preservação da saúde enumerou-se atribuições e
exames médicos periódicos (EMPs), destinados aos trabalhadores. Sua composição é
realizada a partir de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame
físico e mental. Além disso, executa-se exames complementares, realizados de acordo
com os termos específicos da NR e seus anexos. A periodicidade para a realização dos
exames está relacionada com a atividade desenvolvida e com o risco ocupacional a que
os trabalhadores estão submetidos, além de diversos fatores como no caso da idade e
comorbidades (BRASIL., 2004).
O Serviço Público Federal definiu que os exames periódicos se tornaram
obrigatórios e foram normatizados para os servidores públicos, através do Decreto nº
6.856, de 25 de maio de 2009. Dessa forma, vale ressaltar o artigo número 2°, o qual
deixa explícito que a realização de exames médicos periódicos tem como objetivo,
prioritariamente, a preservação da saúde dos servidores, em função dos riscos existentes
no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais. Além disso, o
artigo número 9º embasa que os dados dos exames periódicos comporão prontuário
eletrônico, para fins coletivos de vigilância epidemiológica e de melhoria dos processos
e ambientes de trabalho, sendo garantido o sigilo e a segurança das informações
individuais, de acordo com o previsto em normas de segurança expedidas pelo Conselho
Federal de Medicina (BRASIL, 2012).
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SAÚDE MENTAL: PROFISSIONAL DE SAÚDE E TRABALHADOR
O desenvolvimento da saúde do trabalhador abrange uma acentuada interação
social, incorporando um conjunto de fatores que compreendem profissionais de saúde,
gestores e pacientes. Essa interação é determinada pelas condições de trabalho e fatores
humanos que podem influenciar os resultados dos serviços e segurança do paciente
(OLIVEIRA et al., 2016). Segundo Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde
não relata apenas a ausência de enfermidades. Essa abordagem abrange aspectos de bem
estar físico, mental e social, e entre os fatores que interferem na saúde tem-se as
condições de trabalho estressantes, relações toxicas dentro do âmbito trabalhista,
exclusão social, agressão verbal, violação dos direitos humanos (GAINO et al., 2018).
Dessa maneira, a saúde mental é explícita em seu completo estado de bem-estar,
relacionando os diversos fatores e, particularmente, o cenário psicológico com ações
desempenhadas no âmbito social, especialmente no ambiente de trabalho (BRAGA et
al., 2019).
Sendo assim, o Sistema Único de Saúde produziu instrumentos para o campo da
saúde mental e da reforma psiquiátrica. Fato que promoveram discussões sobre
desrespeito aos direitos humanos em relação as doenças mentais e o processo social.
Dessa forma, a Rede de Atenção à Saúde foi estabelecido pelo decreto nº 7.508 / 11,
que é regulamentado pela lei 8.080 / 1990, a qual possui como rede temática a Rede de
Atenção Psicossocial que foi instituída e regulamentado pela Portaria Ministerial 3.088 /
2011. Essa ação visa promover a saúde mental, garantindo o cuidado centrado no
trabalhador e nas práticas de serviços (NÓBREGA et al., 2017).
No cenário internacional, vale a pena destacar, o estudo alemão, o qual refere a
percepção dos trabalhadores, sendo de suma importância para a saúde mental.
Enquanto, o filósofo escravo Epicteto disse: “Percepção é verdade porque é nisso que as
pessoas acreditam” (MUSCHALLA et al., 2016). A partir disso, passaram a considerar
as percepções autorreferidas no local de trabalho como indicadores de ansiedade no
âmbito trabalhista (OCCUPATIONAL MEDICINE et al., 2020).
A recente pesquisa baseou-se na descrição do trabalho e sua correlação com o
transtorno de ansiedade de trabalho em uma população trabalhadora alemã. Sendo
assim, descobriram que os funcionários com ansiedade no ambiente de emprego
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descreviam seu

local de ocupação significativamente mais negativo do que os

trabalhadores sem ansiedade no trabalho. O tipo de reclamação tem relação direta ao
tipo específico de atividade. Portanto, com a aplicação de relatórios sobre encargos no
local de trabalho podem indicar este tipo de transtorno e, além disso, promover
avaliações adicionais e aprofundadas. Desse modo, há evidência de que falar e ouvir os
trabalhadores é uma habilidade essencial para os profissionais de saúde ocupacional
(OCCUPATIONAL MEDICINE et al., 2020).

MEDICINA DO TRABALHO E SUA IMPORTÂNCIA NO APRENDIZADO
DAS CIÊNCIAS MÉDICAS:
Em 1962, no Brasil, o ensino da Medicina do Trabalho passa a ser reconhecido
como parte integrante do currículo mínimo dos cursos de Medicina (Parecer 216 do
Conselho Federal de Educação). Ainda assim, a maioria das escolas de ciências médicas
deixam de ministrar em suas grades curriculares disciplinas ou matérias relacionadas à
medicina do trabalho, à saúde ocupacional ou do trabalhador (KAWAKAMI et al.,
2011). Além disso, quando ministrado, os termos mais abordados dizem respeito aos
aspectos legais e aos riscos ocupacionais clássicos, deixando os acadêmicos distantes da
realidade do trabalho (DIAS et al., 2001).
A ideia é fazer com que o futuro médico, ao atender o cliente trabalhador, não
deixe de indagar sobre a ocupação do mesmo e, passe a considerar, o ambiente ou as
condições de trabalho como prejudiciais para uma doença comum ou mesmo,
desencadeador de uma doença do trabalho. Portanto, o profissional de saúde deve
conhecer o trabalho descrito por seu paciente em múltiplos aspectos, incluindo o modo
como ele é executado, assim como o ambiente em que é realizado – atendendo a questão
interdisciplinar desta especialidade médica (LUCCA et al., 2012).

MEDICINA DO TRABALHO: UM OLHAR CLÍNICO NA PRÁTICA MÉDICA
O hospital é uma organização social amparada pelas transformações
tecnológicas do mundo do trabalho e pelos profissionais de saúde. Nesse cenário,
estabelece a terapêutica hospitalar, a qual é baseada em correções sobre os efeitos e
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danos das doenças e da desordem no ambiente hospitalar, fato que tornam as questões
imprescindíveis a ser seguidas criteriosamente. Essa organização social é uma
instituição que evoca o estresse como uma condição social ao seu uso e necessidades da
vida. Dessa forma, de acordo com essa circunstância, vale a pena ressaltar, a Medicina
do Trabalho como uma área de contribuição a qualidade de vida aos profissionais de
saúde (SANTOS et al., 2010).
Ao decorrer dos anos, com as profundas transformações implementadas nos
locais de trabalho, passou a ser exigido uma maior eficiência do sistema ocular e da
coordenação dos movimentos oculares, progressão esta que tem mobilizado o interesse
crescente na investigação em Ergoftalmologia – o Comité Científico da Comissão
Internacional para a Saúde Ocupacional (International Commission on Occupational
Health – ICOH) define o alvo de investigação como a área científica que visa a analisar,
avaliar e projetar sistemas de trabalho referentes à relação entre o trabalho e o
desempenho visual (PICCOLI et al., 2003).
Como exemplo de investigação em ergoftalmologia, tem-se a especialidade do
médico oftalmologista, sendo este composto por várias atividades que implicam em
esforço visual. Entre as mais frequentes com condicionamento do ar destacam-se: o
trabalho com o computador, com a lâmpada de fenda, com o microscópio cirúrgico e os
atos médicos com elevada responsabilidade, que podem ser realizadas, como o gabinete
escuro/pouco iluminado. Portanto, houve o interesse no estudo da astenopia
ocupacional, sendo esta considerada como fadiga visual. Desse modo, um estudo
realizado no Hospital Universitário de Lisboa, constatou-se a existência de uma elevada
prevalência de fadiga visual sentida pelos médicos oftalmologistas frequentes no final
de um dia de trabalho, sendo totalizado em 92,6% (DZHODZHUA et al., 2017).
Em análise da área médica relacionada a anestesiologia sabe-se que o
profissional é caracterizado por tomadas rápidas de decisões, pois neste setor há
situações críticas que precisam ser feitas com eficiência e de forma segura a fim de
estabelecer um trabalho prudente e com máxima excelência. Essa atuação trabalha com
atendimentos de emergência, situações estressantes que exigem um estado pleno
vigilância como no caso da responsabilidade de monitorar as funções vitais dos
pacientes em grandes traumas, paradas cardíacas, procedimentos cirúrgicos de
emergência e em períodos de pós-operatório, ou seja, os anestesiologistas permanecem
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em estado de atenção pois executam ações que ameaçam, diretamente, a vida dos
pacientes. Dessa forma, a citações de que esta especialidade promove elevados níveis de
sofrimento psíquico, estresse, insatisfação com o trabalho e até a síndrome de
esgotamento profissional (NYSSEN et al., 2003).
De acordo a autora Gabriela Oliveira Andrade em sua obra, Transtornos mentais
e do comportamento relacionados ao trabalho em médicos anestesiologistas, mostra-se a
devida insatisfação com o trabalho dos anestesiologistas. Dentre essas queixas, vale a
pena ressaltar os seguintes aspectos: a falta de reconhecimento da atividade profissional,
o grande número de horas e a falta de regularidade das horas trabalhadas, o padrão de
trabalho definido por outros especialistas pelo fato de trabalhar em equipe, os baixos
salários, as poucas perspectivas de ascensão profissional e a difícil organização do
tempo de trabalho.
Além disso, cita a relação dos transtornos mentais relacionados ao trabalho,
menciona-se a poluição sonora no ambiente das salas de operações, mesmo em níveis
que não produzam perda auditiva, geram um certo grau de irritabilidade e alterações de
humor. Por fim, vários aspectos do trabalho do anestesiologista são importantes para a
compreensão das relações entre saúde mental no trabalho, organização do trabalho e
bem-estar social (ANDRADE et al., 2015).
Em análise ao trabalho realizado pela autora Norma Helena Rodríguez
Hernández, no mês de maio de 2016, percebe-se que houve a execução de uma pesquisa
com o auxílio da escala de Maslach (Maslach Burnout Inventário), onde foram
estudados 42 médicos

residentes de especialidades médico-cirúrgicas distintas,

matriculados nos Hospitais Universitários da UNAN Manágua – Universidad Nacional
Autónoma da Nicarágua (UNAN) campus de Manágua e Leão. A partir desta passaram
a determinar a prevalência da Síndrome de Burnout na equipe de médicos residentes –
permitindo uma melhor compreensão do fenômeno, a fim de identificar estratégias de
prevenção (HERNÁNDEZ et al., 2016).
Síndrome de Burnout geralmente ocorre entre os profissionais de serviço social,
resultado do estresse diário de cuidar de pessoas e passa a ser definida como um
distúrbio ou resposta adaptativa inadequado ao estresse crônico caracterizado por
acentuada exaustão física e/ou psicológico, conhecido como exaustão emocional, um
alto nível de despersonalização, os pacientes são vistos como meros casos, o que
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manifesta-se em uma resposta fria e impessoal a eles e, falta de conquista ou realização
pessoal no trabalho (MEDEIROS-COSTA et al., 2017). Essa condição foi considerada
responsável pela alta taxa de absenteísmo, queixas de negligência médica e baixo
desempenho de trabalho (RODRIGUES et al., 2017).
De acordo com as diretrizes da UNAN, os residentes trabalham em média 12
horas por dia, além de aproximadamente 8 plantões de 24 horas mensais, dependendo
do hospital e da especialidade. Porém, com os dados da pesquisa sabe-se que o número
de horas de trabalho contínuas no hospital de residência chega a 33 horas em cerca de
45% dos 42 residentes (HERNÁNDEZ et al., 2016).
Nota-se que a prevalência referente a síndrome de Burnout foi de 50% de acordo
com a amostra composta pela equipe profissional de médicos residentes que cursam do
segundo ao quarto ano de especialidades médico-cirúrgicas. Uma das recomendações da
UNAN é a inclusão de programas para prevenção que estabeleçam avaliações de saúde
mental pelo menos uma vez por ano, para prevenir, detectar e tratar oportunamente essa
psicopatologia (HERNÁNDEZ et al., 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na revisão sistemática, pode-se notar uma evolução gradual da
Medicina Ocupacional, desde seus primórdios até os dias atuais, a qual está amparada e
efetivada por meio de legislação brasileira. Percebe-se, portanto, que a área tem como
objetivo prevenir doenças e promover o bem-estar entre os profissionais de saúde. Cabe
aos que executam esta especialidade: ser capaz de avaliar a adequação dos funcionários
ao trabalho, além de diagnosticar e tratar doenças e lesões ocupacionais, estar atualizado
a respeito dos métodos de reabilitação, educação em saúde, leis e regulamentos
governamentais sobre saúde no local de trabalho – gerenciando a prestação de serviços
de saúde.
A investigação do conceito de saúde mental para profissionais atuantes em
diferentes serviços da rede de saúde pública baseia-se em circunstâncias de bem-estar,
integralidade do ser humano e determinação social do processo saúde-doença. Esses
fatores, promovem discussões sobre o conceito de saúde mental e implementam
estratégias para aproximar os profissionais dos diferentes serviços numa perspectiva de
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rede, a qual é efetiva para ampliar a discussão e consolidar uma perspectiva mais
ampliada de saúde nos diferentes campos do cuidado e na própria comunidade. Dessa
forma, a saúde mental é explícita em seu completo estado de bem-estar, relacionando os
diversos fatores e, particularmente, o cenário psicológico com ações desempenhadas no
âmbito social, especialmente no ambiente de trabalho.
A partir da revisão elaborada a respeito da especialidade medicina do trabalho à
saúde do trabalhador, têm-se a consolidação de que a saúde ocupacional abrange
aspectos morfofisiológicos e psicológicos do indivíduo. Sendo assim, estes passam a ser
deveres de conhecimento do profissional de saúde, onde a questão de saúde mental
ganha o maior destaque. Ao estudar a saúde mental no trabalho, observa-se que
problemas relacionados à organização, ou seja, valorização da função, carga, ritmo,
relacionamento interpessoal, períodos de descanso, pressão de chefia, conteúdo das
tarefas, horas trabalhadas e entre outros fatores são de causa predominante em relação
aos agravos psíquicos decorrentes da atividade laboral (SELIGMANN-SILVA et al.,
2007).
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CAPÍTULO XXXVII
PERFIL DOS CASOS DE HIV/AIDS EM GESTANTES NO ESTADO DA
PARAÍBA
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RESUMO:
Este trabalho teve como objetivo apresentar o perfil epidemiológico dos casos de
HIV/aids em gestantes no estado da Paraíba no ano de 2007-2017. Trata-se de um
estudo epidemiológico descritivo com abordagem quantitativa realizado no site do
DATASUS, nas bases de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN). Foram incluídos os dados de gestantes residentes no Estado da Paraíba, que
foram notificadas no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2017. O estudo foi
desenvolvido no período de março a abril de 2020, após aprovação da banca
examinadora. Por ser um estudo realizado com fontes de dados públicos da Secretaria
Estadual de Saúde da Paraíba, não foi necessária apreciação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa. Os resultados mostram o ano de 2013 com o maior número de casos
diagnosticados, sendo 133 no total de gestantes com HIV e maior número de gestantes
que realizaram pré-natal. Atribui-se a elevação do número de casos e a consequente
diminuição nos anos seguintes a ampliação do acesso à testagem e a garantia do
tratamento para todos. Dos 741 casos de HIV/aids em gestantes, notificados no sistema
de 2007 a 2017, sobre a evolução da gestação, nasceram vivos 399 bebês, ocorreram
registros de 16 natimortos e 11 abortos. Chama atenção 377 casos ignorados ou em
branco. Contudo, é possível observar a importância da pesquisa epidemiológica, pois
nos permitem identificar populações e fatores de risco e combatê-los de maneira mais
efetiva, mostrando assim a importância da testagem e a garantia do tratamento da TV.
Tendo em vista que essa temática vem crescendo constantemente em nosso país, pois a
falta de informação da população de baixa renda ainda é escassa, como também a
disseminação do assunto.
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia. HIV. AIDS. Gestantes.
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INTRODUÇÃO
O vírus da imunodeficiência humana (HIV) atinge o sistema imunológico,
enfraquecendo a defesa do organismo contra infecções e alguns tipos de câncer. Como o
vírus destrói e prejudica as funções das células imunes, os indivíduos portadores,
tornam-se gradualmente imunodeficientes. A síndrome da imunodeficiência adquiria
(aids) é a forma mais avançada da doença, no contexto da não utilização dos
medicamentos antirretrovirais, e pode demorar até 15 anos para se manifestar
dependendo do indivíduo. A transmissão do HIV se dá pelo contato com fluidos
contaminados de indivíduos infectados como sangue, leite materno, sêmen e secreções
vaginais (OMS, 2017).
Na década de 80, surgiram os primeiros casos de HIV no Brasil, e acreditava-se
que essa contaminação só atingia grupo de risco como prostitutas, hemofílicos,
homossexuais e dependentes químicos, porém, essa contaminação acabou atingindo
mulheres entre 20 e 34 anos que eram conhecidas como o grupo de feminização. Essa
contaminação tornou-se preocupante, pois, essas mulheres encontravam-se em idade
fértil e com isso o risco de transmissão vertical aumentava (GRECO, 2016).
O índice de mulheres infectadas pela aids, vem aumentando gradativamente a
nível mundial, com prevalência de infecção em casais heterossexuais (GUANABARA
et al., 2014). Essa condição vem favorecendo o aumento de gestantes contaminadas pelo
vírus do HIV, tendo como consequência a transmissão vertical, que é responsável por
90% dos casos de aids em menores de 13 anos (LIMA et al., 2014). Cerca de 1,4
milhões de mulheres com HIV engravidam, e sem o tratamento adequado as chances de
transmissão através da gravidez, parto ou amamentação é de 15% a 45%. No entanto, a
administração correta dos antirretrovirais para as mães e crianças durante o período de
infecção, diminui esse risco para um pouco mais de 1% (UNAIDS, 2015).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) em 2000 e 2015,
houve um declínio bruto das taxas de natalidade e fecundidade da população, posto que
a variação da taxa de natalidade, no ano 2000 foi de 20/1000 habitantes, e no ano de
2015 registrou-se 14/1000 habitantes. E registrou-se também uma redução da
mortalidade em 2000 e 2015, de 6,67/1000 habitantes para 6/1000 habitantes (IBGE,
2017).
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Em 2017 no Brasil, foram detectados aproximadamente 43.000 novos casos de
HIV e aproximadamente 38.000 casos de aids, tudo isso notificados no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), declarados no Sistema de Informações
sobre Mortalidade (SIM) e registrados no Sistema de Informação de Exames
Laboratoriais (SISCEL) e Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).
No período de 2014 a 2017, houve uma redução de mortalidade de indivíduos
portadores de HIV no Estado da Paraíba de 3,4/100.000 habitantes para 3,1/100.000
habitantes. Especificamente em relação às gestantes infectadas pelo HIV, de 2000 a
2018 foram notificadas aproximadamente 117.000 gestantes onde quase 8.000 foi só no
ano de 2017, e esse aumento é devido a implementação dos testes rápidos distribuídos
pela Rede Cegonha (BRASIL, 2018).
Mulheres grávidas e crianças se caracterizam como um grupo de risco, sendo
susceptíveis ou mais severamente afetadas por doenças infecciosas. As gestantes são
consideradas uma população especial devido às alterações do desequilíbrio fisiológico
do organismo, no qual incluem alterações endócrinas, psíquicas e imunológicas. Além
disso, mulheres grávidas costumam ter relações sexuais desprotegidas, pois não
precisam evitar concepção, com isso estão mais expostas a contrair infecções como o
HIV (ABBAS et al., 2015; ROITT, 2013).
As consequências para gestantes com HIV são inúmeras, pois interferem tanto
no biológico quanto no psicológico. Nesse contexto não só a gestante, mas a mulher
portadora se HIV, vivencia diversas situações de medo, preconceito, estigma e
sofrimento (BRINGEL et al., 2015). Esses fatores interferem na expectativa da gestante
com relação à maternidade, interferindo nas relações com seus parceiros, familiares e
pessoas próximas, havendo, até mesmo, indecisão de prosseguir com a gravidez ou
realizar o aborto (VILLELA; MONTEIRO, 2015).
Muitas jovens têm início na vida sexual precocemente, e geralmente com
múltiplos parceiros, grande parte dessas jovens buscam o serviço de saúde para
diagnóstico precoce, prevenção das IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis)
como a aids e diagnósticos de gravidez (MACIEL; BIZANI, 2014).
Um estudo realizado no Estado da Paraíba, mostra que as gestantes portadoras
do HIV, além da baixa escolaridade, são jovens, desempregadas ou com empregos de
baixa remuneração. Nesse estudo 53% das gestantes, tinham faixa etária de 20 a 29

423

anos, 50% eram donas de casa e 68% se autodeclaravam pardas (FILGUEIRAS et al.,
2017).
Devido à diversidade encontrada no País e as modificações que a epidemia vem
sofrendo, principalmente relacionada ao aumento do número de mulheres soropositivas
para HIV, justifica-se a necessidade do conhecimento do perfil socioeconômico das
populações infectadas, a fim de auxiliar o planejamento local das ações de saúde
pública. Portanto, é relevante destacar a importância de estudos e informações sobre a
epidemiologia do HIV/aids em gestantes, pois, aprimoram-se e aumentam-se estratégias
de prevenção e assistência adequadas para o perfil de cada região, tanto no pré-natal
quanto no puerpério para um controle mais efetivo desse agravo.
Diante desse contexto surgiu o seguinte questionamento: Qual o Perfil
epidemiológico dos casos de HIV/aids em gestantes no estado da Paraíba?. Para tanto,
objetivou-se apresentar o perfil epidemiológico dos casos de HIV/aids em gestantes no
estado da Paraíba de 2007 a 2017.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo de abordagem quantitativa com
utilização de dados secundários. A epidemiologia descritiva analisa a incidência e/ou
prevalência de uma doença associando-a com características como cor, idade, sexo,
escolaridade, entre outras. Desta forma, o pesquisador pode identificar situações e/ou
grupo de risco e identificar possíveis problemas futuros. O estudo descritivo tem como
finalidade avaliar as distribuições das doenças de acordo com tempo, lugar e
característica de cada indivíduo (COSTA, 2012).
O estudo foi desenvolvido em João Pessoa, Paraíba, especificamente no site do
DATASUS, nas bases de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN). A população do estudo foi composta por dados de HIV/aids em mulheres
disponíveis no site e nas bases de dados supracitadas e a amostra foi composta por
dados de HIV/aids em gestantes. Foram incluídos os dados de gestantes residentes no
Estado da Paraíba, notificadas no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2017.
O instrumento de coleta de dados foi um formulário, estruturado de acordo com
os objetivos da pesquisa. Segundo Marconi e Lakatos (2011), o formulário é um dos
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instrumentos essenciais para a investigação social cujo sistema de coleta de dados
consiste em obter informações diretamente do entrevistado.
A coleta de dados foi realizada após aprovação do projeto de pesquisa pela
banca examinadora no período de março e abril de 2020. Inicialmente foi realizado
consulta no site do DATASUS, nas bases de dados do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), em seguida foram preenchidos os formulários de
coleta de dados para posterior agrupamento. Os

dados

foram

analisados

estatisticamente, com o auxílio do programa Microsoft Office Excel. Foram construídos
gráficos e tabelas, analisados e discutidos à luz da literatura pertinente.
Por se tratar de um estudo realizado com fontes de dados públicos da Secretaria
Estadual de Saúde da Paraíba, não foi necessária apreciação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa. Porém, ressalta-se que seu desenvolvimento ocorreu conforme a Resolução
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e a Resolução COFEN Nº 564/2017, que trata
da ética em pesquisa que envolve seres humanos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Serão apresentados e discutidos os dados referentes aos casos de HIV/aids em
gestantes no estado da Paraíba, diagnosticados de 2007 a 2017, destacando informações
sobre o número de casos por ano, pré-natal e evolução da gestação.

Gráfico 1 – Número de casos de HIV/aids diagnosticados em gestantes na Paraíba de 2007 a 2017.
FONTE: SINAN, 2018.
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Conforme o gráfico 1, o ano que apresentou o maior número de casos
diagnosticados de gestantes com HIV, foi 2013. E o menor número de casos foi em
2009. Atribui-se a elevação do número de casos e a consequente diminuição nos anos
seguintes, à ampliação do acesso a testagem e a garantia do tratamento para todos.
O Ministério da Saúde em 2013, efetivou uma campanha “garantia do
tratamento para todos”, visando a redução da doença independentemente da quantidade
de vírus e da situação imunológica do paciente. Nos últimos quatro anos, a taxa de
mortalidade pela doença passou de 5,7 óbitos/100 mil habitantes em 2014 para 4,8
óbitos/100 mil habitantes em 2017. Após o lançamento houve uma redução nos casos
(BRASIL, 2019).
Conforme dados do Boletim epidemiológico sobre HIV/aids na Paraíba (2019),
do ano de 2017 para 2018, observou-se um aumento na taxa de detecção de HIV em
gestantes em 12 das 16 Regiões de Saúde. Em 2019, registrou-se até outubro 62 casos
de HIV em gestantes, redução de 28,7%, quando comparado com 2018 em igual
período. Em 2019, os municípios com maior número de casos foram João Pessoa e
Santa Rita na 1ª região e Itapororoca e Mamanguape na 14ª região (BRASIL, 2019).
No estudo de Silva et al. (2016), no estado de Alagoas, de 2,5 por 1.000 nascido
vivos no ano de 2015, observou-se uma proximidade com a média nacional, essa
avaliação foi composta por gestantes com HIV/aids, cujo os casos foram notificados do
ano de 2007 até 2015, durante esse período constatou-se 773 casos de gestantes
infectadas.
Em estudo realizado por Lima (2017), em hospital de referência de MossoróRN, os casos de HIV apresentados pelas gestantes, foram crescentes de 2007 a 2011,
passando de 20 para 70 casos, manteve-se proporcional até 2013 e apresentou queda de
37 casos em 2014, por outro lado, na Paraíba não houve estabilidade nos dados. Em
relação a esse aumento, o estado de Alagoas, cresceu no número de casos no período de
2007 a 2015.
Já no estudo realizado por Souza et al (2016), mostra que das 33 mulheres
investigadas, 60,6% já tinham um conhecimento prévio sobre sua sorologia antes da
gravidez, elas relatam que tiveram seus filhos depois de terem sido infectadas pelo HIV.
O Ministério da Saúde preconiza que as testagens e os acolhimentos são importantes
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nessa fase do pré-natal, pois permite a redução dos riscos de transmissão vertical do
HIV.
O Ministério da Saúde, tem um olhar de integralidade em suas ações, realizando
métodos como a prevenção combinada onde pode ser feito o uso de diversas abordagens
aplicadas em múltiplos níveis, para conseguir resolver as necessidades e desafios de
determinados públicos e formas variáveis da transmissão, essas estratégias podem ser de
forma comportamental, biomédica e estrutural, podendo assim avaliar o indivíduo em
sua totalidade (BRASIL,2017a).
Sabe-se que o tratamento adequado e antecipado, pode obter melhores resultados
em termos de controle da infecção materna e de profilaxia da transmissão desse vírus,
nos casos em que a mãe segue todas as terapêuticas recomendadas.
Outras estratégias abordadas pelo Ministério da Saúde são: análise do território;
realização de diagnósticos; e caracterização, sendo possível iniciar a construção e
implementação das linhas de cuidado que compõem a prevenção combinada. Destaca-se
que por mais criteriosos que sejam o diagnóstico e a especificidade do território, essas
estratégias não podem jamais prescindir da participação e controle social no
acompanhamento da implementação das ações de Prevenção Combinada do HIV
(BRASIL, 2017b).
Segundo o plano estadual da Paraíba para controle do HIV/aids 2016-2019,
desde o surgimento da terapia antirretroviral combinada (TARV) e da disponibilização
de marcadores biológicos, como CD4+ e carga viral, para o monitoramento de sua
progressão, houve uma melhora significativa nas taxas de morbidade e mortalidade nas
pessoas que vivem com HIV e aids (BRASIL, 2016a).
Nesse cenário, destaca-se que uma vez diagnosticado o HIV em gestantes,
objetiva-se não só evitar o adoecimento da futura mãe, mas também preservar a
gestação e a saúde do bebê com medidas de monitorização, investigação e profilaxia
quando necessário. Filgueiras et al. (2017) destacam a disponibilização de testes
rápidos, exames sorológicos, antirretrovirais, inibidor de lactação e o leite substituto do
leite materno, financiados pelo SUS, devendo ser disponibilizados às gestantes como
prevenção da transmissão vertical.

427

Tabela 01 – Dados referentes à realização do pré-natal de gestantes diagnosticadas com HIV/aids na
Paraíba de 2007 a 2016.
Ano

Ign/Branco

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1
4
1
7
11
20
30
9
5
3

Sim

Não

Total

46
43
36
67
63
61
100
49
72
73

2
2
1
1
6
3
3
3
3
3

49
49
38
75
80
84
133
61
80
79

91
610
27
728
Total
FONTE: SINAN – Ausência do ano seguinte (2017) devido a falta do valor no banco de dados.

O período pré-natal é uma época de preparação física e psicológica para o parto
e para a maternidade e, como tal, é um momento de intenso aprendizado e uma
oportunidade para os profissionais da equipe de saúde, desenvolver a educação como
parte do processo de cuidar. Durante o pré-natal os testes rápidos são realizados de
acordo com o Ministério da Saúde, onde as testagens são feitas no primeiro trimestre ou
na primeira consulta pré-natal, repetindo-a no terceiro trimestre. São essenciais para a
gestante, pois mostrará um fator decisivo para o diagnóstico e o tratamento devido
(ACOSTA; GONÇALVES; BARCELLOS, 2016).
De acordo com os dados expostos na tabela 1, observa-se que o ano de 2013 se
destaca mais uma vez, pois apresenta o maior número de gestantes com HIV/aids, que
realizaram pré-natal. Ressalta-se que os dados referentes ao ano de 2017, não foram
inseridos nessa tabela por não terem sido atualizados no SINAN até o momento da
coleta dos dados da presente pesquisa.
Os dados do Ministério da Saúde também apontam ter ocorrido uma mudança de
comportamento entre gestantes com HIV. O índice de mulheres que engravidam
sabendo que têm o vírus superou a taxa de mulheres que são diagnosticadas no prénatal.
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Em 2010, 36% sabiam que tinham o vírus, enquanto 54% conheceram seu status
na gravidez. A proporção se inverteu desde então: em 2018, 61% engravidaram cientes
do HIV e 31% foram diagnosticadas no pré-natal. A educação em saúde permite
orientar a mulher a entender que a carga viral indetectável permite a gestação sem risco
de TV (LANGENDORF et al., 2016).
O número de detecção dos casos pelo HIV no período gestacional no país revela
tendência de aumento nos últimos 10 anos, tendo um valor de 2,7 por 1.000 nascidos
vivos no ano de 2015. As diferenças nas taxas são vistas em várias regiões. As regiões
Norte e Nordeste mostram progresso nas taxas de 2015 a 2016 nos casos, enquanto a
região Sul apresentou a maior taxa de detecção em todo o período, com valor 2,2 vezes
maior que a do país em 2015 (DOMINGUES et al., 2018a).
Os dados oficiais no Brasil mostram que a maioria das gestantes diagnosticadas
com HIV desde o ano 2000, eram em sua maioria pretas ou pardas (61,7%), tinham
entre 20 e 29 anos (53,9%) e eram analfabetas ou tinham até 8ª série incompleta
(42,4%). Essa análise de dados realizada foi em 2014, contudo um número alto de
óbitos em 42,3% nas etnias, sendo possível um olhar para os negros, pois se mostra
expressiva com proporção alta em mulheres com 15,7% dos casos.
A competência dos profissionais e a tomada das medidas de intervenções de
acordo com o diagnóstico a ser encontrado, acarreta a diminuição da transmissão
vertical da doença, pois a maioria ocorre durante o trabalho de parto com 65%. A taxa
de transmissão vertical do HIV de mãe para filho sem qualquer tratamento durante a
gravidez, parto ou a amamentação varia de 25% a 30% (LANGENDORF et al., 2016).
No estudo Feito por Araújo, Monte, Haber (2018), em uma Estratégia Saúde da
Família de Ananindeua, estado do Pará, Brasil, em 2015, apresentou-se 95,1%
realizaram pelo menos um exame durante o pré-natal. Em um hospital distrital do
município de Fortaleza-CE, no período gestacional, entre os meses de janeiro a outubro
de 2011, as mulheres faziam a sua rotina de consulta com regularidade, sendo assim,
possível detectar e começar o tratamento precoce.
A grande parte das mulheres gestantes com HIV, são jovens, com o ensino
médio incompleto e muitas delas solteiras e só procuram o atendimento quando já estão
neste quadro. Os testes de HIV são realizados de forma rotineira no pré-natal, pois elas
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estão sendo conscientizadas da importância da prevenção. Essas descobertas em alguns
casos são reveladas no período da gravidez (ARAÚJO; MONTE; HABER, 2018).
Os procedimentos dos testes de HIV são realizados na atenção primária de
acordo com o que diz o MS, onde o local precisa ter atributos, de uma sala reservada e
com garantia de privacidade, além da geladeira, de preferência exclusiva, para
armazenamento dos testes (BRASIL, 2017a).
O pré-natal pode ser um meio de revelar o diagnóstico do parceiro desta mulher
e, portanto, a necessidade deste também se submeter ao acompanhamento
multiprofissional. O pré-natal é importante, também, como estratégia para qualificar o
aconselhamento referente às medidas de prevenção a serem adotadas pelo casal
(ACOSTA; GONÇALVES; BARCELLOS, 2016).
A descoberta geralmente causa sofrimento para as mulheres, especialmente
quando ocorre durante a gestação, devido à mulher com HIV vivenciar a maternidade
com dicotomia. Contudo, essa vivência no início é delicada, pois apesar de toda
divulgação sobre a prevenção, sabe-se que não existe cura e as vezes a mulher não
possui informação sobre a patologia. Com essa descoberta, as mulheres percebem
mudanças em suas relações familiares e sociais (AIDS, 2017).
O índice de mulheres infectadas no período gestacional da mulher com HIV/aids
é alto. O estudo de Pinho, Cabral e Regina (2017), mostra que as proporções de
gestações não planejadas não tenham se mostrado estatisticamente diferentes antes e
depois do diagnóstico, o relato de aborto realizado após o diagnóstico foi muito menor.
As mulheres que fazem uso de drogas injetáveis ou não injetáveis quem tem o
relato de aborto provocado tem sido explicado por usuárias de drogas em práticas
sexuais sem proteção, aumentando o risco de uma gravidez indesejada, que por sua vez,
elevaria a chance de realizar um aborto (PINHO; CABRAL; REGINA, 2017).
Segundo Pilecco et al. (2015), uma em cada 5 mulheres brasileiras aos 40 anos
já realizou um aborto, sendo maior entre as que se autodeclararam pretas, pardas e
indígenas, com baixa escolaridade e residentes nas regiões: Norte, Nordeste e Centrooeste.
O Ministério da Saúde traz que se têm baixa escolaridade, também têm menos
acesso às informações sobre como se prevenir, as condições socioeconômicas impactam
diretamente o risco de pegar HIV. Doenças transmissíveis em geral são doenças
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relacionadas à pobreza, porque estas pessoas têm menos acesso a medidas de prevenção
(BRASIL, 2014).
Estudos realizados no Brasil estimaram, com base em registros de internações
hospitalares de 1996 a 2012, a ocorrência de 17 abortos por mil mulheres em idade
reprodutiva e 33 abortos para cada 100 nascidos vivos, com as regiões Norte, Nordeste e
Sudeste apresentando as maiores taxas e razões de aborto (DOMINGUES et al., 2018b).
No Brasil, no ano de 2014, a taxa do aparecimento do HIV, tiveram em 2,6 casos
por 1000 nascidos vivos, um número baixo em comparação com o estado do Rio
Grande Sul, onde 8,8 casos por 1.000 nascidos vivos, um aumento exorbitante na taxa
nacional (ACOSTA; GONÇALVES; BARCELLOS, 2016).

