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APRESENTAÇÃO 

 

Atualmente, com os desafios enfrentados e vivenciados em todo o mundo, a 

pesquisa na área da saúde entrou em uma evidência não antes experienciada pois, com a 

Saúde Pública do mundo, e particularmente do Brasil, sendo atingida pela pandemia e a 

velocidade das informações sendo mais precisas, devido às novas tecnologias, o mundo 

se conectou e rompeu fronteiras inimagináveis. E com isto, as populações de locais 

longínquos, receberam, em tempo real, notícias de todo o planeta, o que reforça a 

necessidade de divulgação de conhecimentos adquiridos na seara acadêmica. 

 As Ciências da Saúde representam um conjunto de conhecimentos, saberes, 

técnicas e pesquisas que contemplam as mais diversas profissões da saúde. Nunca a 

necessidade de pesquisas e ações técnicas multidisciplinares, interdisciplinares e 

transdisciplinares tornou-se tão premente, haja vista o esforço de diversos profissionais 

da saúde no combate pandêmico e a urgência na rapidez de estudos mais avançados com 

resultados mais precisos e eficazes. 

Desta forma, o E-book Amplamente: Ciências da Saúde vem com o objetivo de 

divulgar estudos científicos, frutos de pesquisas realizadas em diversos locais do nosso 

país, com o intuito de compartilhar informações e disseminar o saber. Sempre embasados 

na obediência às questões éticas da vida, os autores aqui deixam suas contribuições e os 

leitores terão a oportunidade de estarem em contato com os mais diversos temas aqui 

publicados por pesquisadores de todo o Brasil, na forma de artigos originais, relatos de 

caso, revisões integrativas de literatura, dentre outros, o que enriquece, sobremaneira, a 

obra. 

 Conhecimento compartilhado vai de encontro às diretrizes das políticas públicas 

que visam um atendimento das necessidades e a melhoria da qualidade de vida 

populacional. Compartilhar saberes significa salvar vidas! Reafirma o compromisso 

profissional em servir ao próximo que necessita de cuidados e preenche nossa necessidade 

de utilizarmos a ciência em prol da humanidade. 

É com orgulho que, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, 

convido a todos que são ávidos na busca de saberes, para a leitura de tão importante 

construção científica- E-book Amplamente: Ciências da Saúde. Sejam todos muito bem-

vindos!  

Eliana Campêlo Lago 
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CAPÍTULO I 

A ARTETERAPIA COMO FERRAMENTA DE CUIDADO A CRIANÇAS 

AUTISTAS ATENDIDAS EM UM CAPS INFANTOJUVENIL 

 
Maria Francisca Oliveira de Araújo1; Conceição de Maria Aguiar Barros Moura2; 

Adoaldo Gomes Figueiredo Júnior3; Jéssica Maressa Lima Soares4; 

Eliana Campêlo Lago5; Gerardo Vasconcelos Mesquita6. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.13-01 

 

RESUMO: A arteterapia permite que a criança compartilhe suas experiências por meio 

da expressão da arte, facilitando a manifestação de seus sentimentos íntimos. Com isso, 

o objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de atividades de arteterapia realizadas 

em um CAPS Infanto-juvenil por meio de um projeto de extensão universitária. Trata-se 

de um relato de experiência sobre as atividades realizadas em um projeto de extensão 

PIBEX da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) com vigência de setembro de 

2017 a outubro de 2018 sendo desenvolvida no CAPS Infanto-juvenil de Caxias-MA. 

Observou- se que as atividades trabalhadas proporcionam a desenvoltura de habilidades 

como coordenação motora, concentração, comunicação e melhora do auto estima, 

promovendo regressão de quadros patológicos e diminuindo os níveis de ansiedade nas 

crianças autistas. É possível detectar por meio da extensão que projetos dessa magnitude 

contribuem para a melhora do quadro de saúde destas crianças. Portanto, faz- se 

necessário que outros profissionais também usem de tal terapêutica visando proporcionar 
resultados positivos no tratamento destas crianças. Logo entende-se que a arteterapia é 

um agente transformador para o fortalecimento interior e processo de humanização no 

atendimento em saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Arteterapia. CAPS. Criança. 

 

 
 

1 Enfermeira pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Especialista em Saúde Pública pelo Instituto de 
Ensino Superior Múltiplo (IESM). Especialista em Docência para o Ensino Superior pelo Instituto de Ensino Superior 

Múltiplo (IESM). E-mail: enfermariioliveira@gmail.com  

2Doutoranda em Saúde Coletiva (Unisinos). Mestre em Enfermagem (Unisinos). Professora Assistente II da UEMA 

nos cursos de enfermagem, medicina e residência multiprofissional. E-mail: caguiarbarrosmoura@gmail.com 
3 Graduado em Enfermagem pela Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão (FACEMA). Especialista em 

enfermagem do trabalho pelo Instituto Educacional Multidisciplinar de Brasília (IMPAR). Especialista em Saúde 

Mental pela Faculdade Dom Bosco (FDB). Enfermeiro do Centro De Atenção Psicossocial De Álcool e Outras Drogas 

(CAPS AD). Preceptor do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). E-mail: 
adoaldojr@hotmail.com   

4 Graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Especialista em Saúde Pública e pela 

Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco (FDB). Saúde da Família pela Faculdade de Ensino Superior Dom 

Bosco (FDB). Especialista em oncologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão (FACEMA). E-mail: 
maressaok@hotmail.com  

5 Professora Doutora Adjunto IV do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde- PPGBAS e 

da graduação do Departamento de Enfermagem -Universidade Estadual do Maranhão-UEMA. E-mail: 

anaileogal@gmail.com 

6 Médico ortopedista. 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 
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ART THERAPY AS A CARE TOOL FOR AUTISTIC CHILDREN ATTENDED 

IN AN CHILDREN'S CAPS 

ABSTRACT: Art therapy allows children to share their experiences through the 

expression of art, facilitating the expression of their intimate feelings. Thus, the objective 

of this work was to report the experience of art therapy activities carried out in a CAPS 

for Children and Youth through a university extension project. This is an experience 

report on the activities carried out in a PIBEX extension project at the State University of 

Maranhão (UEMA) from September 2017 to October 2018, being developed at CAPS 

Infanto-juvenil de Caxias-MA. It was observed that the worked activities provide the 

resourcefulness of skills such as motor coordination, concentration, communication and 

self-esteem improvement, promoting regression of pathological conditions and reducing 

anxiety levels in autistic children. It is possible to detect through the extent that projects 

of this magnitude contribute to improving the health status of these children. Therefore, 

it is necessary that other professionals also use such therapy in order to provide positive 

results in the treatment of these children. Therefore, it is understood that art therapy is a 

transforming agent for the inner strengthening and humanization process in health care. 

KEYWORDS: Art therapy. CAPS. Kid. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Arteterapia tem como objetivo resgatar e desbloquear potenciais criativos. 

Quando se utiliza a Arteterapia com crianças, elas poderão compartilhar suas experiências 

por meio da expressão da arte, facilitando a manifestação de seus sentimentos íntimos, 

demonstrando melhor seu jeito de pensar, de agir e sentir. Arteterapia tem como meta 

promover a autodescoberta do sujeito pelo lúdico, pelas cores, representações, 

imaginações e fantasias e outros. Deve- lhe ser instigado que descreva sua representação 

artística, encorajando- lhe a ir mais longe, mantendo o diálogo entre a “Arte” e o “eu”, 

pois, quando a criança expressa sua arte, ela está expressando a si mesma (STROH, 2010). 

No Brasil a prevalência de crianças e adolescentes com problemas de saúde 

mental varia entre 7% e 24,6% com demanda de 4% a 3,7% para intervenção clínica e, 

segundo estudos, a região Norte e Nordeste são as que apresentam maior diagnóstico de 

problemas mentais (GARCIA, 2015). 

Os serviços de saúde mental infanto-juvenis, dentro da perspectiva que hoje rege 

as políticas de saúde mental devem assumir uma função que ultrapasse o fazer 

técnico/mecânico de tratar, e incluir ações como acolher, escutar, cuidar, possibilitar 

ações emancipatórias, enfrentar estigmas e determinismos e melhorar a qualidade de vida 

tanto das crianças quanto dos seus responsáveis, tendo-as como seres integrais com 
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direito à plena participação e inclusão em sua comunidade, partindo de uma rede de 

cuidados que leve em conta as singularidades de cada um e as construções que cada 

sujeito faz a partir de suas condições (BRASIL, 2014).  

A arteterapia tem diferentes categorias de expressão desde desenho, colagem, 

modelagem, pintura e estes produzem uma resposta quase que imediata da criança, por 

terem caráter simbólico e permitirem a criança que se organize e atribua significados no 

que vivenciam no seu dia a dia. Através da textura, cor, tonalidade e outras características 

faz-se possível investigar e entender a realidade representada pela criança (FREITAS,  

2010).  

O trabalho da arteterapia pode ser desenvolvido individualmente ou em grupo. A 

arteterapia, sendo realizada com crianças em grupos, emprega técnicas expressivas, 

podendo ser verbais ou não verbais, sendo de grande importância a escolha do material 

para o produto. Aliado ao fato de que o resultado não se restringe à beleza do trabalho, 

mas ao processo como um todo, pois, quando as crianças começam a desenhar elas 

produzem autoconhecimento e este fato, melhora a socialização delas (MENDONÇA, 

2013).  

A arteterapia passa a ter um papel de grande importância, possibilitando e 

priorizando o tratamento do indivíduo como um todo chegando ao Brasil na década de 

80, com Selma Ciornai, psicoterapeuta com formação em arteterapia em Israel e nos 

Estados Unidos. A Associação Brasileira de Arteterapia criada em 2006 define a técnica 

como estilo de trabalhar empregando a linguística artística como alicerce de 

comunicação, e, é por meio dela que se analisa as produções expressivas e criativas 

buscando a recuperação dos indivíduos (MENDONÇA, 2015).  

A arteterapia é um processo terapêutico que proporciona produtividade no 

acompanhamento e no tratamento seja individual ou em grupo com diversas faixas 

etárias. É de total importância no tratamento de crianças pois proporciona a criança a 

possibilidade de expressão lúdica e criativa estimulando habilidades cognitivas 

(BRASIL, 2016). 

 

METODOLOGIA  
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Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Buscou-se 

descrever a experiência de atividades de arteterapia realizadas em um CAPS Infanto-

juvenil. O projeto foi apresentado a coordenadora do CAPS IJ e posteriormente aos pais 

das crianças atendidas no CAPS IJ, sendo apresentada aos profissionais (Enfermeiros; 

psicólogos e terapeuta ocupacional) que supervisionariam as atividades, tendo sido 

realizado reuniões para planejarmos as atividades realizadas de acordo com o público-

alvo. 

A primeira etapa constituiu-se no desenvolvimento de uma ficha de anamnese de 

arteterapia realizada com os pais. Esta foi composta por 11 itens, dentre eles :se o filho já 

possuía alguma habilidade artística, atividades que gostava de praticar, atividades 

práticas e intelectuais e diagnóstico social. Essa anamnese permitiu conhecer melhor o 

público-alvo, possibilitando direcionar e estruturar as atividades para as crianças, bem 

como a adaptação ao local onde o projeto seria desenvolvido. Na segunda etapa foram 

desenvolvidas as atividades de arteterapia propriamente ditas. 

Para realização das atividades contava-se com o apoio dos profissionais do CAPS 

IJ, o Enfermeiro, Terapeuta ocupacional e uma psicóloga com especialização em 

arteterapia. Para desenvolvimento das atividades utilizavam-se desde desenhos livres a 

argila, tintas, entre outros materiais. 

 

RESULTADOS 

Os primeiros Centros de Atenção Psicossocial específicos para crianças e 

adolescentes, denominados Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ), 

foram implantados a partir de 2002 com a função de disponibilizar a atenção comunitária 

em saúde mental de forma integral, além de organizar uma rede de cuidados existentes 

no seu território de abrangência, tornando-se elementos estratégicos no cuidado de 

crianças e adolescentes com transtornos mentais, compreende a transformação do modelo 

assistencial em saúde mental como um processo social  fazendo com que a instituição 

proporcione uma melhor qualidade de  vida para os usuários que a frequentam, pois 

encontraram no CAPS IJ a possibilidade de conviver com a família e a comunidade 

(CARVALHO, 2014).  
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De início as atividades no CAPS IJ começaram a desenvolver- se aos poucos, visto 

que foi necessário passar por um período de adaptações e observações desde a criação da 

ficha de anamnese de arteterapia pois, por meio dela foi possível desenvolver as 

atividades para trabalhar com as crianças, visto que estas eram de idades diferenciadas, 

sendo que a maioria das crianças atendidas eram crianças com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA). O período de observação   permitiu tanto para os pais quanto para as 

crianças a aproximação e a criação de laços de confiança para que as atividades fossem 

desenvolvidas da melhor forma possível. 

Oliveira et. al (2016) no seu estudo que objetivou estudar a eficácia e os benefícios 

da arteterapia no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresenta a 

arteterapia como um tratamento complementar, pois se utiliza de técnicas humanizadas e 

não farmacológicas que estimulam a imaginação, liberam as manifestações de símbolos, 

trabalham a afetividade e a expressão criativa. De acordo com os autores acima citados, 

a arteterapia possibilita que as crianças autistas expressem suas emoções e como   elas 

veem o mundo, utilizando- se de recursos como: desenho, pintura, cerâmica, argila etc. 

Esta trabalha com imaginação, afetividade e desenvolvimento de habilidades sociais.  

Corroborando com o estudo de marra et. al (2019) que objetivou investigar como 

a Arteterapia contribui na saúde mental do indivíduo e na rede pública de saúde, a 

arteterapia é vista como um universo que possibilita a expressão dos conflitos internos 

contidos no inconsciente, possibilitando assim, a busca de soluções para as necessidades 

individuais e/ou coletivas sejam elas através cores, colagens, imagens, e uma infinidade 

de elementos e combinações dentre eles.  

É importante ressaltar que o CAPS IJ atende crianças tanto da cidade de Caxias 

quanto da zona rural de localidades como: Baú, Caxirimbu, Barro Vermelho que são 

localidades distantes. Na execução das atividades trabalhou-se um total de 10 a 15 

crianças participando do desenvolvimento de atividades. As atividades que eram 

desenvolvidas no CAPS IJ de arteterapia proporcionaram às crianças que lá eram 

atendidas um melhor desenvolvimento em suas atividades diárias. As atividades de 

arteterapia com argila proporcionaram formas de desenvolverem habilidades. A argila é 

um material fácil de conseguir, na maioria das vezes. O simples movimento das mãos 

modelando a argila já é suficiente para relaxar ou mesmo trabalhar coordenação e 
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desenvolver a criatividade. É fria, maleável, faz sujeira, mas torna-se atraente em 

qualquer idade. Oferece experiência tátil e cinestésica favorecendo crianças com 

problemas motores e perceptuais.   

O trabalho com argila faz com que os indivíduos envolvidos possam ter novas 

possibilidades como a construção do fazer e desfazer da argila, promovendo 

autoconfiança, desenvolvendo o lado criativo, tendo sensações diversas como a textura, 

proporcionando a moldagem, sem erros ou acertos dando espaço para a criatividade e no 

contato aprendendo o que é transformar e transformar (SARAIVA, 2008). Zisman (2020), 

ao falar da argila como processo terapêutico, destaca que o material possibilita a vivência 

de poder ser de diferentes maneiras, contudo sendo o mesmo, que é o que propõe o 

material.  A modelagem viabiliza, expressamos atitudes, e fazermos mudanças psíquicas, 

à proporção que mudamos a forma na modelagem, transformamos nossas atitudes e 

emoções humanas.  

 

 

Figura 01: Atividade com argila. 

 

As atividades também envolvem pintura, criação de desenhos, montagens quebra 

cabeças desenhadas e pintadas pelas próprias crianças. Através da arteterapia, estes 

trabalhos ganharam sentido, preservando a liberdade dos pacientes, dando oportunidade 

para que eles pudessem se expressar. Assim, pode-se verificar a importância de se 

trabalhar a imagem na arteterapia com crianças e adolescentes, pois uma imagem traz 

consigo um rico mundo de significações, que, muitas vezes, elas não conseguem 

expressar pela fala.  
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A arteterapia vem com o intuito de estabelecer a cura através da arte, sendo 

composto por um processo criativo livre, onde o fazer é mais significativo que a estética, 

cada material escolhido para realizar as atividades terapêuticas desencadeia sentimentos 

e emoções especificas, acrescentando o fato que estas atividades também proporcionam 

o desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo. Quando se trabalha com colagem 

promove-se a sensação de ordenar ideias, quando utilizamos a pintura permitimos que as 

crianças vivam suas experiências através das cores (DAVILA, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Os objetivos principais na aplicação da arteterapia com crianças foram resgatar o 

potencial criativo e imaginativo da criança, aumentando sua integração e socialização 

através da arte e do lúdico; traçar o seu desenho, descobrindo o prazer e a importância da 

sua criação.; despertar a expressão de seus desejos e conflitos, aliviando o estresse e a 

ansiedade, controlando a agressividade; desenvolver a atenção, concentração, 

organização e flexibilidade, aumentando assim a autoestima, confiança, alegria, bem 

Figura 02: Atividade desenho livre. 

Figura 03: Resultados dos desenhos livre. 
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estar, disposição e prazer de viver, e assim, alcançar um estado de equilíbrio integral. 

Verificou-se que, inicialmente, nas atividades desenvolvidas em grupo, as crianças 

começavam tímidas, porém, com o decorrer do tempo, elas iam se socializando ajudando 

umas às outras e compartilhando os objetos utilizados para as atividades (pincéis, folhas 

e outros). 

A arte trabalhada com crianças autistas possibilita que elas possam se expressar 

através do lúdico visto que essas crianças têm uma maior dificuldade em se expressar. 

Sendo possível estimular parte difusa do cérebro, ajudando crianças com TEA a 

desenvolver conversas não verbais, estas podem produzir pinturas ou descreverem algo 

como símbolos como uma forma de se comunicarem, possibilitando para a criança, a 

diminuição da ansiedade. Russo (2020) ainda apresenta a arteterapia como um meio de 

aperfeiçoar as habilidades das crianças autistas, também podendo ser usada como um 

instrumento para auxiliar a lidar com as questões sensoriais, tais como: sons, luzes, 

cheiros e texturas que costumam ser um aspecto desafiador para quem tem TEA.  

Dessa maneira, o desenvolvimento da arteterapia dentro dos serviços de saúde 

mental no caso trabalhado o CAPS IJ, mostrou ser significativo, visto que durante os 

meses que foram desenvolvidas as atividades notou-se o benefício entre as crianças, com 

essa evolução dentro da saúde mental com relação a novas metodologias e implementos 

de novas terapias. Espera-se que, cada vez mais, essas crianças venham a se beneficiar de 

tal terapêutica, haja vista já provado os benefícios que esta proporciona.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A arteterapia como tratamento terapêutico para crianças autistas vem sendo cada 

dia mais valorizada e disseminada pois hoje, compreende- se a necessidade de se trabalhar 

terapêuticas que não se resumam apenas às terapias medicamentosas.   

Sabendo da dificuldade que se tem de trabalhar com crianças autistas devido às 

várias formas de autismo, a arteterapia proporcionou uma melhor aproximação com as 

crianças, facilitando as relações necessárias, com o lúdico sendo o fator primordial para 

esta facilitação, inclusive com a possibilidade de conforto e confiança dos pais durante a 

realização das atividades.  
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Por fim, é importante enfatizar que a arteterapia pode contribuir para a melhora 

do quadro de saúde das crianças com TEA. Portanto, faz- se necessário que outros 

profissionais também utilizem tal terapêutica visando proporcionar resultados positivos 

no tratamento destas crianças. Logo entende-se que a arteterapia é um agente 

transformador para o fortalecimento interior e processo de humanização no atendimento 

em saúde. 
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CAPÍTULO II 

A INFLUÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT NO AMBIENTE DE 

TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

Valéria Campelo Monteiro7; Valkiria Barros Costa Leite8; 

Francisca das Chagas Gaspar Rocha9; Janice Maria Lopes de Souza10; 

Karla Janilee de Souza Penha11; Mariana Oliveira Arruda12. 
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RESUMO: Não existe um conceito único de Síndrome de Burnout, mas a definição mais 

reconhecida é que a Síndrome de Burnout é uma resposta ao estresse emocional pessoal 

de longo prazo, ou seja, lidar excessivamente com as pessoas. Diversas mudanças no 

ambiente de trabalho e transformações no processo de enfermagem fazem com que o 

enfermeiro dedique mais tempo à autopreparação e capacitação qualificada, o que 

repercute profundamente na saúde desses profissionais e os adoece pela alta pressão e 

condições insatisfatórias  de trabalho de determinados ambientes , de forma que atinge o 

nível máximo de fadiga profissional, desenvolvendo assim a Síndrome de Burnout. Tem 

como objetivo: Descrever a influência da Síndrome de Burnout no ambiente de trabalho 

dos profissionais de enfermagem. Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas fontes 

bibliográficas nas principais bases de dados entre elas Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Google Acadêmico e Biblioteca Virtual da Saúde, no período de janeiro 

de 2020 a novembro de 2020, foram selecionados 10 artigos publicados em periódico de 

2011 até o ano de 2020 independentes do método de pesquisa utilizado. A Síndrome de 

Burnout é um modo que se desenvolve na relação característica do local de trabalho e 

pessoal. Essa é uma questão que atinge os profissionais dos serviços, principalmente 

aqueles que se concentram nas atividades de enfermagem com outras pessoas, neste caso, 

o cuidado ou a prestação de serviços muitas vezes ocorrem em situações de alterações 

emocionais, pois ajudar os outros traz uma perda emocional. A diminuição da satisfação 

profissional desenvolve fatores negativos; esses fatores podem tornar indiferente a 

carreira, prejudicando e provocando mudança no ambiente de trabalho de forma negativa. 
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O atendimento do enfermeiro é considerado difícil, por isso ele está sempre lidando com 

doenças físicas na comunidade. Ressalta-se que é importante enfatizar o bem-estar e a 

saúde desse profissional, visto que ele passa a maior parte de sua vida no serviço. 

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Burnout. Profissionais de Enfermagem. Ambiente 

de Trabalho. 

 

THE INFLUENCE OF BURNOUT SYNDROME ON THE WORK 

ENVIRONMENT OF NURSING PROFESSIONALS: AN INTEGRATIVE 

REVIEW 

ABSTRACT: There is no single concept of Burnout Syndrome, but the most recognized 

definition is that Burnout Syndrome is a response to long-term personal emotional stress, 

ie, dealing excessively with people. Several changes in the work environment and 

transformations in the nursing process make nurses dedicate more time to self-preparation 

and qualified training, which has a profound impact on the health of these professionals 

and makes them sick due to the high pressure and unsatisfactory working conditions in 

certain environments, way that reaches the maximum level of professional fatigue, thus 

developing the Burnout Syndrome. To describe the influence of Burnout Syndrome in the 

work environment of nursing professionals. This is an integrative review carried out on 

bibliographic sources in the main databases, including Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Academic Google and Virtual Health Library, from January 2020 to 

November 2020, 10 were selected. articles published in journals from 2011 to 2020 

regardless of the research method used. Burnout Syndrome is a mode that develops in the 

characteristic relationship between the workplace and the personal. This is an issue that 

affects service professionals, especially those who focus on nursing activities with other 

people, in this case, the care or the provision of services often occur in situations of 

emotional changes, because helping others brings a loss emotional. Decreased job 

satisfaction develops negative factors; these factors can make the career indifferent, 

harming and causing a change in the work environment in a negative way. Nurses' care 

is considered difficult, which is why they are always dealing with physical illnesses in 

the community. It is noteworthy that it is important to emphasize the well-being and 

health of these professionals, as they spend most of their life in the service. 

KEYWORDS: Burnout Syndrome. Nursing professionals. Workplace. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho faz parte da essência humana, por meio das quais as pessoas constroem 

o mundo e se constroem com sua identidade e subjetividade. Pode-se considerar que a 

execução do trabalho é para ser, principalmente, prazerosa, mas, em muitos casos ainda 

é vista como indução de sacrifício, dor e doença, não pelo trabalho em si, mas pela 

organização e ambiente emocional do trabalho (PÊGO et. al, 2016). 

Com o tempo, as pessoas se dedicam cada vez mais às atividades diárias, 

principalmente se tratando de trabalho. A demanda externa é grande, vinda de familiares, 
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ambiente de trabalho, comunidade onde vivem e até mesmo de pessoas que enfrentam a 

realidade. As demandas por atenção, produção e participação são muito altas e, muitas 

vezes, as pessoas não conseguem responder (ALVES, 2017). 

Quando um organismo passa por certo esforço e dispara um estímulo (seja um 

fator físico, químico, biológico ou psicossocial) que é considerado uma ameaça à sua 

homeostase, o corpo se organiza para responder de forma adaptativa. Eles são chamados 

de fontes de pressão por causa de suas características de geração de pressão interna ou 

externa. O externo se refere às situações encontradas no cotidiano, e o interno se refere à 

própria personalidade - características pessoais, valores, crenças, formas de enfrentar e 

interpretar a diversidade de situações (MENEGHINI et. al, 2011). 

Mais trabalho profissional, requisitos burocráticos e de isolamento aumentados 

criaram uma combinação perfeita para o desenvolvimento da Síndrome de Burnout para 

trabalhadores com grandes expectativas de satisfação e poucos recursos para lidar com a 

frustração. Quando os métodos de enfrentamento falham ou são inadequados, essa 

síndrome é uma resposta a um estado de tensão de longo prazo, e esse tipo de estresse 

ocorre devido à sua natureza de longo prazo (ALVES, 2017). 

A Síndrome de Burnout ou Síndrome da Fadiga Ocupacional é um transtorno do 

humor, provocado devido ao ambiente de trabalho pesado, causando extrema exaustão, 

estresse e exaustão física, no qual exige muita competitividade e responsabilidade. A 

principal causa da doença é o excesso de trabalho. Essa síndrome é comum entre 

profissionais que trabalham sob pressão todos os dias (BRASIL, 2019). 

Não existe um conceito único de Síndrome de Burnout, mas a definição mais 

reconhecida é que a Síndrome de Burnout é uma resposta ao estresse emocional pessoal 

de longo prazo, ou seja, lidar excessivamente com as pessoas. É um conceito formado por 

três dimensões relacionadas, mas independentes: exaustão emocional, despersonalização 

e diminuição da realização profissional (MORENO et. al, 2011). 

Sabendo que a enfermagem é de essência assistencial que trabalha com o cuidado 

ao outro, e está, portanto, frequentemente próxima ao sofrimento e dor referente ao seu 

processo de trabalho, a responsabilidade pela vida das pessoas, a proximidade com os 

clientes e a sobrecarga no trabalho são inevitáveis e requer dedicação a mais no 
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desempenho de suas atividades. Pode-se então afirmar que essa profissão está bastante 

suscetível à ocorrência do estresse  oriundo do incessante desgaste profissional (LIMA, 

et. al, 2009). 

Diversas mudanças no ambiente de trabalho e transformações no processo de 

enfermagem fazem com que o enfermeiro dedique mais tempo à autopreparação e 

capacitação qualificada, o que repercute profundamente na saúde desses profissionais e 

os adoece pela alta pressão e condições de trabalho de determinados ambientes ruim, de 

forma que atinge o nível máximo de fadiga profissional, desenvolvendo assim a Síndrome 

de Burnout (GOMES, 2017). 

A revisão bibliográfica visa chamar a atenção para a importância da 

conscientização e compreensão das dificuldades que os profissionais de saúde encontram 

no ambiente de trabalho, como enfrentam as condições cotidianas de trabalho e os 

mecanismos que reduzem o estresse.  A Síndrome de Burnout produz um estado de 

estresse crônico, sendo a enfermagem considerada uma das ocupações com maior 

incidência. 

Diante desta realidade é levantada a seguinte questão norteadora: Quais são os 

problemas enfrentados pelos profissionais de enfermagem afetados pela Síndrome de 

Burnout? E como ela influencia no ambiente de trabalho? Acredita-se que os desafios 

enfrentados pela enfermagem são: papéis profissionais incertos, sobrecarga de trabalho 

pode ser decorrente de pessoal insuficiente, horas extras, falta de autonomia e poder de 

decisão, o que causará pressão de longo prazo. A Síndrome de Burnout afetará a qualidade 

da assistência e a função da atividade desenvolvida por ele. 

O objetivo principal deste trabalho é descrever a influência da Síndrome de 

Burnout no ambiente de trabalho dos profissionais de enfermagem. Os objetivos 

específicos são compreender os fatores de risco e manifestações para o desencadeamento 

da Síndrome de Burnout em profissionais da enfermagem, analisar as medidas de 

prevenção e identificar intervenções de melhoria das condições de trabalho e saúde dos 

profissionais da enfermagem. 

 

METODOLOGIA 
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A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão integrativa que seguiu as 

seis etapas descritas por Botelho; Cunha; Macedo (2011, p. 129). conforme segue: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inicialmente identificou-se a temática considerando os descritores: Síndrome de 

Burnout; Profissionais de Enfermagem; Ambiente de Trabalho. Buscaram-se fontes 

bibliográficas nas principais bases de dados entre elas Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Google Acadêmico e Biblioteca Virtual da Saúde, nos quais passaram 

pelos seguintes critérios: 

Os critérios inclusão na qual as fontes encontradas teriam que estar de forma a se 

manterem a coerência com a temática relacionada, artigos da enfermagem e de outras 

áreas, disponibilizados na íntegra, publicados em português entre o período de 2011 a 

2020. Foram excluídos os artigos que não atenderam os critérios de inclusão e os artigos 

que após a leitura não atenderam ao objetivo proposto nesta revisão e que não foram 

publicados na integra.  
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Foram encontrados inúmeros artigos conforme os descritores na parte de seleção 

dos artigos e excluídos por não atenderem a temática proposta, na etapa de elegibilidade 

foram selecionados 344 artigos, de acordo com os critérios de inclusão como 

disponibilidade na íntegra, em português e inseridos entre o período de 2011 a 2020.  

Ainda na elegibilidade no terceiro filtro foram selecionados artigos que tinham 

relação com a temática, foram excluídos 10 por não estarem disponíveis na íntegra 

gratuitamente e 25 não contemplavam o objetivo do estudo proposto. Por fim, para 

realização do levantamento bibliográfico foram identificados apenas 10 artigos que 

abordam a Síndrome de Burnout no ambiente de trabalho do enfermeiro. 

 

Figura 1: fluxograma das etapas de seleção dos artigos 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
BASES DE DADOS GOOGLE ACADÊMICO, SCIELO, 

BVS-BIBLIOTECA VIRTUAL DA SAÚDE 

 
Síndrome de Burnout; Profissionais de Enfermagem; 

Ambiente de Trabalho 

 

Google acadêmico 

1- 762 

2- 614 

3- 1.070 

 

Google 
Acadêmico  

200 

 

Google 
Acadêmico 

27 

 

Google 
Acadêmico 

2 

 

Scielo 

1-16 

2- 471 

3- 496 

 
Scielo 

82 

 
Scielo 

9 

 
Scielo 

3 

 

BVS 

1- 2 

2- 6 

3- 94 

 
BVS 

62 

 
BVS 

10 

 
BVS 

5 
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A seguir, serão apresentados em um quadro síntese, segundo periódico, ano/país, 

título, autoria, tipo de estudo, objetivos, resultados e conclusão. 

Quadro 1: Apresentação da amostra de acordo com periódico, ano, país, título, autoria, tipo de estudo, objetivo, 

resultados e conclusão. São Luís- MA, 2020 o modelo da tabela foi retirado do modelo de Vasconcelos et al 2011. 

Autor/ 

Ano 

Título Periódico/

Base de 

dados 

Tipo de 

estudo 

Objetivos Resultados Conclusões 

 

1. 

CARVALH

O Clecilene 

Gomes; 

MAGALHÃ

ES Sérgio 

Ricardo 

(2011). 

 

Síndrome de 

Burnout e 

suas 

consequênci

as nos 

Profissionai

s de 

enfermagem 

 

Janeiro a 

julho de 

2011 

Google 

Acadêmic

o 

 

Revisão 

bibliográfi

ca 

 

A finalidade 

deste estudo 

foi a de 

levantar 

informações 

sobre os 

principais 

fatores de 

risco que 

favorecem o 

aparecimento 

da SB e 

sua 

consequência 

para o 

indivíduo, a 

organização e 

a sociedade. 

 

Levando-se em 

consideração que 

enfermeiros, 

técnicos e 

auxiliares de 

enfermagem, 

constituem um 

grupo com grande 

predisposição ao 

desenvolvimento 

da 

Síndrome, por 

serem os 

profissionais da 

saúde que mais 

tempo passam em 

contato com o 

paciente e com 

seus 

familiares dentro 

do ambiente de 

trabalho em 

situações de 

constantes 

mudanças 

emocionais, foi 

realizado um 

estudo de 

revisão 

bibliográfica. 

 

A SB em 

trabalhadores de 

enfermagem é 

prejudicial nas 

esferas 

individual, 

profissional e 

organizacional, 

porque afeta 

negativamente a 

qualidade dos 

cuidados de 

enfermagem aos 

pacientes, 

familiares e 

intuição em um 

momento em que 

a humanização na 

assistência à 

saúde é uma 

prioridade. 

 

2. 

MENEGHI

NI, 

Fernanda et 

al (2011). 

 

Fatores 

ocupacionais 

associados 

aos 

componente

s da 

Síndrome de 

Burnout em 

trabalhadore

s de 

enfermagem 

 

Abril de 

2010 a 

março de 

2011 

Scielo 

 

Estudo 

transversal

, 

contempla

ndo uma 

abordagem 

quantitativ

a. 

 

O objetivo é 

identificar os 

fatores 

ocupacionais 

associados 

com os três 

componentes 

da Síndrome 

de Burnout 

em 

trabalhadores 

de 

enfermagem 

que atuam em 

 

Os resultados 

apontam que os 

componentes 

da Síndrome de 

Burnout 

apresentaram 

associações 

estatísticas 

significativas 

(p<0,05) com as 

seguintes 

características 

ocupacionais: 

sobrecarga de 

trabalho, falta de 

 

Conclui-se que a 

manutenção 

de condições 

adversas ao 

trabalho gera 

estresse, 

obrigando o 

trabalhador a 

desenvolver 

mecanismos 

adaptativos que, 

por vezes, não 

são eficazes, e 

que acabam por 

conduzi-lo ao 
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assistência 

hospitalar. 

motivação para o 

trabalho, conflito 

de valores 

pessoais com 

institucionais, 

falta de 

possibilidades de 

recompensas, ter 

a mesma função 

em instituições 

diferentes, e 

dificuldade em 

conciliar os 

empregos. 

desenvolvimento 

da Síndrome de 

Burnout. 

 

3. 

MORENO, 

Fernanda 

Novaes et al 

(2011). 

 

Estratégias e 

intervenções 

no 

enfrentamen

to da 

Síndrome de 

Burnout 

 

 

Maio a 

dezembro 

de 2010 

Biblioteca 

virtual da 

saúde 

(BVS) 

 

Realizou-

se uma 

busca 

bibliográfi

ca 

exploratóri

a. 

 

O objetivo 

deste trabalho 

foi realizar um 

levantamento 

bibliográfico 

sobre 

estratégias que 

têm sido 

utilizadas para 

o 

enfrentamento 

da síndrome 

de 

burnout. 

 

Os estudos 

enfatizam três 

níveis de 

intervenções, ou 

seja, estratégias 

organizacionais, 

aplicadas ao 

ambiente de 

trabalho; 

estratégias 

individuais 

focadas nas 

respostas 

pessoais, ao tentar 

regular as 

emoções frente a 

uma situação 

estressante 

e estratégias 

combinadas 

centradas na 

interação do 

contexto 

ocupacional com 

o indivíduo. 

 

O estudo 

contribuiu para 

ampliar o 

conhecimento 

sobre as 

estratégias de 

enfrentamento da 

Síndrome de 

Burnout e 

possibilitou 

vislumbrar e 

levantar 

a produção 

científica recente 

sobre essa 

temática 

publicada em 

bases indexadas e 

outros materiais 

bibliográficos que 

abordaram o 

assunto. 

 

4. 

SÁ, Adriana 

Müller 

Saleme de et 

al (2013). 

 

Burnout: o 

impacto da 

satisfação no 

trabalho em 

profissionais 

de 

enfermagem 

 

Março a 

junho de 

2013 

Scielo 

 

Abordage

m 

quantitativ

a 

 

O objetivo do 

artigo é 

analisar a 

relação entre 

fatores de 

satisfação no 

trabalho 

(satisfação 

com as 

relações 

hierárquicas; 

satisfação com 

o ambiente 

físico do 

trabalho; 

 

Os resultados 

apresentaram que 

o fator satisfação 

com o ambiente 

reduz a exaustão 

emocional; o 

aumento com a 

satisfação com o 

trabalho e 

oportunidade de 

crescimento reduz 

as dimensões 

exaustão 

emocional e 

despersonalização

 

Pode-se 

considerar que 

políticas de 

mudança do 

contexto 

organizacional 

podem interferir 

no número de 

ocorrência da 

Síndrome de 

Burnout. Nesse 

sentido, é 

relevante 

reorganizar o 

trabalho dos 
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satisfação com 

o trabalho e 

oportunidade 

de 

crescimento) e 

dimensões da 

Síndrome de 

Burnout 

(exaustão 

emocional, 

despersonaliza

ção e 

realização 

profissional) 

em 

profissionais 

de 

enfermagem 

de um hospital 

público. 

; e também 

aumenta a 

realização 

profissional. 

profissionais de 

enfermagem de 

forma que seja 

pautado pela 

criação de 

ambientes físicos 

seguros e 

compatíveis com 

o tipo de trabalho 

desenvolvido; 

jornada de 

trabalho 

adequada; e 

definição clara e 

transparente de 

objetivos e metas, 

permitindo com 

isso que o 

profissional de 

enfermagem 

possa alcançá-las 

como meio de 

crescimento e de 

reconhecimento 

profissional. 

 

5. 

NOGUEIRA

, Lilia de 

Souza et al 

(2018) 

 

Burnout e 

ambiente de 

trabalho de 

enfermeiros 

em 

instituições 

publicas de 

saúde 

 

Novembro 

de 2016 a 

maio de 

2017 

Scielo 

 

Estudo 

transversal

, com 

abordagem 

quantitativ

a 

 

Identificar 

associações 

entre os 

domínios do 

Burnout e as 

características 

do ambiente 

de trabalho 

 

Houve correlação 

significativa 

e moderada entre 

exaustão 

emocional e 

autonomia, 

controle sobre o 

ambiente e 

suporte 

organizacional; 

baixa realização 

pessoal e 

autonomia, e 

suporte 

organizacional; 

despersonalização 

e autonomia. O 

grupo que 

apresentou as 

piores condições 

de ambiente de 

trabalho diferiu 

do que teve os 

mais favoráveis 

atributos quanto a 

exaustão 

emocional. 

 

A exaustão 

emocional foi o 

traço do Burnout 

que se relacionou 

de forma mais 

constante com o 

grupo de 

instituições com 

condições mais 

desfavoráveis de 

trabalho quanto a 

autonomia, 

suporte 

organizacional e 

controle sobre o 

ambiente. 

 

6. 

 

Síndrome de 

Burnout: 

  

Revisão 

integrativa 

 

Este estudo 

abre esforço 

 

Foram coletados 

22 artigos, sendo 

 

Assim, espera-se 

que este estudo 
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BRITO, 

Taiana 

borges et al 

(2019). 

estratégias 

de 

prevenção e 

tratamento 

nos 

profissionais 

de 

enfermagem 

Janeiro a 

março de 

2019 

Google 

acadêmico 

para a reflexão 

sobre a SB 

com o intuito 

de promover 

discussões em 

relação a 

melhorias que 

visem à 

qualidade de 

vida dos 

profissionais 

da área da 

enfermagem. 

que apenas nove 

se encaixavam na 

temática aqui 

discutida. 

Verifica-se que os 

anos em que 

prevalecem o 

maior número de 

trabalhos 

publicados são: 

2014, 2015 e 

2016 

venha a contribuir 

como um alerta 

aos profissionais 

da área da 

enfermagem para 

o cuidado quanto 

a aquisição da 

Síndrome de 

Burnout 

evidenciando as 

estratégias para 

prevenir essa 

doença. É 

necessário 

também que os 

trabalhos voltados 

para a temática 

evidenciem não 

somente as 

causas, mas 

também as formas 

de prevenir a SB 

entre essa parcela 

da sociedade. 

 

7. 

AZEVEDO, 

Daiane da 

Silva et al 

(2019). 

 

Risco de 

Síndrome de 

Burnout em 

enfermeiros 

da saúde 

mental 

 

Junho a 

setembro 

de 2019 

Biblioteca 

virtual da 

saúde 

(BVS) 

 

Estudo 

quantitativ

o, 

descritivo, 

transversal 

e analítico 

 

Avaliar o 

risco de 

Síndrome de 

Burnout em 

enfermeiros 

que atuam na 

saúde mental. 

Método: trata-

se de um 

estudo 

quantitativo, 

descritivo, 

transversal e 

analítico, com 

23 

enfermeiros 

que atuam em 

um hospital 

psiquiátrico e 

em Centros de 

Atenção 

Psicossociais 

 

Constatou-se que 

60,9% dos 

profissionais 

apresentaram 

baixa exaustão 

emocional; 

65,2%, baixa 

despersonalização 

e 47,8%, alta 

realização 

profissional. 