Tabela 2 – Dados referentes à evolução da gestação de mulheres diagnosticadas com HIV/aids na Paraíba
de 2007 a 2017.
Ano

Ign/Branco

Nascido Vivo

Natimorto

Aborto

Ñ se Aplica

Total

2007

10

35

3

1

0

49

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

15
7
14
24
35
95
30
34

33
31
57
47
49
33
28
44

0
0
2
4
0
2
2
2

1
0
2
2
0
1
1
0

0
0
0
3
0
2
0
0

49
38
75
80
84
133
61
80

2016
2017

36
7

38
4

1
0

3
0

1
2

79
13

Total

307

399
16
FONTE: SINAN, 2018.

11

8

741

Na tabela 2, observa-se que dos 741 casos de HIV/aids em gestantes, notificados
no sistema de 2007 a 2017, sobre a evolução da gestação, nasceram vivos 399 bebês,
ocorreram registros de 16 natimortos e 11 abortos. Chama atenção 377 casos ignorados
ou em branco.
O panorama dos registros de informações, e a quantidade de informações
ignorados ou em branco, leva a duas reflexões: essas mulheres não tiveram filho ou não
aconteceu notificação da evolução dos casos nesses períodos, ou são consideradas
natimorto ou realizaram aborto. Por mais que careça de aprimoramentos, a notificação é
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necessária, pois pretende contribuir para gerar dados que dimensionem a magnitude da
doença ou problema, como a serem enfrentados por diferentes setores e categorias
profissionais. Assim, é necessário alertar os profissionais e os serviços responsáveis
pela notificação para um melhor preenchimento desses dados.
É importante desenvolver mecanismos permanentes para melhoria da qualidade
dos dados disponibilizados, deve-se investir na qualificação dos profissionais e dos
setores de vigilância epidemiológica envolvidos com a notificação e registro do agravo
de forma que os serviços de saúde que guardam esses dados possam estar preparados
para evitar, detectar e reparar erros que porventura aconteçam em alguma fase da coleta,
notificação e registro. Estudos relatam que a evolução clínica de uma criança infectada
pelo HIV. Ocorrem de 10% a 30% dos casos. São nos primeiros meses de vida que se
iniciam os sintomas de modo semelhante a outras infecções adquiridas intra-útero. Em
sua maioria são 70% a 90%, que apresenta sintomas após vários anos, sugerindo que a
transmissão ocorre principalmente durante o parto (BRASIL, 2016a).
Um estudo feito por Silva et al., (2016), numa amostra na maternidade da rede
pública estadual, localizada na região sul da cidade de Teresina-PI, mostrou a relação da
evolução na gestação no ano de 2013. De um total de 51 (73, 91%) foram nascidos
vivos, quatro (5,80%) abortamentos, três (4,35%) natimortos e 11 (15,94%) não se
aplica definição, pois, tratava-se de atendimentos clínicos e não do desfecho obstétrico.
Nesse

estudo

foi

possível

encontrar

irregularidades

nas

notificações

compulsórias com HIV positivo, ainda apresenta falhas, pois das 69 gestantes
soropositivas para o HIV, foi encontrado registro de 58 fichas de notificação arquivadas
no Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (SILVA et al., 2016).
Em outro estudo realizado por Tavares et al., (2017), foram notificados as
gestantes e os recém-nascidos infectados com HIV, no período de 2007 a 2015, do
Município de Caruaru-PE, trazendo a evolução das gestantes infectadas, onde que os
Nascidos Vivos foram de 50 (53,20%), Natimorto 01 (1,06%), Abortos 04 (4,25%), não
se aplica 04 (4,25%).

CONCLUSÃO
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É importante ressaltar que durante o pré-natal, a gestante deve fazer o exame de
sangue que detecta doenças sexualmente transmissíveis, nesse período elas estavam em
constante observação, em pesquisa documental, sabendo que o Ministério da Saúde
recomenda que o teste seja feito já na primeira consulta e no terceiro trimestre da
gravidez. O diagnóstico também pode ser feito durante o parto, mas isso só deve ocorrer
em casos extremos, quando a mulher não teve acesso ao pré-natal.
Deste modo, no estudo foi possível verificar que as gestantes receberam os
cuidados devidos por serem diagnosticadas como soropositivo para o HIV, visto que são
realizados pelos profissionais o aconselhamento durante o pré-natal, onde contempla os
conhecimentos sobre HIV/aids e outras DST’s, levando em consideração o agente
etiológico, modo de transmissão, diferença entre ser portador do HIV e desenvolver a
síndrome.
Houve limitações no decorrer da pesquisa, tais como a falta de atualizações das
informações no sistema, o que dificultou uma análise mais adequada. Contudo, é
possível observar a importância da pesquisa epidemiológica, pois nos permitem
identificar populações e fatores de risco e combatê-los de maneira mais efetiva, tendo
em vista que essa temática vem crescendo constantemente em nosso país, pois a falta de
informação da população de baixa renda ainda é escassa, como também a disseminação
do assunto.
É importante que outros estudos sejam realizados e abordem as variáveis
sociodemográficas e econômicas para mostrar um panorama mais amplo do perfil
epidemiológico que permitam ações em saúde mais direcionadas a grupos vulneráveis.
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CAPÍTULO XXXVIII
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM HANSENÍASE NO
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RESUMO:
A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, causada pelo Mycobacterium leprae, e é
considerada um grande problema de saúde pública nos países em desenvolvimento.
Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes com hanseníase no período de
2010 a 2015, no município de Luzilândia-PI. Metodologia: Estudo descritivo, utilizando
dados secundários, obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) Ministério da Saúde. Os dados do SINAN, para o município de Luzilândia por
sua vez, são gerados a partir do trabalho das equipes de Saúde da Família e Agentes
Comunitários de Saúde, que fazem, não somente, o cadastramento das famílias e
identificação da situação de saneamento e moradia, como também o acompanhamento
mensal da situação de saúde de cada família cadastrada. Para cálculo da incidência de
casos de hanseníase, a pesquisa divide na estatística de atendimento, cadastro e
acompanhamento de 2010 a 2015. Nesse sentido, foram estudados os casos de
hanseníase notificados no município Resultados: De 2010 a 2015 foram atendidos 494
casos de hanseníase no município de Luzilandia. Quanto aos pacientes cadastrados, o
total foi de 173 entre 2010 a 2015, e 127 para pacientes em acompanhamento da
doença. Conclusão: Conclui-se que são necessárias ações educativas em relação a
prevenção bem como ações de intervenção que visem concientizar a importância da
notificação e do tratamento da doença.
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INTRODUÇÃO
Para Sousa (2010), a hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada
pelo Mycobacterium leprae, que atinge a pele e os nervos periféricos. Uma de suas
características

são

manchas

hipocrômicas

pelo

corpo

com

diminuição

da

sensibilidade. Os fatores que influenciam o diagnóstico tardio são: a busca demorada de
atendimento, a ausência de informação sobre sinais e sintomas, falta de profissionais
capacitados para detectar a doença. O diagnóstico precoce da doença e o
reconhecimento imediato dos quadros reacionais garantem a interrupção da cadeia de
transmissão e a prevenção das incapacidades físicas.
ARANTES (2010), apesar dos avanços das ações de controle, ainda hoje persiste
como um importante problema a ser enfrentado no Brasil e no mundo, demandando
estratégias e metas mais realistas para o seu controle. A educação e a informação a
respeito da patologia são importantes não só para combater o sentimento de rejeição aos
pacientes, mas também para a adoção de medidas eficazes de prevenção, obtidas através
do conhecimento sobre os primeiros sinais da doença.
Contudo os centros de referências fazem parte do aparelho de saúde,
desempenhando papel importante para ajudar nos cuidados primários, proporcionando
reabilitação das sequelas físicas da hanseníase, até mesmo após a alta, sendo importante
a utilização de diversas estratégias que desenvolvam a acessibilidade ao diagnóstico, ao
tratamento, à prevenção e à reabilitação completa dos pacientes (NARDI et al., 2012).
Embora seja uma doença secular e de ter sido a primeira doença infecciosa com
agente etiológico descoberto, só no século passado é que surgiu tratamento específico
com o advento da sulfona, permitindo que os pacientes fossem tratados nos
ambulatórios encerrando-se o isolamento em colônias, sua disseminação por todo o
mundo está associada tanto a condições socioeconômicas, de higiene e sanitária
precárias, bem como a fatores biológicos (BRASIL, 2008).
Pereira (2011), aponta que o Brasil figura como o país mais endêmico das
Américas, com 94% dos casos novos notificados, e o segundo em número de casos no
mundo, ficando atrás somente da Índia. Em 2007 o coeficiente de casos novos da
doença no Brasil foi de 21,08 / 100.000 habitantes, com maior incidência nas regiões
norte com 54,25 casos/100.000 habitantes e nordeste com 31,53 casos/100.000
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habitantes, segundo boletim do Ministério da Saúde (MS). O Piauí está na 7ª posição,
em nível nacional e é o 2º estado do nordeste, com 47,01 casos em 100.000
habitantes. Em série apresentada pela Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, de 2001 a
2006, Teresina (PI) contribui com quase 50% dos casos notificados no estado.
Para Pires (2012), a hanseníase pode acometer todas as faixas etárias, contudo a
redução de casos em menores de 15 anos é prioridade do Programa Nacional de
Controle da Hanseníase (PNCH) da Secretaria de Vigilância Epidemiológica do
Ministério da Saúde, pois quando a doença se manifesta na infância, especialmente na
faixa etária de zero a cinco anos, indica alta endemicidade, carência de informações
mostrando assim que a taxa de crianças e adolescentes infectados pela a doença ainda é
um problema que precisa ser tratado com atenção nessa faixa etária devendo priorizar
ações para efetivação de tratamento.
Diante do exposto o presente trabalho tem como objetivo avaliar a prevalência
de hanseníase no período de 2010 a 2015, no município de Luzilândia-PI.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo e quantitativo,
baseado em dados secundários. O público alvo da pesquisa constituiu-se por todos os
pacientes de ambos os sexos, notificados com hanseníase no município de Luzilândia,
no período de 2010 a 2015, os quais foram notificados no Sistema de Nacional de
Vigilância em saúde (SINAN) do Ministério da Saúde, como fonte de informação para a
pesquisa do perfil dos pacientes doentes de hanseníase.
Tendo como o foco estatístico o atendimento, cadastro e acompanhamento. De
acordo com (GIL, 2009), a pesquisa descritiva objetiva descrever características de
determinada patologia em determinada população. Ainda segundo o autor, a pesquisa
bibliográfica obtém os dados publicados por autores como: livros, obras de referencia,
periódicos, teses e dissertações. Este modelo de pesquisa é o ponto inicial de qualquer
tipo de pesquisa.
Os dados foram obtidos e exportados para o software Excel, totalizando 494
casos. Através da pesquisa foram obtidas as seguintes variáveis: atendimento, cadastro
e acompanhamento. Os dados foram processados com o software Excel for Windows
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na construção de tabelas e gráficos. Para a avaliação dos indicadores epidemiológicos
no período em estudo, consideraram-se os parâmetros estabelecidos pela OMS e
preconizados pelo Ministério da Saúde, presentes na portaria nº 125/SVS-SAS, de 26 de
março de 2009.

RESULTADOS

Gráfico 1:Distribuição anual dos atendimentos em pacientes no município de Luzilândia –PI
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Fonte: SINAN, Brasil

No período de 2010 a 2015, foram atendidos no Município de Luzilândia 494
casos de hanseníase os dados foram colhidos Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) e do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS). Durante a análise dos dados observou-se maior coeficiente de prevalência
da doença no ano de 2015, com 165 casos, totalizando (33%), já no ano de 2014 a
prevalência da doença também teve um percentual quantitativo com o total de 128
(26%), no ano de 2012 e 2013 teve valores quase igualitários quanto a porcentagem de
(12% e 14%) respectivamente. Os períodos de 2010 e 2011 apresentaram redução
significativa, chegando (6% e 9%) respectivamente. De acordo com esses dados, é
possível notar que os casos identificados aumentaram entre os anos de 2014 a 2015.
2015.
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Gráfico 2:Distribuição anual dos cadastrados em pacientes no município de Luzilândia –PI

Fonte: SINAN, Brasil

Foram cadastrados, o total foi de 173 pacientes no município de Luzilândia entre
2010 a 2015, observou-se que coeficiente de cadastros de acordo com SINAN no ano de
2015, foi de (0%), sendo este um dano muito duvidoso. Em 2014 o número foi bem
baixo, de 10 cadastros, com percentual de (6%), no ano de 2013 e 2012 o total de
cadastros foram de 5% de diferença, em 2013 com 22% e 2012 com 19%,
respectivamente com 38 e 32 cadastros. Em 2010 esse percentual aumentou 28%
totalizando 44 cadastros, e 2010 teve o maior percentual de pessoas cadastradas com 49
casos (28%). De acordo com esses dados, é possível notar que o maior número de
pessoas cadastradas em Luzilândia – PI foi em 2010 e 2011, já o menor número foi em
2014, ficando um valor zerado para 2015.

Gráfico 3:Distribuição anual dos cadastrados em pacientes no município de Luzilândia –PI

Fonte: SINAN, Brasil
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Foram acompanhamentos entre os anos de 2010 e 2015 127 casos da doença no
município de Luzilândia. Assim como os cadastros observou-se que o coeficiente de
acompanhamento no ano de 2015, foi de (0%), acredita-se que esses dados sejam
irreais, pela parcialidade dos anos anteriores. Percebe-se que os acompanhamentos
foram graduais de acordo com os anos anteriores. No ano de 2014 teve uma redução
expressiva, chegando no total de 08 com (7%), já no ano de 2013 apenas 27 pessoas
foram acompanhadas com o percentual de (21%). Esses valor aumentou em 2012 para
28 (22%) e 2011 e 2010 os valores foram iguais cada ano com 32 (25%) pessoas. De
acordo com esses dados, é possível notar que o maior número de pessoas acompanhadas
foi nos anos de 2010 e 2011 e o menor número foi em 2014, já o ano de 2015 não houve
acompanhamento de acordo com o SINAN.
Alencar, et al. (2012) descreveu que o acompanhamento aos pacientes com
hanseníase deve ser baseado no aspecto da integralidade, a partir das Unidades Básicas
de Saúde (UBS) tendo como privilégio a atenção primária. O Ministério da Saúde, por
meio da Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças em Eliminação (CGHDE), nos
últimos anos tem apoiado os municípios e a estados com alta endemia da doença. Para
os autores essas informações foram determinadas com base nos dados de notificação
compulsória que integram o Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), com a finalidade de qualificar as ações de controle no país.

DISCUSSÃO
Palmeira; Queiroz; Ferreira (2012) diz que no planejamento e desenvolvimento
das ações educativas e intervenção junto às ações de domínio e controle da hanseníase,
o enfermeiro deve sempre estar atento as demandas e as necessidades do grupo em que
trabalha, de maneira que as informações abordadas atendam os diferentes grupos tanto
pacientes, ex- pacientes como também contatos de pessoas com hanseníase para melhor
acompanhamento e conscientização da doença e tratamento.
A literatura revisada também mostrou esse interesse quanto a epidemiologia da
hanseníase e a importância da assistência de profissionais para tal demanda, por isso é
que se pode entender a importância dada a essa temática abordada, sendo importantes e
necessários estudos que visem informar tanto à família como profissionais de saúde a
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trabalhar os aspectos do tratamento como também emocionais já que a doença carrega
sobre si ainda muito preconceito e estigma.
Houve certa dificuldade para coleta de informações quanto aos dados pela
secretaria municipal de Luzilândia, visto que a coleta de informações através de
prontuários foi vazia, deixando a desejar o numero quantitativo para a análise, no
entanto a explicitação de dados evidentes no trabalho foram colhidos de forma
secundaria do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) que também não
mostrou dados precisos para a pesquisa quanto a sexo, escolaridade e idade.
É possível que alguns fatores interfiram no percentual de contatos examinados e
incluem: a centralização dos atendimentos; a distância entre unidades de saúde e
residência dos doentes e familiares; a falta de organização desta atividade pelos
profissionais da rede básica e especializada, onde não há garantia do atendimento dos
contatos no dia de comparecimento ao serviço de saúde e a defasagem no envio de
dados de acompanhamento de casos e investigação epidemiológica segundo fluxos
estabelecidos pelo SINAN. De 2010 a 2015 foram atendidos 494 casos de hanseníase no
município quanto aos pacientes cadastrados, o total foi de 173 entre 2010 a 2015, e 127
pacientes tinham cadastro de acompanhamento da doença.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados coletados demonstraram que a hanseníase continua sendo um grave
problema de saúde pública na região. Os resultados evidenciam que as notificações dos
casos de hanseníase necessitam de maior atenção para a obtenção de números
estatísticos que auxiliem na tomada de decisões a respeito de ações para minimização
do número de casos e conhecimento da doença.
Destaca-se ainda a necessidade de investimentos nos serviços de saúde, quanto à
divulgação e orientação sobre a hanseníase para que os indivíduos possam identificá-la
precocemente diminuindo assim o surgimento de complicações físicas, psicológicas e
até mesmo sociais.
Espera-se que esse trabalho possa contribuir como nova fonte de pesquisa para a
publicação de novas pesquisas abordando a temática, e também que a mesma desperte o
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interesse dos profissionais que trabalham na área, a fim de que os mesmos possam
contribuir para melhoria de vida dos pacientes.
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CAPÍTULO XXXIX
PREVALÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
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Gideon Batista Viana Júnior 187.
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RESUMO:
A queda é considerada uma síndrome geriátrica por apresentar alta prevalência em
idosos, promover alterações na sua funcionalidade global, altos índices de
morbimortalidade e institucionalização, sendo apontada como uma das principais causas
de morte acidental em pessoas com mais de 65 anos. O estudo teve como objetivos
verificar a prevalência de quedas em idosos residentes em instituições de longa
permanência localizadas no município de Teresina; associar a presença de quedas com
fatores demográficos e clínicos; bem como descrever as características das quedas
ocorridas em relação a sua frequência, causas, circunstâncias e consequências. Trata-se
de um estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa, realizado em três
Instituições de Longa Permanência para idosos, localizadas no município de Teresina Piauí. Os critérios de inclusão abordaram idosos do gênero masculino e feminino,
residentes há mais de seis meses nas instituições a serem pesquisadas. Foram excluídos
desta pesquisa idosos com problemas neurológicos severos. O estudo mostrou que a
faixa etária predominante foi de 90 a 100 (45,45%), seguida por de 60 a 70 anos (40%).
Dentre as causas de quedas, o escorregão, no sexo masculino, prevaleceu (50%); para
mulheres, o déficit no equilíbrio foi mais presente (47,06%) bem como o escorregão
(29,41%). Diante do exposto, pode-se traçar o perfil de que a população mais afetada
são homens, com idade entre 70 a 80 anos, tendo como causalidade as superfícies
irregulares e resultando em escoriações. As quedas em idosos institucionalizados
representam um grande problema, principalmente, por se tratar de um risco associado a
idade o que pode levar a sequelas e óbitos. É necessário que a equipe multidisciplinar
desenvolva ações de prevenção de acidentes, em especial, quedas, bem como a
sensibilização dos gestores para correta adequação dos espaços, com sinalização, pisos
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adequados e boa iluminação a fim de minimizar a ocorrência das quedas. A educação
em saúde, na era digital, propicia um ambiente de aprendizado e interação entre
profissionais e a sociedade, e isto deve ser explorado pela equipe multidisciplinar.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do Idoso. Acidentes por Quedas. Instituição de Longa
Permanência para Idosos.

INTRODUÇÃO
No Brasil, o número de idosos tem aumentado de modo rápido e marcante;
estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que há,
atualmente, 20,6 milhões de idosos. Isso representa 10,8% da população total do país. A
probabilidade é que em 2060 esse número alcance 58,4 milhões de pessoas idosas
(26,7% do total). A expectativa de vida dos brasileiros, que hoje é de 75 anos, passará a
ser de 81 anos em 2060 (SILVA et al., 2016).
A queda é considerada uma síndrome geriátrica por apresentar alta prevalência
em idosos, promover alterações na sua funcionalidade global, altos índices de
morbimortalidade e institucionalização. Além disso, é a principal etiologia de morte
acidental em pessoas com mais de 65 anos. De acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), 30% dos idosos sofrem quedas anualmente. Essa prevalência aumenta
para 40% em idosos com 80 anos ou mais e 50% para os institucionalizados (GASPAR
et al., 2017). Segundo estimativas trata-se de um fenômeno que atinje 30% dos adultos
com mais de 65 anos e 40% após os 80 anos, sendo responsável por 87% das fraturas,
50% dos internamentos em idosos, e por um elevado consumo de recursos em saúde
(BENTO; SOUSA, 2018).
No Brasil, trata-se de um grande problema de saúde pública e que vem
apresentando números alarmantes. No período entre janeiro de 2012 e novembro de
2016 foram registradas 476.664 internações de idosos por queda no Brasil, sendo a
média de permanência de 6,7 dias na unidade hospitalar, o que gerou um gasto de mais
de R$ 690 milhões aos cofres públicos, dos quais R$ 1.447,63 são gastos com cada
indivíduo. Além disso, entre esses pacientes internados, cerca de 24 mil não resistiram à
gravidade do quadro e vieram a óbito, o que corresponde à taxa de mortalidade de
5,08/1.000 habitantes (PIMENTA et al., 2017).
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No Brasil, aproximadamente 30% dos idosos caem a cada ano e este percentual
aumenta para 50% entre aqueles com idade acima de 80 anos. As quedas são
caracterizadas pela mudança não intencional de posição do indivíduo para um nível
inferior em relação a sua posição inicial, e que não tenha resultado de um fator
intrínseco (como um acidente vascular cerebral ou uma síncope) ou de um acidente
inevitável (MORSCH; MYSKIW; MYSKIW, 2016).
As quedas têm sido motivo de preocupação crescente da Saúde Pública global,
pois sua ocorrência tende a aumentar com o avanço da idade, e suas consequências
assumirem maior importância. Apesar de instituições como a Organização Mundial da
Saúde(OMS) e o Ministério da Saúde trabalharem no enfrentamento desse problema, o
número de casos de queda entre idosos tem aumentado. Para a Organização Mundial da
Saúde (OMS), as quedas ocorrem como resultado de uma complexa interação de fatores
de risco, tratando-se de uma etiologia multifatorial, que reflete uma diversidade de
determinantes de saúde, subversores do bem-estar do indivíduo, estabelecidos em
quatro dimensões: biológica, comportamental, ambiental e fatores socioeconômicos.
(CONFORTIN et al., 2017; PORTELLA; LIMA, 2018).
Envelhecer é um processo natural, gradativo e contínuo, que se inicia no
nascimento e se prolonga por todas as fases da vida. A Política Nacional do Idoso (Lei
nº 8.842/94) define idoso como aquela pessoa com 60 anos ou mais. Dentre os
problemas do idoso, as quedas são eventos comuns de múltiplas causas, que aumentam
progressivamente com a idade devido a alterações na marcha, nos mecanismos de
manutenção da postura e na força muscular que implicam em maior possibilidade de
tropeços e, consequentemente, de quedas. Nos idosos, elas possuem um significado
muito relevante, pois podem levá-los à incapacidade, injúria e morte. Seu custo social é
imenso e torna-se maior quando o idoso tem diminuição da autonomia e da
independência ou passa a necessitar de institucionalização (ALVES et al., 2017).
A prevenção de quedas e suas consequências é um urgente desafio de saúde
pública internacional. Várias intervenções têm sido descritas: abordagem multifatorial
dos fatores de risco identificados, programas de exercício físico, revisão terapêutica,
correção de deficiências visuais, tratamento da hipotensão postural, abordagem de
alterações do ritmo e de frequência cardíaca, tratamento de afecções do pé, modificação
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de fatores de risco ambientais do domicílio e a educação do indivíduo (BENTO;
SOUSA, 2018).
Portanto, o presente estudo objetivou verificar a prevalência de quedas em
idosos residentes em instituições de longa permanência localizadas no município de
Teresina, associar a presença de quedas com fatores demográficos e clínicos, bem como
descrever as características das quedas ocorridas em relação a sua frequência, causas,
circunstâncias e consequências.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa.
Pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de
determinado fenômeno, visando descobrir a existência de relações entre variáveis,
determinando a natureza dessa relação (GIL, 2010).
O estudo foi realizado em três instituições de longa permanência para idosos,
localizadas no município de Teresina - Piauí. A população do estudo foi composta por
91 (Noventa e um) idosos residentes de instituições de longa permanência sediadas no
município de Teresina – Piauí. Os critérios de inclusão foram idosos do gênero
masculino e feminino, residentes há mais de seis meses nas instituições a serem
pesquisadas. Foram excluídos da pesquisa idosos com problemas neurológicos severos.
O tamanho da amostra (n) pressupôs uma margem de erro de 5% (E), nível de
confiança de 95% (Z = 1,96) e variância máxima, P = 0,50. Os 91 idosos foram
distribuídos proporcionalmente ao número de idosos institucionalizados em cada local,
sendo 12 idosos na Casa São José; 39 idosos na Casa Frederico Ozanam e 40 idosos no
Lar de Santana. A amostragem em cada instituição foi aleatória simples sem reposição,
ou seja, os idosos foram listados, enumerados e sorteados.
A coleta de dados foi realizada após aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa envolvendo seres humanos do Centro Universitário UNINOVAFAPI CEP/UNINOVAFAPI, atendendo à Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde, sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº
00694818.1.0000.5210 e Parecer nº 2.999.587, em 05 de novembro de 2018. Após o
esclarecimento sobre os objetivos e metodologia da pesquisa, com consequente
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assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os dados da
pesquisa foram coletados diretamente por entrevista com os idosos.
A análise estatística foi por meio de leitura das frequências absolutas (Nº) e
relativas (%) para as variáveis categóricas. O teste de associação foi o qui-quadrado
testado com nível de significância de 5%. Os dados foram processados e analisados pelo
programa IBBM SPSS statistic 20.0. Os resultados estão apresentados nas formas de
tabelas e gráficos.

RESULTADOS
A partir dos dados coletados, foi possível evidenciar a presença de quedas e
classificar em qual gênero é mais comum. Observou-se que o presente fenômeno não é
tão corriqueiro no cotidiano desses idosos (68,13%), e que o perfil de gênero daqueles
que caem é heterogêneo 32,08% composto por homens e 31,58% de mulheres, como
exposto na tabela 1.
A faixa etária dos participantes que tiveram a experiência de queda foi de 60 a
70 anos (40%), 70 a 80 anos ( 25,93%), 80 a 90 anos (28,95%) e entre 90 a 100
(45,45%).

Tabela 1 - Presença de queda por sexo e faixa etária do idoso. Teresina, Piauí, Brasil, 2019.
Presença de queda
Sim

Sexo

Faixa etária

Não

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Masculino

12

31,58

26

68,42

38

100,00

Feminino

17

32,08

36

67,92

53

100,00

Total

29

31,87

62

68,13

91

100,00

60 |---- 70

6

40,00

9

60,00

15

100,00

70 |---- 80

7

25,93

20

74,07

27

100,00

80 |---- 90

11

28,95

27

71,05

38

100,00

90 |---- 100

5

45,45

6

54,55

11

100,00

62

68,13

91

100,00

Total

29
31,87
Fonte: Pesquisadores, 2020.

448

A respeito da frequência das quedas com a caracterização a respeito de sexo e
faixa etária, os idosos que não tinha quedas são caracterizados por um público misto,
homens (68,42%) e mulheres (67,92%) com a faixa etária de 70 a 80 anos (74,07%).
Entre aqueles que já sofreram 1 queda o perfil é de mulheres (22,64%) com 80 a 90
anos (23,68%), com duas quedas ou mais o perfil é de homens (18,42%) com faixa
etária de 90 a 100 anos (27,27%), assim como apresentado na tabela 2.

Tabela 2 - Frequência de queda por sexo e faixa etária do idoso. Teresina, Piauí, Brasil, 2019.
Frequência de queda
0

Sexo

Faixa etária

1

2 ou +

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Masculino

26

68,42

5

13,16

7

18,42

38

100,00

Feminino

36

67,92

12

22,64

5

9,43

53

100,00

Total

62

68,13

17

18,68

12

13,19

91

100,00

60 |---- 70

9

60,00

3

20,00

3

20,00

15

100,00

70 |---- 80

20

74,07

3

11,11

4

14,81

27

100,00

80 |---- 90

27

71,05

9

23,68

2

5,26

38

100,00

6

54,55

2

18,18

3

27,27

11

100,00

62

68,13

17

18,68

12

13,19

91

100,00

90 |---100
Total

Fonte: Pesquisadores, 2020.