Destaca-se que, 

apesar de os 

profissionais não 

apresentarem a 

Síndrome de 

Burnout, 47,8% 

demonstraram um 

alto risco para o 

seu 

desenvolvimento 

 

Evidenciou-se 

que os 

enfermeiros da 

saúde mental 

apresentaram um 

elevado risco para 

a Síndrome de 

Burnout e 

demonstraram 

associações 

significativas a 

alguns fatores 

preditores e 

sintomas desse 

agravo. 

 

8. 

COSTA, 

Sara Maria 

dos Santos 

et al (2019). 

 

Síndrome de 

Burnout em 

profissionais 

de 

enfermagem 

 

Novembro 

a 

dezembro 

de 2019 

Biblioteca 

virtual da 

saúde 

(BVS) 

 

Estudo 

quantitativ

o, 

descritivo, 

transversal 

 

Identificar a 

prevalência da 

Síndrome de 

Burnout em 

profissionais 

de 

Enfermagem 

de um hospital 

 

Revelou-se a 

prevalência de 

pontuação média 

nas três 

dimensões da 

Síndrome de 

Burnout; 

Exaustão 

 

Conclui-se que 

houve 

predominância do 

nível moderado 

nas três 

dimensões do 

Burnout, 

resultado que se 
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de 

emergência. 

Emocional; 

Despersonalizaçã

o e Realização 

Profissional. 

mostra 

preocupante, uma 

vez que, como 

defendido por 

Betty Neuman em 

sua teoria, a 

estabilidade do 

sistema e a 

necessidade deste 

ser mantido em 

equilíbrio são 

essenciais para 

evitar o 

adoecimento 

psíquico, 

inclusive, no 

ambiente laboral. 

 

9. 

SILVA, Ana 

Paula Farias 

da et al 

(2020). 

 

Incidência 

da Síndrome 

de Burnout 

em 

Profissionai

s de 

enfermagem 

atuantes em 

unidade 

De terapia 

intensiva 

 

Janeiro a 

dezembro 

de 2020. 

Biblioteca 

virtual da 

saúde 

(BVS) 

 

Pesquisa 

de campo 

com 

abordage

m 

quantitativ

a 

 

Esta pesquisa 

teve como 

objetivos 

avaliar a 

incidência da 

Síndrome de 

Burnout em 

profissionais 

de 

enfermagem 

que atuam em 

unidade de 

terapia 

intensiva de 

um hospital 

público de 

João Pessoa, e 

analisar 

os principais 

fatores que 

ocasionam 

esta síndrome. 

 

O profissional 

que atua em 

instituições 

hospitalares está 

exposto a 

diferentes 

estressores 

ocupacionais que 

afetam 

diretamente o seu 

bem-estar, como 

longas jornadas 

de trabalho, o 

contato constante 

com dor, 

sofrimento e 

morte. 

 

A partir desse 

estudo foi 

possível 

verificar a 

importância da 

saúde mental dos 

trabalhadores 

para se obter um 

bom desempenho 

profissional e 

proporcionar aos 

pacientes uma 

assistência de 

qualidade. 

 

10. 

SILVA, 

Amina 

Regina et al 

(2020) 

 

Processo de 

trabalho 

hospitalar e 

a síndrome 

de 

Burnout em 

profissionais 

de 

enfermagem 

 

Janeiro a 

dezembro 

de 2020. 

Biblioteca 

virtual da 

saúde 

(BVS) 

 

Revisão 

integrativa 

de 

literatura 

 

Identificar os 

fatores do 

processo de 

trabalho que 

favorecem o 

desenvolvime

nto da 

Síndrome 

de Burnout 

em 

profissionais 

de 

enfermagem 

na assistência 

hospitalar. 

 

Foram 

selecionados 11 

artigos científicos 

para 

compor esta 

revisão. Estes 

refletiram sobre a 

influência diante 

do aparecimento 

da Síndrome de 

Burnout em 

profissionais de 

enfermagem, 

sendo destacadas 

em quatro 

 

Os fatores 

desencadeadores 

dessa 

síndrome pode 

ser evitado de 

forma geral, 

oferecendo ao 

profissional de 

enfermagem; 

suporte 

psicológico, 

melhoria das 

condições de 

trabalho e o 

exercício dos seus 
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categorias: 

Fatores que 

desencadeiam a 

exaustão 

emocional; 

Fatores que 

desencadeiam a 

despersonalização

; Fatores que 

desencadeiam a 

baixa satisfação 

no 

trabalho. 

direitos, de modo 

a exercer sua 

função em 

condições 

físicas e mentais. 

 

A Síndrome de Burnout é formada por inúmeros estados consecutivos que 

ocorrem no decorrer do tempo que constitui uma maneira de adaptação aos estressores. 

Portanto, o burnout e o estresse são fenômenos que estão relacionados à saúde dos 

indivíduos e das organizações (BRITO et. al 2019). 

Para Azevedo et. al (2019), a Síndrome de Burnout atinge pessoas de várias idades 

e ocupações e, devido ao contato forte e contínuo com as pessoas atendidas, têm alta 

incidência entre os profissionais da área da saúde. Ressalta-se que aspectos como idade, 

gênero, anos de trabalho, conflitos interpessoais, formação e baixa participação na 

tomada de decisões também estão intimamente relacionados a essa síndrome. 

Para Carvalho e Magalhães (2011), a Síndrome de Burnout é um modo que se 

desenvolve na relação característica do local de trabalho e pessoal. Essa é uma questão 

que atinge os profissionais dos serviços, principalmente aqueles que se concentram nas 

atividades de enfermagem com outras pessoas, neste caso, o cuidado ou a prestação de 

serviços muitas vezes ocorrem em situações de alterações emocionais, pois ajudar os 

outros traz uma perda emocional. O envolvimento nessas profissões significa que o 

relacionamento com os clientes pode se tornar caótico.  

A Síndrome de Burnout tem variáveis fatores de riscos e formas de manifestação, 

no qual possui inúmeras maneiras de interpretação e conceitos, entretanto existem três 

principais conceitos relacionados diretamente com a síndrome, são eles:  

A exaustão emocional é caracterizada por falta de energia e entusiasmo, 

por sensação de esgotamento de recursos ao qual pode somar-se o 

sentimento de frustração e tensão nos trabalhadores, por perceberem 

que já não têm condições de despender mais energia para o atendimento 

de seu cliente ou demais pessoas, como faziam antes. A 
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despersonalização caracteriza-se pelo desenvolvimento de uma 

insensibilidade emocional, que faz com que o profissional trate os 

clientes, colegas e organização de maneira desumanizada. A 

diminuição da realização profissional é caracterizada por uma 

tendência do trabalhador a autoavaliar-se de forma negativa, tornando-

se infeliz e insatisfeito com seu desenvolvimento profissional, com 

consequente declínio no seu sentimento de competência e êxito, bem 

como de sua capacidade de interagir com os demais (MORENO et. al, 

2011, p. 141). 

Esses três elementos são os principais fatores de riscos que levam a surgir a 

Síndrome de Burnout, entretanto a despersonalização e exaustão emocional são os mais 

vistos, sendo que a despersonalização é uma característica própria da Síndrome.  

Costa et. al (2019) relatam que dentre as variáveis que ajudam para os sintomas 

dessa síndrome, destaca-se a jornada excessiva de trabalho, mais de um emprego, em 

termos de jornada de trabalho, apontam que a equipe de enfermagem tem que pagar mais 

a cada semana de 30 a 60 horas. O profissional de enfermagem exerce mais de um vínculo 

empregatício devido à insatisfação com a remuneração, o que leva ao aumento da jornada 

de trabalho e, além dos acidentes de trabalho, pode causar estresse ocupacional. 

Meneghini et. al (2011) ressalta que a equipe de enfermagem é vulnerável ao 

estresse ocupacional devido à sua própria essência e qualidades de trabalho, sua 

responsabilidade pela vida humana e sua aproximação com clientes que sofrem quase que 

inevitavelmente. O profissional se empenha ao máximo na realização de suas atividades, 

o que aumenta a possibilidade de estresse emocional sob alta pressão, tornando-o 

vulnerável à Síndrome de Burnout. 

Sobre os fatores de riscos da Síndrome de Burnout nos profissionais de 

enfermagem:  

Sabe-se que a enfermagem é uma profissão que acumula inúmeras 

responsabilidades, atribuições, carga de trabalho e tarefas com variadas 

complexidades que exigem demanda física e psicológica, muitas vezes 

excedem o suportado por estes profissionais. Esses fatores ajudam a 

explicar a alta incidência de patologias relacionadas ao estresse laboral 

neste grupo (SILVA et. al, 2020, p. 917). 

Pode-se dizer que o exercício das atividades profissionais deve ser fonte de 

satisfação, recompensa financeira e profissional, o que reafirma o importante papel do 

indivíduo na sociedade. No entanto, a experiência de trabalho diária pode levar a 
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condições patológicas de esgotamento e que pode levar a diferentes níveis de estresse no 

trabalho. 

Azevedo et. al (2019) também pontuam os motivos que leva o profissional a 

desenvolver essa síndrome, como o curto tempo de atuação profissional associado à 

pouca idade que é um gatilho, pois o início da carreira profissional causará medo e 

estresse, e à proporção que o profissional obtém competências e habilidades por meio da 

prática de exercícios,  a perspectiva de lidar com o estresse aumenta, o que reduz a 

probabilidade de estresse crônico e a Síndrome de Burnout. 

Sá et. al (2013) afirmam  que é necessário se aprofundar mais em temas 

relacionados com a Síndrome de Burnout entre os enfermeiros, pois as pessoas com essa 

síndrome podem ter um choque de forma negativa em seu ambiente de trabalho, devido 

a conflitos interpessoais e interrupções de atividades no trabalho, o que pode levar à 

síndrome por meio de interações informais de trabalho, comentários negativos e 

comportamentos inadequados em relação, no qual prejudica um ambiente de trabalho 

harmonioso, pois torna-se contagioso e persistente.  

Perante isso, pode-se analisar que a situação do trabalho dos profissionais de saúde 

influencia de modo significativo a satisfação e conforto no trabalho e nos serviços 

realizados pelas instituições de saúde. Os números de acidentes, doenças ocupacionais e 

absenteísmo dos profissionais da área estão relacionados às suas condições de trabalho. 

Portanto, as organizações devem focar em proporcionar aos colaboradores uma melhor 

qualidade de trabalho e de vida, pois o bem-estar e a saúde profissional impactam a 

organização e toda a sociedade. 

Na gestão dos serviços de enfermagem, destaca-se a vitalidade de assegurar a 

criação de condições favoráveis no ambiente organizacional para promover a autonomia 

profissional, o controle sobre o meio ambiente e o suporte organizacional que prestam. 

Os resultados mostram que um ambiente com essas condições não é propício ao burnout 

(NOGUEIRA et. al, 2018). 

Uma das maneiras de evitar a Síndrome de Burnout é fazer com que o profissional 

entenda suas limitações e respeite-as. Para isso é preciso: 
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Trabalhar com ética, responsabilidade, respeito pela sua equipe, bem 

como pelos usuários; respeitar a carga horária, aceitando o seu limite; 

não se ocupar com mais de um serviço, que possa vir além da sua 

capacidade; deve-se permitir o lazer (dançar, ouvir música, brincar com 

os filhos, viver em harmonia no trabalho e em casa, ter amigos); ter um 

animal de estimação; para quem gosta ler um bom livro, ligar para um 

velho amigo, pescar, viajar, exercitar; sair da rotina trabalho-trabalho. 

É preciso viver, namorar, amar, permitir-se ser amado, ter fé e 

esperança; realizar coisas que lhe dê prazer (CARVALHO; 

MAGALHÃES,  2011, p.  208). 

 Para precaver a Síndrome de Burnout é necessário criar um cotidiano de coisas 

que fortaleça sua mente e seu corpo, estar perto de pessoas que te fazem bem, sejam 

familiares ou amigos. Se puder evite o contato com pessoas e ambientes de energia 

negativa que incomodam. Não se esqueça de que deve haver equilíbrio entre trabalho, 

lazer, vida social, família e atividades esportivas. 

De acordo com Carvalho e Magalhães (2011), o melhor jeito de prevenir a 

Síndrome de Burnout é evitar ocorrências estressantes no trabalho e praticar atividades 

para reduzir o estresse. É necessário lembrar que o desenvolvimento da síndrome está 

relacionado ao esgotamento físico e mental, e comportamentos mais saudáveis podem 

ajudar a prevenir a progressão da doença. O profissional deve estar sempre atento às suas 

necessidades e descartar coisas desnecessárias, o que não é bom para ele. 

Diante disso Silva et. al (2020) refletem que, desde que o profissional de 

enfermagem receba apoio psicológico, apoio institucional e pessoal em condições seguras 

e legais de trabalho, exerça suas funções e goze de direitos de alguma forma, esses fatores 

relacionados à SB podem ser evitados. As recomendações sugerem inserir a escuta 

sensível do profissional nos serviços de acompanhamento psicológico, espaçar outras 

terapias e aumentar o quadro de funcionários para evitar sobrecarga de trabalho e igual 

valorização dos membros da equipe. 

O método para o combate da Síndrome de Burnout tem várias formas de ser 

realizado de acordo com cada alvo almejado, englobando principalmente intervenções 

voltadas para o indivíduo, com base nas psicoterapias comportamentais e cognitivas, 

meditação, educação para a saúde e exercícios físicos; nas relações organizacionais 

pessoais, incluindo ações para melhorar a comunicação e o trabalho em equipe, 

treinamento organizacional e mudanças nas condições físicas do ambiente e a 
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combinação de dois ou mais tipos de intervenções principais intervenções relacionadas 

(MORENO et. al 2011). 

Brito et. al (2019) desenvolveram estratégias de intervenção para a prevenção e 

tratamento da Síndrome de Burnout e as dividiu em três grupos:  

Estratégias individuais: Dentro das estratégias do nível individual o uso 

do treinamento na solução dos problemas é recomendado, o 

treinamento da assertividade, e os programas de treinamento para 

manejar o tempo de maneira eficaz. Estratégias grupais: No nível do 

grupo, a estratégia por excelência é o uso do apoio social no trabalho 

por parte dos companheiros e dos supervisores. Estratégias 

Organizacionais, porque a origem do problema está no contexto laboral 

e, consequentemente, o sentido da organização deve desenvolver os 

programas da prevenção dirigidos para melhorar a atmosfera e o clima 

da organização (BRITO et. al, 2019, p. 120). 

É importante desenvolver medidas preventivas, como reuniões de equipe, para 

discutir e refletir sobre os problemas. Recomenda-se ministrar aos profissionais palestras, 

cursos sobre os riscos que enfrentam e a identificação dos sintomas da síndrome. 

Recomenda-se a adoção de medidas ergonômicas, trabalhos que favoreçam a integração 

interpessoal e a melhoria das condições de trabalho.  

Vale ressaltar, ainda, que os serviços de saúde do trabalhador desempenham um 

papel maior na prevenção de doenças ocupacionais e agravos à saúde. Recomenda-se 

fortalecer a comunicação organizacional e melhorar a sua eficácia, melhorar a 

identificação dos espaços físicos, melhorar as condições materiais de trabalho, ajustar a 

dimensão do departamento de recursos humanos e reconhecer as suas vantagens. 

As ações de educação são importantes porque podem promover a integração da 

equipe, promover a troca de experiências e o apoio mútuo e reduzir as tensões no 

ambiente de trabalho. Moreno et. al (2011) também concordam que a prevenção deve 

incluir ações conjuntas de organizações e indivíduos, pois as mudanças no ambiente de 

trabalho devem ser pautadas pela participação de todos. 

Brito et. al (2019) defendem que, para evitar problemas que gerem estresse, a 

comunicação clara é uma ferramenta vital no relacionamento em equipe, pois além de 

expressar emoções e sentimentos,  também permite a interação entre as pessoas e o 

compartilhamento de opiniões e informações. Dessa forma, o comportamento 

comunicativo pode ser considerado uma estratégia para evitar a síndrome. Outro fator 
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relevante é que o profissional deve ter consciência de sua autonomia, do controle do 

ambiente de prática, da relação profissional cordial entre enfermeiros e médicos e do 

suporte organizacional para avaliar o ambiente como modelo ideal de saúde. 

A visão dos problemas deve estar voltada para a melhoria da qualidade de vida no 

ambiente de trabalho, evitando apenas observar doenças ou visões sobre doenças 

ocupacionais, pois o trabalho deve trazer diversão e satisfação pessoal, pois muitos 

profissionais receberão apoio social e emocional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas aqui apresentadas auxiliam a apontar métodos e direcionar ações 

para tentar prevenir o desenvolvimento da síndrome entre enfermeiros e ajudar os 

indivíduos a desenvolverem estratégias para o enfrentamento da doença, minimizar o 

sofrimento e colaborar com sua qualidade de vida e saúde mental. É de grande 

importância a inserção desse tema no meio acadêmico, pois prepara o acadêmico a lidar 

com a síndrome e ajuda no futuro como profissional. Algumas limitações deste estudo 

devem ser consideradas, a temporalidade dos artigos e a falta de consenso na literatura 

sobre critérios sobre a Síndrome de Burnout. 

O estresse referente ao trabalho é um evento cada vez mais rotineiro nas 

instituições de trabalho, que pode ter problemas pessoais e organizacionais. Embora 

existam inúmeros conceitos, alguns autores concordam em indicar que a Síndrome de 

Burnout é um resultado do estresse ocupacional adquirido ao longo do tempo quando os 

métodos de enfrentamento falham ou são insuficientes. 

A diminuição da satisfação profissional desenvolve fatores negativos, esses 

fatores podem tornar indiferente a carreira, prejudicando e provocando mudança no 

ambiente de trabalho de forma negativa. Outros fatores discutidos podem estar 

relacionados aos profissionais e às instituições hospitalares, que são decisivos para as 

ideias da instituição e a visão dos profissionais. 

É relevante ressaltar que, quando as estratégias individuais são adotadas e 

apoiadas por estratégias organizacionais, a eficácia das intervenções para o combate à 

doença pode ser determinada com mais firmeza. Quando este incidente não for 
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considerado apenas como responsabilidade pessoal ou relação profissional com o usuário, 

medidas preventivas serão viáveis e passam a ser entendidas como um problema de 

relação pessoal-processo de trabalho-organização. 

O atendimento do enfermeiro é considerado difícil, por isso ele está sempre 

lidando com doenças físicas na comunidade. Ressalta-se que é importante enfatizar o 

bem-estar e a saúde desse profissional, visto que ele passa a maioria do seu tempo no 

serviço. A pesquisa ajudou a apontar mecanismos e direcionar ações para precaver que 

os trabalhadores manifestem a síndrome, e para auxiliar os indivíduos a desenvolver 

estratégias de enfrentamento da doença para minimizar o sofrimento e colaborar com seu 

bem-estar e saúde mental. 

 

REFERÊNCIAS 

ALVES, M. E. Síndrome de Burnout. Psychiatry on line Brasil, 2017. Disponível 

em:https://www.polbr.med.br/ano17/art0917.php. Acesso em: 10 de novembro de 2020. 

AZEVEDO DS, FERRAZ MMM, FERREIRA RSA, LIRA JAC, AZEVEDO DS, 

AMORIM SMR, et al. Risco de Síndrome de Burnout em enfermeiros da saúde mental. 

Rev enferm UFPE on line. 2019;13:e241609. Disponível em: 

https://doi.org/10.5205/1981-8963.2019.241609. Acesso em: 12 de novembro de 2020.  

BOTELHO, L. L. R., CUNHA, C. C. DE A., & MACEDO, M. (2011). O MÉTODO DA 

REVISÃO INTEGRATIVA NOS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS. Gestão E 

Sociedade, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.21171/ges.v5i11.1220. Acesso em: 

12 de novembro de 2020. 

BRITO, T.B et al. Síndrome de Burnout: estratégias de prevenção e tratamento nos 

profissionais de enfermagem. Rev. UNINGÁ, Maringá, v. 56, n. S2, p. 113-122, jan./mar. 

2019. Acesso em: 12 de novembro de 2020. Disponível em:  

http://revista.uninga.br/index.php/uninga/article/view/2383. Acesso em: 12 de novembro 

de 2020. 

CARVALHO, C.G; MAGALHÃES, S.R. Síndrome de Burnout e suas consequencias 

nosProfissionais de enfermagem. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três 

Corações, v. 9, n. 1, p. 200-210, jan./jul. 2011. Disponível em:  

http://dx.doi.org/10.5892/RUVRV.91.200210. Acesso em: 12 de novembro. 

COSTA, S.M.S et al. Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem. Rev enferm 

UFPE on line, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.5205/1981-8963.2020.243351. 

Acesso em: 12 de novembro de 2020. 

GOMES, Jessica Tavares. A influência da Síndrome de Burnout no cotidiano dos 

enfermeiros. Monografias publicadas, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em:  



 

40 

 

https://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/posdistancia/54720.pdf. 

Acesso em: 05 de novembro de 2020. 

LIMA, F. D et al. Síndrome de Burnout em Enfermeiros: a Influência da Unidade de 

Atuação no Desgaste Profissional. Anpad, São Paulo, 23 de setembro de 2009. 

Disponível em:  http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2009_GPR1256.pdf. Acesso em 07 

de novembro de 2020. 

MENEGHINI, F et al. Fatores ocupacionais associados aos componentes da Síndrome de 

Burnout em trabalhadores de enfermagem. Scielo, Florianópolis, 2011, 225-33. 

Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

07072011000200002&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em 12 de novembro de 2020. 

MORENO, F. N. et al. Estratégias e intervenções no enfrentamento da Síndrome de 

Burnout. Revista de Enfermagem UERJ, v.1, n.19, p. 140-145, 2011. Disponível em:   

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-20242. Acesso em: 07 de novembro de 

2020. 

NOGUEIRA L.S et al. Burnout e ambiente de trabalho de enfermeirosem instituições 

públicas de saúde. Rev Bras Enferm [Internet]. 2018;71(2):336-42. Disponível em:  

http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0524. Acesso em: 13 de novembro de 2020.  

PÊGO, F.P.L et al. Síndrome de Burnout. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, 

2016. Disponível em:   https://www.rbmt.org.br/details/46/pt-BR/sindrome-de-burnout. 

Acesso em 07 de novembro de 2020. 

SÁ, A. M. S., Martins-Silva, P. O., & Funchal, B. (2013). Burnout: o impacto da 

satisfação no trabalho em profissionais de enfermagem. Psicologia & Sociedade, 26(3), 

664-674. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

71822014000300015&script=sci_arttext. Acesso em 12 de novembro de 2020. 

SILVA, A.P.F et al. Incidência da Síndrome de Burnout em profissionais de 

enfermagem atuantes em unidade de terapia intensiva. 2020 jan/dez; 12:915-920. 

Disponível em:   http://dx.doi.org/0.9789/2175-5361. rpcfo.v12.7986. Acesso em: 13 de 

novembro de 2020. 

SILVA, A.R et al. Processo de trabalho hospitalar e a Síndrome de Burnout em 

profissionais de enfermagem. 2020 jan/dez; 12:921-927. Disponível em: 

http://dx.doi.org/0.9789/2175-5361.rpcfo.v12.7989 .Acesso em: 13 de novembro de 2020 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Síndrome de Burnout: o que é, quais as causas, 

sintomas e como tratar. 2019. Disponível em:  https://saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-

mental/sindrome-de-burnout. Acesso em: 07 de novembro de 2020. 

VASCONCELO, Hérica Cristina Alves de et al. Eficácia de intervenções que utilizam 

o telefone como estratégia para o controle glicêmico: revisão integrativa da 

literatura. 2011.  Revisão Integrativa Da Literatura (Doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem )- Universidade Federal do Ceará.  

 

 
 



 

41 

 

CAPÍTULO III 

AÇÕES DE CONTROLE DO CÂNCER BUCAL NO BRASIL E NO MUNDO: 

REVISÃO INTEGRATIVA 
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Karla Janilee de Souza Penha15; Maurício Pereira Macedo,16;  

Janice Maria Lopes de Souza17; Reidson Stanley Soares dos Santos18. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.13-03 

 

RESUMO: O câncer bucal é um grave problema de saúde pública e, neste estudo, 

objetivou-se avaliar quais as principais estratégias para o controle desta patologia. 

Utilizou-se a estratégia SPIDER na construção do estudo que foi guiado pela questão 

norteadora: Quais as principais ações preventivas e curativas de controle do câncer bucal 

no Brasil e no mundo? Foram consultadas as bases SciELO, periódicos capes, Bireme, 

PubMed, BVS, Biblioteca Cochrane, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line 

(MEDLINE), Base de Dados da Odontologia (BBO), a partir dos cruzamentos dos 

termos: Neoplasias bucais, Prevenção & Controle, Saúde Bucal, Vigilância em Saúde 

Pública. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada segundo critérios da prática 

baseada em evidências. Foram incluídos 16 artigos, publicados entre 2012 a 2017, nos 

idiomas inglês e português. Dessa amostra, 14 foram publicados originalmente em inglês 

e 2 em português. Houve maior incidência de estudos publicados em 2012 e 2016, 

enquanto os anos 2014 e 2017 registraram o menor índice de publicações. A maioria das 

pesquisas foi realizada no Brasil e todos os estudos desta revisão foram realizados em 

países em desenvolvimento. Revelou-se que estratégias de prevenção e controle do câncer 

bucal sofreram enorme avanço, porém ainda requerem o desenvolvimento de medidas 

mais efetivas. Os estudos mostraram que as principais ações preventivas e curativas de 

controle do câncer bucal no Brasil e no mundo, no período de 2012 a 2017 foram baseadas 

no contexto educação em saúde, por meio de estratégias voltadas para a sensibilização e 

conscientização do público, destacando-se o envolvimento profissional interdisciplinar .  
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PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias bucais. Prevenção e Controle. Saúde Bucal. 

Vigilância em Saúde Pública. 

 

ORAL CANCER CONTROL ACTIONS IN BRAZIL AND IN THE WORLD: 

INTEGRATIVE REVIEW 

ABSTRACT: Oral cancer is a serious public health problem and, in this study, the 

objective was to evaluate the main strategies for the control of this pathology. The 

SPIDER strategy was used in the construction of the study, which was guided by the 

guiding question: What are the main preventive and curative actions for the control of 

oral cancer in Brazil and in the world? SciELO databases, capes journals, Bireme, 

PubMed, VHL, Cochrane Library, Latin American and Caribbean Literature on Health 

Sciences (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System online 

(MEDLINE), Database of the Dentistry (BBO), from the crossing of the terms: Oral 

neoplasms, Prevention & Control, Oral Health, Public Health Surveillance. The 

methodological quality of the studies was assessed according to evidence-based practice 

criteria. 16 articles were included, published between 2012 and 2017, in English and 

Portuguese. From this sample, 14 were originally published in English and 2 in 

Portuguese. There was a higher incidence of studies published in 2012 and 2016, while 

the years 2014 and 2017 recorded the lowest rate of publications. Most research was 

carried out in Brazil and all studies in this review were carried out in developing countries. 

It was revealed that oral cancer prevention and control strategies have undergone 

enormous advances, but still require the development of more effective measures. The 

studies showed that the main preventive and curative actions to control oral cancer in 

Brazil and in the world, in the period from 2012 to 2017, were based on the health 

education context, through strategies aimed at raising public awareness and awareness, 

highlighting if interdisciplinary professional involvement. 

KEYWORDS: Oral neoplasms. Prevention and Control. Oral Health. Public Health 

Surveillance. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O câncer bucal ocupa o quinto lugar em incidência entre os homens (NEMOTO, 

2015), devendo ser abordado como um problema de saúde pública (BULGARELI et. al, 

2013). Em 2012, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimou 14.170 novos casos de 

câncer de boca no Brasil, correspondendo a um risco estimado de 10 novos casos por 100 

mil homens e 4 novos casos por 100 mil mulheres (BRASIL, 2012). 

Os principais fatores de risco relacionados às neoplasias orais são o consumo de 

tabaco e álcool (BULGARELI et. al, 2013; SOUSA et. al, 2014; NEMOTO, 2015), e a 

associação desses hábitos potencializa a chance do desenvolvimento de um câncer bucal 

em cerca de 100 vezes. A manutenção dessas práticas após o tratamento pode ainda estar 
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associada a uma maior chance de recidiva e desenvolvimento de um segundo tumor 

primário (AWOJOBI et. al, 2012; SOUSA et. al, 2014). 

O estágio em que o câncer bucal é diagnosticado é um dos principais 

determinantes da mortalidade e morbidade após o tratamento, sendo a detecção em uma 

fase precoce o meio mais eficaz para melhorar a sobrevida e reduzir a morbidade da 

doença (AWOJOBI et. al, 2012). 

Para estabelecer o diagnóstico de uma lesão bucal é essencial o exame visual e 

tátil. No entanto, a despeito da pretensa facilidade, poucos profissionais o realizam, muito 

embora o cirurgião-dentista seja considerado o profissional de saúde mais adequado para 

realizar o diagnóstico precoce do câncer bucal (TORRES-PEREIRA, 2012). 

Portanto, há uma clara necessidade de investimentos em processos de educação 

continuada para que o cirurgião-dentista inserido no serviço público realize o exame 

clínico com o objetivo de detecção de lesões potencialmente malignas ou malignas, além 

da veiculação de campanhas de prevenção do câncer bucal, com o objetivo  de orientar a 

população quanto ao risco de desenvolvimento da doença (principalmente etilistas e 

tabagistas) e, secundariamente, diagnosticar lesões em estágio precoce (AWOJOBI et. al, 

2012; TORRES-PEREIRA, 2012; SOUSA et. al, 2014).  

Essa revisão integrativa tem, portanto, o objetivo de identificar na literatura atual 

quais as principais ações de prevenção e controle do câncer bucal que vêm sendo 

desenvolvidas no Brasil e no mundo, de forma a contribuir com o estabelecimento de 

rotinas que provoquem uma diminuição na morbidade e mortalidade por câncer bucal. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre as principais ações 

preventivas e curativas de controle do câncer bucal no Brasil e no mundo. A revisão 

integrativa é um método que se baseia na sumarização dos dados apresentados e no 

estabelecimento de conclusões sobre o tema investigado. Trata-se de um procedimento 

de descrição de dados disponíveis na literatura, que se alicerça na proposta de uma 

construção de revisão teórica baseada em evidências. Os dados categorizados e descritos 
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geram panoramas consistentes e compreensíveis sobre temáticas e conceitos complexos, 

teorias ou situações/fenômenos relevantes para a saúde (SOUZA 2010). 

Para construir a questão de pesquisa e conduzir as buscas foi utilizada a estratégia 

SPIDER (COOKE et. al, 2012). Essa estratégia foi desenvolvida a partir de uma 

adaptação da ferramenta PICO e contempla os seguintes elementos: Sample (amostra); 

Phenonemon of Interest (fenômeno de interesse); Design (desenho do estudo); Evaluation 

(avaliações); Research type (tipo de pesquisa). Seu uso permite evidenciar pesquisas com 

diferentes delineamentos e que abordem determinados comportamentos, relações entre 

variáveis qualitativas e quantitativas, experiências individuais e coletivas, e intervenções 

que possuem significados sociais e influenciam na robustez da revisão. 

Neste sentido, o levantamento dos estudos ocorreu em março de 2017 e foi guiado 

pela seguinte questão norteadora: Quais as principais ações preventivas e curativas de 

controle do câncer bucal no Brasil e no mundo, no período de 2012 a 2017? Foram 

contempladas as seguintes etapas na elaboração da revisão: 1. definição do objetivo; 2. 

busca ou amostragem na literatura (estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão 

de artigos); 3. coleta de dados (S); 4. análise crítica dos estudos incluídos; 5. discussão 

dos resultados; e 6. apresentação da revisão. 

Para a seleção dos artigos foram consultadas as bases de dados SciELO, 

periódicos capes, Bireme, PubMed, BVS, Biblioteca Cochrane, Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis 

and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE), Base de Dados da Odontologia (BBO). Os 

termos indexados no Decs (Descritores em Ciência da Saúde) Neoplasias bucais (Mouth 

Neoplasms), Prevenção & Controle (Prevention & Control), Saúde Bucal (Oral Health); 

Vigilância em Saúde Pública (Public Health Surveillance) foram utilizados para a busca 

dos artigos nas referidas bases de dados. 

Os critérios de inclusão adotados foram: estudos com dados primários e 

secundários sobre câncer bucal, disponíveis na íntegra (de forma eletrônica), publicados 

no período de 2012 a 2017, nos idiomas português, inglês e espanhol. Artigos repetidos 

nas bases de dados, de opinião, de reflexão e editoriais foram excluídos  
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Os artigos potencialmente relevantes para a revisão dentro dos critérios definidos 

foram pré-selecionados com base na leitura dos títulos e resumos, em seguida foi 

realizada uma análise crítica de acordo com os critérios Prática Baseada em Evidências 

(SOUZA, 2010). No processo de elegibilidade dos textos, os estudos incluídos 

responderam à pergunta norteadora da pesquisa, resultando em uma  amostra final de 16 

artigos. O fluxograma na Figura 1 sintetiza a construção do corpus desta revisão. 

A apresentação dos resultados e da discussão propiciou a avaliação da 

aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, a fim de avaliar as evidências disponíveis 

na literatura sobre as principais ações preventivas e curativas de controle do câncer bucal 

no Brasil e no mundo O estudo não foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa, 

tendo em vista que não envolveu seres humanos, mas  respeitou-se todos os princípios 

éticos relacionados à preservação de autoria e indicação das referências consultadas.  

 

Figura 01: Fluxograma de seleção dos artigos. 
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RESULTADOS 

Analisaram-se 16 artigos que atenderam aos critérios de inclusão mencionados. 

Dessa amostra, 14 foram publicados originalmente em inglês e 2 em português. Houve 

maior incidência de estudos publicados em 2012 e 2016, 2014 e 2017 foram os anos com 

menor registro de publicações compreendidas pela revisão. 

A maioria das pesquisas foi realizada no Brasil e todos os estudos desta revisão 

foram realizados em países em desenvolvimento. As características gerais dos estudos 

incluídos na revisão foram organizadas em relação à relevância de estratégias para a 

prevenção e controle do câncer e estão apresentadas no quadro 01. 

 
Quadro 01: Artigos levantados nas bases de dados sobre estratégias preventivas do câncer bucal 

 

Base Título do artigo 1° 

autor 

Periódico 

e ano 

Considerações críticas e relevância 

temática 

Medline Oral cancer preventive 

campaigns: are we 

reaching the real 

target? 

Nemoto, 

RP 

Braz. J. 

Otorhinolary

ngology, 

2015 

Relaciona o câncer bucal e suas 

principais neoplasias a fatores 

sociodemográficos e propõe 

estratégias mais abrangentes de 

prevenção deste tipo de câncer. 

Medline Oral cancer from a 

health promotion 

perspective: experience 

of a diagnosis network 

in Ceará 

Sousa 

FB 

Braz Oral 

Res. 2014 

Descreve estratégia de diagnóstico 

rápido e precoce em uma população 

restrita, investigou os principais 

fatores de risco relacionados ao câncer 

bucal, identificou as neoplasias mais 

frequentes e propôs a interação entre 

atenção primária e secundária à saúde. 

Medline Patients’ perceptions of 

oral cancer screening 

in dental practice: a 

cross-sectional study 

Oluwatu

nmise 

Awojobi, 

BMC Oral 

Health, 2012 

Avaliou o impacto de estratégias 

preventivas na ótica dos pacientes 

acometidos por neoplasias bucais, 

revelando que a maioria deste público 

não recebeu orientações sobre como 

evitar o câncer bucal e observando que 

97% estavam dispostos a receber 

orientações.  

Medline The effect of 

preventive oral care on 

treatment outcomes of 

a cohort of oral cancer 

patients 

Marilia 

Oliveira 

Morais 

Support 

Care 

Cancer, 

2016 

Observou a influência de orientações 

educativas em saúde, além de 

procedimentos que controlavam 

infecções, fluorterapia e supervisão de 

higiene bucal sobre o perfil de 

recuperação de pacientes com câncer 

bucal submetidos à radioterapia. 

Mostrou que a sobrevida dos 

indivíduos que aderiram ao protocolo 

de cuidados bucais aumentou em 

relação aos que não aderiram.  

Lilacs Estratégias e resultados 

da prevenção do câncer 

Martins, 

JS 

Rev Panam 

Salud 

Descreveu que a captação de público 

alvo pode se estabelecer pelo 
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bucal em idosos de São 

Paulo, Brasil, 2001 a 

2009 

Publica, 

2012 

aproveitamento de outra campanha 

consolidada, como vacinação, além 

reforçar o uso de material educativo 

impresso e capacitar os profissionais 

da rede de atuação. Confirmou a 

importância da realização de grupos 

de orientação tanto para o público alvo 

como para seus acompanhantes e 

relevância do exame e re-exame 

bucais na própria unidade de saúde 

Lilacs Prevenção e detecção 

do câncer bucal: 

planejamento 

participativo como 

estratégia para 

ampliação da cobertura 

populacional em idosos 

Bulgareli

, JV 

Ciência & 

Saúde 

Coletiva, 

2013 

Descreveu uma ação de prevenção e 

detecção precoce do câncer bucal, 

enfatizando o trabalho 

multidisciplinar entre equipes de 

saúde da família e de saúde bucal, 

pautando-se em estratégias para 

enfrentamento das dificuldades, 

aspectos de coordenação e vigilância 

epidemiológica. Mostrou que a 

associação de diferentes setores 

consegue atingir em maior amplitude 

a população. 

BVS Are we able to reduce 

the mortality and 

morbidity of oral 

cancer; Some 

considerations 

Isaäc van 

der Waal 

Med Oral 

Patol Oral 

Cir Bucal, 

2013 

Descreveu alguns fatores que são 

levados em consideração para o 

diagnóstico precoce do câncer na 

população em geral como “rastreio em 

massa” e mostrou-se ineficaz. A 

divulgação de informações para 

diagnóstico precoce do câncer 

mostrou-se ineficiente e o auto-exame 

pode ter algum valor na redução do 

diagnostico tardio. As reduções dos 

fatores de risco mostraram-se a 

ferramenta mais eficiente em diminuir 

a morbidade e mortalidade do câncer 

bucal. 

BVS Oral cancer awareness 

and perception of 

tobacco use cessation 

counseling among 

dental students in four 

Asian countries. 

Halawan

y, 

Asian Pac J 

Cancer Prev, 

2013 

Descreveu a conscientização do 

câncer bucal e a percepção do 

aconselhamento para a cessação do 

uso do tabaco entre estudantes de 

odontologia em todos os níveis de 

estudo na Índia, Arábia Saudita, 

Emirados Árabes Unidos e Iêmen 

através de um questionário 

estruturado, validado, auto-

administrado de 15 iten. Embora mais 

de 96% dos estudantes pesquisados 

reconhecessem a associação entre 

câncer oral e tabagismo e cerca de 

55% relatassem o tabagismo como um 

dos fatores etiológicos do câncer 

bucal, mais de 66% dos estudantes 

que relataram o tabagismo como um 

fator etiológico discordarm com todas 

as declarações sobre cessação do uso 

do tabaco. Um nível mais elevado de 
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consciência acerca da problemática 

não teve um impacto positivo na 

percepção do aconselhamento para a 

cessação do uso do tabaco.  

Pubmed 

 

The Global Incidence 

of Lip, Oral Cavity, 

and Pharyngeal 

Cancers by Subsite in 

2012 

Shield K 

D 

Cancer 

Journal for 

Clinicians, 

2017 

Descreve a primeira estimativa global 

consolidada da distribuição de subsite 

de novos casos de câncer de lábios, 

cavidade oral e faringe por país, sexo 

e Idade para o ano de 2012. A 

incidência global de câncer de lábios, 

cavidade bucal e faringe de 529.500, 

correspondendo a 3,8% de todos os 

casos de câncer, deverá aumentar em 

62% para 856.000 casos até 2035 

devido às mudanças demográficas. 

Dada a crescente incidência de câncer 

de lábios, cavidade oral e faringe e as 

variações na incidência por subsitios 

em regiões e países do mundo, há uma 

necessidade de  adaptações locais às 

intervenções de prevenção, rastreio e 

tratamento o que irá reduzir a 

incidência de lábios, cavidade oral e 

carcinoma faríngeo nas próximas 

décadas 

Pubmed Assessment of duration 

until initial treatment 

and its determining 

factors among newly 

diagnosed oral cancer 

patients. A population-

based retrospective 

cohort study 

Chiou S 

J 

Journal of 

Cancer 

Therapy, 

2016 

Descreveu os impactos do atraso do 

tratamento de câncer bucal, o tempo 

médio entre o diagnóstico eo 

tratamento inicial foi de 

aproximadamente 22,45 dias. A 

duração média de sobrevivência foi de 

1363 dias (desvio padrão: 473,06 

dias). Os doentes com câncer bucal 

não tiveram diferenças 

estatisticamente significativas na 

sobrevivência até se utilizar um ponto 

de corte de 3 semanas (com uma 

duração de sobrevivência de 71 dias se 

o tratamento inicial fosse recebido 

dentro de 3 semanas). Conclui que as 

atitudes, crenças e contextos sociais 

de pacientes com câncer bucal 

influenciam os comportamentos de 

busca de tratamento desses pacientes.  