Entre as causalidades de quedas, no sexo masculino, o motivo foi escorregão
(50%) e para mulheres escorregão (29,41%) e déficit no equilíbrio (47,06%). Diante a
faixa etária, os idosos que tinha déficit no equilíbrio tinham de 60 a 70 anos (50%), os
de 80 a 90 anos tiveram como motivos das quedas escorregão (57,14%), os de 80 a 90
anos tiveram como causa de queda o déficit no equilíbrio (45,45%) e escorregão
(27,27%), entre os de 90 a 100 anos o que causou a queda foi escorregão (40%), tropeço
(20%) e déficit no equilíbrio (20%), assim como demonstrado na tabela 3 e no gráfico 1.
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Tabela 3 - Causa da queda por sexo e faixa etária do idoso. Teresina, Piauí, Brasil, 2019.
Sexo
Mas

Faixa etária
Fem

60 |---- 70

70 |---- 80

80 |---- 90

90 |----

Total

100
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

Escorregão 6

50,00

5

29,41

2

33,33

4

57,14

3

27,27

2

40,00 11 37,93

1

8,33

1

5,88

-

-

-

-

1

9,09

1

20,00

3

25,00

8

47,06

3

50,00

2

28,57

5

45,45

1

20,00 11 37,93

-

-

1

5,88

1

16,67

-

-

-

-

-

-

1

3,45

1

8,33

1

5,88

-

-

1

14,29

1

9,09

-

-

2

6,90

Demência

1

8,33

1

5,88

-

-

-

-

1

9,09

1

20,00

2

6,90

Total

12 100,00 17 100,00 6 100,00 7 100,00 11 100,00 5 100,00 29 100,00

Tropeço
Cau- Déficit no
sa equilíbrio
da

Tontura

que- Fraqueza
da muscular

%

Nº

2

%

6,90

Fonte: Pesquisadores, 2020.

Gráfico 1 – Causas das quedas em idosos. Teresina, Piauí, Brasil, 2019.

Fonte: Pesquisadores, 2020.

Diante das circunstâncias que podem corroborar com as quedas cita-se as
superfícies irregulares são mais presentes como motivação para quedas em ambos os
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sexos (homens 41,67%; mulheres 41,18%). Para mulheres, os móveis instáveis
(41,18%) também fazem parte do contexto de vulnerabilidade. As superfícies
irregulares (66,67%) correspondem ao principal motivo para queda entre a faixa etária
de 60 a 70 anos e para aqueles que tem de 70 a 80 anos os motivos de móveis instáveis
(45,45%) e superfícies irregulares (28,57%). Entre os de 80 a 90 anos os motivos são
variados como: móveis instáveis (45,45%), superfícies irregulares (27,27%) e o uso de
medicamentos, aos de 90 a 100 anos o que leva mais a queda são as superfícies
irregulares (60%), conforme apresentado na tabela 4 e no gráfico 2.

Tabela 4 - Circunstância da queda por sexo e faixa etária do idoso. Teresina, Piauí, Brasil, 2019.

Sexo
mas
N

Faixa etária
fem

%

N

º

%

º

60 |---- 70

70 |---- 80

80 |---- 90

90 |--- 100

N

N

N

N

%

º

%

º

%

º

%

N

º

1
5

41,67

7

41,18

4

66,67

2

28,57

3

27,27

3

60,00

irregulares

1
3

25,00

7

41,18

1

16,67

3

42,86

5

45,45

1

20,00

instáveis

cias da

nível de

34,48
0

3

25,00

1
-

queda

41,38
2

Móveis

Redução do

%

º

Superfícies

Circunstân-

Total

16,67

1

14,29

-

1
-

20,00

3

10,34

4

13,79

100,0

2

100,0

0

9

0

-

cognição
Uso de
1

8,33

3

17,65

medicamentos

1
-

1

100,0

1

100,0

Total
0

7

3

27,27
-

100,0
6

2

14,29

-

0
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1

100,0

7
0

Fonte: Pesquisadores, 2020.

100,0

5

0

1

0

Gráfico 2- Circunstância da queda em idoso. Teresina, Piauí, Brasil, 2019.

Fonte: Pesquisadores, 2020.

Dentre as consequências das quedas, pode-se citar

as escoriações, contusões,

fraturas e luxações (Tabela 5) (Gráfico 3), com atenção para a faixa entre os de 90 a 100
anos com escoriações (40%) e contusões (40%).

Tabela 5 - Consequência da queda por sexo e faixa etária do idoso. Teresina, Piauí, Brasil, 2019.
Sexo
mas
Nº

%

fem

60 |---- 70

70 |---- 80

80 |---- 90

90 |--- 100

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

64,71

5

83,33

5

71,43

6

54,55

2

40,00 18

62,07

1

5,88

1

16,67

2

28,57

1

9,09

2

40,00

6

20,69

4

23,53

3

27,27

1

20,00

4

13,79

1

9,09

1

3,45

Nº

Escoriações

7

58,33 11

Contusões

5

41,67

Consequência Fraturas
-

-

-

-

Faixa etária

-

-

-

-

-

-

-

-

%

Total
Nº

%

da queda
Luxações
Total

1

5,88

12 100,00 17 100,00

6 100,00

7 100,00 11 100,00

Fonte: Pesquisadores, 2020.
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-

5 100,00 29 100,00

Gráfico 3 - Consequência da queda em idoso. Teresina, Piauí, Brasil, 2019.

Fonte: Pesquisadores, 2020

DISCUSSÃO
O percentual de quedas apresentado no presente estudo evidenciou que homens
tinham maiores registros de quedas do que mulheres, apesar da mínima diferença Del
Duca, Antes e Hallal (2013) constataram em seus estudos a mesma nuance de gênero,
constatando uma maior vulnerabilidade no gênero masculino.
No que se refere a idade, detecta-se que todas as faixas etárias da terceira idade
foram vítimas de quedas, entretanto, os de 70 a 80 anos são os que mais estavam
susceptíveis. Segundo Soares e Rech (2015), esses tipos de episódios ocorrem com as
pessoas nessa idade pois ainda são percebidas como aquelas que tem uma vida ativa,
caminham com dificuldade e tem maior propensão para o déficit do equilíbrio,
viabilizando maior risco de queda.
Em uma perspectiva a respeito da frequência das quedas Alves et al., (2016)
determinaram que, em idosos institucionalizados, o número da frequência das quedas é
inferior do que aqueles que não sofreram quedas, ou seja, os idosos por serem acamados
ou por ter alguma impossibilidade física acabam não sofrendo tantas quedas. Pode-se
inferir um resultado positivo epidemiologicamente e que ratifica as análises encontrada
nesse este estudo.
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Mensurar as causas das quedas em idosos pode ser um parâmetro a ser avaliado
de diversas formas, pois o idoso em sua extensão tem diversas eventualidades a serem
contempladas, como: onde vive, idade, gênero, doenças associadas. Souza et al., (2012)
afirmam que as quedas, em sua maioria, ocorrem por escorregão em superfícies lisas ou
devido à falta de apoio na hora da andar. No estudo em questão foi observado que o
escorregão é o motivo de queda entre homens e mulheres e em todas as faixas etárias
pesquisas, corroborando com Souza et al. (2012).
Teixeira et al., (2014) e Souza et al., (2012) afirmaram que as quedas em idosos
institucionalizados representam um problema de saúde pública e as associaram com as
circunstâncias e/ou os elementos que representam risco de queda, enfatizando, assim,
que as superfícies irregulares propiciam o acontecimento da queda e, superfícies como
rampas, degraus ou declínios presentes nos locais colaboram com este fato. Estudos
mostram que a prevalência das quedas idosos está intimamente relacionada com essas
superfícies.
Reis, Rocha e Duarte (2014) fomentam que as Atividades de Vida Diária
Independente (AVDI) avaliadas na terceira idade podem ser melhoradas com o
fortalecimento do vínculo, o empoderamento do idoso e com a busca por uma melhor
qualidade de vida. Os autores tipificam as consequências presentes nas quedas e
diagnosticam que as escoriações são os resultados mais presentes nas quedas dos idosos,
o que foi confirmado pelo autores da pesquisa.
Desta forma, há que se repensar sobre as condições estruturais e físicas das
Instituições de Longa Permanência (ILPs), no que tange a segurança dos pacientes
idosos. Sabe-se que, muitas vezes, as Instituições são casas antigas, alugadas ou, muitas
vezes, doadas, com uma impossibilidade de muitas reformas. Mas, com a atuação de
uma equipe multidisciplinar, adequações poderão representar uma modificação
significativa nos espaços habitados, gerando assim, melhor qualidade e segurança para
os institucionalizados. Associado a estas questões, a educação em saúde torna-se um
processo fundamental, que aproxima a população dos profissionais, e, na época atual,
conta com as Tecnologias de Informação em Comunicação (TICs) que permitem a
criação de diversos instrumentos de conteúdo acessível e dinâmico, que contribuem para
o alcance das informações para toda a sociedade.
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CONCLUSÃO
O universo dos eventos adversos que ocorrem com a população idosa pode ser
categorizado e evitado, de forma estrutural e pessoal, devido a proposta de mudança no
estilo de vida ou mesmo considerações a serem feitas em relação ao local onde eles
vivem. Entretanto, o estudo permitiu inferir que as quedas têm sido motivo preocupante
e crescente da Saúde Pública global, pois sua ocorrência tende a aumentar com o avanço
da idade, e suas consequências assumirem maior importância e risco. Diante dos
achados pode-se traçar o perfil de que a população estudada mais afetada foram
homens, com idade entre 70 a 80 anos, tendo como causalidade as superfícies
irregulares e resultando em escoriações.
Porém, o que se pode perceber é o que perfil do idoso institucionalizado são de
pessoas acamadas ou com a mobilidade prejudicada, com uma alto índice de
dependência dos cuidados nas Atividades de Vida Diária Independente (AVDI).
Provavelmente, devido a essas circunstancias, o índice de queda foi menor do que
encontrado na literatura cientifica.
É importante destacar que os autores observaram como fator limitante a
inexperiência com registros, com impedimento de contabilização de informações
importantes relacionadas a eventos adversos ocorridos. Há de se ressaltar a importância
do treinamento continuo, não só na assistência, mas nas questões administrativas e de
gestão, até mesmo para fomentar o investimento em ampliação e melhoria do local onde
residem esses idosos, necessitando de uma maior integração entre os participantes do
cuidado.
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CAPÍTULO XL
PROJETO DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE NO AGLOMERADO CABANA DO
PAI TOMÁS: INTERVENÇÃO NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS
ASMÁTICAS
Eduarda Heringer Bernis 188; João Arthur Rodrigues Barbosa 189; Luisa Medeiros Soares190;
Maria Luiza Pinheiro Pereira Altivo 191; Matheus de Souza Ramos192.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-40

RESUMO:
A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas caracterizada por sintomas de
obstrução dessas vias pela hiperresponsividade brônquica a fatores externos, sendo
responsável por significantes internações, sobrecarregando o Sistema Único de Saúde
brasileiro. No projeto em questão, objetivou-se potencializar o controle da asma infantil
na Atenção Primária pelo acompanhamento de crianças atendidas pelo Centro de Saúde
Cabana - situado na Regional Oeste do município de Belo Horizonte (Minas Gerais),
visando reduzir as internações e atingir o manejo adequado da patologia para evitar
complicações. Para isso, durante o 1º semestre do ano de 2018, realizou-se uma revisão
de dados epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, além de entrevistas com
pacientes pediátricos asmáticos e seus responsáveis, a fim de colher informações
recentes e atualizadas acerca do desenvolvimento individual do quadro clínico das
crianças. Foram analisados dados referentes a 69 crianças de 1 a 15 anos atendidas
previamente no centro de saúde com o diagnóstico em questão, que buscava analisar
quatro aspectos principais: classificação da gravidade da doença, uso de espaçador,
realização de acompanhamento na UBS e realização de acompanhamento na atenção
secundária com especialista. Como resultado, identificou-se que 63% dos pacientes
foram classificados com quadro intermitente, 13% com quadros persistentes leves, 13%
persistente moderado e 11% persistente grave, que representa a menor parcela dos
dados analisados. No entanto, os resultados demonstraram que, 46% da amostra não
realizava sequer acompanhamento no centro de saúde, enquanto apenas 10% realizava
acompanhamento com especialista. Tais dados somados ao fato de que 30% dos
pacientes avaliados não possuíam e não faziam uso de espaçadores evidenciam as
dificuldades enfrentadas na Atenção Primária no controle da asma. Nesse contexto
problemático, destaca-se a escassez ou uso inadequado de equipamentos por grande
parte dos indivíduos portadores dessa patologia, que, frequentemente, não possuem
espaçadores, assim como, a falta de acompanhamento dos pacientes na atenção primária
e, mais acentuadamente, na secundária, que compreende fator comprometedor do
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manejo adequado da doença e que sugere e pode ser agravado, ainda, pela falta de
conscientização dos indivíduos da comunidade. Sendo assim, realizou-se como
intervenção o uso de espaçadores artesanais, manufaturados a partir de garrafas de
plástico, que, segundo estudos científicos, aumentam a eficiência medicamentosa
inalatória por crianças a baixo custo. Somou-se tal ação à ações educativas de
conscientização e orientação da população em torno da importância dos espaçadores
artesanais e do uso correto dos medicamentos inalatórios, assim como, acerca da
necessidade de comparecimento à consultas e importância da vigilância ativa. A partir
desse projeto, verifica-se que o controle da asma infantil na Atenção Primária enfrenta
alguns obstáculos, em um cenário em que a educação da população no que se refere à
compreensão da doença e importância de seu tratamento, assim como, no que diz
respeito ao uso correto de dispositivos e técnicas inalatórias, se mostra como potencial
ferramenta de enfrentamento.
PALAVRAS-CHAVE: Asma. Intervenção. Saúde. Espaçador.

INTRODUÇÃO
A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, resultante de uma
interação entre a genética e os fatores ambientais aos quais os indivíduos são expostos.
Ela é caracterizada por sintomas persistentes de obstrução das vias aéreas em
decorrência a uma hiperresponsividade brônquica a fatores como infecções, alérgenos e
exercícios físicos. Dentre os sintomas mais indicativos da asma, destacam-se a dispnéia,
tosse crônica, sibilância, e aperto no peito ou desconforto torácico. Cabe ressaltar que
esses sintomas são mais comuns à noite, e podem apresentar uma melhora espontânea
ou dependente de fármacos (como broncodilatadores e corticosteróides).
Uma vez que a asma é responsável por uma alta taxa de internações e custos
para o Sistema Único de Saúde, é necessário que haja um controle das crianças
asmáticas. Para que esse controle seja obtido, a asma deve ser classificada quanto à sua
gravidade (intermitente, persistente leve, persistente moderada ou persistente grave), de
forma a guiar as condutas terapêuticas. É importante destacar que a gravidade da
doença pode se alterar com o passar dos meses ou anos e, dessa forma, um
acompanhamento médico é fundamental para uma avaliação periódica do asmático.
Além do acompanhamento médico, a educação da criança asmática e dos seus
familiares sobre algumas peculiaridades da asma e do seu tratamento pode influenciar
no sucesso terapêutico. Dessa forma, os responsáveis pelas crianças devem ser
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conscientizados quanto ao controle do ambiente doméstico, de modo a evitar a presença
de possíveis alérgenos, como poeira e ácaro. Deve ser realizado, também, a revisão da
adesão e do uso correto dos dispositivos inalatórios pelo médico responsável, uma vez
que o seu uso de forma inadequada pode prejudicar a eficácia dos medicamentos
administrados. É necessário, assim, que tópicos como a limpeza do espaçador, a forma
de utilização das bombinhas e a forma de se verificar a quantidade de medicamento
contidos nas bombinhas sejam explicados aos responsáveis das crianças. Como muitas
vezes esse aconselhamento não é feito da forma correta, frequentemente o tratamento é
feito de forma inadequada, o que prejudica a qualidade de vida da criança e de sua
família, e leva à aumentos inadequados da dose de broncodilatador.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
EPIDEMIOLOGIA
Atualmente, essa condição afeta entre 1 e 18% da população mundial (GINA,
2020). A asma acomete aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo, enquanto,
no Brasil, acomete aproximadamente 20 milhões de pessoas (Espaço Saúde Respiratória
- Asma, SBPT), e resulta em 350.000 internações ao ano (III Consenso Brasileiro no
Manejo da Asma, 2002) sendo a terceira ou quarta causa de internações pelo SUS,
correspondendo a 2,3% do total. A prevalência de sintomas da asma em adolescentes no
Brasil foi de aproximadamente 20% de acordo com estudos internacionais, e em 2013,
foram 129.728 internações e 2.047 mortes pela doença no Brasil (Recomendações para
o manejo da asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 2020).

FISIOPATOLOGIA
A asma consiste, basicamente, em uma inflamação crônica desencadeada por um
fator externo. O principal agente da fisiopatologia da asma é a inflamação brônquica,
caracterizada por infiltração eosinofílica, degranulação de mastócitos, lesão intersticial
das paredes das vias aéreas e ativação de linfócitos Th2. Esses linfócitos produzem
diversas citocinas, que vão mediar e regular a resposta inflamatória e imune, como as
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interleucinas IL-5, IL-13 e a IL-4, que é fundamental no aumento da produção de IgE
específica e expressão de receptores de IgE por células inflamatórias.
O aumento da IgE leva a liberação excessiva de histamina, mediador
inflamatório importante na fisiopatologia da asma. Dá-se ainda a liberação de
mediadores inflamatórios pelos mastócitos brônquicos, pelos macrófagos, pelos
linfócitos T, pelos neutrófilos e pelas células epiteliais.
Esses mediadores provocam diversas alterações nas vias aéreas, como alterações
na integridade epitelial, alteração da permeabilidade levando a edema, hipersecreção de
muco e aumento da reatividade do músculo liso. Podem também atingir o epitélio
ciliado e provocar sua ruptura, dando início ao depósito de colágeno na membrana basal
pelos fibroblastos e pelas células ciliadas, levando ao seu espessamento e a lesões
irreversíveis. O remodelamento da matriz extracelular pode levar a irreversibilidade da
obstrução em alguns pacientes, que se dá devido a hipertrofia e hiperplasia do músculo
liso, elevação do número de células caliciformes, aumento de glândulas submucosas,
entre outros.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da asma é fundamentalmente baseado na história clínica do
paciente, sendo esta intimamente associada a quadros de sibilância, dispneia, aperto de
peito, tosse com variável tempo e intensidade que melhoram de forma espontânea ou
com uso de medicamentos broncodilatadores e que pioram no período noturno e matinal
ou com desencadeantes, sendo esses: infecções virais de vias aéreas, alérgenos
ambientais, exercícios físicos e até fatores emocionais.
Para a complementação e auxílio do diagnóstico em lactentes pode-se dispor do
índice preditor de asma, que é baseado em critérios maiores e menores, sendo que dois
critérios maiores ou um critério maior já são predizentes do quadro clínico de asma.
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Fonte: IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma, Jornal Brasileiro de Pneumologia, 2002

Ainda é possível dispor de exames complementares para o auxílio da
confirmação da asma ou para a exclusão de possíveis diagnósticos diferenciais, sendo
esses a espirometria, o pico de fluxo expiratório (PFE), testes de broncoprovocação e
testes cutâneos.
A espirometria analisa o volume expiratório forçado (VEF) antes e após o uso de
broncodilatador, com aumento do VEF de 7% em relação ao valor previsto e 200 ml em
valores absolutos. É importante ressaltar que esse exame deve ser feito em pacientes
com idade superior a seis anos, idade em que geralmente os pacientes já são capazes de
realizar a expiração forçada, entretanto, mesmo apresentando valores normais não devese afastar o diagnóstico de asma. O pico de fluxo expiratório (PFE) contribui para o
diagnóstico ao apresentar melhora de resultados de 30% nos pacientes após 15 minutos
do uso de broncodilatador de curta ação ou ao apresentar diferença percentual média da
maior das três medidas superior a 20% entre a as medições realizadas no período
matinal e noturno em um período de duas a três semanas.
Os testes de broncoprovocação são realizados em casos especiais, quando o
paciente apresenta-se sintomático, a espirometria apresenta valores normais, entretanto
não são apresentados indícios de melhora após o uso de medicamento broncodilatador
de curta ação. Dessa forma o teste apresenta quadro indicativo de asma quando a
broncoprovocação por exercícios estiver associada com queda de VEF acima de 10% a
15% e quando evidenciar presença de broncoconstrição induzida com metacolina,
histamina e carbacol.
Por fim é possível realizar testes cutâneos, sendo a técnica de puntura a mais
utilizada, o objetivo principal é para o diagnóstico de diferencial de quadros alérgicos,
principalmente em casos de ausência de outras atopias, história familiar positiva para
asma e associação com outros desencadeantes alérgenos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Algumas condições fazem diagnóstico diferencial com asma, e, por isso,
também devem ser consideradas no momento do diagnóstico. Entre elas, estão anel
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vascular, apneia obstrutiva do sono, síndrome do pânico, fístula traqueoesofágica,
infecções virais e bacterianas, bronquiectasias, bronquiolites, insuficiência cardíaca,
aspiração de corpo estranho, doença do refluxo gastroesofágico, doença pulmonar
obstrutiva crônica, tromboembolismo pulmonar e rinossinusite. Devido a atual condição
epidemiológica do país, faz-se imprescindível ressaltar que outro diagnóstico diferencial
da asma seria a COVID-19, doença respiratória causada pelo coronavírus (vírus SARSCOV-2), tendo em vista que alguns de seus principais sintomas também estão presentes
na asma, como tosse seca e dispneia. Esses sintomas, no caso da doença asmática,
podem se exacerbar durante essa época do ano, devido principalmente ao clima seco e
às mudanças de clima.

CLASSIFICAÇÃO
A criação de um plano terapêutico ideal para o controle do paciente asmático
depende primordialmente da classificação pelo nível de controle da asma do paciente.
De acordo com o GINA - Global Initiative for Asthma, podemos separar a asma em três
categorias, sendo elas a asma controlada, asma parcialmente controlada e a asma não
controlada, baseando-se nos seguintes parâmetros: despertar noturno por asma, sintomas
diurnos mais de duas vezes na semana, utilização de medicação de resgate mais de duas
vezes na semana e limitação das atividades por asma.
Se o paciente não tiver nenhum dos parâmetros, sua condição é definida como
asma controlada. Se tiver um ou dois dos critérios, é definida como asma parcialmente
controlada, e, qualquer coisa além disso, é definida como asma não controlada. Alguns
fatores externos influenciam no controle da asma. São eles: adesão ao tratamento,
comorbidades, tabagismo, uso de drogas, exposição ocupacional e ambiental, e até
mesmo fatores emocionais.
A asma pode, ainda, ser definida de acordo com sua gravidade.

462

Fonte: IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma, Jornal Brasileiro de Pneumologia, 2002

TRATAMENTO
Retifica-se que a asma não possui cura, mas possui tratamento. Os objetivos do
tratamento são bom controle dos sintomas, e evitar futuros riscos de mortalidade,
exacerbações, limitação do fluxo de ar persistente e efeitos colaterais do próprio
tratamento. Deve-se considerar, ainda, quais são os objetivos do próprio paciente com o
tratamento da asma. Para o tratamento da asma, deve-se levar em consideração a sua
heterogeneidade. Além disso, faz-se necessário dividir o tratamento em estágios, que
evoluem de acordo com a gravidade da asma, destacando-se a importância de fazer
sempre um acompanhamento com um pneumologista para avaliar o paciente.
De acordo com o GINA 2020, o tratamento da asma só deve ser iniciado após
confirmação do diagnóstico e avaliação de fatores como comorbidades, fatores de risco,
controle dos sintomas, preferência e objetivos do paciente e técnicas de inalação e
aderência ao tratamento. Pode ser dividido em 5 etapas.
Etapa 1: iniciar em caso de sintomas menos de duas vezes ao mês. O tratamento
de escolha é de baixas doses de corticoide inalatório (CI) - formoterol quando
necessário, e o tratamento alternativo seria uso de CI - formoterol sempre que se utilizar
beta agonistas de curta duração (SABA). Para alívio dos sintomas, utilizar
preferencialmente CI - formoterol em baixas doses ou SABA.
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Etapa 2: iniciar em caso de sintomas mais de duas vezes ao mês, mas não
diários. O tratamento de escolha é corticoide inalatório de baixa dose diariamente ou CI
- formoterol em caso de necessidade. Outra opção seria o uso diário de antagonistas de
receptores de leucotrienos (LTRA) ou baixas doses de CI quando necessário. Para alívio
dos sintomas, utilizar preferencialmente CI - formoterol em baixas doses ou SABA.
Etapa 3: iniciar em caso de sintomas na maioria dos dias ou despertar noturno
com sintomas de asma uma vez na semana ou mais. O tratamento de escolha é CI
LABA (beta agonistas de longa duração) em baixas doses e o tratamento alternativo é
dose média de CI ou baixas doses de CI associado a LTRA. Para alívio dos sintomas,
utilizar preferencialmente CI- formoterol para pacientes com prescrição ou SABA
quando o paciente sentir necessidade.
Etapa 4: iniciar em caso de sintomas na maioria dos dias, despertar noturno com
sintomas de asma uma vez na semana ou mais ou função pulmonar reduzida. O
tratamento de escolha é CI - LABA em doses médias e o tratamento alternativo é CI em
altas doses associado a tiotrópios ou LTRA. Para alívio dos sintomas, utilizar
preferencialmente CI- formoterol para pacientes com prescrição ou SABA quando o
paciente sentir necessidade.
Etapa 5: iniciar em caso de asma totalmente não controlada. O tratamento de
escolha é CI- LABA em altas doses. Deve-se encaminhar o paciente para avaliações
fenotípicas. Pode ser necessária terapia adicional, como tiotrópio, anti IgE, anti-IL5/5R,
anti IL4R. Como tratamento alternativo se tem a adição de corticosteroides orais, mas
deve-se considerar os efeitos colaterais. Para alívio dos sintomas, utilizar
preferencialmente CI- formoterol para pacientes com prescrição ou SABA quando o
paciente sentir necessidade.
Ao fazer o acompanhamento, deve-se sempre rever a resposta do paciente ao
tratamento, considerando os sintomas, exacerbações, efeitos colaterais, função pulmonar
e satisfação do paciente. Além disso, avaliar quesitos como o controle dos sintomas e
modificação de fatores de risco, comorbidades, técnicas de inalação, aderência
terapêutica e objetivos do paciente. Por fim, se necessário, fazer o ajuste do tratamento,
tratando fatores de risco, tentar abordagem não farmacológica, educar o paciente e fazer
treinamento de habilidades e ajustar os medicamentos para a asma. Todos esses passos
devem ser seguidos nas consultas, na forma de um ciclo (GINA, 2020).
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METODOLOGIA:
Para a realização deste trabalho foi feito, primeiramente, uma revisão de dados
epidemiológicos do sistema da Secretaria Municipal de Saúde onde foram selecionadas
todas as crianças entre 1 e 15 anos que já haviam procurado atendimento no Centro de
Saúde Cabana- Regional Oeste do município de Belo Horizonte devido a asma.
Posteriormente, cada paciente foi entrevistado, juntamente com um familiar ou
responsável: em um primeiro momento, foram recolhidos os dados do paciente - nome
completo, endereço, equipe de saúde -, com o objetivo de atualizar a base de dados do
posto; em um segundo momento foi realizado a classificação da asma do paciente
através de avaliações da sintomatologia e da frequência a qual esses sintomas aparecem;
em seguida, foi questionado se o paciente fazia acompanhamento no posto ou fora, por
pneumologista; por fim, vale-se ressaltar que foram discutidas, também, demandas
espontâneas que surgiram durante as entrevistas.
A obtenção desses dados possibilitou, ainda, a proposição de uma intervenção
que

consistiu na

fabricação

de

espaçadores artesanais

para

a

população.

Concomitantemente, foram realizadas algumas palestras educativas que visavam
orientar os pais e responsáveis acerca da condição clínica de seus filhos.
Ademais, para a estruturação deste estudo, realizou-se uma análise e revisão do
conhecimento disponível na literatura científica de artigos publicados nas bases de
dados Scielo, PubMed, Medline e Cochrane Library. Foram adotados, para consulta às
bases de dados, os seguintes descritores: asma, intervenção, saúde; espaçador.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do registro de marcação de consultas de pacientes asmáticos dentre a
população local atendida pelo Posto de Saúde Cabana, em Belo Horizonte, foi possível
esquematizar uma logística de coleta de dados que permitiu análises quantitativas. A
partir desse estudo, pôde-se entender com precisão o acesso do brasileiro de camadas
sociais mais pobres ao acesso à saúde. Além disso, foi possível entender o quão
consciente está o indivíduo usuário dos postos de saúde em regiões periféricas, o que se
mostra um reflexo do sistema educacional do país.
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O primeiro passo da análise consistiu no reconhecimento do perfil de
acometimento dos pacientes estudados. Os pesquisadores envolvidos classificaram os
pacientes da amostra analisada para registrar a prevalência dos diferentes níveis de asma
presentes nessa população, como pode-se observar abaixo:

Figura 1: Gráfico da prevalência das classificações de asma na população estudada

Pode-se observar, dessa maneira, que a maioria dos pacientes foi classificada no
nível mais brando da doença asmática, o que mostra que, com um acompanhamento
adequado e o manejo ideal de medicamentos, os pacientes podem, nesse nível baixo de
gravidade, controlar os sintomas até sua remissão. Dessa maneira, representaria uma
ferramenta de redução de superlotação dos postos de saúde, promovendo o atendimento
longitudinal da população.
Outro fator importante a se destacar é que na população, quase 30% dos
pacientes não utiliza medicação com espaçador, conforme pode-se observar na imagem
abaixo (Gráfico 2). Nesse sentido, pode-se esperar que, mesmo com uma classificação
mais leve da asma tenha-se internações e consultas e idas ao posto de saúde recorrentes
devido ao uso de maneira inadequada dos medicamentos.
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Figura 2: Gráfico mostrando a taxa de pacientes que possuem espaçadores

Retomando as estatísticas de que mais de 30% da amostra se enquadra nos níveis
mais graves de asma, o dado de acompanhamento com o pneumologista, observado
abaixo (Gráfico 3), pode ser interpretado de duas maneiras. A primeira hipótese seria a
não adesão ao nível secundário de saúde pela qualidade eficaz da atenção primária. A
segunda é a não adesão ao nível secundário por realmente não existir a oferta de
serviços ou a conscientização da necessidade de acompanhamento do paciente.
Podemos utilizar, dessa forma, a última imagem (Gráfico 4), para elucidar essa decisão.
Considerando que quase metade da amostra não possui sequer acompanhamento no
posto, pode-se manter a segunda hipótese, confirmando a falta de acesso ou
conscientização da população.