Pubmed Prevalence and Factors 

Associated with Oral 

Pre-Malignant Lesions 

in Northeast Thailand 

Cancer 

Juntanon

g N 

Asian 

Pacific 

Journal of 

Cancer 

Prevention, 

2016 

Descreveu a prevalência e fatores de 

risco epidemiológicos de lesões pré-

malignas orais (OPLs) na Tailândia. A 

prevalência global de OPLs foi de 

3,8%, e ninguém foi diagnosticado 

com mais de um tipo de OPL. Os 

fatores encontrados para estar 

associado a um risco estatisticamente 

significativo maior de uma OPL 

foram mastigação de bétula, 

tabagismo e consumo de álcool. As 

associações com esses fatores foram 
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fortes, especialmente para a 

mastigação de noz de bétele e o 

tabagismo. Os hábitos de mastigação, 

fumo e consumo de álcool de betel são 

confirmados como fatores associados 

aos OPLs em uma população da 

província de Roi Et, na Tailândia.  

Pubmed Assessment and 

prevention of 

behavioural and social 

risk factors associated 

with oral cancer: 

protocol for a 

systematic review of 

clinical guidelines and 

systematic reviews to 

inform Primary Care 

dental professionals 

Mathur S Biomed 

Central, 

2015 

Descreveu evidências sobre a melhor 

prática para realizar uma avaliação 

dos principais fatores de risco 

comportamental associados ao câncer 

bucal e oferecer intervenções 

preventivas de mudança de 

comportamento efetivas 

Pubmed Human Papillomavirus 

Infections are Common 

and Predict Mortality 

in a Retrospective 

Cohort Study of 

Taiwanese Patients 

With Oral Cavity 

Cancer 

Lee L. Medicine, 

2015 

Descreve a prevalência e o valor 

prognóstico das infecções por HPV 

em uma grande amostra de pacientes 

com câncer da cavidade oral (OCC) 

em Taiwan. As infecções por HPV são 

comuns em pacientes taiwaneses de 

OCC. Se validado 

independentemente, nosso escore 

prognóstico composto com infecção 

por HPV16 pode ser útil para alocar 

pacientes de OCC a terapias adaptadas 

ao risco. 

Pubmed  Correlation between 

periodontal disease and 

oral cancer risk: A 

meta-analysis. 

Ye L. J Can Res 

Ther, 2016 

Descreveu a correlação entre doença 

periodontal e risco de câncer bucal por 

metanálise. Nessa meta-análise 

indicou que a doença periodontal pode 

aumentar o risco de câncer oral quase 

duas vezes. 

CAPES Quality of life in oral 

cancer patients e 

Effects of mandible 

resection and socio-

cultural aspects 

Becker 

ST. 

Journal of 

Cranio-

Maxillo-

FacialSurger

y, 2012 

Descreveu a qualidade de vida no pós-

operatório em pacientes com câncer 

bucal dependendo de diferentes tipos 

de ressecção mandibular e coletou 

informações sobre sua situação 

sociocultural. A qualidade de vida 

pós-operatória em nossos pacientes 

foi significativamente influenciada 

pela extensão da ressecção óssea. Isso 

deve ser considerado para o 

planejamento cirúrgico. Os dados 

sócio-culturais mostraram um nível de 

educação bastante baixo para a 

maioria dos pacientes. 

 

DISCUSSÃO 

A crescente incidência de câncer na cavidade bucal , as variações nas diversas 

regiões e países do mundo e a necessidade de adaptações locais às intervenções de 
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prevenção, rastreio e tratamento para as próximas décadas (SHIELD et. al., 2017) 

reforçam a importância de se elencar as principais ações de controle desta doença.  

Sendo assim, através dos achados bibliográficos (quadro 01), pode-se verificar a 

incipiência de artigos científicos publicados sobre câncer bucal e suas estratégias 

preventivas/curativas em constante desenvolvimento no campo odontológico. A maioria 

dessas estratégias baseia-se principalmente em educação em saúde (BULGARELI et. al, 

2013), enfatizando a construção de instrumentos que busquem esclarecer a importância 

do diagnóstico precoce e pronto atendimento (BECKER et. al, 2012). 

Compreende-se como câncer bucal o grupo de tumores classificados pela 

Classificação Internacional de Doenças - CID-10 como: Neoplasia maligna da gengiva, 

Neoplasia maligna do assoalho da boca, Neoplasia maligna do palato, Neoplasia maligna 

de outras partes e de partes não especificadas da boca. (BULGARELI et. al, 2013).  

O tabaco, o álcool e a exposição solar são considerados fatores de risco passíveis 

de serem modificados mais importantes no estabelecimento do câncer bucal (AWOJOBI 

et. al, 2012; TORRES-PEREIRA, 2012; SOUSA et. al, 2014). No entanto, sua etiologia 

é multifatorial, e apesar de todos os avanços tecnológicos obtidos, os agentes etiológicos 

ainda são uma incógnita que reflete na dificuldade de prevenção (BULGARELI et. al, 

2013). 

Embora haja incertezas sobre as melhores abordagens e estratégias para avaliar 

fatores de risco associados ao câncer bucal, componentes efetivos de intervenções para 

mudanças comportamentais e implementação em ambientes odontológicos de atenção 

primária mostram-se eficazes (MATHUR et. al, 2015; BULGARELI et. al, 2013), além 

do papel potencial de profissionais de saúde na cessação do tabagismo e na redução dos 

danos relacionados ao álcool (MATHUR et. al, 2015). 

Esse fator também reflete diretamente no processo de encaminhamento desses 

pacientes a níveis de maior complexidade quando necessário, interferindo em um fator 

decisivo para o prognóstico do câncer- o tempo (MARTINS et. al, 2012). 

Embora a doença ocorra em uma topografia amplamente acessível ao exame 

clínico e onde, supostamente, as alterações iniciais neoplásicas seriam facilmente 

detectáveis, estudos acumulam evidências de que esse tipo de câncer ainda é 
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diagnosticado muito tardiamente e, como consequência, observa-se comumente a 

necessidade de tratamento mutilador (TORRES-PEREIRA et. al., 2012). 

O diagnóstico tardio pode estar relacionado a diversos fatores, dentre eles a 

desinformação da população, a falta de alerta dos profissionais da saúde para o 

diagnóstico precoce dos casos e a falta de rotinas abrangentes programadas nos serviços 

de saúde que favoreçam a detecção do câncer (BULGARELI et. al, 2013). 

 Além disso, há entraves para o estabelecimento do tratamento inicial após a 

detecção do câncer bucal, visto que o tempo médio entre o diagnóstico e o tratamento 

inicial foi de aproximadamente de 22,45 dias, além do que as atitudes, crenças e contextos 

sociais de pacientes com câncer bucal influenciam os comportamentos de busca de 

tratamento desses pacientes (CHIOU et. al, 2016). 

Em Taiwan, por exemplo, embora o governo forneça exames gratuitos para grupos 

de alto risco, esta taxa de mortalidade manteve-se elevada (CHIOU et. al, 2016). A 

principal razão para este fenômeno é que o câncer oral pode não ser detectado até que 

atinja um estágio avançado, sendo que os protocolos atuais não oferecem recomendações 

de tratamento (LEE, 2015).  

Dessa forma, o tratamento inicial tardio foi mais provável para pacientes mais 

velhos, particularmente pacientes com mais de 70 anos. Pacientes do grupo de baixa renda 

apresentaram maior risco de atraso em seus próprios tratamentos em comparação com o 

tratamento de seus dependentes, enquanto  que os pacientes de alta renda tendem a 

agendar um tratamento mais precoce (CHIOU et. al, 2016). 

Em relação às estratégias de controle do câncer bucal, a cirurgia radical ainda 

continua sendo indicada quando existem lesões metastáticas e que, apesar da 

incorporação de técnicas de reconstrução imediata, as deformidades ainda são elevadas e 

podem comprometer a qualidade de vida desses pacientes (MOURA et. al., 2014).  

No entanto, a influência de orientações educativas em saúde, além de 

procedimentos de controle de infecções, fluorterapia e supervisão de higiene bucal sobre 

o perfil de recuperação de pacientes com câncer bucal submetidos à radioterapia 

mostraram que a sobrevida dos indivíduos que aderiram ao protocolo de cuidados bucais 

aumentou em relação aos que não aderiram (MORAIS et. al, 2016). 
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Entretanto, as autoridades sanitárias devem também educar os doentes para 

encorajar o tratamento imediato dentro de 3 semanas e devem fornecer serviços de 

rastreio e prevenção, particularmente em grupos de alto risco, para reduzir o risco de 

mortalidade (CHIOU et. al, 2016). 

Enfatiza-se ainda que a diminuição da prevalência ainda é o indicador mais 

utilizado para identificar o efeito de estratégias preventivas (Souza et al 2011). Porém em 

2012, o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estimou 14.170 novos casos de câncer 

bucal no Brasil, refletindo um risco estimado de novos 10 casos por 100 mil homens e 04 

novos casos por 100 mil mulheres (MS, 2013), sugerindo que o aprimoramento dessas 

estratégias poderiam ser uma alternativa viável para o controle mais ativo do câncer bucal. 

Os estudos incluídos nesta revisão reforçam as evidências de que as práticas de 

avaliação dos principais fatores de risco comportamentais associados ao câncer bucal e 

ofertas de intervenções preventivas pelos profissionais de saúde podem ser efetivas para 

a mudança de hábitos prejudiciais e devem ser continuamente melhorados nos âmbitos 

sociocultural, que vai bem mais além do que divulgação de informações à população. 

Além disso, o trabalho multidisciplinar entre equipes de saúde da família e de 

saúde bucal, pautando-se em estratégias para enfrentamento das dificuldades, 

coordenação e vigilância epidemiológica, captação de público- alvo em conjunto com 

outras campanhas consolidadas, e interação entre atenção primária e secundária à saúde 

são relevantes para o controle desta patologia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As principais ações preventivas e curativas de controle do câncer bucal no Brasil 

e no mundo, no período de 2012 a 2017 foram baseadas no contexto educação em saúde, 

por meio de estratégias voltadas para a sensibilização e conscientização do público, 

destacando-se o envolvimento profissional interdisciplinar   
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CAPÍTULO IV 

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS: SOLUÇÃO 

NUTRICIONAL E AMBIENTAL 
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 Laiane Araújo da Silva Souto23; Mariana Oliveira Arruda24;  

Reidson Stanley Soares dos Santos25. 
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RESUMO: A fome é um dos maiores problemas enfrentados pelo Brasil, embora o país 

seja um grande exportador de alimentos, não consegue suprir essa necessidade, estando 

em 10° colocado no ranking mundial de desperdício. Cerca de 40 mil toneladas de 

alimentos são desperdiçadas anualmente, essa quantidade seria o suficiente para suprir, 

aproximadamente 19 milhões de pessoas durante um ano. O Aproveitamento Integral dos 

Alimentos (AIA) aparece como uma solução inteligente e prática, além de ser uma 

importante opção para melhoria da saúde das pessoas, pode elevar a qualidade de vida 

das famílias carentes, ajudando a diminuir a fome e a desnutrição no Brasil, além de 

diminuir a quantidade de desperdício alimentar, que consequentemente, resulta na 

diminuição do lixo. Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo apresentar a 

importância nutricional, social e ambiental do Aproveitamento Integral dos Alimentos. 

Para tanto foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre assuntos relevantes 

relacionado com o tema do trabalho, com o intuito de frisar a importância do AIA, que 

vai desde o valor nutricional, a contribuição para a redução da produção de resíduos 

alimentares, com vista a minimizar o impacto ambiental causado por tais resíduos. Os 

resultados obtidos nessa pesquisa demonstram que há necessidade de mais informação, 
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divulgação e orientação popular sobre o AIA e dos impactos positivo em termo social e 

ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Saudável. Desperdício. Aproveitamento dos 

Alimentos.  

 

 

FULL USE OF FOOD: NUTRITIONAL AND ENVIRONMENTAL SOLUTION 

ABSTRACT: Hunger is one of the biggest problems faced by Brazil, although the 

country is a great exporter of food, it cannot meet this need, being in 10th place in the 

world ranking of waste. About 40 thousand tons of food are wasted annually, this amount 

would be enough to supply approximately 19 million people during a year. The Integral 

Use of Food (AIA) appears as a smart and practical solution, in addition to being an 

important option for improving people's health, it can improve the quality of life of needy 

families, helping to reduce hunger and malnutrition in Brazil, in addition to reducing the 

amount of food waste, which consequently results in a reduction in waste. Given the 

above, this work aimed to present the nutritional, social and environmental importance of 

the Integral Use of Food. For this purpose, bibliographical research was carried out on 

relevant subjects related to the theme of the work, in order to emphasize the importance 

of the AIA, which ranges from the nutritional value, the contribution to the reduction of 

food waste production, with a view to minimizing the impact caused by such waste. The 

results obtained in this research demonstrate that there is a need for more information, 

dissemination and popular guidance on the EIA and the positive impacts in social and 

environmental terms. 

KEYWORDS: Healthy Eating. Waste. Use of Food. 

 

 

INTRODUÇÃO   

O desconhecimento dos princípios nutritivos dos alimentos induz ao mau 

aproveitamento, o que ocasiona o desperdício de toneladas de recursos alimentares. 

Produzimos mais de 140 milhões de toneladas de alimentos por ano; somos um dos 

maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo e, ao mesmo tempo, temos milhões 

de excluídos, sem acesso ao alimento em quantidade e/ou qualidade (GONDIM et. al, 

2005). 

Nos últimos anos, a fome e o desperdício de alimentos são um dos grandes 

problemas enfrentado pela população brasileira, sendo o Brasil, um país com grande 

exportação, mas que não consegue suprir suas próprias necessidades nutricionais. 

(NUNES, 2009).  

Deve-se ressaltar que, grande parte do lixo produzido no Brasil é orgânico, isto é, 

sobras de alimentos. Nos dias atuais ainda se enterram, queimam ou lançam a céu aberto 
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milhões de toneladas de resíduos orgânicos em decorrência do desconhecimento de seu 

potencial de aproveitamento e dos impactos negativos que provocam quando dispostos 

inadequadamente (BARROS; ZAGO, 2019). 

As crises econômicas enfrentadas pelo país refletem de forma direta nas camadas 

sociais menos favorecidas, que encontram dificuldade para adquirir alimentos em 

quantidade ou qualidade satisfatórias (MALUF et. al, 2006). Essa parte da população, 

possui baixa informação sobre o valor nutritivo de frutas, hortaliças, carnes, grãos, dentre 

outros alimentos. São pessoas que poderiam aproveitar de forma correta os produtos, 

tirando deles o máximo proveito (CASOTTI et. al, 2008). Porém, como não possui acesso 

às informações necessárias, não conhecem a maneira correta de preparo, não aproveitam 

o máximo dos alimentos e geram desperdícios que se demonstra como um problema na 

produção, distribuição, comercialização e preparo dos alimentos.  

O desaproveitamento de alimentos promove impacto negativo no meio ambiente 

em função da inadequada deposição do lixo alimentar no solo, tendo consequências 

danosas como o odor gerado pela putrefação da matéria orgânica e a formação do 

chorume, que normalmente encontra-se contaminado e tem potencial para atingir rios e 

os lençóis freáticos (SANTOS, 2008) 

A utilização completa dos alimentos é uma alternativa capaz de propiciar às 

pessoas um melhor consumo nutricional, melhoria da economia relacionada aos 

alimentos e a relação ecológica entre o homem e o meio ambiente em que vive, uma vez 

que o aproveitamento tem como consequência a redução do lixo. Através do 

aproveitamento das partes comumente inutilizadas, é possível não só alimentar um 

número maior de pessoas, mas também reduzir as deficiências nutricionais que possam 

existir, uma vez que boa parte dos alimentos desperdiçados contém nutrientes com alto 

valor nutricional.  

A importância nutricional do aproveitamento integral de alimentos está no fato de 

que talos, folhas e cascas são, muitas vezes, mais nutritivos que as partes dos alimentos 

que se está acostumado a consumir, sendo que, ao ser desprezado, este material fará parte 

do volume dos resíduos de origem orgânica. No momento em que se deixa de consumir 

estas partes que a cultura alimentar atual considera imprópria, ocorre o desperdiço de 
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alimento e, ao mesmo tempo, aumenta o volume de resíduos orgânicos no ambiente 

(PRIM, 2003). 

Por isso é extremamente importante discutir a utilização integral dos alimentos 

pois, é uma forma de contribuir para buscar alternativas para a oferta de produtos oriundos 

de partes de alimentos de grande valor nutricional, usualmente descartadas, visto que 

estudos comprovam a sua eficácia e, por outro lado, também promove uma diminuição 

significativa no volume de resíduos gerados e, muitas vezes, desperdiçados. 

No Brasil, de forma bem discreta, foi iniciado a utilização do Aproveitamento 

Integral dos Alimentos (AIA) no combate à fome e as deficiências nutricionais 

(FORTUNATO, 2007). Espera-se, que, com o decorrer dos anos e com as experiências 

conquistadas da utilização integral, o trabalho se estenda de forma satisfatória, ocorrendo 

uma mobilização através de Organizações governamentais, não governamentais e uma 

grande parte de profissionais da área da nutrição na divulgação e desenvolvimento desse 

tema. 

O AIA além de reduzir os custos com alimentação e melhorar a qualidade 

nutricional do cardápio, diminui o desperdício de alimentos e torna possível uma 

dinâmica de criação de novas receitas, como: sucos, doces, bolos, farinhas, entre outros 

(GONDIM et. al, 2005).  

O ser humano necessita de uma alimentação saudável e rica em nutrientes para 

manutenção da saúde, o que pode ser alcançado com a utilização de parte de alimentos, 

que comumente não são consideradas. Portanto, através da conscientização e educação 

nutricional à sociedade, o AIA se torna uma ferramenta essencial contra perdas e 

desperdícios de alimentos.  

Por esse motivo, existe uma necessidade cada vez maior do aumento da 

divulgação de projetos, oficinas e políticas públicas no que se refere à gastronomia 

relacionada ao AIA, assim como seu valor nutritivo, visto que, por diversas vezes, pela 

falta de informação, o alimento não é aproveitado em toda sua totalidade. Dessa forma, a 

população terá acesso a oportunidades de aprender sobre a sustentabilidade por trás do 

AIA, assim como a preparação de receitas nutritivas a partir dessa conscientização.  
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É importante realçar que o AIA não é recomendado apenas para a população de 

baixa renda, mas para toda a sociedade, pois dessa forma, pode-se encontrar saúde de 

forma econômica e prática, reduzindo os custos com a alimentação.  

O estudo teve como objetivo apresentar uma revisão de literatura sobre o 

aproveitamento integral dos alimentos de forma a deixar claro os diversos benefícios, 

assim como a redução de custos, melhora do valor nutritivo das receitas, diminuição da 

produção de lixo, entre os demais fatores que contribuem para a qualidade de vida da 

população.  

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre o aproveitamento 

integral dos alimentos.  O método de pesquisa utilizado foi uma revisão integrativa com 

uma análise dos artigos relevantes ao assunto em questão, sendo composto por quatro 

etapas: escolha do tema, seleção dos artigos, análise dos dados e a escrita do artigo. O 

tema foi definido por ter grande relevância na área nutricional, visto que o desperdício de 

alimentos é um grande problema no Brasil e no mundo.  

A seleção dos artigos foi realizada entre agosto a novembro de 2020, para tanto 

foram utilizados textos de revistas científicas indexadas, artigos, livros e revistas. A 

escolha dos textos baseou-se em diferentes critérios, dos quais se destacaram a temática 

abordada, motivação pela leitura, textos publicados em revistas científicas, teses e 

dissertações. Os critérios de inclusão dos artigos foram: textos completos em revistas da 

área da saúde através do acesso on-line nas bases de dados PubMed, SciELO e Google 

Acadêmico, nos idiomas português e inglês, publicados nos últimos 15 anos (2005 a 

2020). Os seguintes descritores foram aplicados: aproveitamento integral dos alimentos, 

redução de desperdício alimentar, valor nutricional dos alimentos, sendo os termos 

utilizados tanto na forma combinada como isolada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Em uma pesquisa realizada pelo Instituto Akatu, foi observado que o consumidor 

aproveita somente 40% das frutas e hortaliças, devido à falta de informação sobre a 

utilização adequada dos talos, folhas, cascas e sementes (MATTAR, 2008). 

Gondim (2005) explica que nas cascas de frutas que não são aproveitadas, existe 

uma grande quantidade de nutrientes e, em alguns casos, apresentam mais nutrientes que 

as partes tradicionalmente comestíveis da fruta.  

As cascas das hortaliças são fontes de fibras, vitaminas e sais minerais, que atuam 

no organismo como antioxidante, regularizam o intestino, previnem a anemia e 

contribuem para o processo de cicatrização (CASTELL, 2004). 

De acordo com Stoppelli; Magalhães (2005), as cascas se encontram expostas de 

forma direta a agrotóxicos e demais agentes prejudiciais ao ser humano, resultando em 

baixa vantagem do aproveitamento integral dos alimentos, visto que são componentes 

nocivos à saúde humana se for consumida de forma constante. Simultaneamente, são 

componentes significativos no período de plantio, pois protege os alimentos contra 

doenças e pragas. Para diminuir o consumo do que pode contaminar o ser humano, é 

preciso uma boa higienização dos alimentos antes de consumi-los. 

Dados sobre a composição de alimentos são relevantes, pois possibilitam que a 

sociedade se alimente de maneira equilibrada e em conformidade com Ingestão Diária 

Recomendada (IDR).  As composições contribuem de diversas maneiras, como na 

avaliação do estado nutricional, consumo alimentar de um país, na averiguação da 

adequação nutricional da dieta de pessoas ou de populações, no desenvolvimento de 

estudos sobre as relações entre dieta e patologia, em planejamento da agropecuária e na 

indústria de alimentos (TORRES et. al, 2000). 

 O aproveitamento de partes comumente não utilizadas reduz o custo, possui 

acesso simples, além de melhorar o valor nutricional, permitindo o rendimento da 

refeição. Com a diminuição das perdas dos alimentos pode-se expandir a sua 

disponibilidade (GAVA, 1984). 

A preocupação em reduzir o impacto ambiental causado pelo ser humano é 

crescente nos últimos anos, com isso a busca em aproveitar os alimentos em sua forma 

integral, reduzindo a produção de lixo e descarte de alimentos aptos para o consumo 
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cresceu. Outro aspecto importante do aproveitamento integral de alimento é o econômico 

(SERNA-LOAIZA et. al, 2018).Contudo, o mau aproveitamento dos alimentos é 

consequência do desconhecimento de sua composição nutricional, o que acaba 

ocasionando o desperdício de toneladas de alimentos aptos para o consumo. O AIA é uma 

alternativa nutritiva e de baixo custo. Um estudo realizado por Gondim et. al (2005) 

demonstrou que as cascas de sete frutas analisadas apresentavam maior teor de 

micronutrientes em relação a polpa do próprio fruto. 

 O AIA é uma maneira de diminuir o desperdício alimentar e, também, o impacto 

ao meio ambiente. Devido à falta de informação, grandes quantidades de alimentos são 

descartadas em todo o mundo. Para conquistar uma forma ecologicamente equilibrada é 

necessário diminuir o desperdício de alimentos, pois assim reduz os impactos ambientais 

(SANTOS, 2008). 

Conscientizar a população sobre a redução do lixo orgânico expande o conceito 

de que saúde pessoal se envolve diretamente com a alimentação e meio ambiente, 

promovendo o interesse de práticas mais saudáveis no dia a dia da sociedade. A cultura 

do desperdício está diretamente ligada à rotina do cidadão brasileiro, o que acaba 

prejudicando alguns recursos em chegarem às mesas das pessoas que realmente precisam. 

Tanto a fome quanto o desperdício de alimentos são problemas enfrentados pelo Brasil, 

constituindo um grande paradoxo (MARCHETTO, 2008). 

A sustentabilidade tem ganhado evidência devido ao comportamento do ser 

humano frente aos recursos naturais. O beneficiamento e reaproveitamento dos alimentos 

têm sido tratados de forma especial, visando menor impacto ambiental, redução de custos 

ao consumidor e aproveitamento de partes nutritivas dos alimentos antes descartadas 

(STRASBUTG; JAHNO, 2015). 

Nos últimos anos, a fome e o desperdício de alimentos são um dos grandes 

problemas enfrentado pela população brasileira, sendo o Brasil, um país com grande 

exportação, mas que não consegue suprir suas próprias necessidades nutricionais. 

(NUNES, 2009). Mundialmente toneladas de alimentos são desperdiçados, indo direto 

para o lixo, causando diversos transtornos sociais e ambientais, como pode ser visualizado 

na figura 1.   
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Figura 1 – Dados referentes a perdas de pós colheitas de frutos e hortaliças no mundo durante o ano de 2014. 

 

 
FONTE: Banco Mundial, FAO, Embrapa (2017). 

 

Não há estudos conclusivos que determinem o desperdício nas casas e nos 

restaurantes, mas estima-se que a perda no setor de refeições coletivas chegue a 15% e, 

nas nossas cozinhas, a 20%, portanto, o desperdício de alimentos no país é um problema 

que precisa ser discutido pela sociedade (DIAS, 2003). 

 

Figura 2 – Percentual de domicílios por tipo de situação alimentar entre 2004 e 2018. 
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O AIA aparece não só como uma opção para amenizar o problema ambiental, 

como também uma solução para diminuir um dos maiores problemas sociais, a fome. De 

acordo com a pesquisa do IBGE, 63,3% dos domicílios no Brasil tinham a chamada 

segurança alimentar abaixo dos 65,1% apurados em 2004, quando tem início a série 

histórica do levantamento, e destacou que este percentual cresceu, consecutivamente, nas 

duas pesquisas seguintes, realizadas em 2009 e 2013, mas retrocedeu ao mínimo histórico 

em 2018 (Figura 2).  

De acordo com o mapa da fome no Brasil, cerca de 10,3 milhões de brasileiros 

passaram fome no ano de 2018, desses 4,3 milhões viviam na Região Nordeste, o que 

corresponde a 41,5% do total de famintos no país. Em seguida, aparece a Região Sudeste, 

com 2,5 milhões de habitantes com fome, e o Norte, com pouco mais de 2 milhões de 

pessoas nesta situação (Figura 3).  

Figura 3 – Mapa da fome no Brasil durante o ano de 2018. 

 

 
 

O AIA tem a capacidade de proporcionar uma oferta maior de nutrientes, através 

do uso de partes não convencional dos alimentos, como pode ser observado na figura 4, 

o que é duplamente proveitoso, ao passo que diminui o impacto ambiental causado pelo 
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descarte de resíduos provenientes do pré-preparo de alguns alimentos, e ainda pode 

contribuir para o combate à fome e à desnutrição. 

 

Figura 4 – Quadro de composiçao nutricional das partes convencional e não convencional dos alimentos. 

 

 

 

A população não está habituada a aproveitar o máximo dos alimentos, deixando 

de utilizar partes dotadas de altos valores, que acabam indo para o “lixo” por falta de 

conhecimento (BADAWI et. al, 2009). Dessa forma, a pesquisa concluiu que a pouca 

informação sobre o valor nutritivo dos alimentos, junto ao não conhecimento de formas 

de preparo das refeições produzidas a partir do AIA, são os principais fatores que fazem 

o desperdício aumentar.  

Por esse motivo, são necessário mais estudos, trabalhos e programas com dados 

concretos sobre os benefícios que as partes não tradicionais dos alimentos oferecem, visto 

que só através da promoção, se pode  multiplicar o conhecimento e a consciência sobre o 

conteúdo nutricional contidos na alimentação sustentável através do AIA, resultando em 

pessoas mais consciente da importância de evitar desperdício, fazendo o uso correto e 

com sabedoria de todos os recursos naturais que a natureza nos oferece. 

  

CONCLUSÃO 
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O aproveitamento integral dos alimentos pode diminuir a fome no país e, também 

o baixo valor nutricional da alimentação das classes mais pobres da sociedade, pois tem 

como objetivo auxiliar a diminuição da fome através da grande quantidade de alimentos 

que são inutilizados todos os dias, reduzir os custos com a alimentação, atenuar o valor 

da preparação, permitir crescimento no rendimento e expandir o valor nutricional das 

refeições. 

As partes não tradicionais são comumente descartadas e, no entanto, são as que 

possuem mais nutrientes quando comparada às partes comuns, pois possuem vitaminas, 

minerais, fibras e proteínas. Portanto, elaborar programas de educação ambiental e 

nutricional com o objetivo de não descartar os alimentos e resgatar uma alimentação 

adequada, são medidas a serem tomadas para atenuar o desperdício alimentar. Para que 

se atinja desenvolvimento no equilíbrio social, é essencial que o cidadão tenha 

consciência de suas necessidades nutricionais e note sua habilidade de modificar a 

realidade através do consumo contínuo e da capacidade de promover os hábitos de 

consumo na sociedade. 

A baixa informação sobre o valor nutritivo dos alimentos, junto ao não 

conhecimento de preparo de alimentos que são aproveitados integralmente são fatores 

que fazem o desperdício aumentar. Por esse motivo, são necessários estudos, trabalhos e 

programas com dados concretos sobre os benefícios que as partes não tradicionais dos 

alimentos oferecem, visto que é através da promoção, que poderá aumentar o 

conhecimento e a consciência sobre o conteúdo nutricional tanto das partes tradicionais 

dos alimentos quanto das partes menos usadas. A sustentabilidade é uma realidade que 

precisa ser trabalhada em todos os sentidos, ao passo que a população mundial só cresce, 

o que pode ocasionar um desgaste de nossos recursos naturais, piorando diversos 

problemas, entre eles os ambientais e os sociais. 
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CAPÍTULO V 

ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM NO ALEITAMENTO MATERNO: 

FATORES QUE INFLUENCIAM O DESMAME PRECOCE 
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RESUMO: O aleitamento materno traz muitos benefícios à saúde das crianças e suas 

mães. No entanto, estima-se que apenas 37% das crianças menores de seis meses em todo 

o mundo são amamentadas exclusivamente. O objetivo geral deste trabalho é elucidar os 

fatores determinantes do desmame precoce, e os específicos são: revisar sobre 

aleitamento materno; conhecer os benefícios do aleitamento materno, bem como as 

principais barreiras que influenciam o desmame precoce; discutir a importância da 

orientação precoce sobre as dificuldades enfrentadas na amamentação e como superá-las. 

Para isso foi realizada uma revisão de literatura utilizando fontes de busca da internet. 

Com isso, percebe-se que as principais causas que agem como fatores determinantes para 

o desmamem precoce são: rachaduras no bico do seio, fissuras mamilares, mastites, 

mamário, a volta da mãe ao trabalho, o uso de chupeta e mamadeira. Os benefícios que o 

aleitamento materno exclusivo traz são: proteção contra doenças respiratórias e infecções, 

imunidade passiva, vínculo afetivo entre mãe e filho. Dessa forma, para promover, 

proteger e apoiar a amamentação com eficiência, o profissional de enfermagem se faz 

fundamental por ser detentor do conhecimento e de competências clínicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Aconselhamento na amamentação. Aleitamento materno. 

Fatores de desmame precoce. 

 

NURSING ASSISTANCE IN BREASTFEEDING: FACTORS THAT 

INFLUENCE EARLY WEEANING 

ABSTRACT: Breastfeeding has many health benefits for children and their mothers. 

However, it is estimated that only 37% of children under six months of age worldwide 

are exclusively breastfed. The general objective of this work is to elucidate the 

determinant factors of early weaning, and the specific ones are: to review about 

breastfeeding; know the benefits of breastfeeding, as well as the main barriers that 

influence early weaning; discuss the importance of early guidance on the difficulties faced 

in breastfeeding and how to overcome them. For this, a literature review was carried out 
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using internet search sources. Thus, it is clear that the main causes that act as determining 

factors for early weaning are: cracks in the nipple, cracked nipples, mastitis, breast 

enlargement, the mother's return to work, the use of a pacifier and bottle. The benefits 

that exclusive breastfeeding brings are: protection against respiratory diseases and 

infections, passive immunity, emotional bond between mother and child. Thus, in order 

to efficiently promote, protect and support breastfeeding, the nursing professional is 

essential for being the holder of knowledge and clinical skills. 

KEYWORDS: Counseling in breastfeeding. Breastfeeding. Early weaning factors. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A amamentação é vital para a saúde de uma criança ao longo da vida. O 

aleitamento materno nas primeiras horas de nascimento protege os recém-nascidos de 

infecções e salva vidas. Os bebês correm maior risco de morte por diarreia e outras 

infecções quando são amamentados parcialmente ou não são amamentados (OPAS/OMS, 

2018).  

A prática do aleitamento materno garante crescimento e desenvolvimento pleno e 

saudável da criança, devido aos seus valores nutricionais e proteção, e promove o vínculo 

entre mãe e filho, contribuindo para a recuperação pós-parto da mulher/mãe 

(CARVALHO; TAVARES, 2010). Além disso, os benefícios da amamentação se 

traduzem em menores taxas de diarreia, de infecções, bem como menor mortalidade por 

doenças em bebês amamentados em comparação com bebês não amamentados. Sendo 

uma estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a 

mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil 

(CATAFESTA et. al, 2009). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), o Aleitamento Materno Exclusivo (AME) pode 

prevenir aproximadamente 6 milhões de mortes de crianças a cada ano. Para a saúde do 

recém-nascido, o Leite Materno (LM) traz muitos benefícios, como a prevenção de 

infecções gastrointestinais e respiratórias e da desnutrição. Estima-se que o LM pode 

prevenir 72% das taxas de hospitalização infantil por diarreia e 57% das taxas de 

hospitalização infantil por infecções respiratórias (SASSA et. al, 2014). 

A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS) recomenda iniciar a amamentação nos primeiros 60 minutos de vida, assim 
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como o aleitamento materno como forma exclusiva de alimentação até os seis meses de 

idade e, de maneira completar, até os dois anos (OPAS/OMS, 2018). Entretanto, apesar 

do reconhecimento de seus benefícios, o incentivo ao aleitamento materno exclusivo até 

os seis meses ainda é um desafio para a saúde pública (CARVALHO et. al, 2018). 

O desmame precoce pode ser definido como a introdução de qualquer tipo de 

alimento na dieta de uma criança que antes era apenas amamentada. Desta forma, o 

desmame precoce é um desafio global, e o Brasil comprovou que está longe de atingir as 

metas traçadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde (CARVALHO et. al, 2018).  

Para promover, proteger e apoiar a amamentação com eficiência, o profissional 

de enfermagem, além do conhecimento em aleitamento materno e competências clínicas, 

precisa ter habilidade em se comunicar com a nutriz. É importante ressaltar a importância 

dos hospitais em promover ações educativas na promoção do aleitamento materno para o 

enfermeiro. 

Dessa forma, cabe aos profissionais de saúde maior entendimento e compreensão 

dos fatores determinantes que influenciam o Aleitamento Materno para melhor 

assistência às mães na atenção básica e nos hospitais. Com conhecimento, o profissional 

de enfermagem (enfermeiro) terá mais segurança e habilidade ao abordar a nutriz, e 

capacitação em desenvolver técnicas que previne doenças na nutriz e ao recém-nascido 

(RN).  

O objetivo geral deste trabalho é elucidar os fatores determinantes do desmame 

precoce, e os específicos são: revisar sobre aleitamento materno; conhecer os benefícios 

do aleitamento materno, bem como as principais barreiras que influenciam o desmame 

precoce; discutir a importância da orientação precoce sobre as dificuldades enfrentadas 

na amamentação e como superá-las. 

 

MÉTODO 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica fundamentada por 

meio de seleção de artigos científicos e fontes de pesquisa das bases de dados online da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde), BDENF (Bases de dados em Enfermagem), SCIELO (Scientific 
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Eletronic Library) e, ainda, acessados por meio de ferramentas de busca na internet, como 

o Google acadêmico, livros e material institucional em português, inglês e espanhol, 

durante os meses de janeiro a outubro de 2020. Para realizar a busca de textos foram 

utilizados os seguintes descritores: aleitamento materno; desmame precoce; promoção da 

saúde; amamentação; dificuldades na amamentação; papel da assistência de enfermagem.  

 

O ALEITAMENTO MATERNO 

 O aleitamento materno traz muitos benefícios à saúde das crianças e suas mães. 

No entanto, estima-se que apenas 37% das crianças menores de seis meses em todo o 

mundo são amamentadas exclusivamente, o que ainda está longe das recomendações da 

organização. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu uma meta de 

prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo (AME) de 50% em 2025 (OPAS/OMS, 

2018). 

É importante entender e usar a definição de aleitamento materno adotada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2008). O aleitamento materno exclusivo é quando 

a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano 

de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo 

vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. O 

aleitamento materno predominante ocorre quando a criança recebe, além do leite materno, 

água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos 

rituais. O aleitamento materno é quando a criança recebe leite materno (direto da mama 

ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos. Aleitamento 

materno complementado é aquele que a criança recebe, além do leite materno, qualquer 

alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-

lo. E o aleitamento materno misto ou parcial – quando a criança recebe leite materno e 

outros tipos de leite. 

Até o segundo trimestre de gravidez o colostro, um líquido espesso e amarelado, 

começa a ser produzido nos alvéolos. A descida ocorre algumas horas após o parto, 

quando o bebê começa a sugar o seio da mãe. Geralmente, dura de três a cinco dias até 

ser substituído pelo leite maduro (LOPEZ; CAMPOS JUNIOR, 2010). Destaca-se que os 
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seios começam a produzir leite materno por volta do terceiro ou quarto dia após o 

nascimento. No início de uma sessão de amamentação, os seios produzem leite essencial, 

um leite mais fino contendo muitas proteínas e vitaminas. Se o bebê continuar 

amamentando, então o leite posterior é produzido. O leite posterior tem uma cor e textura 

mais cremosa porque contém mais gordura (NEVES, 2015). 

O aleitamento materno deve ser iniciado logo na primeira hora de pós-parto (ainda 

na sala de parto) será, assim, um gatilho para uma vida sem doenças crônicas no futuro 

das crianças. Pois, segundo o Cadernos de Atenção Básica, a amamentação é um processo 

que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional 

da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu 

desenvolvimento cognitivo e emocional, e em sua saúde no longo prazo, além de ter 

implicações na saúde física e psíquica da mãe (BRASIL, 2015). 

Segundo estudos citados pela UNICEF, os bebês seguem naturalmente um 

processo que leva a uma primeira mamada. Inicialmente, após o nascimento, o bebê chora 

com suas primeiras respirações. Pouco depois, relaxa e faz pequenos movimentos dos 

braços, ombros e cabeça. Se colocado no abdômen da mãe, o bebê rasteja em direção ao 

seio, chama o rastejamento dos seios e começa a se alimentar (ONU, 2008). 

Após a alimentação, é normal que o bebê permaneça preso ao seio enquanto 

descansa. Isso às vezes é confundido com falta de apetite. Apressar ou interromper o 

processo de mamada, como por exemplo remover o bebê para pesá-lo, pode complicar a 

alimentação subsequente. Atividades como pesagem, medição, banho, picada de agulha 

e profilaxia ocular devem aguardam até a primeira mamada (AQUINO; OSÓRIO, 2008) 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM O DESMAME PRECOCE  

O termo desmame precoce refere-se à suplementação ou introdução total de 

alimentos antes do primeiro semestre de vida e à suspensão do aleitamento materno 

exclusivo no período anterior. Portanto, durante este período, mesmo que a criança 

continue a receber leite materno a introdução de qualquer alimento complementar irá 

desmamar o bebê (SILVA; SOARES; MACEDO, 2017). 
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Desmamar da amamentação significa começar a amamentar menos e substituir a 

amamentação por outra fonte de nutrição, como fórmula infantil ou alimentos sólidos. O 

processo natural de desmame geralmente começa quando o bebê começa a comer 

alimentos sólidos por volta dos seis meses de idade. O desmame precoce ocorre quando 

o bebê para de mamar antes do início do desmame natural (MARGOTTI, 2013), que é 

após os seis meses de idade. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008) cita causas que proporcionam a 

diminuição da produção de leite: dar complemento como leite artificial, água ou chá - 

diminuem o apetite do bebê, introduzir chupetas e mamadeiras - confundindo e 

dificultando a sucção no seio, mamadas curtas e pouco frequentes - que resultam em 

mamas ingurgitadas e cessam a produção, e, por fim, a alimentação incorreta e pouca 

ingesta de líquidos por parte da mulher. 

A OMS e o Ministério da Saúde (MS) ainda recomendam que os recém-nascidos 

recebam aleitamento materno exclusivo (AM) até completar de seis meses de vida, e que 

continuem sendo amamentados de forma complementar até 2 anos. A amamentação não 

apenas nutre o RN, mas também promove a interação entre mãe e filho. Amamentar faz 

bem à saúde das mães e dos bebês (BRASIL, 2015). 

Vale ressaltar que a prevalência do aleitamento materno ainda é muito baixa, o 

que é um importante problema de saúde pública. No último inquérito nacional sobre 

aleitamento materno, apenas 41% das crianças menores de seis meses recebiam apenas 

leite materno, semelhante à média mundial (39%), mas longe do percentual ideal que é 

de 90% a 100%, conforme o recomendado por agências nacionais e internacionais 

(ALVES et. al, 2018). 