Figura 3: Gráfico da taxa de pacientes que realiza acompanhamento com pneumologista
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Figura 4: Gráfico da porcentagem de pacientes asmáticos que realiza acompanhamento com médico
generalista no Posto Cabana do Pai Tomás

Desse modo, a partir da realidade acima descrita a equipe pesquisadora elaborou
a intervenção com base na conscientização da população em relação a dois aspectos: a
administração adequada dos medicamentos com técnica correta de uso de espaçadores e
a ênfase na importância do acompanhamento médico longitudinal. O intuito dessas
medidas é gerar na população os hábitos que possam reduzir as comorbidades geradas
no paciente asmático, possibilitando maior qualidade de vida e menor sobrecarga do
sistema de saúde local. Desse modo, além de impactar o atendimento daquele paciente
específico, se está impactando o sistema de saúde como um todo, possibilitando um
benefício geral para a comunidade.
A partir da análise dos dados expostos, foi possível, ainda, atuar com o
fornecimento de espaçadores artesanais de baixo custo para essa população alvo do
estudo. Tal intervenção justifica-se pelos principais aspectos envolvidos no controle e
tratamento da asma.
Sabe-se que trata de afecção do trato respiratório com elevada morbidade, para a
qual utiliza-se a via inalatória como a preferida na administração da terapia, visando
controle dos sintomas e prevenção de exacerbações. Como exposto anteriormente, os
B2-agonistas inalatórios de curta duração representam a terapia de escolha para alívio
dos sintomas de broncoespasmo, enquanto os corticoesteroides inalatórios representam
as principais medicações no tratamento de manutenção. Nesse contexto, a escolha dessa
via objetiva potencializar o efeito dos medicamentos na doença pulmonar e,
concomitantemente, minimizar efeitos colaterais em demais órgãos.
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Nesse processo de administração de medicamentos inalatórios, a deposição
pulmonar de uma droga depende do tipo de dispositivo inalatório utilizado. Sua escolha
deve levar em consideração custo e durabilidade, assim como, as preferências do
paciente. Vale ressaltar, ainda, que, preferencialmente, o uso de único tipo de
dispositivo deve ser priorizado, visando facilitar a compreensão e adesão ao tratamento.
No que se refere a essa escolha, atualmente, verifica-se que aerossóis com espaçadores/
aerocâmaras permitem melhora na deposição pulmonar e apresentam melhor relação
custo-benefício do que outros métodos tradicionalmente utilizados, especialmente em
pacientes sem coordenação adequada. Sendo assim, a administração de aerossóis
acoplados a espaçadores na crise de asma está recomendada sempre que possível como
forma de terapia inalatória em crianças.
No que diz respeito aos espaçadores, tratam-se de dispositivos extensores
(interface) entre o inalador pressurizado dosimetrado e a via aérea do paciente, que
foram desenvolvidos no intuito de se evitar possíveis erros na técnica de administração
de um aerossol dosimetrado em pacientes com dificuldades de coordenação entre a
ativação do inalador e a inspiração. Esses podem ser industrializados ou artesanais. Já as
aerocâmaras, são dispositivos industrializados que possuem um mecanismo valvular
que impede o paciente de expirar dentro do aparelho. Ambos dispositivos atuam
reduzindo a deposição de partículas na orofaringe e contribuem para potencializar a
ação local dos medicamentos e aumentar a proporção de partículas respiráveis.
Segundo avaliações de ensaios clínicos randomizados por revisores da Cochrane
Library, o uso do aerossol dosimetrado associado a espaçador/ aerocâmara demonstrou
eficácia semelhante em comparação a dos nebulizadores para fornecimento de B2agonistas em crises de asma, de forma que não há diferença quanto a desfechos
principais na administração desses medicamentos via inaladores ou nebulização em
adultos e crianças. Tais evidências reforçam, ainda, a importância de se estimular o
controle da asma através de beta-agonistas inalados domiciliares. Nesse cenário, os
espaçadores ocupam papel de destaque na terapia inalatória da asma na criança, já que
além das vantagens citadas, permitem a utilização de inaladores dosimetrados
pressurizados em todas as idades.
Levando em consideração os dados expostos anteriormente, o uso de
espaçadores artesanais tem

se

destacado como alternativa

469

em

países em

desenvolvimento. Isso ocorre, já que espaçadores artesanais (confeccionados a partir de
garrafas plásticas ou frascos de soro) parecem atuar de forma satisfatória e com menor
custo para o paciente, mesmo em lactentes, constituindo opção econômica e efetiva.
Sendo assim, mostram-se como potencial alternativa nesses países em que busca-se a
utilização de dispositivos de baixo custo e boa efetividade, que possam ser adaptados a
todos os aerossóis disponíveis. Nesse contexto, a confecção de espaçadores de baixo
custo é instruída, inclusive, em protocolos clínicos de saúde.
No que tange o embasamento científico de seu uso, segundo Rodriguez C et al. ,
foi constatado em revisão sistemática da Cochrane Library que não foram identificadas
diferenças entre o espaçador produzido comercialmente e o espaçador caseiro para a
administração de beta 2 agonistas, através de um inalador dosimetrado (ID) para
crianças menores de 18 anos, com agudizações de asma ou sibilos. Embora mais
estudos se façam necessários para que a equivalência entre os dispositivos artesanais e
comerciais seja confirmada, o estudo é fundamental na tomada de decisão na Atenção
Primária, fornecendo embasamento científico para prática de terapia inalatória com
broncodilatadores não-comerciais, especialmente importantes para famílias de baixa
renda, como é o caso da comunidade em questão em que a intervenção foi realizada.
Tais ações previamente

discutidas desempenham

relevante

papel

no

enfrentamento da asma como uma doença crônica. Isso ocorre, já que seu manejo
adequado e a prevenção e controle das exacerbações, principalmente em crianças e
adolescentes, se mostram fundamentais no controle de futuras complicações e da
demanda dos serviços de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A asma trata de comorbidade crônica de alta prevalência entre adultos e
crianças, se destacando como uma importante causa de internações hospitalares e
demanda na emergência. Nesse contexto, estratégias de manejo adequado da doença se
fazem fundamentais, as quais incluem diagnóstico precoce, estratificação de gravidade
adequada e controle e prevenção de exacerbações. Tais ações são especialmente
importantes na faixa etária pediátrica e de adolescentes, uma vez que atuam na redução
da morbimortalidade associada à patologia em questão, permitindo seu controle e
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prevenindo evoluções para distúrbios ventilatórios obstrutivos de diferentes níveis de
gravidade.
Sendo assim, a Atenção Primária à Saúde apresenta importante papel neste
processo. No entanto, como discutido neste trabalho, verifica-se que, muitas vezes, são
encontradas limitações no desenvolvimento dessas ações de controle dentro das
comunidades atendidas. Dentre essas dificuldades, se destacaram nesse projeto desafios
como a deficiência da população no que diz respeito à compreensão da doença e
importância de seu adequado manejo, assim como, a falta de uso de dispositivos
adequados, como os espaçadores.
Dessa forma, desenvolveu-se uma estratégia de intervenção que visava atuar
diretamente sobre esses desafios. Nesse sentido, a educação da população por meio de
atividades presenciais que buscavam salientar a conscientização da necessidade de
comparecimento às consultas e compreensão da asma como uma comorbidade crônica
foi adotada como medida.
Além disso, o fornecimento de espaçadores caseiros foi escolhido como uma
ação estratégica, já que o público alvo se tratava de crianças e adolescentes, os quais são
os principais beneficiados pelo uso desses dispositivos inalatórios. Deve-se ressaltar que
a eficácia de espaçadores como formas de atuar sobre a dificuldade de coordenação
desse público para realizar inalação correta e adequada do medicamento já foi
comprovada, assim como, sua similaridade em efetividade em comparação a dos
nebulizadores para fornecimento de B2-agonistas em crises de asma.
Verifica-se, portanto, que a Atenção Primária em Saúde encontra na prática
determinadas dificuldades no desenvolvimento de suas estratégias. Dentro dessa
realidade, medidas de baixo custo e boa eficácia devem ser priorizadas e estudadas para
resolução dos desafios encontrados, como objetivou-se no projeto em questão.
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CAPÍTULO XLI
PROTEÍNA C REATIVA ULTRA-SENSÍVEL E LIPOPROTEÍNA (a) COMO
MARCADORES DA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA
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DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-41

RESUMO:
As doenças cardiovasculares são consideradas um grave problema de saúde pública,
sendo uma das principais causas de morbi/mortalidade em vários países do mundo. Em
particular, pode-se destacar a doença arterial coronariana (DAC) que representa a quinta
causa de óbito em todo o mundo. A proteína C reativa ultrassensível (PCRus) tem sido
considerada um marcador de futura morbidade e mortalidade cardiovascular em
indivíduos com doença cardíaca conhecida. Adicionalmente, a lipoproteína (a) tem sido
considerada como preditor da gravidade da aterosclerose coronariana, principalmente
em pacientes normolipêmicos. Esse estudo teve como objetivo realizar uma revisão
bibliográfica narrativa em que se indique a importância clínica dos marcadores PCRus e
da Lp (a) como potenciais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Os resultados
aqui obtidos confirmam a importância clínica da PCRus e Lp (a) para predizer a
gravidade cardiovascular em pacientes. Esses achados demonstram que a detecção
precoce dos marcadores e fatores de risco assim como o tratamento adequado são
determinantes para podermos chegar com eficiência a resultados favoráveis no combate
a morbidade e mortalidade cardíaca.
PALAVRAS-CHAVE: Doença Cardiovascular. Proteína C reativa ultrassensível.
Lipoproteína (a). Doença Arterial Coronariana.

INTRODUÇÃO
A doença arterial coronariana (DAC) é uma síndrome que pode ser caracterizada
pelo fornecimento insuficiente de sangue para o músculo cardíaco por meio das artérias
coronárias (DE PINHO et al., 2010). A doença das artérias coronárias envolve tanto
fatores de risco hereditários como adquiridos, sendo que a aterosclerose é um dos
fatores mais importantes (LIMA et al., 2007). A aterosclerose envolve a formação de
placas de ateroma no interior dos vasos que restringe o fluxo sanguíneo e pode levar a
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complicações importantes da saúde. Quando a aterosclerose se desenvolve nas artérias
que fornecem nutrientes ao coração, as artérias coronárias, pode causar o infarto do
miocárdio e levar o indivíduo a morte (DA ROSA DUARTE; PELLANDA; PORTAL,
2005).
Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), (2007) indicam que a
lipoproteína (a) Lp (a) e a proteína C reativa ultrassensível (PCRus), são importantes
marcadores de risco cardiovascular e, podem ser úteis na detecção e prevenção da
aterosclerose. Além disso, esses biomarcadores podem determinar casos em que os
pacientes, sem risco aparente, acabam por desenvolverem a placa de ateroma e evento
coronariano posterior (FALUDI et al., 2017).
A PCRus foi inicialmente descrita como um marcador de resposta inflamatória,
mas atualmente tem sido demonstrado sua importância como mediador da aterogênese
(SOUZA et al., 2008). Dados evidenciaram que os níveis de PCRus foram
correlacionados com a mortalidade precoce e tardia em pacientes com síndrome
coronariana aguda (DA ROSA DUARTE; PELLANDA; PORTAL, 2005).
Já a Lp (a) tem sido amplamente estudada, pois os seus níveis persistentemente
altos no plasma estão diretamente relacionados ao desenvolvimento da aterosclerose. A
Lp (a) pode se ligar à matriz extracelular, depositando sua lipoproteína de baixa
densidade (LDL) associada. Esse seria um dos mecanismos sugeridos para o
desenvolvimento da aterosclerose. O metabolismo da Lp (a) não está completamente
esclarecido, contudo certas anormalidades metabólicas parecem influenciar as
concentrações circulantes de Lp (a). Esses valores podem ser aumentados como parte da
resposta inflamatória de fase aguda na insuficiência renal crônica, no diabetes, no
câncer, no hipotireoidismo e também na aterosclerose (MOTA et al., 2008).
A elevação dos níveis plasmáticos de Lp (a) é de grande interesse no processo
aterosclerótico que leva à DAC, sugerindo que a concentração plasmática de Lp (a)
poderia ser influenciada pela presença de doença vascular extensiva. A Lp (a) se
encontra presente em altas concentrações em artérias com aterosclerose quando
comparadas com artérias normais, o que contribui para a redução da atividade
fibrinolítica na placa aterosclerótica (MOTA et al., 2008).
Estudos fisiopatológicos da aterosclerose demonstram o papel fundamental da
inflamação participando de todas as etapas da doença, desde a lesão endotelial até as
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complicações relacionadas a ruptura da placa aterosclerótica. Já foi evidenciado, por
exemplo, que as dislipidemias estão relacionadas a uma maior atividade inflamatória,
pois a concentração plasmática elevada da lipoproteína de baixa densidade (LDL-c)
mantém relação direta com o desenvolvimento da DAC e, a baixa concentração
plasmática da lipoproteína de alta densidade (HDL-c) tem sido associada como um dos
mais importantes fatores de risco independentes para a doença (DA ROSA DUARTE;
PELLANDA; PORTAL, 2005).
Acredita-se que um maior entendimento sobre as alterações lipídicas e
inflamatórias nas várias fases de instalação da DAC possa constituir uma ferramenta em
potencial para auxiliar a clínica no acompanhamento de pacientes com aterosclerose e
possa fornecer bases para a detecção precoce da gravidade da lesão vascular,
diminuindo assim as taxas de morbidade e melhorando a qualidade de vida desses
indivíduos (LIMA et al., 2005). Diante disso essa revisão pretende demonstrar a
importância da Proteína C Reativa ultrassensível e da Lipoproteína (a) como
biomarcadores para o diagnóstico da Doença Arterial Coronariana.

DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA
As doenças cardiovasculares são consideradas um grave problema de saúde
pública, sendo uma das principais causas de morbi/mortalidade em muitos países do
mundo. Em particular, a doença arterial coronariana (DAC) representa a quinta causa de
óbito em todo o mundo e, tem previsão que até 2020, passe a ser a primeira causa de
morte se nada for realizado no sentido da prevenção. No Brasil, os dados
epidemiológicos mostram que 300 mil indivíduos morrem por DAC por ano (DE
PINHO et al., 2010).
A DAC é caracterizada como uma complexa interação entre fatores de risco,
considerando que nenhum fator a ela relacionado, isoladamente, se mostra essencial ou
suficiente para seu completo desencadeamento. É de essencial importância conhecer os
fatores associados no desenvolvimento da doença coronariana, pois assim se permite
uma melhor compreensão da sua patogênese e permite a elaboração de planos
preventivos e terapêuticos (SPOSITO et al., 2007).

476

A aterosclerose é considerada a causa da maioria das DAC, sendo um processo
que tem início nos primeiros anos de vida e progride lentamente e silenciosamente
durante décadas. A manifestação clínica ocorre geralmente sob a forma de infarto agudo
do miocárdio, acidente vascular cerebral, isquemia transitória, doença arterial obstrutiva
periférica, angina, ou morte súbita (OCKENE et al., 2001). Trata-se de uma doença
inflamatória crônica que ocorre devido a um comprometimento endotelial, e acomete
principalmente a camada íntima de artérias de médio e grande calibre. Vários fatores
como a elevação das lipoproteínas aterogênicas, hipertensão arterial ou tabagismo
podem provocar disfunção do endotélio levando a desenvolvimento da placa
aterosclerótica (FALUDI et al., 2017).
A formação da placa aterosclerótica tem início com a lesão do endotélio vascular
provocada por diversos fatores de risco como elevação de lipoproteínas aterogênicas
(LDL, VLDL, remanescentes de quilomícrons), hipertensão arterial, tabagismo,
hormônios vasoconstrictores, hiperglicemia ou citocinas pró-inflamatórias derivadas do
excesso de tecido adiposo. Como consequência, a disfunção endotelial aumenta a
permeabilidade da íntima às lipoproteínas plasmáticas favorecendo a retenção das
mesmas no espaço subendotelial. Retidas, as partículas de LDL sofrem oxidação
levando ao depósito de lipoproteínas na parede arterial. Este é considerado evento-chave
para o início da aterogênese, que ocorre proporcionalmente à concentração dessas
lipoproteínas no plasma (ROSS, 1990).
Além do aumento da permeabilidade às lipoproteínas, outra manifestação da
disfunção endotelial é o aumento na expressão de moléculas de adesão leucocitária na
superfície endotelial, sendo este processo estimulado pela presença de LDL oxidada. As
moléculas de adesão são responsáveis pela atração de monócitos e linfócitos para a
parede arterial. Estimulados por proteínas quimiotáticas, os monócitos migram para o
espaço subendotelial onde se diferenciam em macrófagos, que por sua vez captam as
LDL oxidadas. Os macrófagos, após fagocitarem os lipídeos na placa de ateroma
passam a constituir as células espumosas que são os principais componentes das estrias
gordurosas, lesões macroscópicas iniciais da aterosclerose (LIBBY et al., 2019).
Alguns mediadores da inflamação, tais como citocinas, interferon gama (IFN-γ)
e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) estimulam a migração e proliferação das células
musculares lisas da camada média arterial. Estas, ao migrarem para a íntima, começam
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a produzir não só citocinas e fatores de crescimento, como também matriz extracelular
que irá gerar parte da capa fibrosa da placa aterosclerótica.
A placa aterosclerótica plenamente desenvolvida é constituída por elementos
celulares, componentes da matriz extracelular e núcleo lipídico. Tais elementos formam
na placa aterosclerótica, o núcleo lipídico, rico em colesterol e a capa fibrosa, rica em
colágeno. As placas estáveis caracterizam-se por predomínio de colágeno, organizado
em capa fibrosa espessa, escassas células inflamatórias e núcleo lipídico de proporções
menores.
As placas instáveis apresentam atividade inflamatória intensa, especialmente nas
suas bordas laterais, com grande atividade proteolítica, núcleo lipídico proeminente e
capa fibrótica tênue. A ruptura desta capa expõe material lipídico altamente
trombogênico, gerando à formação de um trombo sobrejacente. Este processo, também
chamado de aterotrombose, é um dos mais importantes determinantes das manifestações
clínicas da aterosclerose (RAFIEIAN-KOPAEI et al., 2014).
A intensidade das manifestações clínicas costuma manter relação com o calibre
do vaso e a placa, o grau de trombose e a presença de circulação colateral. O
fechamento do vaso, assim como a ruptura da placa, depende de vários fatores, como
diâmetro do vaso, geometria da lesão, vasoconstrição distal, agregabilidade plaquetária
e equilíbrio entre fatores endógenos homeostáticos e trombolíticos (CANTOS et al.,
2004).

PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL
A Proteína C reativa (PCR) é uma proteína de fase aguda, sintetizada pelo fígado
em resposta às citocinas, que reflete um estado de inflamação ativa sistêmica. A
inflamação tem um importante papel tanto no início, quanto na progressão e
desestabilização das placas de ateroma. Assim que ocorre a infiltração dos macrófagos
na parede vascular, são produzidas citocinas que modulam a migração, a proliferação e
a função de células inflamatórias. Vários marcadores plasmáticos de inflamação crônica
têm sido relacionados ao risco de DAC, sendo a Proteína C reativa um dos marcadores
mais estudados. O desenvolvimento de dosagens da PCR pela técnica ultrassensível tem
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sido explorada com intuito de prever possíveis eventos vasculares em pacientes que
possam desenvolver a DAC (LIMA et al., 2007).
A PCR é um polímero não glicosilado, composta por cinco subunidades
idênticas, sendo bastante conservada biologicamente durante toda a evolução. A PCR
foi descoberta por Tillet e Francis em 1930, onde observou-se que poderia ligar-se ao
polissacarídeo C do pneumococo. Sabe-se atualmente que a PCR reconhece
especificamente a fosfocolina, porção hidrofílica da fosfatidilcolina, nas membranas
celulares. A complexação da PCR ativa o complemento através do caminho clássico,
estimulando macrófagos e outras células fagocitárias. Em pacientes com inflamação
aguda, a concentração pode aumentar 1000 vezes. A liberação de PCR é mediada por
citocinas tais como a interleucina-6 (IL-6), que estimula os hepatócitos que
preferencialmente modulam a produção de proteínas positivas de fase aguda no lugar de
outras proteínas negativas de fase aguda, tais como albumina e a transferrina
(VILLACORTA; MASETTO; MESQUITA, 2007).
Nos processos crônicos, como na aterosclerose e na DAC, a PCR possui uma
elevação menor e mais lenta do que quando comparada à elevação encontrada nos
processos agudos, daí a necessidade do desenvolvimento de uma técnica ultrassensível,
que é capaz de detectar níveis séricos bastante reduzidos deste marcador, sinalizando
para um provável evento vascular agudo. Os valores de referência utilizados para a
técnica ultrassensível são de 0,2 a 2,5 mg/L, enquanto que para a técnica tradicional
estes valores são de 5,0 a 10,0 mg/L (GÍRIO, 2019).
Durante os últimos anos diversos estudos demonstram que a Proteína C reativa
ultrassensível (PCRus) é um marcador de futura morbidade e mortalidade
cardiovascular em indivíduos com doença cardíaca conhecida. Talvez, uma de suas
maiores importâncias clínicas atuais, é a demonstração de que concentrações elevadas
de PCRus possam prever o primeiro infarto do miocárdio e acidentes vasculares
cerebrais em homens e mulheres aparentemente saudáveis (OCKENE et al., 2001).
Estudos demonstraram que indivíduos com índices elevados de PCRus
apresentavam duas vezes mais risco de futuros acidentes vasculares cerebrais, três vezes
mais risco de apresentar futuros infartos do miocárdio e quatro vezes mais risco de uma
futura doença vascular periférica (OCKENE et al., 2001). A PCRus tem sido com
grande frequência associada ao risco cardiovascular, e sua determinação parece ser de
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grande utilidade na estratificação de eventos coronarianos, entretanto essa determinação
não se aplica a indivíduos tabagistas, obesos, diabéticos, em uso de estrógenos ou antiinflamatórios, ou à presença de infecções (LIMA et al., 2007).
Atualmente a PCRus tem sido utilizada, juntamente com a medida de
concentração de lipídios sanguíneos, como marcador do primeiro infarto do miocárdio.
Com isto, a PCRus tem sido apontada como um potencial fator de risco para a DAC, e
os investigadores começaram a procurar terapias que possam reduzir suas
concentrações. Porém nenhuma terapia específica foi avaliada pela sua capacidade de
reduzir níveis de PCRus, nem qualquer prova direta indica que a sua redução
necessariamente resultará na redução do risco de eventos cardiovasculares. A PCR
difere de outros marcadores de risco da DAC, porque se trata de um reagente de fase
aguda. A elevação de concentrações da PCRus reflete a presença e a intensidade da
inflamação e, em resposta a lesões ou infecções agudas, sua concentração basal pode
aumentar rapidamente, e sua redução para uma concentração normal pode ocorrer
durante um período de 7 a 12 dias (OCKENE et al., 2001).
Essa constatação dá mais apoio ao fato de que a PCRus é um bom e
biologicamente estável preditor de DAC, apesar do fato de se tratar de um reagente de
fase aguda. É confiável desde que o paciente não sofra de uma infecção ativa, uma
inflamação ou esteja usando um medicamento que afete a sua concentração, (relatórios
recentes mostraram que a terapia de reposição hormonal (estrogênio sozinho ou
estrogênio e progesterona) está associada com o aumento das concentrações de PCRus).
Valores de PCRus maiores que 15 mg/L indicam uma inflamação ativa, sendo assim os
pacientes devem ser aconselhados a repetir a dosagem em duas a três semanas após a
cura da infecção (SANTOS et al., 2003).
Apesar disto, para a maioria dos indivíduos, os níveis de PCRus parecem ser
estáveis ao longo de grandes períodos de tempo. Estes dados apoiam a possibilidade de
que o aumento da resposta inflamatória e, consequentemente, a elevação da propensão
para a ruptura da placa de ateroma, pode envolver alguns determinantes genéticos. Em
um estudo envolvendo milhares de homens e mulheres americanas, todos os valores de
PCRus encontrados maiores que 1,5 mg/L foram considerados indicativos de uma
condição inflamatória clinicamente relevante. Nesses casos, a medida deve ser repetida
para excluir a possibilidade de infecção recente. Se em uma segunda análise os valores
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elevados forem comprovados, a avaliação de uma inflamação anterior suspeita pode ser
justificada (RIDKER, 2001).
Recentemente, com o reconhecimento de que a inflamação é um componente
crítico na determinação da estabilidade da placa de ateroma e com a disponibilidade dos
sistemas de ensaio ultrassensíveis, níveis de PCR abaixo do intervalo normal foram
encontrados para ter valor preditivo. Todavia, a interpretação destes dados é complexa,
uma vez que a própria isquemia aguda pode desencadear uma resposta inflamatória.
Assim, a aplicação de testes de PCRus como uma ferramenta para melhorar a previsão
de risco coronariano requer direta avaliação em larga escala e estudos prospectivos de
indivíduos aparentemente saudáveis, em que níveis basais de PCRus poderiam estar
relacionados com um possível risco de eventos cardiovasculares (RIDKER, 2001).
Embora a PCRus seja um marcador da fase aguda e, como tal, está sujeito a
mudanças por causa de doenças secundárias intercorrentes, tem sido mostrado que
existe uma considerável estabilidade na medição de seus níveis, e que a correção de
valores elevados periféricos rendeu apenas pequenas mudanças nessas conclusões
(OCKENE et al., 2001).
Em um estudo recente comparando diretamente a magnitude do valor preditivo
de alguns possíveis fatores de risco, a PCRus foi o único marcador que foi associado
diretamente ao risco para um futuro infarto do miocárdio e AVC. Vários estudos têm
mostrado que concentrações de PCRus podem prever risco coronariano mesmo na
ausência de hiperlipidemia, uma questão importante, porque cerca de metade de todos
os eventos cardiovasculares ocorrem entre indivíduos com concentrações de colesterol
não definidas (OCKENE et al., 2001).

LIPOPROTEÍNA (A)
A Lp (a) foi descoberta inicialmente por Berg em 1963, e desde então tem
despertado grande interesse pelos pesquisadores. Essa lipoproteína apresenta
composição lipídica semelhante à da LDL, porém se difere no conteúdo proteico, uma
vez que se trata da associação da apolipoproteína a ou apo (a) com a apolipoproteína B
ligadas por pontes dissulfetos. Os níveis plasmáticos de Lp (a) e a massa molecular de
apo (a) variam de pessoa para pessoa, sendo determinados geneticamente. A Lp (a) não
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tem sua função relacionada com o transporte de lipídeos, dessa forma, sua ausência no
plasma não gera transtornos metabólicos (JAWI; FROHLICH; CHAN, 2020).
A apo (a) é uma proteína sintetizada no fígado, e é de estrutura semelhante ao
plasminogênio, pois possui um grande número de repetições de sequências de
aminoácidos homólogos à região do Kringle 4 do plasminogênio. Dessa forma a Lp (a)
favorece a trombogênese, pois pode competir com sítios de ligação do plasminogênio,
se ligar a fibrina e às proteínas de superfície de células endoteliais e monócitos, bem
como realiza a inibição competitiva do ativador do plasminogênio tecidual (t-PA),
assim diminui a geração de plasmina e a fibrinólise. Tais características conferem à Lp
(a) propriedades pró-aterogênicas, estando os seus níveis elevados relacionados ao risco
de Doença Arterial Coronariana e doença cerebrovascular (LIMA et al., 2006a, 2006b).
Os níveis de apo (a) têm sido descritos como bons preditores de doenças
coronarianas, pois suas concentrações são determinadas geneticamente e sofrem pouca
influência de variáveis biológicas, quando comparados com os lipídios, pois estes
apresentam flutuações de níveis plasmáticos em torno dos seus pontos de equilíbrio em
resposta aos vários estímulos do controle metabólico (MOTA et al., 2008).
A concentração plasmática da Lp (a) não é alterada pela dieta, pois a mesma é
sintetizada independentemente das lipoproteínas ricas em triglicerídeos, portanto ela não
é um produto metabólico de outras lipoproteínas contendo apolipoproteína B, assim
como a lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL). Certas anormalidades
metabólicas podem alterar as concentrações circulantes de Lp (a), seus valores podem
ser elevados como parte de uma resposta de fase aguda, no diabetes, na insuficiência
renal crônica, no câncer, no hipotireoidismo, na menopausa e também na síndrome
nefrótica (LIMA et al., 2006a).
Estudos confirmaram que a Lp (a) pode ser usada como preditor da gravidade da
aterosclerose coronariana, sugerindo que os níveis plasmáticos de Lp (a) devem ser
determinados em pacientes com DAC, principalmente em normolipêmicos, uma vez
que a Lp (a) mostrou-se como um marcador de predição de gravidade da aterosclerose
coronariana, independente de tabagismo, sedentarismo, história familiar, hipertensão
arterial e perfil lipídico em indivíduos brasileiros (LIMA et al., 2006a).
Fatores que afetam os níveis plasmáticos da Lp (a) são diferentes em cada
população. Hábitos nutricionais, fatores genéticos, estilo de vida e raça são fatores de
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grande importância que afetam as doenças de origem multifatorial, como é o caso da
DAC. Atualmente vários consensos sobre a prevenção de aterosclerose classificam a Lp
(a) como fator de risco emergente e independente para a DAC (LIMA et al., 2006b).

BIOMARCADORES

DE

RISCO

CARDIOVASCULAR:

PROTEÍNA

C

REATIVA ULTRASSENSÍVEL E LIPOPROTEÍNA (A)
A elevação da PCR na aterosclerose é bastante discreta, por este motivo a sua
quantificação atualmente é feita por métodos ultrassensíveis (CANTOS et al., 2004).
Apesar de não ser um marcador específico para a detecção da Doença Arterial
Coronariana, o exame de PCRus também pode ser utilizado como medida adicional para
estimar o potencial risco de doenças cardíacas nos pacientes que apresentam níveis
plasmáticos elevados (BERWANGER, 2005).
Na classificação de risco para evento cardiovascular futuro, os níveis de PCRus
têm sido considerados baixos quando menores que 1 mg/L, moderados quando estão
entre 1 e 3 mg/L e elevados quando forem maiores que 3 mg/L. Apesar de ser um
reagente de fase aguda, a PCRus demonstra uma variabilidade individual, semelhante à
associada com o rastreamento do colesterol. Vários investigadores recomendam duas
medidas da PCRus, com o valor da média sendo usado para determinar o risco vascular,
sendo esta prática semelhante à avaliação do colesterol. Outro fator a ser considerado é
que o uso de determinados medicamentos pelo paciente pode afetar os níveis de PCR,
como o ácido acetilsalicílico, as estatinas e os estrógenos (DA ROSA DUARTE;
PELLANDA; PORTAL, 2005).
Em pacientes com infarto agudo do miocárdio, níveis mais elevados de PCRus
tem se relacionado com maior extensão da área de necrose miocárdica. Nos portadores
de angina instável, a PCRus tem relação com maior risco de eventos coronarianos,
como: infarto agudo do miocárdio, necessidade de angioplastia ou de cirurgia de
revascularização do miocárdio ou morte súbita (DA ROSA DUARTE; PELLANDA;
PORTAL, 2005).
Um estudo brasileiro, realizado por (LIMA et al., 2005) demonstrou que os
pacientes com DAC apresentaram uma elevação crescente dos níveis plasmáticos de
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PCRus que se correlacionaram com a gravidade da aterosclerose coronariana, o que
indica associação entre a progressão do estado inflamatório e a lesão aterosclerótica.
Da mesma forma, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2007), são
considerados de alto risco indivíduos com valores de PCRus acima de 1,9 mg/L, sendo
que sua determinação para estimativa de risco cardiovascular não se aplica a fumantes,
obesos e diabéticos. A PCRus parece, portanto, capaz de predizer de forma
independente o risco de

eventos cardiovasculares, adicionando informações

prognosticas importantes àquelas pré-existentes. Além disso, o método de alta
sensibilidade possui boa confiabilidade e custo financeiro aceitável, embora sua
disponibilidade ainda seja restrita, em especial naqueles pequenos centros de saúde e
pequenos municípios brasileiros. Por conclusão, o emprego deste novo biomarcador
demonstrou possuir benefício comprovado e apresenta potencial para prevenção de
milhares de eventos cardiovasculares.
Além da PCRus, a lipoproteína (a) vem sendo aplicado na prática clínica e tem
demonstrado correlação positiva entre os seus níveis plasmáticos elevados e a DAC.
Um significativo número de pacientes que desenvolvem DAC apresenta níveis lipídicos
normais ou moderadamente elevados, demonstrando que, apesar da grande contribuição
das dislipidemias para o desenvolvimento da DAC, outros fatores também são
responsáveis pela aterosclerose. A Lp (a) é apontada como um destes “outros fatores” e
está envolvida na patogênese e progressão da aterosclerose através de diferentes
mecanismos (HOPKINS et al., 1997).
O aumento potencial dos níveis plasmáticos de Lp (a) é de especial interesse no
processo aterosclerótico que leva à DAC, sugerindo que a concentração de Lp (a)
poderia ser influenciada pela presença de doença vascular extensiva (MILIONIS;
WINDER; MIKHAILIDIS, 2000). A Lp (a) está presente em grandes concentrações em
artérias com aterosclerose quando comparadas às artérias normais, o que contribui para
a

redução

da

atividade

fibrinolítica

na

placa

aterosclerótica

(DURIEZ;

DALLONGEVILLE; FRUCHART, 1994).
No Brasil, um recente estudo demonstrou a associação entre níveis plasmáticos
elevados de Lp (a) e a extensão da DAC (LIMA et al., 2006b). Neste trabalho, a média
de Lp (a) obtida para o grupo estudado está significativamente acima dos valores de
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referência (30mg/dL) sinalizando um aumento progressivo nos seus níveis plasmáticos
de acordo com a gravidade da aterosclerose coronariana.
Estes últimos dados relatados, aliados à revisão bibliográfica exposta neste
presente trabalho, confirmam a utilidade da Lp (a) para predizer a gravidade da
aterosclerose coronariana, indicando que os níveis de Lp (a) devem ser determinados
em pacientes com DAC e/ou com potencial risco aterosclerótico, principalmente se
normolipêmicos, uma vez que a Lp (a) comportou-se como um biomarcador de predição
da gravidade da aterosclerose coronariana.
Vale ressaltar que alguns fenótipos de Lp (a) não estão relacionados a
aterotrombose e nem todos os indivíduos com níveis plasmáticos elevados de Lp (a)
apresentam risco elevado de DAC. O risco é maior quando a elevação dos níveis de Lp
(a) está associado ao aumento do colesterol total e aumento da relação colesterol
total/HDL-c (LIMA et al., 2005).
Apesar do conhecimento atual da existência de várias isoformas de Lp (a) que
podem dificultar o desempenho do sistema fibrinolítico, gerando maior ou menor
inibição deste, considera-se bastante relevante o fato de um estudo demonstrar que
todos os componentes do grupo com ateromatose grave estudados apresentaram níveis
plasmáticos de Lp (a) muito elevados, quando comparados aos níveis apresentados
pelos indivíduos normais, todos comprovados angiograficamente. Mesmo que as
variantes de Lp (a) possam afetar com intensidades diferentes a eficiência do sistema
fibrinolítico, deve ser motivo de preocupação e de constante investigação a relação entre
Lp (a) e DAC notadamente em indivíduos normocolesterolêmicos. Uma análise dos
dados encontrados demonstra a utilidade de se introduzir a determinação de Lp (a) na
avaliação de indivíduos que demonstram risco elevado para DAC, mas não a
estratificação de risco da população em geral. Também se destaca a contínua e crescente
associação entre níveis elevados de Lp (a) e risco de doença cardiovascular, bem como
a possibilidade de adoção de medidas terapêuticas de controle (LIMA et al., 2006b).
Esta linha de pesquisa representa um desafio para várias áreas de estudo de
avaliação do envolvimento da Lp (a) em diversos tipos de eventos ateroscleróticos, pois
os mecanismos de aumento de risco não são ainda completamente conhecidos. Outros
estudos são necessários para obter melhor compreensão sobre a participação deste novo
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biomarcador, sua inclusão na prática clínica e de outros fatores de risco envolvidos na
patogênese e na progressão da aterosclerose.
Já foi demonstrado que a gravidade da lesão aterosclerótica causada pelo
tabagismo é proporcional ao número de cigarros fumados, o que afeta tanto fumantes
ativos quanto fumante passivos. Sendo assim, deve-se levar em consideração que o
tabagismo é uma situação de risco reversível e deve se dedicar uma maior atenção ao
fato de modo a se reduzir o número de disfunções cardiovasculares importantes
causadas pelo tabagismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo bibliográfico realizado sobre os novos biomarcadores, fatores de risco
e sua importância no desenvolvimento da doença arterial coronariana demonstra que a
detecção precoce e o tratamento adequado são ferramentas determinantes para se chegar
com eficiência a resultados favoráveis no combate à morbidade e mortalidade desta
doença.
O emprego da PCRus e da Lp (a) como novos biomarcadores para risco
cardiovascular apresentou benefícios comprovados e estes testes laboratoriais poderiam
ser aplicados na estratificação de pacientes com doença aterosclerótica. Por fim,
acredita-se que um maior conhecimento nesta área irá possibilitar a adoção de medidas
profiláticas, com a correta definição de metas terapêuticas, para que se possa reduzir a
incidência de alterações vasculares, principalmente aquelas cardiovasculares e
coronarianas.