De acordo com a segunda pesquisa sobre a prevalência de aleitamento materno 

realizado pelo Ministério da Saúde em 2008, a duração média do aleitamento materno 

exclusivo na capital e no Distrito Federal foi de apenas 54 dias, menos de dois meses. A 

pesquisa também mostrou que no primeiro mês após o nascimento, 58,4% das crianças 

usaram mamadeira e 42,6% das crianças usaram chupeta. Foi demonstrado que isso 

interfere nos hábitos de amamentação (BRASIL, 2015). 
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PEGA CORRETA 

Para amamentar com sucesso, é essencial que o bebê esteja na posição correta, a 

forma como a boca do bebê abocanha a mama, influência no bem-estar materno e no 

sucesso da amamentação. Em casos em que a pega não é feita de forma adequada podem 

ocorrer problemas como rachaduras no bico, mastite e estimulação insuficiente para 

produzir leite. Por isso, técnicas adequadas de amamentação são, sem dúvida, o fator 

decisivo para o sucesso do aleitamento materno (ANTUNES et. al, 2017).  

Lopez e Campos Júnior (2010) descrevem diversas formas técnicas para facilitar 

e garantir o sucesso da amamentação, visando pegar, posicionamento, sucção e nutrição 

ideal. E também para evitar lesões nos mamilos maternos e consequentemente o desmame 

precoce e a insatisfação das mães frente ao processo essencial para alimentação, saúde e 

desenvolvimento motor e neurológico dos seus filhos. Segue as técnicas: a) Roupas 

confortáveis da mãe e do bebê, que não limitem movimentos de ambos; b) As mamas 

devem estar completamente expostas; c) A mãe deve estar na posição que se sente mais 

confortável e segura, é importante que esteja com a coluna bem alinhada e apoiada, o 

mesmo vale para os pés; d) O corpo do bebê deve estar voltado para a mãe, encostando o 

abdômen materno com o abdômen do recém-nascido;  e) A cabeça e o corpo do bebê 

devem estar bem apoiados e não podem estar encurvados; f) O braço do lactente não 

posicionados de forma a criar obstáculo entre corpo da mãe e bebê; g) O bumbum do 

bebê deve estar bem apoiado; h) Evitar a hiperextensão do pescoço, este deve estar 

levemente estendido; i) A cabeça do bebê deve estar de frente para a mama e o nariz de 

frente para o mamilo; j) O queixo do bebê deve estar em contato com o seio materno; k) 

O nariz do bebê deve estar livre para adequada respiração; l)  Deve haver um lacre perfeito 

entre a mama e a boca do bebê, sem escorregar ou largar o mamilo; m)  Para formar este 

lacre é necessário que os lábios do bebê estejam encurvados para fora; n) A língua do 

bebê deve permanecer por baixo dos canais galactóforos, para isso a boca deve estar 

completamente aberta; o) O bebê não deve estar abocanhando somente o mamilo; p) As 

bordas laterais da língua do bebê devem estar encurvadas para cima; q) Esperar a boca 

do bebê estar completamente aberta e a língua apoiada na gengiva inferior para colocá-lo 

no peito; r) O bebê deve abocanhar toda a aréola; s) A aréola pode estar ingurgitada, 

endurecida e tensa quando mama muito cheia de leite e isso dificulta à pega. Caso isso 
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aconteça, ordenhar a mama para retirar um pouco do leite antes de iniciar a mamada. 

Algumas são as posições sugeridas, uma vez que não se pode dizer qual a melhor posição 

para amamentar. 

Para a pega correta é necessário posicionar o bebê corretamente para obter a pega 

adequada para esvaziar completamente a mama, aumentando a produção de leite e 

evitando rachaduras nos mamilos e possíveis infecções mamárias. A maneira correta é 

que o bebê abocanhe grande parte da mama, de forma que o mamilo fique localizado na 

parte superior da boca da criança. Desta forma, a criança pode mover a língua contra a 

superfície dos seios (MOBERG; PRIME, 2013).  

Portanto, para uma pega correta, é importante verificar como a mãe segura o bebê 

para mamar. O bebê precisa estar de frente para a mães (ou seja, o abdômen do bebê está 

voltado para o abdômen da mãe), e também deve estar muito próximo ao peito. Visando 

manter um relacionamento próximo, a mãe deve abraçar a criança, envolvê-la com os 

braços e, em seguida, segurar a criança no colo (BRASIL, 2020). 

 

USO DE CHUPETAS E MAMADEIRAS 

Outro fator relevante é o aumento da idade da criança, pois com o tempo, outros 

fatores que interferem no desmame irão aparecer. As chupetas e os bicos são amplamente 

utilizados em vários países e constituem um importante costume cultural em nosso país. 

A chupeta costuma ser usada para acalmar o bebê e não fornece nutrição. Seu uso causará 

uma diminuição na frequência da amamentação. Dessa forma, a irritação da mama e a 

extração do leite materno podem ser reduzidas, resultando em menor produção de leite, 

o que resulta no desmame (LEONE; SADECK, 2012). 

Destaca-se que as mamadeiras podem ter um impacto negativo na amamentação, 

podendo levar a disfunção motora oral ou até mesmo a confusão de bicos. Os bebês que 

utilizam a mamadeira têm preguiça de pegar o peito e extrair o leite materno, o que é uma 

das principais razões para o desmame precoce (DIAS; FREIRE; FRANCESCHINI, 

2010). 

Outros fatores também podem estar associados ao desmame precoce, entre eles 

podemos citar: as alergias alimentares, que exigem das mães dieta restrita (BOM et. al, 
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2013); a utilização de farinhas para engrossar o leite das mamadeiras pois a interrupção 

precoce da amamentação e a introdução de outros tipos de alimentos na dieta da criança 

têm efeitos potencialmente prejudiciais à saúde do recém-nascido, como exposição 

precoce a agentes infecciosos, exposição a proteínas de alérgenos e produção do processo 

de digestão de danos (DIAS; FREIRE; FRANCESCHINI, 2010); a retomada da mãe ao 

mercado de trabalho, pois isso leva à mudanças na estrutura de cuidado e na alimentação 

da criança. Nesse sentido, o impacto da licença-maternidade na proteção ao aleitamento 

materno deve ser determinado para fortalecer e formular novas políticas públicas (LIMA; 

LEÃO; ALCÂNTARA, 2013). 

 

PREJUÍZOS À SAÚDE DO BEBÊ  

O desmame precoce pode levar à interrupção do desenvolvimento adequado da 

abertura motora-oral, o que pode prejudicar as funções de mastigação, deglutição, 

respiração e expressão oral, levando à má oclusão, respiração bucal e alterações na 

abertura motora. O trauma mamilar, que se traduz em eritema, inchaço, rachaduras, 

bolhas, manchas brancas, amarelas ou escuras, hematomas ou contusões, é um importante 

causa de desmame, portanto, a prevenção do desmame é muito importante (BRASIL, 

2015).  

Os riscos de introduzir alimentos antes do quarto mês pode ocasionar (infecção, 

engasgo, entre outros) podem superam em muito qualquer benefício potencial que possa 

existir no fornecimento de alimentos que não o leite materno. Verificou-se que crianças 

amamentadas por menos de quatro meses apresentaram maior incidência de excesso de 

peso do que crianças amamentadas por quatro meses ou mais. O desmame precoce 

também pode interferir no desenvolvimento normal dos órgãos vocais (lábios, língua, 

maxilar, mandíbula, bochechas, palatos mole e duro, assoalho bucal, tecido muscular oral 

e arcada dentária), prejudicando a mastigação, deglutição, função respiratória, assim 

como a fala e pronúncia, que prejudica o desenvolvimento motor oral da criança 

(COSTA; SANTOS; CUNHA, 2017). 
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PAPEL DA ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM NO ALEITAMENTO 

MATERNO 

Médicos e enfermeiros podem ajudar a apoiar mulheres que desejam amamentar, 

oferecendo maneiras de obter apoio profissional (por exemplo, de um conselheiro de 

lactação), apoio de pares (por exemplo, de um grupo de apoio a mães) ou educação formal 

(por exemplo, de aulas, vídeos, materiais impressos) sobre a amamentação (WILHELM 

et. al, 2015). 

Enfermeiros desempenham um papel fundamental no manejo clínico da 

amamentação e são essenciais para a promoção de sua prática com mulheres/ nutrizes em 

maternidades. Em sua prática, enfatizam a importância do aleitamento materno, suas 

vantagens e benefícios para a saúde do bebê (por ser o melhor alimento para eles) e, dessa 

forma, trabalham em favor do aleitamento materno exclusivo, atendendo políticas 

públicas sobre atividades de amamentação, no país (SOUZA et. al, 2015). 

 A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma atividade privativa 

do enfermeiro, que através de um método e estratégia de trabalho científico realiza a 

identificação das situações de saúde, subsidiando a prescrição e implementação das ações 

de Assistência de Enfermagem, que possam contribuir para a promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação em saúde do indivíduo, família e comunidade (ZANARDO; 

ZANARDO; KAEFER, 2011). Portanto, o enfermeiro é o profissional que deve ser capaz 

de identificar e oportunizar momentos educativos, facilitar a amamentação, os 

diagnósticos e o tratamento adequados, considerando ser capacitado em aleitamento 

materno e que poderá atuar junto a população, não somente prestando assistência, mas 

também promoção e educação continuada, de forma efetiva (BATISTA et. al, 2013). 

A enfermagem brasileira tem desempenhado um papel importante no incentivo de 

intervenções em saúde em mães lactantes, como estratégia para melhorar as taxas de 

aleitamento materno exclusivo e diminuir o desmame precoce. No Brasil, as enfermeiras 

podem incentivar ativamente as práticas de amamentação, sendo mais acessíveis às 

comunidades locais e oferecendo apoio técnico e emocional para as novas mães. Os 

enfermeiros podem identificar as questões culturais e familiares (ZANARDO; 

ZANARDO; KAEFER, 2011). 
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Silva, Nóbrega e Macedo (2012) testaram um procedimento sistematizado de 

cuidado de enfermagem para mães com ingurgitamento mamário. A intervenção 

representou uma combinação de três técnicas diferentes: massagem com um vibrador 

elétrico, estímulo de amamentação para o bebê e manobras de mão para as glândulas 

mamárias. A combinação dessas técnicas foi denominada “Procedimento Sistemático de 

Cuidados de Enfermagem”, aplicada após cada mamada até o ingurgitamento regredir. 

De acordo com seus achados, sessões terapêuticas foram 4 vezes mais comuns em 

mulheres com ingurgitamento glandular de mama e resultaram em redução do 

ingurgitamento mamário total após uma média de 6 horas e 54 minutos. O tempo de 

regressão foi maior em mulheres com baixo peso e naqueles cujos bebês permaneceram 

menos tempo amamentando. A intervenção de enfermagem foi eficiente pela diminuição 

dos sintomas de ingurgitamento mamário, prevenindo rachaduras nos mamilos e evitando 

outras complicações comuns relacionadas ao ingurgitamento mamário, além de promover 

o autocuidado das mulheres durante o tratamento.  

A avaliação do enfermeiro deve ser constante durante todo o processo da educação 

continuada em aleitamento materno e do cuidado da enfermagem com a nutriz e RN (mãe 

e bebê) consiste também no exame físico, psicológico e socioeconômico. É importante 

que o enfermeiro precise conhecer a nutriz em todos os âmbitos para planejar 

intervenções que vão ao encontro das necessidades dessas nutrizes e recém-nascidos 

(DUARTE et. al, 2013). 

O enfermeiro sendo um dos principais profissionais na orientação sobre 

aleitamento materno, a consulta de enfermagem é importante promoção, por meio da 

introdução de ações preventivas e promocionais a gestante, contribuindo para que a 

mesma vivencie a nova fase de forma natural e tranquila, reduzindo assim as taxas dos 

índices de desmame (SARAIVA et. al, 2013). 

O termo aconselhamento de amamentação não significa dizer à mãe o que fazer, 

mas ajudá-la a decidir o que é melhor para ela, ouvindo-a e tentando entender como se 

sente, desenvolvendo sua confiança de modo que ela permaneça no controle da situação 

(OPAS/OMS, 2018). 
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Por essa razão, o enfermeiro deve compreender a transição a que passa a mulher 

em direção ao papel materno, pois nele deverá aprender a conviver com o novo ser, 

vivenciar novas experiências e descobertas que ocorrem a cada instante e tornar as 

demandas exigidas pelo processo puerperal adequadas ao ser mulher-mãe e seu filho 

(SARAIVA et. al, 2013). 

A categoria profissional apresentou associação significativa com as práticas na 

análise multivariada, favorecendo enfermeiros. Vários estudos de intervenção que 

investigaram o efeito da capacitação de profissionais de saúde em aleitamento materno a 

nível hospitalar se concentraram na área de enfermagem, ou apenas alcançaram capacitar 

esta categoria profissional, por falta de adesão da categoria médica (OLIVEIRA et. al, 

2012). 

Destaca-se que as políticas públicas precisam demostrar que compreendem que a 

promoção da amamentação salva vidas e economiza dinheiro. A promoção da 

amamentação é inteiramente diferente da ampliação de intervenções baseadas em 

produtos, como vacinas ou medicamentos, que são atraentes devido a sua implementação 

ser mais fácil de medir, e às pressões comerciais estarem a seu favor, em vez de contra 

(LUTTER et. al, 2016). 

Fatores essenciais no investimento do aleitamento materno são; políticas públicas 

voltadas à importância da amamentação. Governos democráticos têm a atribuição de 

proteger e promover o bem-estar nas comunidades que os elegem – isso inclui a 

amamentação. Sua natureza transversal às demais políticas de saúde e seu caráter 

eminentemente Inter setorial colocam o desafio da articulação de uma agenda comum de 

alimentação e nutrição com os demais setores do governo e sua integração às demais 

políticas, programas e ações do Sistema Único de Saúde (SUS) (ZANARDO; 

ZANARDO; KAEFER, 2011).  

 

CONCLUSÃO 

A amamentação é a maneira natural e segura de alimentar os lactentes, 

proporcionando vantagens nutricionais, imunológicas, psicológicas e econômicas 

reconhecidas e inquestionáveis. Essas qualidades são especialmente importantes em 
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bebês prematuros, devido à sua vulnerabilidade. Apesar de altamente desejável, em geral, 

há pouco sucesso na amamentação de bebês prematuros, especialmente em unidades 

neonatais de cuidados especiais.  

Os resultados desta revisão fornecem apoio às recomendações nacionais e 

internacionais atuais que apoiam a amamentação. É essencial que os enfermeiros tenham 

uma atitude positiva em relação à amamentação e sejam capazes de fornecer às mulheres 

que amamentam as informações básicas de que necessitam. Portanto, o presente estudo 

mostra conclusivamente a grande importância de promover o aleitamento materno como 

tarefa profissional de enfermeiros em seus programas educacionais. Assim, o enfermeiro 

tem um papel de fundamental importância dentro dos serviços de saúde, ao orientar sua 

equipe quanto à assistência que deve ser dada as puérperas, sobre o aleitamento materno 

e nas consultas de enfermagem de pré-natal e puerpério. Além disso, a promoção da 

amamentação precisa ser contínua e atualizada regularmente, a fim de evitar o desmame 

precoce.  
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CAPÍTULO  VI 

ESTRESSE OCUPACIONAL EM MOTORISTAS DE ÔNIBUS URBANOS DO 

BRASIL  

Carine dos Santos Batista29; Laiz Costa de Almeida30; 

Rita de Cássia Maskell Rapold31. 

 DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.13-06 

 

RESUMO: Na contemporaneidade a organização está mais focada na produtividade e na 

busca da satisfação do cliente, deixando, muitas vezes de preocupar-se com a saúde física 

e psicológica dos seus funcionários e, em decorrência desses aspectos, cada vez mais, a 

categoria de motorista de ônibus tem desenvolvido sérios transtornos, prejudicando não 

só a si mesmo, mas também a organização. O presente estudo tem como objetivo a 

discussão acerca do estresse ocupacional em motorista de ônibus, identificando os índices 

de estresse ocupacional, os principais fatores estressores, bem como as principais 

consequências e as possíveis estratégias de enfrentamento para esse quadro. A 

metodologia usada foi revisão sistemática da literatura em base de dados eletrônicos tais 

como Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Periódicos Eletrônicos em 

Psicologia (PEPSIC), dentre outras revistas científicas, com o tema proposto, 

combinando as seguintes palavras: “Estresse Ocupacional” and “motorista de ônibus”, 

“Motorista de ônibus” and “urbano do Brasil”, por um período de 2009 a 2020. A partir 

das análises dos artigos, foi possível constatar que existem muitos determinantes que 

influenciam a rotina dos motoristas de ônibus urbano como o trânsito, passageiros, carga 

horária, medo, condições de trabalho, dentre outros, fazendo com que os mesmos 

apresentem um elevado nível de estresse ocupacional e diversos tipos de adoecimentos 

físicos e psicológicos. Ressaltamos a importância de novas pesquisas para que 

corroborem e deem continuidade aos estudos debruçados sobre essa temática 

contribuindo para um melhor ambiente laboral para esses profissionais.  
PALAVRAS-CHAVE: Estresse Ocupacional. Motorista de Ônibus. Transporte 

Coletivo. Psicologia Organizacional. Estratégias de Enfrentamento.  

 

OCCUPATIONAL STRESS IN URBAN BUS DRIVERS IN BRAZIL 

ABSTRACT: Nowadays, the organization is more focused on productivity and on the 

pursuit of customer satisfaction, often not worrying about the physical and psychological 

health of its employees and, as a result of these aspects, increasingly the category of bus 

driver has developed serious inconveniences, harming not only himself but also the 

organization. This study aims to discuss occupational stress in a bus driver, identifying 

the levels of occupational stress, the main stressors, as well as the main consequences and 

possible coping strategies for this situation. The methodology used was a systematic 

literature review in electronic databases such as Scientific Electronic Library Online 
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31 Lattes http://lattes.cnpq.br/9536467736720634. E-mail: rita_rapold@hotmail.com 
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(SCIELO), Electronic Journals in Psychology (PEPSIC), among other scientific journals, 

with the proposed theme, combining the following words: "Occupational Stress" and "bus 

driver", "Bus driver" and "urban do Brasil", for a period from 2009 to 2020. From the 

analysis of the articles, it was possible to verify that there are many determinants that 

influence the routine of urban bus drivers such as traffic, passengers, workload, fear, 

working conditions, among others, causing them to present a high level of occupational 

stress and various types of physical and psychological illnesses. We emphasize the 

importance of new research so that they corroborate and continue the studies focused on 

this theme, contributing to a better working environment for these professionals. 

KEYWORDS: Occupational Stress. Bus driver. Collective Transport. Organizational 

psychology. Coping Strategies. 

 

INTRODUÇÃO 

O motorista de ônibus ou rodoviário de transporte coletivo é um profissional cuja 

função é transportar as pessoas de um destino a outro, zelando pelo bom andamento da 

viagem. Atualmente, as empresas tendem a focar mais na produtividade do profissional 

e na busca constante de satisfazer o cliente, não dando a devida importância à saúde e ao 

bem-estar do trabalhador, possibilitando que o mesmo possa desencadear o estresse. É 

imprescindível entender os aspectos envolvidos no ambiente de trabalho como condições, 

relações interpessoais, bem como adoecimento psíquico, já que eles estão intimamente 

relacionados, tendo em vista a história profissional e pessoal do trabalhador (MARTINS; 

LOPES; FARINA, 2014). 

O estresse é definido como uma reação do corpo e também da cognição, quando 

o indivíduo se encontra em situações que solicitem mudanças significativas. (DIAS et al., 

2016). Daí se tem o estresse ocupacional, que acontece quando o sujeito, em seu exercício 

profissional, possui dificuldades ou não consegue atender (ou realizar) as atividades que 

lhe são destinadas. Consequentemente isso causa sofrimento psíquico nele, bem como 

mudanças de comportamento, sentimentos negativos, mal-estar físico e psíquico, 

distúrbios do sono, podendo até mesmo dependendo do nível de estresse, acarretar a 

Síndrome de Burnout. Este último é definido como um tipo de reação considerada 

negativa, estando intimamente relacionado ao estresse ocupacional crônico, na qual estão 

presentes três fases consideradas de extrema importância, exaustão emocional, 

despersonalização e diminuição da realização pessoal no trabalho (DIAS et. al, 2016). 



 

86 

 

O estresse ocupacional tem se tornado uma preocupação significativa, pois é 

considerado como um dos riscos mais sérios que acomete o bem-estar psicossocial dos 

trabalhadores. A profissão de motorista de ônibus é considerada como uma das mais 

estressantes da atualidade, pois há um conflito decorrente entre as três fontes de pressão 

presentes na realização das atividades como o cumprimento dos itinerários, dirigir com 

segurança e fornecer um bom atendimento aos usuários do transporte público. Ademais, 

os mesmos geralmente tendem a possuir pouco controle do ambiente externo 

(TAVARES, 2010). 