REFERÊNCIAS
BERWANGER, O. Estratificação De Risco Cardiovascular: Necessitamos De Novos
Marcadores Para Identificação Do Paciente De Alto Risco? [s.l: s.n.]. Disponível
em: <www.clinicalevidence.com>.
CANTOS, G. A. et al. Prevalência de fatores de risco de doença arterial coronária em
funcionários de hospital universitário e sua correlação com estresse psicológico. Jornal
Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 40, n. 4, p. 240–247, ago. 2004.

486

DA ROSA DUARTE, E.; PELLANDA, L. C.; PORTAL, V. L. Inflammatory, lipid, and
metabolic profile in acute ischemic syndrome: Correlation with hospital and
posthospital events. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 84, n. 2, p. 122–129,
2005.
DE PINHO, R. A. et al. Doença arterial coronariana, exercício físico e estresse
oxidativoArquivos Brasileiros de CardiologiaArquivos Brasileiros de Cardiologia, ,
abr. 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066782X2010000400018&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 13 jul. 2020
DURIEZ, P.; DALLONGEVILLE, J.; FRUCHART, J. C. Lipoprotein(a) as a marker
for coronary heart disease. British journal of clinical practice. Supplement, n. 77, p.
51–8, dez. 1994.
FALUDI, A. A. et al. Update of the Brazilian guidelines on dyslipidemias and
prevention of atherosclerosis - 2017. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 109, n.
2, p. 1–76, 1 jul. 2017.
GÍRIO, R. J. S. Proteína C-reativa nos processos inflamatórios agudos e nas doenças
infecciosas caninas. B. APAMVET, p. 32–32, 2019.
HOPKINS, P. N. et al. Lipoprotein(a) interactions with lipid and nonlipid risk factors in
early familial coronary artery disease. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular
Biology, v. 17, n. 11, p. 2783–2792, 1997.
JAWI, M. M.; FROHLICH, J.; CHAN, S. Y. Lipoprotein(a) the Insurgent: A New
Insight into the Structure, Function, Metabolism, Pathogenicity, and Medications
Affecting Lipoprotein(a) Molecule. 2020.
LIBBY, P. et al. Atherosclerosis. Nature Reviews Disease Primers, v. 5, n. 1, p. 1–18,
1 dez. 2019.
LIMA, L. M. et al. Fragmento 1+2 da protrombina em indivíduos submetidos à
angiografia coronariana. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v. 27, n.
3, p. 188–191, set. 2005.
LIMA, L. M. et al. Lipoproteína(a) e inibição da fibrinólise na doença arterial
coronarianaRevista Brasileira de Hematologia e HemoterapiaAssociação Brasileira
de Hematologia e Hemoterapia, , 2006a. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151684842006000100013&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 13 jul. 2020
LIMA, L. M. et al. Níveis plasmáticos elevados de lipoproteína(a) correlacionados com
a gravidade da doença arterial coronariana em pacientes submetidos à angiografia.
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 87, n. 3, p. 260–266, set. 2006b.
LIMA, L. M. et al. High-sensitivity C-reactive protein in patients with angiographically
defined coronary artery disease. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina

487

Laboratorial, v. 43, n. 2, p. 83–86, 2007.
MILIONIS, H. J.; WINDER, A. F.; MIKHAILIDIS, D. P. Lipoprotein (a) and stroke.
Journal of Clinical Pathology, v. 53, n. 7, p. 487–496, 2000.
MOTA, A. P. L. et al. Lipoproteína (a) em pacientes portadores de doença arterial
obstrutiva periférica e/ou diabetes mellitus tipo 2. Jornal Brasileiro de Patologia e
Medicina Laboratorial, v. 44, n. 2, p. 89–95, abr. 2008.
OCKENE, I. S. et al. Variability and classification accuracy of serial high-sensitivity Creactive protein measurements in healthy adults. Clinical Chemistry, v. 47, n. 3, p.
444–450, 1 mar. 2001.
RAFIEIAN-KOPAEI, M. et al. Atherosclerosis: Process, indicators, risk factors and
new hopesInternational Journal of Preventive MedicineIsfahan University of
Medical Sciences(IUMS), , 2014. Disponível em:
</pmc/articles/PMC4258672/?report=abstract>. Acesso em: 13 jul. 2020
RIDKER, P. M. High-sensitivity C-reactive protein: Potential adjunct for global
risk assessment in the primary prevention of cardiovascular
diseaseCirculationLippincott Williams and Wilkins, , 3 abr. 2001.
ROSS, R. Mechanisms of atherosclerosis--a review. Advances in nephrology from the
Necker Hospital, v. 19, p. 79–86, 1990.
SANTOS, W. B. et al. Proteína-C-reativa e doença cardiovascular: as bases da
evidência científica. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 80, n. 4, p. 452–456,
2003.
SOUZA, J. R. M. et al. Níveis séricos de interleucina-6 (IL-6), interleucina-18 (IL-18) e
proteína C reativa (PCR) na síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do
ST em pacientes com diabete tipo 2. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 90, n. 2,
p. 94–99, fev. 2008.
SPOSITO, A. C. et al. The IV Brazilian Guideline to dyslipidemias and prevention
of atherosclerosis: Department of Atherosclerosis of the Brazilian Society of
CardiologyArquivos Brasileiros de CardiologiaArquivos Brasileiros de Cardiologia, ,
2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066782X2007000700002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 13 jul. 2020
VILLACORTA, H.; MASETTO, A. C.; MESQUITA, E. T. Proteína C-reativa:
Marcador inflamatório com valor prognóstico em pacientes com insuficiência cardíaca
descompensada. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 88, n. 5, p. 585–589, maio
2007.

488

CAPÍTULO XLII
RISCO OCUPACIONAL EM PROFISSIONAIS MÉDICOS E ENFERMEIROS
DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E SUAS INFLUÊNCIAS NA
QUALIDADE DE VIDA: UMA REVISÃO NARRATIVA
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;Graziana Silva Cerqueira198; Alberto Martins Aragão199;
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RESUMO:
Introdução: Os profissionais, em especial os da área de saúde, desenvolvem atividades
no cotidiano do seu ambiente de trabalho que os deixam expostos a acidentes de
trabalho e ou doenças ocupacionais, em especial aqueles que trabalham em Unidades de
Terapia Intensiva. Objetivo: Analisar o risco ocupacional em profissionais médicos e
enfermeiros de Unidade de Terapia Intensiva e suas influências na qualidade de vida.
Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa sistemática realizada na Biblioteca
Virtual da Saúde (BVS). Resultados: Os materiais perfuro-cortantes são os principais
responsáveis por acidentes ocupacionais, e isso decore de técnicas incorretas e também
da falta de adesão às ações de biossegurança. Considerações Finais: Os riscos em UTI
estão relacionados não só a assistência ao paciente, mas também ao ambiente laboral ao
qual o profissional está inserido que influencia diretamente na qualidade de vida destes
profissionais.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do Trabalhador. Riscos Ocupacionais. Qualidade de
Vida. UTI.

INTRODUÇÃO
Os profissionais da área de saúde desenvolvem atividades no cotidiano do seu
ambiente de trabalho que os deixam expostos a acidentes de trabalho e ou doenças
ocupacionais. Ao analisar as circunstâncias que influenciam para a ocorrência desses
194 Enfermeira Obstetra pelo programa de residência em enfermagem obstétrica (UFPI). E-mail:Leilyanneleimendes@hotmail.com
195Enfermeira e Assistente Social. Especialista em Saúde da Família (UFPI). E-mail: CristianaCris.enferm@hotmail.com
196 Especialista Em Terapia Intensiva (UEPI). Enfermeira Obstetra pelo programa de residência em enfermagem
obstétrica (UFPI). E-mail: Camila-camilarmartins_18@hotmail.com
197 Enfermeira Especialista em Nefrologia (UECE). E-mail: Samara-samlealnefro @outlook.com
198 Enfermeira. Especialista em Saúde da Família pela Clínica Integrada de Odontologia de Minas Gerais. E-mail:
Graziana-Grazianjo2010@hotmail.com
199 Fisioterapeuta; especialista em UTI (UNIFOR). E-mail: Alberto-albertomartinsaragao@gmail.com
200 Enfermeira, Mestre Em Ensino E Saúde pela (UEMS). E-mail: Ravena-enf.ravena@gmail.com

489

riscos é uma tarefa muito importante, a qual auxiliará para o aumento da complexidade
dos conhecimentos respeito dessa temática.
Sendo assim, a saúde dos trabalhadores em saúde deve ser encarada com a
mesma importância que a de usuários dos serviços assistenciais, visto que esses
trabalhadores exercem um papel fundamental nas condições de vida e saúde dos
indivíduos, em seus grupos familiares e em grandes núcleos populacionais
(MACHADO et al., 2014). Da mesma forma deve-se levar em conta que a qualidade na
atenção em saúde depende também da organização do trabalho, no que tange às
condições em que esse trabalho se realiza, evitando-se que os trabalhadores sofram
desgastes, doenças ou os acidentes de trabalho (LUONGO; FREITAS, 2012).
Nesta perspectiva, o primeiro contato com a temática aconteceu durante a
atuação profissional, onde trabalho em UTI e é possível observar o quanto o
profissional médico está exposto a riscos ocupacionais, os quais podem influenciar
diretamente na sua qualidade de vida. Essa aproximação profissional despertou a
percepção sobre a importância desta atuação para o planejamento das medidas
preventivas aos riscos ocupacionais e doenças ocupacionais, visando à promoção da
saúde dos trabalhadores em UTI.
Dessa maneira, a escolha do presente tema originou-se em função de que o
trabalhador que presta assistência em saúde, direta ou indiretamente, demonstra muita
preocupação com o cuidado do cliente e pouco com os riscos a que está exposto ao
prestar este cuidado, e essa preocupação não pode ser deixada em segundo plano, pois
para que o profissional médico e os demais da área da saúde possam desenvolver o
cuidado de forma plena e satisfatória ele também precisa conhecer melhor como
proteger a sua própria saúde dos riscos ocupacionais.
Considera-se o desenvolvimento deste estudo relevante porque irá auxiliar os
profissionais que trabalham em UTI a conhecer melhor os riscos ocupacionais, os quais
estão expostos no ambiente de UTI e suas influências na qualidade de vida, no intuito
de esclarecer dúvidas e contribuir para as medidas preventivas. Além disso, estudos
dessa natureza são sempre úteis.
Essa pesquisa teve com o intuito analisar dentro da literatura nacional o risco
ocupacional em profissionais médicos e enfermeiros de Unidade de Terapia Intensiva e
suas influências na qualidade de vida, demostrar os principais riscos ocupacionais em
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profissionais enfermeiros e médicos de Unidade de Terapia Intensiva e suas influências
na qualidade de vida; conhecer as medidas interventivas para evitar acidentes
ocupacionais e doenças ocupais realizadas por enfermeiros e médicos que trabalham em
UTI.

MATERIAL E MÉTODOS
No presente estudo foi trabalhada a revisão narrativa que consiste é um dos tipos
de revisão de literatura, pela possibilidade de acesso e desenvolvimento do problema e
seu gerenciamento, bem como para discutir o assunto do ponto de visto
teórico/contextual, estabelecendo analogias integrando áreas de pesquisa independentes
com o objetivo.
A presente pesquisa foi realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS) e no banco de dados da Literatura Latino-Americana em Ciências de
Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Libray Online (SCIELO).

DISCUSSÃO
Trata-se de uma revisão narrativa sistemática a qual compõe uma estratégia cada
vez mais escolhida em pesquisa científica para a avaliação concomitante de um
conjunto de dados (BRAVIDELLI; DOMENICO, 2008). O levantamento desta
pesquisa foi realizado na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), selecionado os artigos da
base de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS) e o MEDLINE. Além disso, também foi usada a base de dados do Scielo
(Scientific Eletronic Library Online), por meio dos seguintes descritores: Saúde do
trabalhador, riscos ocupacionais; qualidade de vida e UTI.
Os artigos foram selecionados em função dos critérios de inclusão estabelecidos
abaixo: possuir resumo na base de dados escolhidas; ter sido publicado no período de
2010 a 2017; estar disponível na íntegra, na língua portuguesa e tratar do tema em
estudo. Desse modo, serão excluídos os trabalhos que não se mostraram relevantes ao
tema e aqueles que não contemplaram os critérios de seleção, pesquisa de revisão,
estudos de caso, tese de mestrado e doutorado.
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Por meio do critério de inclusão e dos descritores foram identificados 683
artigos, dos quais 447 não tinham relação com a temática abordada nesta pesquisa,
restando apenas 236 que tinham alguma relação com os objetivos propostos, após mais
uma leitura, foram excluídos 100 trabalhos não relevantes, pois traziam enfoques
diferentes ao proposto. Destes 136 que restaram, 50 tratavam-se de repetições, sobrando
apenas 80 pesquisas. Essas 80 pesquisas passaram por mais uma avaliação criteriosa,
onde 48 delas não tinham relação direta com a temática em questão, no entanto 11
pesquisas respondiam aos objetivos propostos.
Para a análise dos dados, inicialmente foi construído um quadro para demonstrar
a autoria, ano e o periódico de publicação de cada pesquisa selecionada. Posteriormente
os textos obtidos foram interpretados integralmente, buscando-se descrever, interpretar
e fazer análise crítica dos conteúdos de interesse. As ideias centrais dos artigos foram
ordenadas em categorias temáticas.

Tabela 1. Caracterização das pesquisas quanto à autoria, ano de publicação e periódico.

Ano de

N

Autor

1

ALBUQUERQUE et al.

2015

2

AMARAL; PINHEIRO; CAVA

2011

3

BONINI et al.

2010

Rev. eletr. Enferm.

2016

Esc. Anna Nery

4

CORREA; MAILURDE;
DONATO

Publicação

Periódico

Rev. Bras. Ciênc. Saúde
Revista eletrônica sobre
acreditação

R. pesq.: cuid. fundam.
5

HIPOLITO et al.

2012

6

LAPA; SILVA; SPINDOLA.

2014

7

LEITÃO; FERNANDES;
RAMOS,

Rev. Enferm.
Ciência Cuidado e Saúde

2011
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8

NERY et al.

2013

Fisioter. Pesqui.

9

MACHADO et al.

2011

R. Enferm. Cent. O. Min.

10

MIRANDA; STANCATO

2012

Rev. Bra. Ter. Int.

11

SKOREK; SOUZA; BEZERRA

2015

Rev enferm UFPE

Fonte: BVS (LILASC e BDENF) e Scielo.

Esta pesquisa foi construída com 11 estudos nacionais, sendo a maioria
publicados no ano de 2011, quanto ao periódico foram obtidas quantidades igual de
artigo para cada revisa.

RISCOS INERENTES AO TRABALHO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS NA
UNIDADE DE TERAPIA
Amaral, Pinheiro e Cava (2011) realizaram uma pesquisa com seis profissionais
médicos e 10 enfermeiros atuantes de uma UTI do Hospital Universitário (HU) do Rio
de Janeiro e constataram que os riscos em UTI estão relacionados, principalmente, aos
procedimentos de assistência ao paciente (material perfuro cortante 65%) e também aos
riscos ocupacionais existentes no ambiente laboral (pisos escorregadios e pouca
iluminação).
Bonini et al. (2010) realizaram uma pesquisa com 37 profissionais sendo que 25
(67,56%) referiram ter sofrido acidente com material biológico, e a maioria era técnico
de enfermagem, do sexo feminino, entre 21 a 30 anos e com experiência na enfermagem
menor que 05 anos. Em relação à capacitação sobre prevenção deste tipo de exposição
28 (75,7%) afirmaram ter participado e apenas 14 (56%) sujeitos referiram que
utilizavam equipamento de proteção individual no momento do acidente. A maioria das
exposições 18(72%) foi percutânea e o sangue foi o fluido mais envolvido 17(68%). As
causas mais frequentemente atribuídas à ocorrência dos acidentes foram: falta de
atenção e pressa.
Nery et al. (2013) realizaram uma pesquisa com 24 enfermeiros do HU de Mato
Grosso do Sul e identificaram resultados semelhantes ao anterior, pois a ocorrência de
acidentes de trabalho entre esses profissionais os materiais perfuro- cortantes estavam
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presentes 67% dos casos. Além disso, os resultados demonstraram que 75% dos
entrevistados apresentaram desconforto musculoesquelético, também chamada de
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT).
Já Machado et al. (2011) em sua pesquisa realizada com 34 enfermeiros e 34
médicos em um Hospital público de Belo Horizonte-MG, constataram alguns fatores de
risco para a ocorrência da Síndrome de Burnout, tais como: a idade ente 20 e 30 anos,
solteiros, sem filhos, com poucos anos de atuação, turno de trabalho diurno e
sedentarismo.
Os autores a cima referem ainda que a Síndrome de Burnout acarreta
irritabilidade, perda de interesse e energia, sentimentos de culpa, associados à uma
experiência de grande sofrimento, além de causar incapacidade. Isto dificulta e/ou
resulta em déficits no seu diagnóstico, fazendo com que muitos profissionais sofram
desta patologia sem obter um diagnóstico conclusivo, reduzindo em impactos negativas
a qualidade de vida destes profissionais (MACHADO et al. (2011).
Já em uma pesquisa realizada em Fortaleza com 16 enfermeiros da UTI de um
Hospital público foi possível identificar que os principais riscos ocupacionais
encontrados foram o excesso de ruídos na unidade, a temperatura inadequada do
ambiente, a inobservância do controle de gases e vapores, a utilização inadequada dos
equipamentos de proteção individual durante os procedimentos (observada na
manipulação e no preparo das medicações e durante os cuidados de enfermagem ao
paciente) e a exposição radioativa (MIRANDA, STANCATO, 2012).
Em outra pesquisa realizada em um Hospital público de João Pessoa-PB com 15
enfermeiros constatou que o ritmo de trabalho é excessivo em UTI foi responsável por
riscos biológicos, como acidentes com perfurocortantes e fluidos gerais de pacientes,
riscos físicos, a exemplo de exposição à radiação e ruídos, riscos químicos devido à
exposição a substâncias como antissépticos, ergonômicos, associados a esforços
repetidos entre outros, assim como risco ocupacional (ALBUQUERQUE et al., 2015).
Leitão, Fernandes e Ramos (2011) também identificaram resultados semelhantes
ao anterior e destacam que a UTI é um local estressante, e isso deve-se ao fato de ser
um ambiente com pacientes em estado grave, cheio de ruídos, que exige o convívio com
situações de angústia e morte, que muitos profissionais podem não estar preparados,
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podendo gerar um ritmo de trabalho excessivo, quando a equipe profissional reduzida
seja insuficiente para atender a demanda de pacientes.
Segundo Skorek, Souza e Bezerra (2015) o estresse afeta o desempenho
profissional, acarretando ao trabalhador da equipe de enfermagem e médica falhas de
percepção e dificuldade de concentração nas tarefas a serem executadas. Esses autores
citam ainda alguns fatores relacionados às condições de trabalho que alteram ou
comprometem o desempenho dos profissionais da equipe de enfermagem na execução
de suas tarefas, entre os quais podemos citar: frequência alta de tarefas complexas e que
exigem tomada de decisão rápida; carga horária de trabalho elevada; déficit de pessoal
de enfermagem e médicos, e consequente sobrecarga de atividades.
Os autores a cima acrescentam ainda que o desgaste emocional evidenciado
nestes profissionais em decorrência de conflitos interprofissional por prestarem
assistência a pacientes graves leva ao desenvolvimento de sentimentos de desamparo,
tristeza e fadiga diante experiências com a morte, além do excesso de trabalho, o qual
ficou muito evidente sendo relatado pela maioria dos participantes. Assim, faz
necessário avaliar a carga de trabalho exigida aos profissionais de UTI visto que o
trabalho nessas unidades exige grande envolvimento afetivo entre o profissional e seu
cliente.
Segundo Nery et al. (2013) se o trabalhador não souber manejar esses
envolvimentos com a rotina do seu trabalho, sentimentos de decepção com o serviço e o
desenvolvimento de uma relação menos humana com seu paciente, podem emergir em
resposta à sobrecarga, indicando uma tendência a ser mais investigada, pelo o fato de
que esses profissionais possam estar trabalhando com uma carga de trabalho além da
percebida como suportável, fazendo com que a relação com o paciente se torne menos
humanizada.
Já Lapa, Silva e Spindola (2014) acrescentam outros fatores de risco para a
saúde dos profissionais médicos e enfermeiros em UTI, tais como: manipulação de
instrumentos,

como

desfibrilador,

esfigmomanômetro,

termômetros,

lâmpadas

fluorescentes, que contém mercúrio, elemento de extrema toxicidade.
Machado et al. (2011) ressaltam que os trabalhadores de enfermagem em UTI
desenvolvem muitas atividades que exigem esforço físico, tais como manusear o
paciente, retirar e colocar monitores de prateleiras e mesas auxiliares, organizar os
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equipamentos e mobiliário à beira do leito e em salas especiais, dispor materiais de
consumo no posto de trabalho e separar os equipamentos e mobiliários com problemas
técnicos para reparos, requerendo, portanto, um ambiente físico adequado ao trabalho,
necessário para manutenção da segurança aos trabalhadores e usuários.
Hipolito et al. (2012) ao avaliarem 22 médicos e 14 enfermeiros que trabalham
em UTI, de um hospital geral na cidade de Campos dos Goytacazes e constataram que
esses profissionais experimentam uma vivência de extrema angústia dentro deste
ambiente, devido ao fato desta ser um local de extrema tensão, onde as emergências
acabam se tornando uma rotina. Outros fatores de risco são o acúmulo de horas
trabalhadas e consequentes desgastes físicos destes trabalhadores, o que acaba por levar
a uma situação de acomodação dentro de todo o processo. Alguns consideram ser
comum viver em determinadas condições de trabalho.
Correa, Marilurde e Donato (2016) estudaram 44 enfermeiros e 12 médicos e
identificaram resultados preocupantes em um hospital privado do Rio de Janeiro, pois a
maioria dos sujeitos, mesmo tendo recebido treinamento em biossegurança no próprio
ambiente de trabalho, não fez uso dos equipamentos de proteção individual durante a
assistência e, ainda, que depois do treinamento inicial, não realizou outro curso nem
participou de palestras sobre o tema; ou seja, não buscou atualizar seus conhecimentos a
respeito.
Os resultados a cima alertam também para outro fator preocupante a saúde
ocupacional de profissionais médicos e enfermeiros de UTI, a negligência com a sua
própria saúde, deixando de lado a importância da educação continuada e do
aperfeiçoamento em sua área. Bonini et al. (2010) também identificaram resultados
semelhantes, pois apesar dos profissionais alegarem ter recebido capacitação durante
sua formação e atuação profissional, foi possível constatar uma baixa adesão ao uso de
equipamentos de proteção individual, evidenciando a necessidade de rever o processo
de trabalho e as estratégias utilizadas nos programas educativos.
Levando em conta todos os riscos citados percebe-se a importância de medidas
de prevenção e estes. Porém a aplicação de precauções e intervenções no processo de
trabalho não são suficientes para garantir essas medidas de prevenção, devendo também
fazer parte dessa estratégia as reflexões a respeito das mudanças de comportamento e as
causas dos acidentes. A baixa adesão ou ausência desta às recomendações das barreiras
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de proteção é uma realidade, o que leva a indagar sobre outros fatores, que podem estar
contribuindo para este tipo de comportamento.

MEDIDAS INTERVENTIVAS PARA OS ACIDENTES OCUPACIONAIS EM
UTI
Amaral, Pinheiro e Cava (2011) citam como medidas interventivas para
minimizar os riscos de acidentes a necessidade de se ampliar as discussões acerca de
biossegurança, através da adoção de medidas voltadas para educação permanente. A
instituição deve proporcionar aulas, cursos, seminários, palestras com o objetivo que
todos compreendam a importância da adoção e implementação de medidas visando à
proteção e segurança não só dos profissionais como também dos pacientes que estão sob
seus cuidados. Além disso, é preciso que haja reformulação de políticas de prevenção de
riscos ocupacionais, avaliação contínua da saúde dos trabalhadores e dos ambientes
hospitalares.
Correa, Marilurde e Donato (2016) também concordam com o pensamento
anterior e acrescenta que as instituições hospitalares deveram manter, em local de fácil
acesso, o mapa de riscos para que os trabalhadores possam ter informação atualizada
acerca da distribuição dos riscos ambientais, contendo a identificação teórica dos
agentes biológicos mais prováveis e a avaliação do local de trabalho e do trabalhador
exposto.
Outras pesquisas também concordam que o conhecimento dos riscos é
fundamental para o desenvolvimento de mecanismos de controle e proteção adequados
à promoção da própria saúde e às dos demais trabalhadores (BONINI et al., 2010;
STOREK, SOUZA e BEZERRA, 2015).
Outras pesquisas chamam a atenção para o fato de que o conhecimento, em si,
não assegura a adoção de comportamentos seguros no trabalho, além de que é
necessário avaliar que tipo de conhecimento os treinamentos têm enfocado. Incluir
aspectos relacionados à mudança de comportamento, bem como estimular a autopromoção da saúde podem contribuir para mudar o panorama de acidentes ocupacionais
com material biológico entre os trabalhadores da área da saúde (ALBUQUERUQUE et
al., 2015; AMARAL, PIBJERIO, CAVA, 2011; HIPOLITO et al., 2012).
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Segundo Miranda e Stancato (2012) o desenvolvimento de programas para a
promoção de saúde do trabalhador deve caminhar em conjunto com a política, diretrizes
e normas da empresa, relativas à saúde ocupacional, meio ambiente e segurança no
trabalho, estando atualizada com as recomendações legais, nacionais e internacionais.
Já Ney e colaboradores (2013) identificaram como medida preventiva para o
DORT a necessidade de descanso. Entretanto, a atividade de enfermeiros de UTI
envolve uma interação complexa de fatores, dentre os quais a gestão e o planejamento
das unidades, ruído, temperatura, controle de gases e vapores, pausas sistemáticas para
descanso e exposição diária a agentes biológicos.
Albuquerque et al. (2015) destacam a importância de usar equipamentos de
proteção individual, bem como a necessidade de implantação de diretrizes voltadas para
a saúde do trabalhador em UTI, uma vez que se sabe a problemática que envolve o
processo saúde-doença desses profissionais. Além disso, a exposição do profissional a
riscos no ambiente laboral e as consequências das exigências deste tipo de trabalho
podem afetar os processos humanísticos e psicossociais da assistência, desencadeando
prejuízos em proporções diversas tanto para o cuidador como para o ser cuidado e
influenciando sua qualidade de vida.
Hipolito et al. (2012) também concordam com o pensamento anterior e
acrescentam que no ambiente da UTI, deve-se levar em conta os riscos ambientais,
mecânicos e de acidentes aos quais os profissionais dessas unidades estão expostos.
Bonini et al. (2010) ressaltam a necessidade do conhecimento sobre o
mecanismo de ocorrência de acidentes envolvendo material biológico e a avaliação do
processo de trabalho, para que medidas de prevenção sejam capazes de tornar o
ambiente mais seguro. Além disso, o uso de EPI é de extrema importância para a
prevenção de exposição à material biológico, conferindo maior segurança para
profissionais e pacientes. Porém, para que a segurança se torne efetiva é necessário não
somente a adesão ao uso, mas também a maneira como são utilizados, limpos e
conservados.
Como mencionado anteriormente, as ações de promoção e prevenção em
segurança no trabalho são da competência do Setor de Engenharia e Segurança no
Trabalho; porém, o enfermeiro, na qualidade de educador e de líder da equipe de
enfermagem, deve contribuir para melhorar a percepção de seus pares acerca das
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medidas de biossegurança em UTI. Assim como os profissionais médicos também
devem incorporar suas ações neste sentido.
Machado et al. (2011) também concordam com o pensamento anterior e
acrescentam que há uma necessidade urgente de que os profissionais de saúde busquem
por conhecimentos acerca dos transtornos mentais que o trabalho em UTI pode
desencadear, que com o passar dos anos aumenta cada vez mais o número de pessoas
acometidas.
Outras pesquisas concordam que para se obter um ambiente de qualidade
hospitalar é necessário que as instituições de saúde busquem agregar humanização e
qualidade aos serviços prestados. E esse ambiente tem que oferecer ao cliente e
trabalhador, uma proximidade ao ambiente familiar e também condições para uma boa
assistência, conforto, bem-estar, segurança e qualidade no atendimento. Uma boa infraestrutura promove a qualidade e a produtividade no ambiente de trabalho (BONINI et
al., 2010; CORREA, MARILURDE, DONATO, 2016; SKOREK, SOUZA e
BEZERRA, 2015).

CONCLUSÃO
Através do levantamento desta pesquisa foi possível atingir os objetivos
propostos e identificar que os materiais perfuro-cortantes são os principais responsáveis
por acidentes ocupacionais, e isso decore de técnicas incorretas e também da falta de
adesão às ações de biossegurança.
Diante das pesquisas realizadas percebe-se que a UTI é um ambiente
extremamente estressante e repleto de riscos, onde os profissionais se encontram
constantemente expostos a ocorrência de acidentes ocupacionais e doenças relacionadas
ao trabalho. Os riscos em UTI estão relacionados não só a assistência ao paciente, mas
também ao ambiente laboral ao qual o profissional está inserido.
Tais riscos estão relacionados com a falta de segurança, falta de conforto,
contato com pacientes de doenças infecto-contagiosas, infecções por conta da
manipulação de perfuro-cortantes, falta de EPIs, risco físico, biológico e ergômetro.
Estratégias de educação continuada dos funcionários quanto às medidas de
precaução diante de agentes biológicos, físicos e químicos, reformulação de políticas de
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prevenção de riscos ocupacionais, avaliação contínua da saúde dos trabalhadores, dos
ambientes hospitalares e elaboração de mapa de riscos, com base nos estudos citados,
fazem parte de uma estratégia de intervenção para redução de riscos em UTI.
Todos os estudos apresentados demonstraram que o ambiente de UTI é
insalubre. Contudo entre os fatores que contribuem para tal insalubridade estão atitudes
e hábitos dos profissionais de saúde da UTI, os quais são perfeitamente passíveis de
mudança, razões pela qual uma abordagem de educação em saúde seria benéfica para
diminuir o problema.
Dessa maneira, espera-se que este estudo possa contribuir para o conhecimento
dos riscos e procedimentos que expõem os trabalhadores de Enfermagem e médicos a
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais em UTIs e a redução das ocorrências
desses males, de modo a proporcionar maior segurança aos integrantes da equipe ao
ambiente de trabalho.
Dentre as doenças ocupacionais foram apontadas: a LER/DORT, estados de
sofrimento psíquicos como a depressão, as neuroses, a neurastenia ou a síndrome da
fadiga relacionada ao trabalho e o estresse, como as consequências do desgaste que o
trabalho em saúde pode acarretar aos seus profissionais.
Desta forma, esperamos, com este estudo, poder fornecer subsídios necessários
para a implementação de mudanças nas condições de vida e trabalho reduzindo a
distância entre as expectativas pessoais e a realidade de trabalho desses profissionais, ou
seja, contribuindo no desenvolvimento da qualidade de vida dos enfermeiros e dos
médicos para evitar riscos ocupacionais, bem como doenças ocupacionais.
Ressalta-se que deve haver uma concentração de esforços e recursos no sentido
de promover mudanças no ambiente de trabalho, com a implementação de programas de
prevenção e conscientização de práticas seguras e o fornecimento, de forma contínua e
uniforme, dos equipamentos de segurança a todos os profissionais. Além disso, estes
devem ser submetidos a exames médicos periódicos, com o objetivo de prevenir os
agravos à sua saúde e tratar precocemente problemas de saúde relacionados à atividade
laboral.
Por fim, estudar mais a saúde ocupacional dos médicos que trabalham em UTI
traz uma grande possibilidade de evidenciar o processo de conscientização profissional
do que venha ser saúde. Com a descrição dos riscos feita pelos enfermeiros é possível

500

inferir que os mesmos estão participando da construção de um modelo assistencial
voltado para o atendimento à comunidade de forma integral, assim como esse papel
também é observado junto à equipe a qual ele assiste, educa, informa e capacita.
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CAPÍTULO XLIII
SÍNDROME HIPOPLÁSICA DO VENTRÍCULO ESQUERDO E O PAPEL DO
BIOMÉDICO PERFUSIONISTA NO TRATAMENTO CIRÚRGICO
CORRETIVO
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Vívian Scarpin203; Alessandra Helena Gonsalves de Andrade 204.
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RESUMO:
A Síndrome de Hipoplásica do Ventrículo Esquerdo é uma cardiopatia congênita de
grande índice de mortalidade, se não descoberta a tempo de procedimento cirúrgico pósparto. Com o pré-natal pode-se ter um possível diagnóstico precoce, possibilitando um
planejamento pós-parto da cirurgia corretiva. A cirurgia corretiva ocorre em três etapas
e todas elas são possíveis devido ao procedimento de circulação extracorpórea aplicado
durante as operações. O presente trabalho consiste em uma avaliação da fisiologia
intrauterina e extrauterina do neonato na Síndrome de Hipoplásica do Ventrículo
Esquerdo e a importância da sua correção cirúrgica, bem como do papel do biomédico
perfusionista junto a circulação extracorpórea, para gerar sobrevida ao Recém-Nascido.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome Hipoplásica do Ventrículo Esquerdo. Síndrome de
Hipoplasia do Ventrículo Esquedo. Circulação extracorpórea em cirurgia cardíaca.
Biomédico perfusionista.

INTRODUÇÃO
Noonan e Nadas, em 1958, introduziram o termo síndrome de hipoplasia do
coração esquerdo (SHCE) ou síndrome hipoplásica do ventrículo esquerdo (SHVE) para
descrever as características morfológicas da atresia mitral e da atresia aórtica
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combinadas (NOONAN; NADAS, 1958), podendo este conceito de SHCE ser ampliado
para os casos que existam valvas mitral e aórtica, mas em que o hipodesenvolvimento
do ventrículo esquerdo o incapacite de manter a circulação sistêmica (BHARATI,
1984). A anomalia mais frequentemente associada à SHCE é a coartação da aorta, que
pode evitar o fluxo sanguíneo retrógrado para uma pequena aorta ascendente. A
sobrevida pós-natal depende da patência do canal arterial e da comunicação ampla a
nível atrial.
A história natural desta cardiopatia, em geral, levava ao óbito no primeiro mês
de vida (HAWKINS; DOTY, 1984), no entanto, com o surgimento da operação de
Norwood, este fato foi modificado, sendo que, entre 1979 e 1981, os primeiros casos de
sucesso numa série de crianças operadas foram publicados (NORWOOD et. al.,
1981; NORWOOD; LANG ; HANSEN, 1983). Esse procedimento consiste na conexão
do o tronco da artéria pulmonar ao arco aórtico previamente ampliado, formando a nova
aorta. A perfusão pulmonar é suprida por enxerto tubular de politetrafluoretileno
(PTFE) anastomosado nas artérias subclávia direita e pulmonar direita (SILVA et. al.,
2007). Uma modificação da técnica de Norwood, foi publicada em 2003 por Sano et.
al., apresentando bons resultados utilizando o enxerto de PTFE anastomosado entre o
ventrículo direito (VD) e a artéria pulmonar (AP), permitindo que o fluxo para artéria
pulmonar ocorra somente na sístole ventricular, o que facilita o manuseio do paciente no
pós-operatório, pois evita a queda de fluxo coronariano causado pelo "roubo de fluxo"
para os pulmões durante a diástole (POIRIER, et. al., 2000; BARTRAM,
GRUNENFELDER; VAN PRAAGH, 1997).
Para realização dos supracitados procedimentos cirúrgicos faz-se necessária a
aplicação de circulação extracorpórea (CEC), procedimento cujo objetivo consiste na
substituição temporária das atividades cardiopulmonares através de um conjunto de
técnicas e equipamentos capazes de realizar as funções de bombeamento e oxigenação
do sangue (CARNEIRO, 2015).
Os objetivos deste artigo abrangem realizar uma revisão bibliográfica,
contemplando a fisiologia da SHCE, os tipos de procedimentos cirúrgicos para correção
da mesma e o papel do biomédico na atuação como perfusionista responsável pela CEC.

FISIOLOGIA DO CORAÇÃO FETAL E NEONATO NORMAL
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A principal função do sistema cardiovascular é suprir as quantidades adequadas
de sangue oxigenado nos tecidos (OLIVEIRA et al., 2013).
Na fisiologia neonatal, um mês depois da fertilização do óvulo as características
do feto já começam a ser desenvolvida, no segundo a terceiro meses os órgãos dos fetos
são em geral iguais ao dos recém-nascidos. No decorrer de 4 a 5 semanas, acontece a
formação das hemácias não nucleadas, pelo mesênquima fetal e pelo endotélio dos
vasos sanguíneos fetais. Na sexta semana o fígado começa a formar células sanguíneas,
no terceiro mês o baço e outros tecidos linfoides começam a formar células sanguíneas.
A partir do terceiro mês a medula óssea gradativamente passa a ser a principal fonte de
hemácias e da maioria dos leucócitos, exceto pela produção contínua de linfócitos e
plasmócitos pelo tecido linfoide (GUYTON; HALL, 2017).
No sistema circulatório durante a quarta semana de fertilização o coração já
começa a bater com frequência de 65 batimentos/min aumentando gradativamente até
cerca de 140 batimentos/min. (GUYTON; HALL, 2017). Seguidamente já na formação
das células sanguíneas as hemácias nucleadas começam a ser formadas no saco vitelino
e nas camadas mesoteliais da placenta em torno da terceira semana do desenvolvimento
fetal (GUYTON; HALL, 2017).
Segundo Guyton (2017) durante a vida fetal, não pode ocorrer a respiração, pois
não existe ar para respiração na cavidade amniótica, a inibição da respiração durante os
meses seguintes evita que os pulmões se encham de líquidos e resíduos mecânicos pelo
trato gastrointestinal do feto líquido amniótico.
Na estrutura anatômica específica da circulação fetal, o sangue retorna da
placenta pela veia Umbilical e atravessa o ducto venoso, deixando o fígado fora do
circuito. Em seguida, grande parte do sangue entra no átrio direito proveniente da veia
cava inferior. O sangue oxigenado da placenta entra basicamente no lado esquerdo do
coração em vez ao lado direito, e é bombeado pelo ventrículo esquerdo, e sua maior
parte para as artérias da cabeça e membros anteriores. O sangue entra no átrio direito
proveniente de uma cava superior é direcionado para baixo através da valva Tricúspide
para o Ventrículo direito (GUYTON; HALL, 2017). Esse sangue é basicamente sangue
desoxigenado da região da cabeça do feto e será bombeado pelo Ventrículo direito para
a artéria pulmonar. (GUYTON; HALL, 2017). Sendo assim, sua maior parte do dueto
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arterioso para a aorta ascendente através de duas artérias umbilicais para a placenta
onde o sangue desoxigenado é oxigenado. (GUYTON; HALL, 2017).
O reajuste circulatório ao nascimento é essencial, tanto quanto a respiração ao
nascer, pois são esses ajustes circulatórios imediatos que permitem o fluxo sanguíneo
adequado aos pulmões. (GUYTON; HALL, 2017). Como os pulmões basicamente não
tem funcionalidade, não será necessário que o coração do feto bombeie muito sangue
pelos pulmões e fígado, porém precisa bombear grande quantidade de sangue pela
placenta (GUYTON; HALL, 2017).

Figura 1- Caracterização da Circulação Fetal e suas modificações com o nascimento.
Fonte: http://www.cpdt.com.br/images/m_julho2002/fig2.jpg

O início da respiração do bebê se dá ao nascimento e a perda da conexão
placentária com a mãe, a perda do seu meio de suporte metabólico (GUYTON; HALL,
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2017). Com o parto, em segundos a criança começa a respirar e atinge seu ritmo
respiratório em menos de 1 minuto, (GUYTON; HALL, 2017). O início da respiração
do neonato se dá com o choro, pois ocorre aumento da caixa torácica, expansão
pulmonar, o líquido pulmonar é aspirado para as porções periféricas, reabsorvido e
substituído pelo ar. A rede vascular pulmonar se abre e a resistência vascular pulmonar
diminui, ou seja, a pressão arterial dos pulmões diminui. Esta pressão vai ser
semelhante à do adulto em torno dos primeiros quatro anos de vida. Com a interrupção
da passagem do sangue pelo cordão umbilical e placenta, aumenta a resistência vascular
sistêmica (pressão arterial sistêmica do recém-nascido) e consequentemente diminui a
pressão no lado direito do coração. Ao mesmo tempo em que aumenta o fluxo
pulmonar, aumenta o retorno ao átrio esquerdo pelas veias pulmonares ocorrendo
aumento da pressão no átrio esquerdo que faz o fechamento do forame oval
(comunicação entre os átrios). Estes dois mecanismos de diminuição da pressão
pulmonar levam a melhor oxigenação do bebê e ao início do fechamento do canal
arterial. Estas modificações do tipo de circulatório fetal são necessárias para instalação
do tipo definitivo, denominado padrão adulto, que se perpetuará até o final da vida
(SOBRINHO, 2000).
A circulação, a partir da respiração, se fará de modo que as veias cavas superior
e inferior trarão o sangue não oxigenado ao átrio direito que enviará este sangue para o
ventrículo direito que através da artéria pulmonar levará o sangue aos pulmões para ser
oxigenado. O sangue oxigenado retornará por meio de quatro veias pulmonares ao átrio
esquerdo que o enviará ao ventrículo esquerdo (local principal de força da bomba
cardíaca) que distribuirá o sangue ao organismo por meio da artéria aorta e seus ramos
(SOBRINHO, 2000).

O CORAÇÃO COM SHVE
As malformações ocorrem durante a formação das estruturas no processo da
organogênese, elas podem resultar em ausência total ou parcial de uma estrutura
(LANGMAN, 2016). Langman (2016) caracteriza anomalias congênitas, malformações
e defeitos como sinônimos utilizados para a descrição de distúrbio estruturais,
comportamentais, funcionais e metabólicas existentes por ocasiões do nascimento.

507

As doenças cardíacas congênitas (DCCs) são anomalias estruturais do coração e
dos grandes vasos intratorácicos presentes ao nascimento; afetam 0,8‐1 criança por 100
nascidos vivos e é o tipo mais comum de defeito congênito (ZAIDI; BRUECKNER,
2017), responsável por aproximadamente um terço de todas as principais anomalias
congênitas (LI; YANG, 2017). Dentre as DCCs está a síndrome de hipoplasia do
coração esquerdo (SHCE), uma das mais frequentes anomalias cardíacas diagnosticadas
intraútero (CONSENTINO et. al., 2014). Sua incidência é de 1 a 5 para cada 10 mil
nascidos vivos, podendo estar subestimada devido a óbitos fetais e neonatais imediatos.
É uma doença grave, necessitando intervenção precoce no período neonatal (BARRON,
et. al., 2009).
Na SHCE o ventrículo esquerdo e a aorta apresentam graus variados de
hipoplasia, sempre acompanhada de estenose ou atresia da valva mitral e/ou aórtica.
Abuchaim (2013), apresenta a fisiologia da SHVE da seguinte forma: o retorno venoso
dirige-se para a átrio direito, o sangue proveniente do ducto venoso e da veia hepática
esquerda direciona-se para valva tricúspide, não atravessando o forame oval do átrio
esquerdo; o retorno venoso pulmonar em vez de passar pela valva mitral atravessa o
FOP (forame oval patente) com desvio esquerdo direito e assim ao ventrículo direito; o
ventrículo direito ejeta pelo canal arterial cerca de 8% que irá para circulação pulmonar,
o restante do sangue atravessa o canal arterial para a aorta descendente. (ABUCHAIM,
2013).
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Figura 2 – Circulação Coração Normal X Hipoplásico.
Fonte: Hem 2019.

Além disso, o autor descreve que, no caso onde a valva aórtica está atrésica, o
fluxo sanguíneo é retrógrado para o ritmo aórtico a parte superior do corpo e das artérias
coronárias, quando o forame oval é restritivo á possibilidades de haver efeitos deletérios
ao feto (ABUCHAIM, 2013). Após o nascimento, a queda da resistência pulmonar leva
à redução do fluxo do ventrículo direito a circulação sistêmica depende da
permeabilidade do canal arterial e do equilíbrio entre as resistências das circulações
pulmonares e sistêmicas (ABUCHAIM, 2013).

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SHVE
O prognóstico perinatal das cardiopatias congênitas severas melhora se o
diagnóstico é efetuado durante o período pré-natal. Isto permite programar a conduta
perinatal mais apropriadamente, considerando que, muitas vezes, a morte desses recémnascidos é súbita (CAVALCANTI; DUARTE, 2009).
Até o início dos anos 80, o único aspecto da fisiologia cardiovascular fetal que
podia ser rotineiramente monitorado era a frequência cardíaca fetal (CAVALCANTI;
DUARTE, 2009); a partir de então, foram publicados trabalhos descrevendo a técnica
da ecocardiografia fetal, sendo possível a análise da anatomia intracardíaca, o
reconhecimento das malformações e da

função cardíaca

(TATANI, 1997;

TRAVANCAS, 2000).
Com o avanço da ultra–sonografia e sua aplicação no estudo do
desenvolvimento fetal, tornou–se possível, a partir da 16ª semana de gestação, o
reconhecimento de malformações, especialmente do sistema cardiovascular, e a análise
mais acurada das estruturas do coração fetal, inclusive a morfologia e a dinâmica das
valvas atrioventriculares e dos grandes vasos (TATANI, 1997 ; KLEINMAN et. al.,
1980; COPEL et. al., 1987). A possibilidade de identificar precocemente a presença de
malformações cardíacas ainda

durante

o desenvolvimento intrauterino, pela

ecocardiografia, constitui–se prática de fundamental importância, na cardiologia
pediátrica (CAVALCANTI; DUARTE, 2009).
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A obtenção do diagnóstico de SHVE é realizada por eco cardiografia fetal,
permitindo-se que, logo ao nascimento o paciente seja transferido para unidades
especializadas em intervenções cirúrgicas pós-parto precisas. (ABUCHAIM, 2013).
Atik (2006) comenta que o tratamento da criança com SHCE tem como
diretivas: estabilização pré-cirúrgica, correção cirúrgica adequada em determinadas
fases, melhor entendimento da hemodinâmica no pós-operatório do estágio paliativo,
minimizar o atrito interprocedimento e proteger os candidatos a continuidade do
tratamento cirúrgico.
O transplante cardíaco é uma alternativa viável para o tratamento da SHVE,
porém é influenciado por preferências institucionais e, principalmente, pela
disponibilidade de doadores (JENKINS et. al., 2001). Desse modo, o tratamento
preferencial é o cirúrgico, que inclui cirurgias paliativas de correção uni ventriculares,
definidas em três estágios: inicialmente, durante os primeiros dias de vida, é realizada a
operação de Norwood, que consiste na anastomose do tronco da artéria pulmonar à
aorta. Em seguida, entre 2 e 10 meses de idade, é realizado o desvio da veia cava
superior (VCS) para a artéria pulmonar, conhecido como a operação de Glenn
bidirecional. Por fim, realiza-se a cirurgia de Hemi-Fontan, entre 18 e 24 meses, na qual
ocorre o desvio do fluxo da veia cava inferior para o pulmão (FONSECA et. al., 2005).
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Figura 3 - Correção Operação de Norwood.
Fonte: 2011 Santa Joana Maternidade.

A técnica de Norwoord, a primeira a ser realizada dentro dos três estágios
anteriormente mencionados, tem como princípios básicos a conexão da aorta com o
ventrículo direito, permitindo o fluxo sistêmico e potencial de crescimento, causando a
restrição de fluxo pulmonar e uma grande comunicação interarterial. Envolve a
reconstrução do Arco da Aórtico, usa a valva Pulmonar como via de saída sistêmica e a
circulação Pulmonar é separada do coração e dirigida por desvio sistêmico Pulmonar,
do Ventrículo direito para um dos ramos Pulmonares (ABUCHAIM, 2013).
Já a cirurgia de Glenn bidirecional, que engloba o segundo estágio, é realizada
entre o quarto e oitavo mês de vida, com a modificação do fluxo pulmonar do desvio
sistêmico pulmonar para uma anastomose da veia cava superior com a artéria pulmonar.
(ABUCHAIM, 2013). Colanfranceschi (2000) explica que se diverge o sangue de uma
das cavas superiores para artéria Pulmonar com preservação da continuidade entre as
artérias Pulmonares direita e esquerda, com isso aproximadamente 1/3 do retorno
venoso sistêmico é drenado diretamente para o pulmão sem passar pelo coração,
minimizando o trabalho ventricular.

Figura 4 – Operação de Glenn Bidirecional.
Fonte: 2016, Drs. Carlos Pedra e Simone Pedra.
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O terceiro estágio é uma cirurgia de Hemi-Fontan que, por sua vez, tem a
derivação cavo-pulmonar total, na qual todo o retorno venoso exceto o seio coronário é
desviado para a circulação pulmonar (ABUCHAIM, 2013).

Figura 5 – Cirurgia de Hemi- Fontan.
Fonte: https://www.pinterest.com

Vistas todas as etapas da correção fisiopatológica da Síndrome Hipoplásica do
Ventrículo Esquerdo é mister enfocar o uso imprescindível da Circulação Extracorpórea
(CEC), que inclui a parada respiratória e tempo de pinçamento da aorta. Com o uso da
CEC é possível efetuar correções sob visão direta, criando novas possibilidades para
cura de doenças cardíacas, possibilitando-se adentrar as cavidades cardíacas para
corrigir defeitos congênitos (BRAILE; GOMES, 2010)

A CEC E SUA IMPORTÂNCIA NAS CIRURGIAS CORRETIVAS DE SHVE
Souza & Elias (2006) menciona que até a chegada de circulação extracorpórea
foram feitos estudos com circulação cruzada em humanos entre 1940 e 1948 em cirurgia
do coração realizadas por Kerr, Andreasen e Southworth. Tais estudos foram
detalhados, sendo o método utilizado um procedimento no qual o sangue venoso do
paciente era injetado na veia femoral de um progenitor, pai ou mãe, que funcionava de
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uma forma como oxigenador e o sangue da artéria femoral do progenitor era retirado
para e perfusão arterial do paciente.
Em 1953, John Gibbon, cirurgião cardiologista, e sua mulher Mary Gibbon,
perfusionista, realizaram com sucesso a primeira cirurgia cardíaca com circulação
extracorpórea, sendo a patologia do paciente um defeito do septo atrial. Desde então
foram feitos inúmeros esforços de anestesistas, cirurgiões e perfusionistas, no sentido de
tornar seguro o procedimento (BRAULIO et al, 2010).
O objetivo da Circulação Extracorpórea é uma substituição temporária das
atividades cardiopulmonares através de um conjunto de técnicas e equipamentos
capazes de realizar as funções de bombeamento e oxigenação do sangue. (CARNEIRO,
2015). Para a realização da CEC utiliza-se uma máquina denominada “máquina
coração-pulmão”, constituída por alguns equipamentos específicos (oxigenadores de
membrana, filtro arterial. hemoconcentrador, reservatório de sangue e tubos interligados
uns aos outros) para que seu funcionamento seja correto. (SOUSA, 2006).
De modo geral a circulação extracorpórea funciona da seguinte forma: o sangue
venoso do paciente que produz menor saturação de oxigênio é desviado do átrio direito
por meio de cânulas posicionadas nas veias cavas, e através de tubos de circuito da CEC
chega aos oxigenadores onde são realizadas as trocas gasosas, com a retirada de gás
carbônico e acréscimos de oxigênio ao sangue venoso.
Em seguida esse sangue com saturação de oxigênio semelhante ao sangue
arterial é impulsionado pela bomba artificial até o ponto do sistema arterial do paciente
que geralmente é a aorta ascendente. Da aorta ascendente este sague é levado a todos os
órgãos e sistemas, perfundindo suas células e mantendo o metabolismo do paciente
(SOUSA, 2006).
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Figura 6 – Circuito de Canulação de CEC.
Fonte: SOUZA & ELIAS, 2006.

Figura 7 – Máquina e Circuito de CEC.
Fonte: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/circulacao-extracorporea

Embora a CEC seja um procedimento aparentemente seguro, é um método
pouco fisiológico e responsável por muitas complicações observadas no pós-operatório
das cirurgias cardíacas. Deve-se salientar que os pacientes submetidos a CEC para
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realização das cirurgias corretivas de SHVE, por serem recém-nascidos (RN), são os
mais susceptíveis às complicações relativas ao procedimento, já que
os RN são expostos, durante a perfusão, a extremos fisiológicos que
raramente são necessários nos adultos. Por exemplo, enquanto o fluxo
aórtico na perfusão dos adultos é mantido em torno de 50 mL.kg1.min-1, nos RN ele pode variar de 200 mL.kg-1.min-1 no início e no
final da perfusão até a interrupção total da circulação. Outra diferença
importante entre adultos e RN é em relação a temperatura, que é
mantida próxima aos valores fisiológicos nos primeiros e, em
hipotermia profunda nos últimos; a hipotermia tem efeitos fisiológicos
importantes sobre o pH, a viscosidade sanguínea e a filtração de
líquidos pelos capilares. O volume do circuito de CEC (tubos,
oxigenadores, filtros) é proporcionalmente muito maior nos
equipamentos empregados nos RN, o que resulta em, pelo menos,
duas consequências: a) maior volume de perfusato para preencher o
sistema, gerando maior diluição de hemácias, fatores da coagulação e
proteínas e obrigando ao uso de maior quantidade de sangue
homólogo (nos adultos raramente é necessário o uso de sangue
homólogo); b) maior exposição do sangue do RN às superfícies não
endoteliais induzindo, no organismo uma resposta inflamatória mais
intensa. (TENÓRIO, CUMINO E GOMES, 2005).

No entanto, apesar dos riscos relativos a CEC em RN, esta é a única alternativa
para que a cirurgia corretiva da SHVE seja viável e, por consequência dela, o paciente
sobreviva.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa caracteriza-se como uma revisão bibliográfica qualitativa de caráter
exploratório, acerca da fisiologia da SHCE, os tipos de procedimentos cirúrgicos para
correção da mesma e o papel do biomédico na atuação como perfusionista responsável
pela CEC, para a qual utilizou-se de literatura, baseada na legislação pertinente, livros e
revistas de acervo pessoal, bem como trabalhos científicos divulgados nas bases de
dados: PubMed, HighWire, Scielo, e Lilacs, pesquisados por meio de palavras chaves
em português (síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, sindrome de hipoplasia do
ventrículo esquerdo, síndrome hipoplásica di coração esquerdo, síndrome hipoplásica
do ventrículo esquerdo, circulação extracorpórea na cirurgia cardíaca) no período de
fevereiro de 2020 a maio de 2020. Considerada a ausência de novas técnicas, admitiu-se
publicações de datas diversas, desde que abordassem a temática discutida.
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Como critério excludente optou-se por: artigos que contivessem a palavra-chave,
porém não atendessem ao conteúdo específico, bem como aqueles que fossem anteriores
aos últimos 15 anos (a exceção de obras clássicas atemporais) ou estivessem em outras
línguas que não o português e o inglês.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Síndrome de Hipoplásica do Ventrículo Esquerdo é uma cardiopatia com
complicações graves e o diagnóstico precoce representa ao neonato um ganho de
qualidade de vida, trazendo a possibilidade de correções cirúrgicas, com o uso
imprescindível de circulação extracorpórea, para garantir ao final um resultado positivo
nos procedimentos (BRAILE & GOMES, 2010). Souza (2017) destaca que o
diagnóstico precoce, principalmente de alterações menores, contribui para notificação e
tratamento adequados, bem como encaminhamento para centros especializados, o que se
deve a contribuição das consultas de pré-natal. Sendo, portanto, o diagnóstico pré-natal
precoce de anomalias congênitas, crucial para adequação dos profissionais de saúde que
estão envolvidos no processo do nascimento, principalmente obstetras e cardiologistas
pediátricos, para redução das taxas de morbimortalidade. (SOUSA et al., 2017).
Segundo Fantini (2004), com a modificação na técnica operatória, na tecnologia
da CEC e no manejo pré-operatório por equipe multidisciplinar tem relatada-se a
sobrevivência de 80% a 90% dos pacientes submetidos a operação de Norwood, porém
é preciso destacar a existência de fatores de risco, destacando-se: o baixo peso de
nascimento, diagnóstico do subtipo anatômico, condições clínicas, pré-operatórias e
necessidades de ventilação mecânica e o diâmetro da aorta ascendente. Outro ponto
crítico na operação, originalmente descrito por Norwood, envolve o uso extensivo de
remendos de alagamento na delicada e hipoplásica aorta do recém-nato, pois esses
remendos não irão acompanhar o crescimento das crianças e ainda podem sofrer
alterações degenerativas podendo comprometer resultado tardio (FANTINI, 2004).
Ainda, Fantini (2004), ao analisar a fisiologia da circulação na cirurgia de Norwood em
modelo computacional, observou que o uso de derivações de maior diâmetro desvia
uma maior proporção do débito cardíaco para os Pulmões diminuindo, com isto, a
perfusão sistêmica.
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Sobre a cirurgia de Glenn (segundo estágio corretivo da SHVE), Colafranceschi
et. al. (2000), relatam que o resultado ao longo prazo é satisfatório, contando com a
sobrevida de 85% em 10 anos e potência da anastomose permanente por todo esse
tempo. Segundo os autores a mortalidade da cirurgia baixa, geralmente em torno de
5%, evidenciando o fato que, de alguma forma, ela facilita a cirurgia de Hemi-Fontan
que, por sua vez, consite no terceiro estágio corretivo da SHVE.
O domínio das técnicas cirúrgicas e anestésicos e o desenvolvimento da
circulação extracorpórea mais segura, fizeram com que fosse possível aplicar os
protocolos multidisciplinares incorporados a prática da cirurgia cardíaca pediátrica a
SHVE, o que tem corroborado para a redução progressiva na mortalidade cirúrgica
(ATIK, 2006). Fantini (2004) realizou em estudo, de janeiro à dezembro de 2002, no
qual cinco recém-nascidos com idades variadas de 2 a 5 dias foram submetidos a
operação de Norwood. O tempo de CEC nesta pequisa variou entre 122 a 212 minutos,
estando entre 41 a 60 minutos o período de parada total, obtendo-se como resultado
sobrevida de todos os pacientes ao ato operatório e posterior encaminhamento a
Unidades de Terapia Intensiva.
Estudos de Silva (2007) concluíram que o conjunto de técnicas cirúrgicas para
correção da SHVE resultaram em um tempo curto de parada circulatória, obtendo-se
uma baixa taxa de mortalidade. Uma pesquisa com 78 pacientes com SHVE submetidos
a cirurgia de Norwood demonstrou 74,35% de sobrevida. Além disso, Fonseca et. al.
(2005), em estudo realizado entre março de 1998 e fevereiro de 2005, descreveu que 15
pacientes submetidos a operação de Norwood (com idades entre 2 a 6 meses)
apresentaram sobrevida hospitalar de 86,6% e, ainda relatou baixa mortalidade
hospitalar também na cirurgia de Glenn e Hemi-Fontan.
A cirurgia cardíaca caracteriza-se pela atuação de uma equipe numerosa e
multidisciplinar; entretanto, o trio que influencia diretamente no resultado da cirurgia é
o cirurgião, o anestesista e o perfusionista (Souza, 2005). Segundo Souza, deve existir
um entrosamento constante entre estes profissionais, com a participação do
perfusionista na segurança do paciente, permanecendo em constante atenção e fazendo
uma monitorização consciente, de modo a evitar falhas, devendo, além disso, estar apto
a resolver falhas de forma rápida e segura, caso aconteçam, preservando a vida do
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paciente. Outrossim, Souza (2005) destaca a responsabilidade de todos envolvidos no
procedimento, destacando, em especial atuação do perfusionista.
A profissão de perfusionista é regulamentada pelo Projeto de Lei nº 1.587, de
2007, e existem várias profissões da saúde que podem atuar nesta área, tais quais:
Biologia, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia; entretanto acredita-se que
o biomédico seja o profissionais que possui todas as condições e os conhecimentos
necessários, na sua grade curricular, para exercer a função de perfusionista, uma vez que
este recebe durante a formação acadêmica, conhecimento acerca do tema, sendo
possível realizar estágio na área e, ainda, se aperfeiçoar em pós-graduação específica. O
Conselho Regional de Biomedicina (CRBM) afirma que o biomédico para atuar nesta
área deve possuir título de especialista em Circulação Extracorpórea emitido pela
Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea e estar habilitado pelo CRBM e,
somente com estes pré-requisitos, poderá realizar o procedimento e monitorar seus
parâmetros, tais como a oxigenação, temperatura, pressão arterial, volemia e a
coagulação sanguínea.
CONCLUSÃO
Por meio da pesquisa foi possível observar que mediante diagnóstico no prénatal, através de exames específicos como a Eco Cardiografia Neonatal,

há duas

maneiras de correção para a Síndrome Hipoplásica do Ventrículo Esquerdo, sendo o
transplante cardíaco a segunda opção de tratamento devido as características fisiológicas
do neonato, entre outros fatores; e, a primeira opção, a correção cirúrgica em três
etapas, para a qual é imprescindível o uso da CEC. O conjunto de procedimentos
(Operação de Norwood, Cirurgia de Glenn e Cirurgia de Hemi-Fontan) se
acompanhados por uma CEC bem realizada gera maiores possibilidades de sobrevida
aos portadores da SHVE. Ademais, é de grande valia destacar que o profissional
perfusionista devidamente habilitado e que atue com expertise na realização da CEC
ampliará ainda mais a probabilidade de sucesso em todo o processo, por isso, devido a
grade curricular do Curso de Biomedicina já abordar o conteúdo CEC e oferecer estágio
obrigatório na área, acredita-se ser o profissional biomédico, dentre as profissoes
permitidas, o mais indicado a atuar na perfusão.
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CAPÍTULO XLIV
UM OLHAR SOBRE OS BENEFÍCIOS QUE SURGIRAM APÓS A
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DO
PARTO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Airton César Leite205; Marlon de Moura Nunes206; Ana Maria de Moura Fernandes207;
Maria Nillane da Silva208; Francisco Wellyson Ribeiro de Andrade 209; Raquel Vilanova Araujo210.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.07-44

RESUMO:
A humanização do parto é um processo que respeita a individualidade das mulheres,
valorizando-a como protagonista e permitindo a adequação da assistência à cultura,
crenças, valores, e diversidades de opiniões dessas pessoas. Estudar acerca da atuação
do enfermeiro na assistência ao parto humanizado e analisar quais benefícios surgiram
após a implantação da Política Nacional de Humanização ao Parto. Trata- se de uma
revisão integrativa, realizada por meio das bases de dados BDENF, LILACS, utilizando
as palavras chaves: Enfermagem, Parto Humanizado, Assistência. Realizada através de
análise de artigos publicados entre os anos de 2000 a 2018, utilizou-se alguns critérios
de inclusão como artigos completos e disponíveis nos idiomas português e inglês
escritos na íntegra e que abrangessem a temática. Foi obtida uma amostra inicial de 427
artigos, e após aplicação de alguns critérios de exclusão como país, artigos
indisponíveis, artigos repetidos, teses, monografias, dissertações, ficaram inclusos 78
publicações de acordo, depois de uma leitura minuciosa restaram apenas 18 para serem
trabalhados. Nos estudos evidenciou-se que humanização da assistência surgiu como
modelo assistencial para melhorar os cuidados prestados pelos profissionais de saúde
para com a população, sendo percebida como uma forma de priorizar e manter as
questões éticas e políticas no processo de cuidar, uma vez que o Ministério da Saúde
vem ao longo dos últimos anos propondo políticas de atenção a saúde da mulher e da
criança, que assumem compromissos que garantem direitos de cidadania, sexuais e
reprodutivos. Identificou-se que a humanização na assistência ao parto requer atitudes
éticas e acolhedoras por parte dos profissionais de saúde, criar um ambiente onde a
mulher tenha autonomia sobre seu corpo, e tenha seus direitos preservados.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Parto Humanizado. Assistência.
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INTRODUÇÃO
A humanização do parto é um processo que respeita a individualidade das
mulheres, valorizando-a como protagonista e permitindo a adequação da assistência à
cultura, crenças, valores, e diversidades de opiniões dessas pessoas. Assim, o processo
de humanização tem como finalidade criar condições para que todas as dimensões do
ser humano sejam atendidas, espiritual, psicológica e biológica (BARBOSA et al.,
2018).
Assim, as práticas humanizadoras do nascimento é um processo em que o
profissional deve respeitar a fisiologia do parto, não intervindo desnecessariamente,
reconhecer os aspectos sociais e culturais do parto e nascimento, oferecendo suporte
emocional à mulher e sua família, facilitando a formação dos laços afetivos familiares e
o vínculo mãe filho; criar espaços para que a mulher exerça sua autonomia durante todo
o processo, permitindo um acompanhante de escolha da gestante, informar à paciente
todos os procedimentos a que será submetida, além de respeitar todos os seus direitos de
cidadania.
Dessa forma, humanizar a assistência ao nascimento implica em mudanças de
atitudes e de rotinas no intuito de tornar esse momento o menos medicalizado possível,
por meio do uso de práticas assistenciais que garantam a integridade física e psíquica
deste ser frágil e requerente de cuidados, levando em consideração o processo de
mudanças na busca da homeostasia da vida extra-uterina (SOUZA; GAÍVA; MODES,
2011).
De acordo com Monte e Rodrigues (2013) a atenção humanizada ao parto traduz
a necessidade de mudanças na compreensão do parto, como experiência humana e, para
quem o assiste, como uma transformação no que fazer diante do sofrimento do outro.
Envolve os conhecimentos, as práticas e as atitudes adequadas que visam à promoção
do parto e do nascimento saudáveis e a prevenção da morbimortalidade materna e
perinatal.
O MS e a Organização Mundial de Saúde (OMS) definem diversas práticas
consideradas humanizadoras e colocadas como diretrizes de assistência humanizada ao
parto e nascimento: é essencial fornecer informações às mulheres e a seus familiares
sempre que necessário; na admissão, devem-se respeitar a privacidade da mulher e a
escolha do seu acompanhante; durante o trabalho de parto, devem oferecer alimentos,
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dar suporte emocional, oferecer informações sobre os procedimentos realizados e
encorajar à posição verticalizada, oferecendo a liberdade de posição e movimento à
parturiente; o controle da dor deve ser feito por meios não invasivos e não
farmacológicos, tais como técnicas de relaxamento, massagens, entre outros.
Nesse sentido, a enfermagem busca atuar proporcionando a mulher durante o
parto maior segurança, conforto e redução da ansiedade das gestantes, sempre com
escuta ativa e atenciosa. A criação do vínculo com a paciente é primordial para perceber
as suas necessidades e então saber quais as ações a serem realizadas. Os profissionais da
enfermagem devem superar medos e temores, para contribuir para a humanização de
maneira plena, o que irá aflorar o sentimento de solidariedade e empatia, fazendo com
que o atendimento da enfermagem seja algo indispensável para os pacientes e familiares
(MELO et al., 2018).

OBJETIVO
Estudar acerca da atuação do enfermeiro na assistência ao parto humanizado e
analisar quais benefícios surgiram após a implantação da Política Nacional de
Humanização ao Parto.

MÉTODO
Trata- se de uma revisão integrativa, realizada por meio das bases de dados
BDENF, LILACS, utilizando as palavras chaves: Enfermagem, Parto Humanizado,
Assistência. Realizada através de análise de artigos publicados entre os anos de 2000 a
2018, Foi obtida uma amostra inicial de 427 artigos sendo que utilizou-se alguns
critérios de inclusão como artigos completos e disponíveis nos idiomas português e
inglês escritos na íntegra e que abrangessem a temática. Após aplicação de alguns
critérios de exclusão como país, artigos indisponíveis, artigos repetidos, teses,
monografias e dissertações, ficaram inclusos 78 publicações de acordo, depois de uma
leitura minuciosa restaram apenas 18 para serem trabalhados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A assistência humanizada proporciona as mulheres um forte sentimento de
confiança e segurança durante o parto e ao cuidar de seu filho. Muitas exercem a
autotransformação, achando um novo papel social. Esta experiência estimula tendo
como consequência o fortalecimento social. O modelo assistencial humanizado
proporciona benefícios e psicológicos a mulher modificando o conceito social da
parturição O parto humanizado é o respeito ao empoderamento da mulher como pessoa,
em um momento único da sua vida em que necessita de atenção e cuidado. É o respeito,
também, à família em formação e ao recém-nascido, que tem direito a um nascimento
sadio e harmonioso.
O papel do enfermeiro está na capacidade de abordar a mulher com empatia e
respeito, é primordial para uma postura ética em que se destaca a humanização e
atenção para o pós-parto. A enfermagem obstétrica frente a um acompanhamento
humanizado no decorrer do parto precisa de um profissional sem preconceitos, a
prestação de serviço livre de qualquer dispêndio e aplicação mínima de procedimentos
em suas práticas (MELLO; SANTOS; BEZERRA, 2019).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem ampliado inúmeras pesquisas
pautadas ao parto normal e aconselha que o objetivo desta assistência é gerar o
mínimo de intervenções com segurança, para obter uma mãe e uma criança
saudáveis, ou seja, deve haver uma razão válida para interferir sobre o processo
fisiológico. A humanização do parto é uma das diferentes ações que integram a Política
Nacional da Humanização (PNH), desenvolvida pela OMS, cuja premissa é

o

atendimento humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde, reduzindo as
taxas de cesáreas e de mortalidade materna, e garantir maior participação da
parturiente nas decisões sobre sua saúde, assegurando, assim, o máximo bem estar da
mulher e do bebê (CAMPOS et al., 2016).

Autor e Ano

Quadro 1. Principais conclusões importantes do estudo.
Artigo
Conclusão Importante

SOUZA; GAÍVA;
MODES, 2011.

A humanização do nascimento:
percepção dos profissionais de
saúde que atuam na atenção ao
parto.

A humanização da assistência traduz a
necessidade de mudanças na compreensão do
parto, como experiência humana e, para quem o
assiste, uma transformação.

MELO et al.,

Atuação do enfermeiro no parto

A Humanização faz parte de uma assistência de
enfermagem de qualidade. E tem grande
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2018.

MOURA, et al.,
2017.

SOUSA et al.,
2016.

Monte; Rodrigues,
2013.

GOMES;
BRANDÃO;
ANDRADE, 2018.

humanizado.

importância no momento em que a mulher se
encontra fragilizada, sensível e ansiosa. Deste
modo, a humanização favorece o progresso
fisiológico do parto, além de evitar traumas
emocionais a parturiente.

A humanização e a assistência
de enfermagem ao parto
normal.

A humanização da assistência ao parto normal
defende a assistência ao trabalho de parto, parto
e nascimento, com o objetivo de resgatar o
caráter fisiológico no processo do nascimento de
forma positiva e sem traumas. O conforto físico
pode ser aumentado pelo uso de técnicas de
massagem e relaxamento, posturas variadas,
música, métodos de respiração e práticas
alternativas,
que
favoreçam
o
bom
desenvolvimento do trabalho de parto e forneça
conforto e segurança a mulher e seu bebê.

Práticas na assistência ao parto
em maternidades com inserção
de enfermeiras obstétricas, em
Belo Horizonte, Minas Gerais.

O movimento da humanização do parto que,
além da assistência acolhedora e respeitosa à
parturiente, propôs a assistência baseada em
evidências científicas, um dos marcos mais
importantes da transição para mudança do
modelo assistencial obstétrico brasileiro.

Percepção de profissionais de
saúde e Mulheres sobre a
assistência humanizada no ciclo
gravídico-puerperal.

A meta do atendimento humanizado, no modelo
da atenção integral, o PHPN inclui também a
necessidade de melhorar as condições de
atendimento às gestantes na rede pública de
saúde, como forma de diminuir a mortalidade
materna e perinatal, seguindo os seguintes
critérios mínimos: início da realização de
consultas pré-natal até o quarto mês de gestação,
sendo necessário realizar seis consultas de prénatal durante a gravidez e realização de exames,
reduzindo a incidência de diversos agravos à
saúde tanto da mãe quanto do recém-nascido.

Atuação do enfermeiro no parto
humanizado.
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A humanização na saúde se dá através do
respeito e do cuidado ao ser humano,
respeitando suas particularidades. Desse modo o
parto humanizado seria a soma de práticas e
procedimentos
numa
concepção
menos
medicalizada e fora do ambientehospitalar,
tratando a mulher e o bebê de uma maneira mais
humana e acolhedora. Humanizar refere-se a um
modelo assistencial com qualidade no cuidado
da mulher, através do olhar técnico, com
respeito à mulher dando a ela seus direitos.
Proporcionando também o destaque profissional
e melhorando o diálogo entre os profissionais.

Essa proposta se baseia na objeção ao modelo de
parto normal e cesárea convencional, onde o
centro de atenção durante o parto humanizado
serão os desejos da mulher.

DAMACENO,
2015.

PERREIRA et al.,
2016.

Santos; Okazaki,
2012.

VELASQUE;
PRADEBON;
CABRAL, 2011.

A importância do parto
humanizado: atenção da equipe
de Enfermagem.

Parto natural: a atuação do
enfermeiro diante da assistência
humanizada.

A humanização do parto é diversificada, porém
existe um movimento que o define como
processo
que
valoriza
cada
mulher
individualmente, que estima cada uma como
protagonista do parto, enquadrando-se a
assistência prestada à crença, cultura,
diversidade de opiniões e valores. Humanizar é
incluir a atuação de técnicas aos preceitos éticos
e morais, respeitando a individualidade do ser
humano.
O parto humanizado, é entendido como prática
de cuidado ao parto e ao nascimento, garantindo
uma qualidade de assistência segura que valoriza
a escolha do ato de dar à luz de forma natural
privativa e familiar.

Assistência de enfermagem ao
parto humanizado.

A humanização da assistência ao parto inclui
vários aspectos, alguns estão relacionados a uma
mudança na cultura hospitalar, com a
organização de uma assistência realmente
voltada para as necessidades das mulheres e suas
famílias. Mudanças na estrutura física também
são importantes, transformando o espaço
hospitalar num ambiente mais acolhedor e
favorável
à
implantação
de
práticas
humanizadoras da assistência. Contudo, a
humanização da assistência ao parto implica
também e, principalmente, que a atuação do
profissional respeite os aspectos de sua
fisiologia, não intervenha desnecessariamente,
reconheça os aspectos sociais e culturais do
parto e nascimento, e ofereça o necessário
suporte emocional á mulher e sua família,
facilitando a formação dos laços afetivos
familiares e o vínculo mãe-bebê.

O enfermeiro no processo
parir/nascer: estratégia de
cuidado e humanização do
parto.

O parto é um evento singular, assim, o respeito e
valorização das vivências de cada mulher-mãe
são fundamentais à humanização do processo
parir/nascer período que compreende o início do
trabalho de parto, parto e nascimento - ganhando
centralidade o entendimento de que os modos
como os sujeitos elegem determinadas opções de
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viver.

Leas; Cifuentes,
2016.

Parto humanizado:
contribuições do enfermeiro
obstetra.

O parto humanizado deve ser conduzido com
foco ao direito da parturiente de selecionar e
contar com um acompanhante durante todo o
processo, bem como após o nascimento, para
que este permaneça ao seu lado e lhe auxilie no
controle do medo, já que esta parturiente se
encontra preocupada e sente-se sozinha quando
não pode contar com um acompanhante de sua
escolha e, assim, a sensação de dor pode se
tornar ainda mais intensa. No decorrer do parto
humanizado, é direito da mulher andar,
movimentar-se caso considere possível e
apropriado, além de ser da obrigação dos
profissionais de saúde indicar as possíveis
posições de parto, permitindo-lhe selecionar em
qual delas deseja conduzir o nascimento de seu
filho, sentindo-se mais valorizada e com o poder
de decisão sobre seu corpo.

Fonte: LEITE, Airton César; NUNES, Marlon de Moura; FERNANDES, Ana Maria; DA SILVA, Maria
Nillane; DE ANDRADE, Francisco Wellysson Ribeiro; ARAÚJO, Raquel Vilanova.

Nos estudos evidenciou-se que a humanização da assistência surgiu como
modelo assistencial para melhorar os cuidados prestados pelos profissionais de saúde
para com a população, sendo percebida como uma forma de priorizar e manter as
questões éticas e políticas no processo de cuidar, uma vez que o Ministério da Saúde
vem ao longo dos últimos anos propondo políticas de atenção a saúde da mulher e da
criança, que assumem compromissos que garantem direitos de cidadania, sexuais e
reprodutivos.
Dessa forma, o Ministério da Saúde instituiu programas de políticas públicas
como o (PAISM) Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher e o (PHN)
Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, neste contexto, esses programas
tem como finalidade promover a redução das taxas de morbimortalidade materna e
perinatal, e ampliar melhorias no acesso, da cobertura e da qualidade do
acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, as gestantes e ao recémnascido.
Assim, entende-se no que diz respeito á assistência à mulher no período
gravídico-puerpério a OMS e MS recomendam a participação do enfermeiro com
especialização em obstetrícia para acompanhar a mulher desde o início da gravidez de
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baixo risco até o puerpério, dando assistência à mãe e ao recém- nascido, devendo-se
incentivar ao parto normal.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, identificou-se que a humanização na assistência ao parto
requer atitudes éticas e acolhedoras por parte dos profissionais de saúde, criar um
ambiente onde a mulher tenha autonomia sobre seu corpo, e tenha seus direitos
preservados, levando- se em consideração que o papel do enfermeiro obstétrico deve ser
cuidar e orientar as puérperas durante todo o processo de partejar e parir,
proporcionando uma troca de saberes e levando a mulher a refletir, decidir sobre quais
cuidados ela deseja para si, e assim transformar o ato de parir em um momento singular
de sua vida.
Nesse contexto Sabe-se que para um bom desenvolvimento do trabalho de parto,
é necessário o bem estar físico e emocional da mulher, o que favorece a redução de
riscos e complicações. Para tanto, o respeito ao direito da mulher, a privacidade, a
segurança e o conforto, com uma assistência humana e de qualidade, aliado ao apoio
familiar durante a parturição, transformar o nascimento num momento único e especial.
Desta maneira, para que isso ocorra, é necessária a aquisição de profissionais
qualificados e comprometidos e que recebem a mulher com respeito, ética, dignidade e
empatia, além de incentivar a mulher a exercer sua autonomia no resgate ao papel ativo
no parto, como também a serem protagonista de suas vidas para fazer qualquer escolha.
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CAPÍTULO XLV
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
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RESUMO:
A violência contra a mulher é percebida como algum tipo de atitude, ação ou prática
violenta que tenha como consequência a morte ou algum tipo de prejuízo, seja de
caráter físico, psicológico, moral ou sexual, na qual infrinjam a integridade, a dignidade
humana, a qualidade de vida e o processo saúde-doença das vítimas. A violência é
considerada um acontecimento de várias dimensões e um problema de saúde pública
que atinge mulheres de várias idades e etnias. Assim, considerando a violência contra a
mulher um desrespeito à vida humana, o objetivo desse estudo foi identificar as
evidências disponíveis na produção científica acerca da violência doméstica na
gestação. Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa, segundo os seus passos
metodológicos propostos. A busca dos artigos foi feita nas bases de dados LILACS,
PubMed, Scielo e BVS, no período de 2015. Tendo como eixo orientador a questão
norteadora e os critérios de inclusão, sendo selecionados dez artigos para compor a
amostra. Para a extração de dados dos artigos, utilizou-se um instrumento, previamente
validado, o qual contemplou os itens: identificação do artigo, periódico em que foi
publicado, características metodológicas do estudo e desfecho. A síntese dos resultados
foi discutida de acordo com as publicações pertinentes. Como práticas mais evidentes
de violência na gestação, foram evidenciadas: violência psicológica e física. E as
consequências desses tipos de violência: retardo em iniciar o pré-natal, abortamento e
natimortalidade, baixo peso ao nascer, trabalho de parto prematuro, perdas fetais,
infecções vaginais, entre outros. Constatou-se que a assistência na atenção básica de
saúde voltada a identificação da violência doméstica na gestação é insuficiente e os
profissionais não são capacitados adequadamente. É imprescindível o empenho dos
profissionais de saúde para identificar precocemente e tratar os casos de violência com
intuito de reduzir os índices deste agravo e seus possíveis efeitos.
PALAVRAS-CHAVE: Violência Doméstica. Gestação. Violência contra a mulher.
Complicações na Gravidez.
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INTRODUÇÃO
A violência doméstica durante a gravidez não é simplesmente um grave
problema de saúde pública que põe em risco a saúde fetal (SILVA, 2015), mas também
uma violação dos direitos humanos (RODRIGUES, 2014) e de acordo com a Lei nº
11.340/2006 (Lei Maria da Penha) no Art. 5º “configura violência doméstica e familiar
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. E no Art.
7º, define os tipos de violência doméstica e familiar contra mulher: violência física;
violência psicológica; violência sexual; violência patrimonial e violência moral
(BRASIL, 2006).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que mais de 90% das mulheres
grávidas abusadas, são abusadas pelo pai biológico da criança que a mulher carregava
(AGUIAR, 2013). A violência doméstica contra as mulheres abrange todos os abusos
físicos, sexuais ou emocionais impostos às mulheres nas relações familiares (SILVA,
2015).
Há evidências de que as mulheres podem ser mais vulneráveis a abusos durante
a gravidez e o período pós-parto. Como tal, argumenta-se que a gravidez não fornece
segurança contra a violência por parceiro íntimo, mas também aumenta o risco de
relacionamentos abusivos (OKADA, 2015). Uma revisão sistemática da literatura sobre
violência contra mulheres grávidas em países em desenvolvimento constatou que a
prevalência de violência entre mulheres grávidas variou de 4% a 29% e os principais
fatores de risco para o abuso foram: baixa renda, baixa escolaridade em ambos os
parceiros e gravidez não planejada (RODRIGUES, 2014).
Entre as consequências que a violência no período gestacional pode trazer para a
mulher, são: hemorragia e aborto. Já para o bebê, verifica-se elevado risco de morte
perinatal, prematuros e baixo peso ao nascer. Estudos realizados sobre a prevalência de
violência doméstica sinalizam que, mesmo na gravidez a violência é altíssima (AUDI,
2008).
Mulheres que são violentadas quando comparadas com as que não são,
demonstra um índice elevado de abortos, transtornos mentais, infecções sexualmente
transmitidas (IST’s). Eventos obstétricos são observados nesse período como:
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hipertensão na gravidez, sangramento, infecção urinária, abortos, trabalho de parto antes
do período, rejeição e psicoses (DOUBOVA, 2007).
A violência doméstica é uma dificuldade recorrente nos serviços de saúde, pois
tem uma maior complexidade e não vem sendo reconhecido pelas autoridades, portanto
os serviços não mostram condições técnicas de atendimento neste processo específico e,
contudo os profissionais de saúde sentem-se impotentes para enfrentar essa situação
(GOMES; PEREIRA, 2012). Sobre isso, a área da saúde desempenha papel relevante no
que tange os cuidados com as repercussões negativas geradas pela violência contra a
mulher, demandando proteção à vítima, assistência aos agravos físicos, sociais e
psicológicos.
Por isso, considerando a violência contra a mulher um desrespeito à vida
humana, questionou-se: quais as evidências disponíveis na produção científica acerca da
violência doméstica na gestação? Para tanto, objetivou-se identificar as evidências
disponíveis na produção científica acerca da violência doméstica na gestação.

METODOLOGIA
Para a realização do objetivo proposto, foi selecionada a revisão integrativa da
literatura como método de pesquisa. A revisão integrativa é responsável por analisar
estudos relevantes para ser base científica para tomada de ações voltadas ao avanço da
prática clínica, dando suporte a amplitude do conhecimento no assunto que se quer
pesquisar e observando as possíveis lacunas com o intuito de preenchê-las através de
novas pesquisas (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Através da revisão integrativa é possível sintetizar todo o conhecimento e incluir
o monitoramento dos resultados de pesquisas científicas direcionando a novos estudos.
É uma ferramenta na área da saúde, uma vez que resume estudos sobre temáticas prédefinidas e aponta a prática baseada em saber científico (SOUZA; SILVA;
CARVALHO, 2010).
Para a realização do presente estudo e garantir rigor metodológico, foram
seguidas as etapas: identificação do tema ou questão da pesquisa; pesquisa da literatura
correspondente ou amostragem; definição das informações a serem extraídas dos
estudos selecionados; avaliação dos estudos selecionados; interpretação dos resultados e
apresentação dos resultados da pesquisa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
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Para chegar ao objetivo desse estudo, formulou-se a questão norteadora: quais as
evidências disponíveis na produção científica acerca da violência doméstica na
gestação?
A coleta dos dados foi realizada nas bases de dados LILACS, PubMed, Scielo e
BVS. Os descritores utilizados para o cruzamento nas bases acima referidas de acordo
com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), foram: violência doméstica;
gestação; violência contra a mulher; complicações na gravidez, Desse modo, buscou-se
amplificar o contexto da pesquisa.
Na seleção da amostra foram seguidos os seguintes critérios de inclusão:
publicações do tipo artigo original, com texto completo disponível na íntegra
gratuitamente, que tivessem como temática, a violência doméstica contra a mulher
gestante, publicados no período de 2010 a 2015, disponibilizados em português. Teses,
dissertações, artigos não disponíveis na íntegra e em inglês ou espanhol, foram
excluídos da amostra. A coleta de dados ocorreu no período de março a abril de 2015.
Localizou-se um total de 1.324 artigos nas bases de dados. Após o estabelecimento dos
critérios de inclusão e exclusão, restaram 10 artigos para análise. Para viabilizar a coleta
de dados, foi elaborado um instrumento, no qual estão contidas informações inerentes
ao estudo, o qual contemplou os itens: identificação do artigo, periódico em que foi
publicado, características metodológicas do estudo e desfecho.
Posteriormente, os estudos selecionados foram avaliados tendo como base o
instrumento elaborado e os critérios de inclusão, sendo estes analisados quanto à relação
dos dados com o objeto de interesse do estudo, ou seja, a caracterização das
publicações, a temática abordada na pesquisa e as contribuições das publicações para
pacientes, familiares e profissionais de saúde.
Em seguida foi realizada a análise das informações, que foram organizadas,
incorporadas e resumidas com o uso de tabelas e quadros, e associadas à discussão da
presente revisão, conforme propõe Ganong (1987). Foi utilizada a abordagem
quantitativa, transformando os dados em medidas de frequência simples a todos os
estudos inseridos na pesquisa, bem como a qualitativa, integrando os dados com a
utilização das normas discursivas à luz da literatura pertinente ao tema.
Os artigos selecionados foram classificados em relação ao nível de evidência
onde, nesta revisão, foi empregado um sistema de classificação composto por três
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categorias temáticas, sendo: As consequências da violência doméstica na gestação; Os
principais tipos de violência doméstica vivenciados pelas gestantes; Percepção dos
profissionais de saúde frente a violência doméstica na gestação.
Já com a conexão dos dados dos estudos contidos na revisão, os resultados
foram explicados com base na síntese obtida. A análise detalhada de cada um dos
estudos, tendo como guia as questões norteadoras desta revisão, favoreceu melhor o
entendimento geral dos dados. Assim, os estudos selecionados foram analisados,
resumidos e debatidos de maneira objetiva e sucinta, constituindo analogias com a
fundamentação teórico prática (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).
A interpretação e discussão dos dados foram conduzidas para alcançar os
objetivos com propriedade, ou seja, as informações contidas no instrumento utilizado,
às quais foram extraídas dos artigos selecionados.

RESULTADOS
Para caracterização dos estudos selecionados, cada artigo recebeu um código
denominado pela letra A (artigo), seguida do número, conforme apresentado na Tabela
1.

Tabela 1: Distribuição das publicações envolvidas na revisão integrativa de acordo com o número, título,
autor, objetivo (n = 10). João Pessoa/PB, Brasil, 2015.

Nº

Título

Autor

Tipo de
estudo/Abordage
m

A1

Aborto provocado e violência
doméstica entre mulheres atendidas
em uma maternidade pública de
Salvador-BA

DINIZ, N.M.F.;
GESTEIRA, S.M.A.;
LOPES, R.L.M.

Descritivo/
Quantitativo

Violência doméstica na gravidez:
prevalência e fatores associados

AUDI, C.A.F.; SEGALLCORRÊA, A.M.;
SANTIAGO, S.M.;
ANDRADE, M.G.G.;
PÈREZ-ESCAMILA, R.

Estudo de Coorte

BONFIM, E.G.;
LOPES, M.J.M.;
PERETTO, M.

Qualitativo/
Documental

BERGER, S.M.D.;
GIFFIN, K.M.

Pesquisa-Ação

A2

A3

A4

Os registros profissionais do
atendimento pré-natal e a
invisibilidade da violência
doméstica contra a mulher
Serviços de saúde e a violência na
gravidez: perspectivas e práticas de
profissionais e equipes de saúde em
um hospital público no Rio de
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A5
A6
A7

A8

Janeiro
A percepção de profissionais da
saúde de um hospital sobre a
violência contra as mulheres
Violência na gestação e a visão dos
familiares
Violência física entre parceiros
íntimos na gestação: um fator de
risco para a depressão pós-parto?
Fatores associados à agressão física
em gestantes e os desfechos
negativos no recém-nascido

A9

Prevalência de violência por
parceiro íntimo relatada por
puérperas

A10

A violência por parceiro íntimo na
gestação

VIEIRA, L.B.; PADOIN,
S.M.M.;
LANDERDAHL, M.C.
MEDINA, A.B.C.;
PENNA, L.H.G.
AZEVEDO, G.L.
VIELLAS, E.F.; GAMA,
S.G.N.; CARVALHO,
M.L.; PINTO, L.
MARCACINE, K.O.;
ABUCHAIM, É.S.V.;
ABRAHÃO, A.R.;
MICHELONE, C.S.L.;
ABRÃO, A.C.F.V.
PUCCIA, M.I.R.;
MAMEDE, M.V.

Hermenêutico/
Qualitativo
Descritivo/
Quantitativo
Descritivo/
Quantitativo
Transversal

Transversal

Descritivo/
Quantitativo

Fontes: LILACS, PubMed, SCIELO, BVS, 2015.

Os dados da Tabela 1 mostram a distribuição dos 10 artigos juntamente com
seus autores, onde se pode verificar que nenhum se repetiu. A pouca quantidade de
artigos escritos sobre a temática em destaque revela a carência ainda existente entre os
profissionais de saúde principalmente os de enfermagem.
Em relação a base de dados, 4 (40%) foram encontrados na LILACS, 3 (30%) na
PubMed, 2 (20%) na SCIELO, 1 (10%) na BVS. A distribuição deles por ano se dá
conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2: Distribuição das publicações segundo a base eletrônica de dados. João Pessoa/PB, Brasil, 2015.

Base de Dados
LILACS, PubMed, SCIELO e BVS
N
%
1
10

Ano
2012
2013

2

20

2014

3

30

2015

4

40

Total

10

100%

Fontes: LILACS, PubMed, SCIELO, BVS, 2015.
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Ao longo do período estudado, as publicações não mantiveram uma
regularidade. Verifica-se que no ano de 2014 e 2015 foi quando ocorreu o maior
número de publicações.
A enfermagem vem cada vez mais se preocupando com o aprofundamento
científico, que é confirmado com a tabela supracitada, no entanto, quem mais é
favorecido com essas publicações é a sociedade, que recebe uma assistência cada vez
mais qualificada e atualizada.

Os artigos que compõem a amostra deste estudo

foram publicados em 8 periódicos diferentes, sendo a maior predominância de
publicações de enfermagem, sendo escritos em sua maioria (8) por enfermeiros e (2) por
médicos conforme a tabela 3.

Tabela 3: Distribuição dos artigos segundo o título do periódico indexado. João Pessoa/PB, Brasil, 2015.

Periódicos
Revista Saúde Pública
Esc. Anna Nery Rev Enfermagem
Revista Brasileira de Enfermagem
Interface
Revista Gaúcha de Enfermagem
Jornal de Pediatria
ACTA Paulista de Enfermagem
Revista Eletrônica de Enfermagem
Total

N
1
2
2
1
1
1
1
1
10

%
10
20
20
10
10
10
10
10
100%

Fontes: LILACS, PubMed, SCIELO, BVS, 2015.

DISCUSSÃO
A análise dos estudos que fizeram parte da amostra permitiu apontar as
evidências científicas sobre as mulheres que passaram violência no período gestacional,
os tipos de violência e as consequências que mais acometem as gestantes.
Ultimamente, observa-se que a violência contra gestante cresce cada dia mais.
Alguns estudos mostram a prevalência dos tipos de violência contra a mulher e,
especialmente, a violência doméstica, até então disfarçada pela sociedade, e que hoje
tem sido mais visível. Neste estudo, artigos mostram uma prevalência da violência
psicológica contra a mulher gestante, seguida da física, foram as mais frequentemente
relatadas, o que coincide com dados de outros estudos (DOUBOVA, 2007).
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Um estudo descritivo/quantitativo realizado com 147 mulheres internadas por
abortamento em maternidade pública de Salvador-BA revelou que 50% das
pesquisadas, passaram por violência doméstica psicológica na gravidez atual, e essa
violência foi que levou ao aborto para 67% delas (DINIZ et al., 2011). Fato esse
também retratado em estudo de coorte, com 1.379 gestantes acompanhadas em unidades
básicas de saúde em Campinas (SP). Das mulheres entrevistas, 39% relataram violência
psicológica e 16% violência física/sexual. Os fatores associados à violência psicológica
foram: parceiro íntimo adolescente e gestante ter presenciado agressão física antes dos
15 anos. Foram associados à violência física/sexual: dificuldade da gestante em ir às
consultas de pré-natal, parceiro íntimo ser usuário de drogas e desempregado (AUDI,
2008).
Corroborando com os estudos acima, em pesquisa qualitativa/documental, 784
prontuários de gestantes cadastradas em 2012, em 12 Serviços de Atenção Básica de
Porto Alegre foram avaliados. Verificou-se 32 registros de violência contra a mulher, 17
anteriores ao pré-natal, 10 no pré-natal e 5 no pós-natal. Averiguou-se que a violência
surge fora de contexto, e o comportamento teve foco nas resultados sobre a saúde física
e psicológica da mulher e dos filhos. A violência muitas vezes, não é denunciada por
parte da mulher, gerando omissões nas consultas pré-natais, sub-registro e
invisibilização; desta forma, fica inviável a elaboração de táticas de enfrentamento
(BONFIM; LOPES; PERETTO, 2010).
Dentre os agravos à saúde fetal, associados à violência, o baixo peso ao nascer
(BPN) desperta grande interesse por representar, nos países desenvolvidos, a principal
causa de morte neonatal e contribuir significantemente para o desenvolvimento de
morbidades na infância. Embora os estudos sejam controversos a respeito da associação
entre estes dois eventos, em uma meta-análise realizada com oito estudos publicados
esta hipótese foi confirmada. Além deste agravo à saúde, a violência vem sendo
relacionada à prematuridade, ao alto número de abortos e à morte perinatal (DURAND;
2007).
As mulheres que sofrem abusos físicos durante a gestação merecem atenção
especial nos serviços de saúde. Além de suas características socioeconômicas,
demográficas, reprodutivas e relativas aos hábitos de vida, que, por si só, aumentam os
riscos de complicações, essas mulheres ainda podem apresentar problemas decorrentes
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da violência, tais como depressão, baixa autoestima, sangramentos vaginais frequentes,
ameaça de trabalho de parto prematuro, dentre outros (MORAES, 2010). Em
consonância com esse estudo verifica-se que a violência ocasionada por parceiro íntimo
na gestação tem sido avaliada como um grave problema de saúde pública, pelo impacto
direto e indireto na mortalidade e morbidade materno-infantil. A depressão antes,
durante e depois após a gestação, o abuso de álcool, drogas e cigarros, anemia,
sangramentos e baixo ganho de peso são algumas das complicações à saúde da mãe.
Também, verifica-se que as mulheres nesta condição buscam atendimento pré-natal
tardiamente (DURAND; 2007).
Nos estudos analisados nessa revisão, das mulheres sujeitadas à violência por
parceiro íntimo, (52%) delas referiu violência psicológica, (18%) apontou a violência
física e sexual (4%). Essa taxa mais alta de violência psicológica coincidiu com outras
pesquisas e sugere que os relatos de violência têm sido conseguidos devido ao acesso a
notícia e aos direitos humanos, surgimento de órgãos de proteção à mulher e
conscientização da população feminina (DINIZ et al., 2011).
A violência doméstica pode ser gravíssima, periódica e também sobreposta. De
tal forma que os abusos podem ser distintos na mesma relação. A maioria dos artigos
analisado no estudo, demonstraram que a violência psicológica vinculada à violência
física é a mais apontada, em seguida vem os outros tipos de agressões. Observa-se uma
ausência de casos de violência sexual após uma violência física, o que pode deduzir que
as vítimas tem dificuldade de reagir, temerosas a mais sessões de agressões caso
rejeitem, e até o que escutam de agressões verbais, afetam o psicológico delas, fazendo
com que não neguem a execução do ato sexual. De acordo com os estudos os tipos de
violência mais frequente contra a mulher são: violência psicológica exclusiva (32%),
seguida da física associada da psicológica (14%) e das três formas juntas (3%). A
violência mais grave está associada à violência psicológica, e respondeu por,
aproximadamente, 30% dos casos e constituiu-se situação muito grave (BERGER;
GIFFIN, 2011).
Em um dos estudos considerados nessa revisão pode-se averiguar que, (56%)
das gestantes expuseram ter sofrido violência psicológica, (35%) física e (9%) sexual.
Essa mesma pesquisa exibe que em entrevista com as gestantes com menos de 27
semanas de gestação e ausência de violência na primeira entrevista, verificou-se
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violência psicológica em (10%) delas, física em (3%) e sexual em (0,6%) (AUDI;
2008).
A violência psicológica é originada de qualquer tipo de ato que agrida a
autoestima da mulher por meio de ataques verbais, chantagens, afrontas, intimidações,
humilhações, interdições, manipulações, ameaças entre outras. Já a violência física,
onde a força é usada para: matar, deixar incapacitada, ferir com arranhaduras, tapas,
incitação, perfurações, arremessos, contusões, queimaduras, fraturas ósseas, surra,
lesões na cabeça, lesões internas, lesões permanentes e uso de arma, revólver, faca ou
outro objeto (VIELLAS, 2013).
As situações de violência são amplamente distribuídas por pessoas próximas,
familiares e também desconhecidas, o que caracteriza uma delimitação de proximidade
familiar-afetivo na determinação do padrão de violência sofrida pela mulher (SANTOS;
2013; SCHRAIBER, 2009). Esse padrão do perfil dos agressores é relatado também por
outros artigos presentes nessa revisão. E também foi possível perceber, que
independente do agressor, a violência psicológica é deveras a mais sofrida em todos os
estudos analisados.
Em contato com os artigos pode-se observar que alguns direcionaram suas
pesquisas aos profissionais de saúde, e quando indagados se as mulheres falavam sobre
a violência doméstica nos atendimentos e/ou se eles habituavam 'desconfiar' de casos de
violência entre elas, mais de (70%) afirmou que a mulher não fala diretamente ou de
maneira espontânea sobre tal situação. Eles também relataram que acreditam que seja
por medo de retaliação dos parceiros, vergonha e julgamento sobre o ocorrido. Outro
fator seria por elas não darem tanta importância as violências do dia a dia por acharem
normal do homem bater em mulher, e serem grosseiros; também por acharem que as
consultas deveriam ser restritas aos problemas clínicos; por não se sentirem segurança
com o profissional que a atendiam. Então alguns falaram que apenas em poucas
situações percebiam algum tipo de violência doméstica embutido nas falas e olhares de
algumas, principalmente a violência psicológica (SILVA, 2014).
Diante dessa realidade, é possível afirmar que existe uma grande falta de
informação dos profissionais de saúde sobre a violência doméstica, dessa forma
prejudicando a assistência às essas mulheres que passam por essa situação. Em seu
cotidiano, o profissional não consegue identificar as violências, e mesmo quando
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consegue identificar não tem preparação suficiente para lidar com isso ou até mesmo
fazer o encaminhamento correto (RODRIGUES, 2014).
No período da gestação, a mulher vai inúmeras vezes ao serviço de saúde para
realizar o pré-natal, fazer o controle vacinal, exames de rotinas, entre outros, e por essa
demanda ser frequente, acabam por criarem mais vínculo com os profissionais de saúde.
Porém, é importante que eles sejam capacitados para identificar possíveis sinais de
violência doméstica para que essas vítimas tenham uma melhor assistência na gestação
e também evitar ou minimizar os riscos que a violência acarreta na saúde da mulher
(TAVOLI, 2016).
Para sanar ou amenizar essa problemática, diversas ações de intervenção vem
sendo sugeridas, onde

os profissionais devem

integrar no seu cotidiano,

questionamentos à equipe e as usuárias do serviço de saúde em relação se passam por
algum tipo de violência. A humanização e a qualidade nos serviços de obstetrícia já não
devem ser comentadas, pois é algo prioritário e básico, onde os profissionais devem
acolher essas mulheres e encoraja-las a se abrirem, expondo e explicando a elas os seus
direitos e que elas tem proteção para denunciar (VIELLAS, 2013).
A integralidade na assistência às gestantes deve ser primordial, incluindo
principalmente os aspectos psicossociais. A troca de experiência, o estreitamento da
relação, a busca pela confiança tem que fazer parte do dia a dia desses serviços de
saúde. A atenção primária tem um grande papel no combate e minimização de impactos
causados pela violência doméstica na gestação. Debates, palestras e orientações atingem
um número grande de usuárias, mas muitas vezes passam despercebidos por esses
serviços. É fato que a violência esporadicamente se origina na gestação, muitas vezes se
origina bem antes desse processo, é fundamental que debates sobre esses temas sejam
amplamente difundidos por todas as usuárias em todos os níveis de consulta. Assim
como na assistência básica de saúde essa prática deveria ser usual, nas maternidades
também deveriam implementar esse olhar mais apurado principalmente, para as
mulheres que tiveram um baixo índice de frequência nas consultas pré-natais
(MORAES, 2010).
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CONCLUSÃO
Como práticas mais evidentes de violência na gestação, foram evidenciadas:
violência psicológica e física. E as consequências desses tipos de violência: retardo em
iniciar o pré-natal, abortamento e nati-mortalidade, baixo peso ao nascer, trabalho de
parto prematuro, perdas fetais, infecções vaginais, entre outros. Constatou-se que a
assistência na atenção básica de saúde voltada a identificação da violência doméstica na
gestação é insuficiente e os profissionais não são capacitados adequadamente.
É necessário criar estratégias para sensibilização e sustentabilidade das ações de
toda a equipe de saúde na Atenção Básica. Ações que sejam direcionadas à capacitação
do profissional em primeiro lugar, para que dominando o conhecimento teórico ele
possa ter uma prática respaldada na ciência, para que um assunto tão complexo como a
violência doméstica de gestantes seja verdadeiramente discutido na prática, para que
essas mulheres sejam ajudadas. É importante que esses profissionais compreendam que
a violência doméstica vai muito além da violência física, e isso requer um trabalho
interdisciplinar e multissetorial. A partir da detenção desse conhecimento se torna mais
fácil a identificação de sinais que mostrem que a violência psicológica é extremamente
maior e atinge muito mais essas vítimas.
As limitações desse estudo foram ausência de registros sobre os cuidados de
saúde voltados a gestante que sofre violência, como citar as ações de prevenção para
assistência dessa mulher em situação de risco gestacional. O estudo contribui para a área
de enfermagem uma vez que expõe a relevância da produção científica voltada à
assistência comprometida da equipe de saúde direcionada as gestantes vítimas de
violência doméstica.
Faz-se necessário o desenvolvimento de novos estudos sobre a violência
doméstica na gestação, com foco na assistência primária de saúde, de maneira tal que as
mulheres sejam assistidas de acordo com a história pregressa e posterior, relacionando
com a visão que elas têm sobre a violência. Assim, é preciso que os serviços de saúde e
a equipe profissional estejam preparados para receber essas mulheres e tenham
conhecimento sobre essa situação, para que possam ações de controle e estratégias
assistenciais possam modificar esse cenário.
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2017 no Expresso católica. Participação do grupo de estudo e pesquisa em saúde do
adulto e assistência de enfermagem. Participação do 5º congresso brasileiro de
especialidades em enfermagem. E-mail: vaniapaivamt123@gmail.com
MATEUS, Iara Maria de Omena: E-mail: itamar-mateus@hotmail.com
MATOS, Amanda Patrícia Vasconcelos: Interna de medicina na Universidade
Federal do Maranhão - UFMA Campus V Pinheiro. Foi diretora do Centro Acadêmico
de Medicina Pericumã por quatro anos ocupando os cargos de segunda secretária,
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presidente e diretora de apoio; Presidente e fundadora da Liga Acadêmica de
Pneumologia e Cirurgia Torácica, permanecendo em atividade por quatro anos; VicePresidente e fundadora da Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
por dois anos; Diretora de Marketing e fundadora da Liga Acadêmica de
Anestesiologia, Dor e Cuidados Paliativos por um ano; Monitora bolsista e fundadora
do Programa de Assistência Ambulatorial às Pneumopatias do Adulto e do Idoso;
Presidente e fundadora do Comitê Local UFMA Pinheiro da International Federation of
Medical Students’ Associations of Brazil (IFMSA Brazil); Monitora do Projeto de
Pesquisa e Extensão de Educação ao Ensino Médio público por um ano; Membro da
Comissão Organizadora do Congresso Médico Acadêmico Brasileiro por dois anos, do
Congresso de Ligas Acadêmicas do Norte e Nordeste por um ano, dentre outros eventos
locais e regionais. Atualmente é monitora de Técnicas Cirúrgicas do Ciclo Clínico da
UFMA e Coordenadora Regional Nordeste 1 da IFMSA Brazil. E-mail:
amandapv94@hotmail.com
MATOS, Amanda Patrícia Vasconcelos: Interna de medicina na Universidade
Federal do Maranhão - UFMA Campus V Pinheiro. Foi diretora do Centro Acadêmico
de Medicina Pericumã por quatro anos (segunda secretária, presidente e diretora de
apoio); Presidente e fundadora da Liga Acadêmica de Pneumologia e Cirurgia Torácica;
Vice-Presidente e fundadora da Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem; Diretora de Marketing e fundadora da Liga Acadêmica de Anestesiologia, Dor
e Cuidados Paliativos; Monitora bolsista e fundadora do Programa de Assistência
Ambulatorial às Pneumopatias do Adulto e do Idoso; Presidente e fundadora do Comitê
Local UFMA Pinheiro da International Federation of Medical Students’ Associations of
Brazil (IFMSA Brazil); Monitora do Projeto de Pesquisa e Extensão de Educação ao
Ensino Médio público; Membro da Comissão Organizadora do Congresso Médico
Acadêmico Brasileiro por dois anos, do Congresso de Ligas Acadêmicas do Norte e
Nordeste, dentre outros eventos locais e regionais. Atualmente é monitora de Técnicas
Cirúrgicas do Ciclo Clínico da UFMA e Coordenadora Regional Nordeste 1 da IFMSA
Brazil. E-mail: amandapv94@hotmail.com
MELO, Bruna Letícia da Silva: Graduação em andamento em Enfermagem
pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, UNIVASF, Brasil.
MELO, Fabiana de Oliveira de: Enfermeira. Pós-graduanda em Saúde Pública
pela Faculdade IBRA. João Pessoa/PB – Brasil. E-mail: fabianaomelo@hotmail.com
MELO, Tatiana Nunes Neves De: Acadêmica do 6º período do curso de
Odontologia do Centro Universitário UniFacid- Teresina-PIAUI. E-mail:
tatiananmelo@hotmail.com
MENEZES, Carlos Alberto: Possui graduação em Medicina pela Universidade
Federal de Sergipe (1991), Especialização em Endocrinologia e metabologia pela USPSP (1995), e Medicina do Trabalho pela USP-SP (1995), mestrado em Ciências da
Saúde (2003) e em Saúde da Criança (1999) pela Universidade Federal de Sergipe e
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doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC) em Ilhéus-BA (2015). Atualmente é professor Adjunto de Endocrinologia e
Metabologia no curso de Medicina, professor orientador do programa de Pós-graduação
em Ciências da Saúde e coordenador da Liga de Clínica Médica (LACME) na
Universidade Estadual de Santa Cruz. É coordenador do programa de obesidade infantojuvenil no Centro de Especialidades Médicas da Criança e do Adolescente (CEMCA)
em Aracaju. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em endocrinologia,
atuando principalmente nos seguintes temas: diabetes tipo 1, obesidade infanto-juvenil,
deficiência de hormônio do crescimento, qualidade de vida, hipertensão arterial na
criança e adolescente e em polimorfismos gênicos de citocinas inflamatórias em
obesidade infanto-juvenil.
MESQUITA, Gerardo Vasconcelos: Médico ortopedista. Especialista em
Medicina Esportiva. Mestre em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco –
UFPE. Doutor em Cirurgia ortopédica pela Universidade Federal de Pernambuco –
UFPE. Professor titular do Centro Universitário Uninovafapi. Professor Adjunto da
Universidade Federal do Piauí-UFPI. E-mail: gvmesquita@uol.com.br
MINGORANCE, Graziela Beatriz Ribeiro: Estudante de enfermagem. Possuí
curso técnico de enfermagem onde atuou por 10 anos, está sempre buscando novos
conhecimentos na área da saúde. Seu grande motivador é sua família na qual passa a
maior parte de seu tempo. E-mail: grazielamingorance@gmail.com
MONTEIRO, Rayner Augusto Libório dos Santos: Mestre em Saúde,
Sociedade e Endemias na Amazônia pelo Instituto Leônidas e Maria Deane
(ILMD/FIOCRUZ), Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade
Federal do Pará (UFPA) (2013), graduado em Enfermagem pela Universidade do
Estado do Amazonas (UEA) (2010). Atualmente servidor público da Secretaria de
Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM) e docente do Instituto Metropolitano de
Ensino - IME, responsável pelas disciplinas Políticas e Organização dos Serviços de
Saúde, Saúde Coletiva, Epidemiologia e Bioestatística, Saúde Ambiental. Membro do
Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de
Enfermagem de Manaus da UFAM. Atualmente docente da Faculdade Santa Teresa.
MORAIS, Maria De Jesus De Sousa: Graduada em enfermagem pela
Faculdade Mauricio de Nassau Campus-Redenção Teresina Piauí, período 2013 a 2018.
Técnica de enfermagem formada pela Escola Técnica de Enfermagem Colégio Brasil,
período 2009 a 2011. Trabalha como cuidadora de idosos desde 2016 até o momento, na
empresa Iolanda Avelino carvalho Sá.
MOTA, Magaly Lima: Doutora em Ciências da Saúde pelo Centro
Universitário Saúde do ABC; Docente do curso de Enfermagem do Centro Universitário
Dr. Leão Sampaio. E-mail: magaly@leaosampaio.edu.br
MOURA, Samara Maria Leal De: Enfermeira Especialista em Nefrologia pela
Universidade Estadual do Ceará. E-mail: Samara-samlealnefro @outlook.com
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MUNIZ, Vinícius De Oliveira: Graduação em enfermagem – AEV/ES.
Mestrado em Saúde da Família – UNESA/RJ. Professor de enfermagem – Faculdade
Doctum de Serra/ES. Preceptor de enfermagem – Centro Universitário FAESA/ES.
Orcid: http://orcid.org/0000-0001-5605-9720
NASCIMENTO, Loren Rebeca Anselmo do: Mestre em Doenças Tropicais e
Infecciosas pela Universidade do Estado do Amazonas com Fundação de Medicina
Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (UEA/FMT-HVD). Especialista em Enfermagem
em Infectologia (UEA). Graduada em Enfermagem (UEA). Atualmente coordenadora
do curso de Enfermagem no Instituto Metropolitano de Ensino- IME.
NEVES, Emanuel Messias Félix: Acadêmico do de Medicina do Instituto de
Ciências da Saúde (ICS) das Faculdades Unidas do Norte de Minas (FUNORTE),
membro da Liga Acadêmica de Cirurgia (LAC) das Faculdades Unidas do Norte de
Minas (FUNORTE). Atua como Local Exchange Officer Director (LEO-D) e Local
Publication and Research Director (LPR-D) da International Federation of Medical
Students Association of Brazil (IFMSA-BR) Local Committee Funorte, Diretor de
Marketing da Liga Acadêmica de Cirurgia (LAC), atual Monitor da disciplina de
Clínica Médica I e Former Vice Presidente do Centro Acadêmico do curso de Medicina
das Faculdades Unidas do Norte de Minas (FUNORTE), gestão ALIANÇA. Tem
interesse em Bioestatística, Cirurgia, Clínica Médica e Gestão Estratégica. E-mail:
emanuel-felix@hotmail.com
NOGUEIRA, Thalia Lima: Acadêmicas do curso de enfermagem da Faculdade
de Ciências Médicas Aggeu Magalhães, Serra talhada, Pernambuco. E-mail:
thalianog7@gmail.com
NOGUEIRA, Waléria Bastos de Andrade Gomes: Enfermeira. Mestre em
Saúde da Família pelo Programa de Pós-Graduação Profissional - Faculdade de
Enfermagem Nova Esperança – FACENE. Docente do Curso de Graduação de
Enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. E-mail:
waleriabastos@otmail.com
NUNES, José Alex Cruz: Graduação em andamento em Educação Física pela
Universidade do Estado do Pará em 2019 participou da XXI edição do CONBRACE,
onde foi submetido e aprovado 3 trabalhos, inclusive um que está neste e-book.
NUNES, Marlon de Moura: Acadêmicos da Graduação em Bacharelado de
Enfermagem do Centro Universitário Santo Agostinho-UNIFSA. Realizou atividades de
monitorias em: ANATOMIA HUMANA I e ANATOMIA HUMANA II. Tem
experiência na área de Enfermagem, com ênfase na urgência e emergência. Em seu
currículo, possui trabalhos apresentados em eventos, bem como, publicações de artigos
e capítulo de livro, na área da saúde.
OLIVEIRA, Andrew Medeiros de: Possui Especialização em Treinamento
Desportivo pela Faculdade Barão do Rio Branco (FAB-2013) e Graduação em
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Educação Física (Licenciatura) pela Faculdade Barão do Rio Branco (FAB-2012).
Atualmente atua como Personal Trainer.
OLIVEIRA, Bruno Luciano Carneiro Alves de: Doutor em Saúde Coletiva
pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC) da URFJ. Mestre em Saúde
Coletiva pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFMA.
Especialização em Saúde da Família pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Realizou sua graduação em enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB);
Atuou como Supervisor no Programa de Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso na
Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário da UFMA
(HUUFMA); Foi Coordenador da Estratégia Saúde da Família e do Controle, Avaliação
e planejamento da Secretaria Municipal de Saúde/ Prefeitura Municipal de Cururupu MA. Atualmente é docente do curso de Medicina da UFMA. E-mail:
Pinheiro.oliveira.bruno@ufma.br
OLIVEIRA, Cristiana Pacífico: Enfermeira e Assistente Social, Especialista
em Saúde da Família pela Universidade Federal do Piauí, Especialista em Nefrologia
Multidisciplinar pela Universidade Federal do Maranhão. E-mail: CristianaCris.enferm@hotmail.com
OLIVEIRA, Jefferson Ribeiro de: Engenheiro de Produção- UniFACID. Email: eng.producaojefferson@gmail.com
OLIVEIRA, Leilyanne De Araújo Mendes: Enfermeira Obstetra pelo
programa de residência em enfermagem obstétrica da Universidade Federal do Piauí. Email: Leilyanne-leimendes@hotmail.com
PAIVA FILHO, Fernando Cleydson Lima: Acadêmico do 11º período do
curso de Medicina da Universidade Estadual do Maranhão- UEMA. E-mail:
fernandopaiva_filho@hotmail.com
PAIVA, Carla Cardi Nepomuceno de: Enfermeira. Mestrado em Enfermagem
pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2015). Doutoranda em Saúde
Coletiva no Instituto de Medicina Social da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro.
PAIXÃO, Maria Luiza Carvalho: Técnica em Agroindústria pelo Instituto
Federal do Maranhão – IFMA. Discente do curso de Enfermagem do 7° período da
Universidade Estadual do Maranhão. Presidente da Liga Acadêmica de Microbiologia e
Imunologia da Universidade Estadual do Maranhão. Integrante da Liga de Feridas da
Universidade Estadual do Maranhão. E-mail: luizacarvalhoenfer@gmail.com
POCIANO, Maria Do Amparo Dos Santos: Graduada em Enfermagem pela
Faculdade Maurício de Nassau Campus-Redenção Teresina–Piauí. Especialização em
Saúde Pública e Saúde da Família, em andamento pela Faculdade IESM. Atualmente
trabalho como cuidadora de RN e Puérpera desde maio de 2019 na empresa Carolina
valer.
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QUEIROZ, Viviane Cordeiro de: Enfermeira. Pós-graduanda em Enfermagem
Obstétrica pela Faculdade IBRA. João Pessoa/PB – Brasil. E-mail:
vivicordeiroqueiroz35@gmail.com
RAMOS, Matheus de Souza: Acadêmico do 4o ano de medicina da Faculdade
Ciências Médicas de Minas Gerais (CMMG). E-mail: matheusdizramos@gmail.com
REZENDE, Lídice Lílian Miranda: Graduada em Enfermagem (2014). Pósgraduada em Saúde Coletiva (2019). Atualmente cursa Mestrado acadêmico
interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas na Universidade Federal do Vale do
São Francisco (PPGCSB-UNIVASF). Docente, pesquisadora e palestrante atuando
principalmente nas áreas de Saúde Coletiva, Determinantes Sociais da Saúde, Saúde das
Populações Vulneráveis, Saúde do homem, Saúde do trabalhador, Saúde indígena,
Metodologia do Trabalho Científico, Anatomia e Gênero.
RIBEIRO, Andressa Tavares: Acadêmica do 11º período do curso de
Medicina da Universidade Estadual do Maranhão- UEMA. E-mail:
andressatr17@hotmail.com
RIBEIRO, Daniele Knopp: Bacharela em Enfermagem pela Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF). Mestranda no Programa de Pós-graduação da
Faculdade de Enfermagem da UFJF. Integra o grupo de pesquisa: GAPESE – Grupo de
Estudo e Pesquisas sobre Autocuidado e Processos Educativos em Saúde e Enfermagem
(FACENF/UFJF). E-mail: daniele.knopp@gmail.com
ROCHA, André Ricardo Ferreira da Silva: Biólogo. Especializado em
Ciências Ambientais e Saúde pela Faculdade Evangélica do Meio Norte FAEME- MA.
Mestre em Biodiversidade, Ambiente e Saúde pela Universidade Estadual do Maranhão
-UEMA. Doutorando em Microbiologia Agrícola na Universidade Federal Viçosa-MG.
Email: andrercrd06@gmail.com
ROCHA, José Itamar de Omena Mateus: Graduado em Odontologia pelo
Centro Universitário Tiradentes – Maceió/AL (2018). Especialista em Gestão Pública
pela Uniasselvi (2020). Pós-Graduado em Harmonização Orofacial pelo Instituto Pithon
Napoli (SP). Atualmente é Cirurgião-Dentista do Programa Saúde da Família (PSF) do
município de São José da Laje. Mestrando Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas
pelo Centro Universitário Tiradentes, Maceió/AL. Pós-Graduando em Gênero e
Sexualidade pela FAVENI. Áreas de interesse: Harmonização Orofacial; Saúde pública
e coletiva; Gestão Pública; Saúde de minorias, com ênfase na população LGBT.
RODRIGUES, Erta Soraya Ribeiro César: Enfermeira. Mestre em Ciências
da Saúde pela Universidade Cruzeiro do Sul. Docente das Faculdades Integradas de
Patos (FIP). E-mail: ertasoraya@gmail.com
RODRIGUES, Melanie Monteiro: Acadêmica de Medicina do Centro
Universitário UnifipMoc, integrante da Liga Acadêmica de Semiologia Médica
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UnifipMoc (Gestão: 2019- 2020), participante da Campanha Mundial de Combate ao
AVC na qualidade de trabalho voluntário. E-mail: melanie_monteiro@yahoo.com
ROSA, Eliana do Nascimento: Enfermeira, pela Faculdade Mauricio de
Nassau. E-mail: eliana.lainha@hotmail.com
SABIONI, Ana Luisa Ervilha: Acadêmico do nono período de Medicina da
Faculdade de Ciências. Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS/JF - SUPREMA).
Monitora na disciplina de Epidemiologia Clínica no período de agosto de 2019 a agosto
de 2020. Ex-membro da Liga Acadêmica de Saúde e Sociedade (LASS), atuando como
membro de março de 2018 a março de 2019. Atual membro da Liga Acadêmica de
Radiologia e Diagnóstico por Imagem (LARDI), atuando como presidente. Bolsista no
Programa de Iniciação Científica (PIC) promovido pela Faculdade de Ciências Médicas
e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS/JF - SUPREMA).
SAMPAIO, Adalberto Cruz: Graduado em Medicina pela Faculdade de
Medicina Estácio FMJ. E-mail: adalbertocruzjua@gmail.com
SANTOS, Clara Barbosa de Oliveira: Bacharela em Serviço Social pela
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Especialista em Saúde Mental Modalidade Residência Multiprofissional pela UFJF. Mestranda no Programa de Pósgraduação Mestrado em Educação Profissional em Saúde da Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz - RJ). E-mail:
clarab.santos7@gmail.com
SANTOS, Emyline Sales dos: Discente do curso de enfermagem do 5° Período
da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Membro da Liga de Microbiologia e
Imunologia
da
Universidade
Estadual
do
Maranhão-UEMA.
E-mail:
emyline_santos@hotmail.com
SANTOS, Erika Joyce dos: Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família.
Graduada em enfermagem pela Faculdade Sete de Setembro-FASETE. Pós graduada
em Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família, pelo Centro Universitário
Internacional- UNINTER. Pós-graduanda em Auditoria em Enfermagem pela
FAVENE.
SANTOS, Gabriel da Silva: Graduando de enfermagem. Centro Universitário
Católica de Quixadá- Quixadá/CE. Integrante do Grupo de Pesquisa em enfermagem em
Saúde da Mulher (GPESM). Curso de APH pelo Centro De Preparação em Atendimento
pré-hospitalar (CEPAPH). Diversos trabalhos científicos apresentados. Técnico em
enfermagem pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar com ênfase em UTI adulto.
Diversos cursos de qualificação em Saúde, de
diversas áreas. E-mail:
eeepdv.gabrielsilva@gmail.com
SANTOS, Hanna Laila da Silveira: Odontóloga pela UniFacid Wyden. Email: hannalaila95@gmail.com
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SANTOS, Henrique Amorim: Graduação em medicina pela Faculdade
Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata (2018). Atualmente Residente Cirurgia
Geral
Universidade
Federal
do
Triângulo
Mineiro.
E-mail:
henriqueamorims@gmail.com
SANTOS, Isabella Amorim: Graduanda Medicina Universidade de Franca. Email: isabella6amorim@gmail.com
SANTOS, Jamylle Marques dos: Discente do curso de medicina da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) em Ilhéus, Bahia. Atualmente faz parte da
direção da Liga Acadêmica de Clínica Médica (LACME).
SANTOS, Ligia Brito dos: Enfermeira graduada em Enfermagem pela
Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. João Pessoa/PB – Brasil. E-mail:
ligiab1305@gmail.com
SANTOS, Marina Ribeiro dos: Bacharela em Enfermagem pela Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF). Especialista em Saúde da Família pelo Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde da Família, na Escola Nacional de Saúde
Pública (ENSP/ Fiocruz - RJ). Mestranda no Programa de Mestrado em Epidemiologia
em Saúde Pública, na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/ Fiocruz - RJ), na área
de concentração de Etnicidade e Saúde. Integra o grupo de pesquisa: Grupo de Estudos
sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - GEDPOC (UNIPAC-JF). E-mail:
marina2santos@live.com
SCARPIN, Vívian: Formada em Letras pela UEM, graduanda do 8º semestre de
Nutrição e do 6º de Biomedicina pela Unigran Capital.
SILVA JUNIOR, Edivaldo Xavier da: Doutorando do Programa de
Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciência e Tecnologia (FCT) da Universidade
Nova de Lisboa (UNL), o qual faz parte do Grupo de Pesquisa em Hemodinâmica
Arterial em cadáver. Mestre em Educação em Ciências pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialista, lato sensu, em Análises Clínicas pela
Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE). Graduado em Bacharelado em Ciências
Biológicas pela Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE). Atualmente é Professor
Assistente de Anatomia Humana e Neuroanatomia da Universidade de PernambucoUPE, Campus Petrolina. Trabalha com o ensino-aprendizagem da anatomia humana nos
ensinos fundamental, médio e superior, bem como anatomia descritiva e conservação
cadavérica. Coordenador do Laboratório de Ensino de Anatomia Humana e do
LABEPAH (Laboratório de Ensino e Pesquisa em Anatomia Humana). Coordenador do
Curso de Pós-graduação (Lato sensu) em Análises Clínicas da UPE, Campus Petrolina.
Coordenador do Curso de Especialização (Lato sensu) em Anatomia Funcional da UPE,
Campus Petrolina. Docente da disciplina de Hematologia na Especialização em
Análises Clínicas da UPE, Campus Petrolina. Docente convidado do Curso de
Especialização em Psicopedagogia, gerido pela Universidade de Pernambuco, Campus
Petrolina. Co-orientador externo do Programa de Pós-graduação Ciências da Saúde e
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Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Membrosócio da Sociedade Brasileira de Anatomia Humana. Sócio-correspondente da
Associação Anatómica Portuguesa (AAP). Integrante do Laboratório de Instrumentação,
Engenharia Biomédica e Física da Radiação da Faculdade de Ciências e Tecnologia,
Universidade Nova de Lisboa (LIBPhys). Tem experiência nas áreas de Medicina,
Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Ciências Biológicas, Ensinoaprendizagem, Educação e atuação Psicopedagógica, e Psicopedagogia Hospitalar,
atuando principalmente nos seguintes temas: saúde; anatomia humana; neuroanatomia;
hematologia clínica; citologia e ensino-aprendizagem, nos níveis básico e superior, da
anatomia humana; e psicopedagogia hospitalar. Integrante do Grupo de Pesquisas em
Desempenho Humano - UPE Campus Petrolina e do Grupo, e Linha de Pesquisa,
Development of devices, sensors and non-invasive methods of assessment and
intervention in human health with emphasis on Cardiovascular Diseases, Diabetes and
Cancer da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Desenvolve pesquisas e é professor convidado de Anatomia Humana na NOVA
Medical School da Universidade Nova de Lisboa (UNL), através de convênio
internacional de cooperação.
SILVA, Anny Luize de Araújo: Graduada em Serviço Social pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Estagiária no Cadastro Único
vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTAS/Natal (2019).
SILVA, Bruna Kuhn de Freitas: Biomédica graduada pelo Centro
Universitário Metodista IPA, Porto Alegre/RS (2009), com habilitação em Patologia
Clínica (Análises Clínicas) e Análises Bromatológicas (CRBM-1 nº 15573). Pósgraduada pelo curso de Especialização em Toxicologia Forense pela Universidade
FEEVALE. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia pela
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Experiência nas áreas de Análises
Clínicas, toxicológicas e Ciências Forenses. Ministra cursos e palestras nas temáticas
que envolvem análises clínicas, toxicológicas, ciências forenses e controle de qualidade
laboratorial. Atualmente é docente do curso de Biomedicina do Centro Universitário
Unigran Capital, em Campo Grande/MS.
SILVA, Dailton Santos: Enfermeiro, formado pela Universidade Regional do
Cariri/ URCA. Ceará. Brasil (2003). Especialista em Administração hospitalar e
sistemas de saúde- Urca (2007); Especialista em Enfermagem do Trabalho pela FIP
(2009). Atua na Estratégia de Saúde da Família em Crato/CE e Enfermeiro Plantonista
no Hospital Regional Inácio de Sá em Salgueiro/PE.
SILVA, Eloyse Valéria da: Graduanda em Serviço Social pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Extensionista no Projeto Trilhas Potiguares
nos anos de 2018 e 2019. Estagiária no Serviço Social do Comércio: - SESC/Natal
(2019) e no Cadastro Único vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social SEMTAS/Natal (2018).
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