Diante das considerações realizadas questiona-se “quais fatores associados ao 

estresse ocupacional interferem na saúde física e psicológica dos motoristas de ônibus 

urbanos do Brasil”? 

Nesta perspectiva, o presente estudo tem por objetivo a discussão acerca do 

estresse ocupacional em motorista de ônibus, identificando os índices de estresse 

ocupacional, os principais fatores estressores, bem como as principais consequências e as 

possíveis estratégias de enfrentamento para esse quadro. 

Sabe-se que o estresse provoca não só desgaste emocional nos colaboradores, mas 

também custos para os mesmos, a empresa e o sistema de saúde que o ampara. Sendo 

assim, abordar a temática que envolve o estresse ocupacional dos motoristas de ônibus é 

fundamental, pois é uma função que merece atenção por estar vulnerável a diversas 

situações de cunho físico e psicológico, em que se tem maior probabilidade de se 

desenvolver algum tipo de adoecimento (LIMA et. al, 2018). Nessa perspectiva a ideia 

em pesquisar esta categoria de profissionais, é devido ao uso contínuo do transporte 

público, ao longo dos 05 anos de curso. Deste modo, motivadas pela graduação, foi 

concebido um interesse afetivo em relação ao cotidiano desses trabalhadores (motorista 

de ônibus), pois durante esse período foi possível notar infinitos acontecimentos em 

decorrência do estresse (conflitos, fadiga, circunstâncias diversas, entre outras) que 

afetam a qualidade do serviço prestado e, consequentemente, também o estado de saúde 

físico e psíquico dos mesmos (GARCIA; CARDOSO, 2015) 

Dessa forma, faz-se necessário estudos e intervenções na área da saúde, 

excepcionalmente no ramo da Psicologia, visto que a mesma tem como uma de suas 
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prioridades a saúde do trabalhador, enfatizando cada vez mais o papel do Psicólogo dentro 

da organização. O mesmo por ser considerado um agente de mudanças, pois possui a 

capacidade de compreender de uma forma ampliada a realidade do trabalho desses 

profissionais, levantando dados que lhe permitam buscar intervenções que sejam 

eficientes para a melhoria no âmbito do trânsito e também dos transportes urbanos, bem 

como os trabalhadores que atuam neste ramo, a fim de promover a saúde dos mesmos, 

beneficiando tanto eles, como todos à sua volta (TAVARES, 2010). 

 

O ESTRESSE 

Atualmente, o estresse tem se tornado cada vez mais comum no cotidiano das 

pessoas, principalmente devido às atividades que são inerentes da contemporaneidade. O 

termo estresse possui sentido de estado de percepção de estímulos desencadeando fatores 

emocionais como, por exemplo, angústia e raiva, sendo caracterizado pelo aumento de 

adrenalina no corpo do indivíduo, possibilitando-o a ter manifestações sistêmicas, 

acompanhadas de distúrbios fisiológicos e psicológicos. Já o termo estressor é o que 

define o motivo que produziu o estresse. A resposta a esse quadro diz respeito à interação 

entre as características que a pessoa possui e as demandas do meio. Essa resposta advém 

de aspectos cognitivos, comportamentais e fisiológicos, de modo a ter um processamento 

mais rápido de informações, buscando soluções nas quais o corpo possa agir de forma 

rápida e ao mesmo tempo vigorosa, selecionando condutas consideradas adequadas 

(SILVA, 2014). 

São vários os fatores que podem desencadear quadros estressantes no indivíduo, 

porém, uma situação que é considerada estressante para um indivíduo, pode não ser para 

outro. Alguns fatores são decorrentes do ambiente, como, por exemplo, o calor, o frio, 

outros são do âmbito psicológico como, ameaças à autoestima. Ainda tem aqueles que 

advêm do meio social, como o desemprego, aposentadoria, acidentes, morte de algum 

ente querido, entre outros (SILVA, 2014). 

De acordo com Padro, Silva e Vargas (2017), o estresse é dividido em fases: 
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a) fase de alerta – em que o indivíduo se depara com o elemento estressor e, nesse 

momento, o organismo consegue estabelecer o processo de luta ou fuga. A mesma tende 

a ser de curta duração; 

b) fase da resistência – na qual o organismo já identificou o estressor e, este último 

permanece por um longo período e com uma intensidade elevada. Dessa forma, o 

organismo utiliza toda a energia adaptativa como uma forma de tentar se reestabelecer; 

c) fase de quase-exaustão – em que o indivíduo possui dificuldade para resistir às 

tensões que lhe acometem, pois, as defesas estabelecidas começam a ceder; 

d) fase da exaustão – onde a estratégia de resistência estabelecida pelo indivíduo 

não foi o suficiente para lidar com o estressor, o que pode desencadear aparecimento de 

doenças físicas e psicológicas. 

O estresse provoca mudanças nas extremidades (nas mãos e nos pés), fazendo com 

que os mesmos fiquem suados, além de alterar os batimentos cardíacos e a pressão 

arterial, bem como o aumento do nível da tensão muscular, etc. É importante ressaltar 

que as causas e os sintomas oriundos do estresse se dão de maneira diferenciada nas 

pessoas, pois depende do contexto no qual ela está inserida (SILVA; SALLES, 2015). 

Apesar de o estresse ser visto pelas pessoas como algo exclusivamente negativo, 

o mesmo também denota sentido positivo. O estresse positivo, que é chamado de 

eustresse, tende a motivar os indivíduos para lidar com alguma situação adversa, 

mantendo a devida percepção, a fim de promover um maior envolvimento que os 

proporcione a busca da superação de si mesmo e, por fim o seu crescimento. Já o estresse 

negativo, chamado de distresse, ocorre quando a situação possui um alto nível de 

intensidade e perduração, fazendo com que o indivíduo se sinta desmotivado e 

incompetente (SILVA; SALLES, 2015). Em suma, o estresse é definido como a diferença 

entre pressão e a capacidade de o indivíduo se adaptar, como também é a combinação de 

um determinado estressor e a reação ao estresse (SILVA, 2014). 

 

O ESTRESSE OCUPACIONAL 
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Além dos fatores que desencadeiam o estresse citados anteriormente, se tem 

também aqueles relacionados ao ambiente de trabalho. Nesse contexto, acontece o 

denominado de estresse ocupacional, o qual se refere a situações de ameaças que o 

trabalhador percebe em seu ambiente de trabalho, ou seja, é um problema que surge em 

decorrência de estratégias insuficientes para combater as fontes de pressão. Nesse sentido, 

o indivíduo sofre prejuízos em sua saúde física e psíquica, o que pode provocar desajustes 

durante o exercício da função (DAMASCENO; DIAS; AGUIAR, 2019). 

De acordo com pesquisas realizadas, pode-se concluir que grande parte da 

população sofre com o estresse ocupacional e são diversas situações que provocam esse 

quadro como o excesso de atividades, falta do apoio de seus líderes e colegas, 

preocupação em relação ao aumento de salários e promoções, medo de ser demitido e de 

cometer erros, pressões, cobranças, mudanças imprevistas, alta competitividade, 

interrupções temporárias, constrangimentos dentro da empresa, mudança trabalho, 

desemprego temporal ou pré-aposentadoria, pouco tempo para efetuar várias tarefas que 

foram designadas ao profissional, dentre outras (SILVA; SALLES, 2016). 

Desses citados anteriormente, o fator de sobrecarga de trabalho, ou seja, o excesso 

de atividades é o que prevalece de forma constante no desencadeamento do estresse 

ocupacional. Esse estressor divide-se em dois níveis: o primeiro é o quantitativo que se 

refere ao elevado número de tarefas a serem executadas, muitas vezes, em um curto 

período de tempo e; o segundo nível, qualitativo, diz respeito à dificuldade que o 

indivíduo encontra para realizar a tarefa solicitada (SILVA, 2014). 

Existem diversas abordagens que explicam o estresse, entretanto, há fatores 

considerados de consenso na literatura que se associam com reações de estresse 

ocupacional e que são divididos em seis tópicos (SILVA; SALLES, 2016): 

a) fatores intrínsecos ao trabalho, tais como a precarização do trabalho, turno, 

remuneração, riscos, viagens; 

b) estressores relacionados ao papel que o trabalhador desempenha no ambiente 

de trabalho em que se faz presente a responsabilidade, a designação de várias tarefas, o 

que possibilita que ocorram conflitos durante a sua execução; 

c) as relações interpessoais do profissional no ambiente de trabalho; 
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d) os estressores que envolvem a carreira do profissional como a falta de 

perspectiva de desenvolvimento, a insegurança com relação às variáveis que afetam o 

emprego; 

e) a estrutura da organização, na qual se faz presente à nula participação em 

decisões consideradas importantes, bem como a não comunicação no trabalho; 

f) dilema trabalho-casa, no qual se tem conflito entre as exigências do trabalho e 

as advindas do âmbito familiar. 

Vale lembrar que o estresse não é tido como uma doença, entretanto, o mesmo 

possui um elemento que pode desencadear algum adoecimento como depressão, falta de 

ânimo, falta de envolvimento com o trabalho e a organização, faltas e atrasos frequentes, 

excesso de idas ao ambulatório médico, alcoolismo, tabagismo e uso de outras drogas 

(SILVA, 2017). 

Presume-se, então, que o estresse ocupacional seja resultado de um conjunto 

complexo de fenômenos, podendo ser entendido como uma reação tensional a qual o 

trabalhador experimenta frente a agentes estressores que surgem no âmbito do contexto 

de trabalho e que são percebidos como ameaçadoras à sua integridade (GONDIM, 2014). 

No ambiente de trabalho, os trabalhadores podem manifestar outro tipo de estresse 

chamado Síndrome de Burnout, que é considerada como o ápice do estresse, pois nela há 

um retorno das emoções decorrentes das vivências estressantes ocorridas no ambiente de 

trabalho. Existem três fases específicas que formam a Síndrome de Burnout, a primeira é 

a exaustão emocional, em que se tem a ausência do sentimento de esperança e a presença 

de solidão, bem como irritação, tristeza, pessimismo, cansaço físico, mental e emocional; 

a segunda é a despersonalização, onde a pessoa possui sentimentos egocêntricos e 

individualistas, o que pode causar conflitos em suas relações interpessoais; e por último, 

a diminuição do sentimento de realização profissional no trabalho, em que o sujeito sente-

se impotente para alcançar os seus próprios objetivos (SOUZA; MARIA, 2016). 

As pessoas acometidas com a Síndrome de Burnout são aquelas que costumam se 

dedicar tanto a sua função, criando expectativas que terminam sendo frustradas. 

(NASCIMENTO et. al, 2015). 
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Além disso, o sujeito tende a ser exigente consigo próprio, esforçando-se bastante 

para conseguir atingir algo que geralmente é impossível realizar, o que acaba acarretando 

um esgotamento profissional. Existem vários episódios que podem ocasionar esse quadro 

como, por exemplo, baixos salários, assédios, poucas perspectivas de promoção no 

trabalho, competição, falta de valorização e a falta de reconhecimento das atividades 

desenvolvidas no ambiente laboral (NASCIMENTO et. al, 2015). 

 

MOTORISTA DE ÔNIBUS E O ESTRESSE OCUPACIONAL 

O motorista é definido como aquele que conduz veículos motorizados. Os mesmos 

atuam no transporte de passageiros, de cargas em geral, entrega de mercadorias, em 

operações agrícolas, pavimentações, bem como nas áreas de educação saúde, esporte, 

lazer e comércio. Contudo, independentemente do tipo de veículo que esteja conduzindo, 

os mesmos estão expostos a uma variabilidade de riscos de acidentes, o que termina 

gerando certa insegurança durante a realização das atividades profissionais ou na vida 

pessoal (PEREIRA, 2010). 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (1994), o motorista de ônibus 

é aquele profissional que dirige ônibus de empresas, sendo responsável pela direção dos 

mesmos, os conduzindo de acordo com o itinerário estabelecido, conforme as regras de 

trânsito (SILVA; ZAVARIZE, 2017). 

No ramo de transporte público coletivo existe um macro (que significa o local de 

trabalho e nesse caso é o trânsito) e um micro (que é o ônibus) e, por conta das atividades 

serem desenvolvidas no ambiente externo, as empresas tendem a estabelecer estratégias 

consideradas rígidas como uma forma de ter o controle dos seus funcionários, com relação 

ao cumprimento de horários, cuidados com o veículo e, principalmente ao aspecto da 

responsabilidade que os mesmos possuem sobre a vida dos passageiros que utilizam o 

transporte (SILVA, 2014). 

O transporte coletivo pode ser ajustado dentro do setor de serviços, sendo 

diferenciado em comparação a outras atividades de trabalho, com relação à qualidade, 

com a participação dos clientes durante a produção, a alta variabilidade decorrente dos 

fatores em que é difícil controlar, as altas demandas e, por conseguinte, o fato de a 
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produção das atividades não ocorrerem em um ambiente que pode ser controlado 

(SILVA, 2014). Contudo, existem diversos fatores que podem interferir na qualidade de 

vida do motorista durante e após a realização das suas atividades, visto que o mesmo é 

considerado constantemente vítima de condições precárias de trabalho, já que estas 

influenciam diretamente no desempenho dos mesmos, possibilitando a ocorrência de 

problemas de saúde (LIMA et. al, 2016). 

A função, a responsabilidade e a carreira podem ser estressoras no âmbito 

profissional, havendo relação com o exercício da profissão, as condições e organização 

do trabalho, como é o caso dos motoristas de ônibus urbanos, aqui enfatizados. Os 

mesmos realizam suas tarefas diante de uma variedade de contingências que propiciam o 

desenvolvimento de estresse ocupacional tanto em contextos internos e, principalmente 

externos à organização (NASCIMENTO, 2015). 

De acordo com Padro, Silva e Vargas (2017), a profissão de motorista de ônibus 

exige que os trabalhadores tenham atenção de forma contínua e exatidão quando estão 

realizando ações, bem como a presença do autocontrole, sendo uma tarefa considerada 

complexa, especificamente por ser executada fora da empresa. Segundo Matos, Moraes e 

Pereira (2015), os rodoviários que possuem maior tempo de serviço na empresa, 

geralmente têm mais chances de desenvolver quadros estressantes, o que indica que 

devido a isso, ao passar dos anos de trabalho, os mesmos possuam o desejo de se 

desligarem da empresa que trabalham ou até mesmo, se aposentarem de forma prematura. 

O trânsito das grandes metrópoles é considerado como um dos principais fatores 

que contribui negativamente devido a presença de congestionamentos, já que os 

motoristas possuem uma tabela horária a ser cumprida estipulada pela organização, 

independentemente das condições em que as vias se encontrem. Devido a isso, os mesmos 

às vezes têm que conduzir o veículo acima do limite de velocidade, pressionar os 

passageiros para entrarem no ônibus com rapidez, não parar no ponto, porém, de forma 

constante o que mais ocorre são os atrasos, fazendo com que os passageiros não 

entendam, o que pode gerar a ocorrência de conflitos entre ambos (ASSUNCAO; 

MEDEIROS, 2015). 
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A questão do tempo também tende a surtir efeitos nas pausas e nos descansos dos 

motoristas, pois os mesmos geralmente são curtos e, por conta dos atrasos advindos do 

trânsito, os rodoviários, muitas vezes ficam impedidos de realizá-los, favorecendo a 

sensação de exaustão no decorrer da realização das atividades (ALMEIDA, 2018).  

Quanto mais intensa e longa for a carga horária diária dos trabalhadores, mais eles 

estão suscetíveis a desenvolver algum tipo de doença profissional, pois os mesmos ficam 

mais expostos a agentes tóxicos existentes no ambiente. Uma jornada laboral exaustiva 

possui uma probabilidade maior de provocar desgastes físicos, o que pode desencadear 

uma série de doenças, bem como o aumento da ocorrência de acidentes de trânsito 

(PEREIRA, 2010). 

Além disso, por ser um período curto, não se tem a troca adequada da postura e 

da movimentação corporal, já que os assentos não são ajustáveis e os rodoviários utilizam 

constantemente o ombro esquerdo para usar a marcha do veículo. Dessa forma, pode-se 

ter o desgaste das suas estruturas articulares e musculares, acarretando o desenvolvimento 

de LER (Lesão por Esforço Repetitivo), problemas na coluna, hérnia de disco, dores de 

cabeça e hipertensão arterial (ABREU et. al, 2016). 

Aspectos como liberdade para tomar decisões importantes, mesmo que de forma 

restrita, são considerados de extrema importância para um trabalhador de qualquer 

organização. Entretanto, isso não ocorre com os motoristas de transporte coletivo, pois os 

mesmos detêm de pouca autonomia, já que há um controle considerado excessivo com 

relação a eles, por parte dos gestores da empresa, seja por meio de vigilância, como uma 

forma de impedir que os motoristas decidam o percurso a ser feito ou prática de descontos 

feitos nos salários dos motoristas (que já são baixos) decorrentes de problemas advindos 

da execução do trabalho (LIMA; MANELLA, 2011). Isso contribui para que os mesmos 

façam hora extra, como uma forma de conseguir pagar adequadamente as suas contas 

(LIMA et. al, 2016). 

Outro fator considerado estressor é o medo, pois durante a execução das suas 

tarefas, a categoria, está suscetível a assaltos, agressões, vandalismo, causando nesses 

trabalhadores desconforto, insatisfação e sofrimento no ambiente de trabalho. Além disso, 

os mesmos possuem o medo de cometer infrações e perder o emprego. Essas 
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circunstâncias terminam afetando significativamente a sua saúde, favorecendo patologias 

psicológicas, que interferem em larga escala em seu estado emocional e psíquico. Além 

disso, dependendo das consequências, os danos podem ser irreparáveis, como por 

exemplo, acidentes de trânsito (LIMA; MANELLA, 2011). 

Por realizar as atividades profissionais em condições precárias, os mesmos 

geralmente estão em contato com diversos poluentes, como por exemplo, combustíveis 

dos ônibus e poeiras. Isso se deve ao consumo exacerbado de veículos no país e a sua 

fabricação em massa, o que termina provocando o aumento da emissão de gases poluentes 

no ar. Esse quadro possibilita que os profissionais desenvolvam quadros alérgicos, 

irritação na pele e nos olhos, bem como doenças respiratórias, podendo até mesmo 

agravar o seu quadro de saúde (SILVA et. al, 2016). 

Ademais, os profissionais também estão expostos a ruídos e vibrações advindos 

dos veículos, o qual estão associadas a poluição sonora das grandes cidades, fator idade, 

bem como longo período de exposição, o que acaba acarretando a perda da sua audição 

(parcial ou total), tensão nervosa, efeitos adversos na coluna vertebral e até mesmo o 

estresse (LIMA et. al, 2016). Apesar de o ruído ser um dos fatores mais fácil de ser 

identificado e ser um dos mais comuns que acometem a categoria, se tem a ausência de 

ações que possam implementar medidas preventivas, já que as organizações têm a 

convicção que é algo suportável e, por isso não é capaz de trazer malefícios à saúde do 

trabalhador (IGNACIO; OLIVEIRA, 2011). 

Os profissionais também têm de lidar com a exposição ao sol e às altas 

temperaturas derivadas do veículo, visto que a maioria não possui ar condicionado, o que 

lhe causa um elevado nível de fadiga, perdas líquidas e sais minerais que são importantes 

para o bom funcionamento do corpo (LIMA et. al, 2016). Os mesmos não são repostos 

da maneira adequada, pois os rodoviários, no decorrer da jornada laboral, geralmente 

consomem alimentos ricos em gordura, estando propensos a desenvolver o sedentarismo. 

Já com relação às perdas líquidas, a água nem sempre está disponível para o consumo, 

favorecendo o desencadeamento de problemas renais e, quando está, muitas vezes, não é 

de boa qualidade (ALQUIMIM et. al, 2012). 
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Como foi evidenciado acima, esses profissionais estão expostos a condições 

precárias de trabalho e, em decorrência disso, há uma desestabilização dos mesmos, o que 

acaba contribuindo para o seu adoecimento físico e também psíquico (LIMA; GARCIA; 

TOMAZ, 2015). Há então, a prevalência de transtornos mentais como a depressão, 

ansiedade, transtornos de humor, obesidade, transtorno do pânico, psicoses e paranoias, 

transtornos de estresse pós-traumático, sendo possível identificar em alguns casos um 

elevado índice de suicídio. Algumas doenças mentais possuem probabilidade de afetar 

duas vezes mais essa categoria do que trabalhadores de outro campo de atuação 

(ASSUNÇÃO; SILVA, 2012). 

Por conta dos quadros de estresse ocupacional que a categoria de motoristas de 

ônibus vivenciam, grande parte consome algum tipo de bebida alcoólica de forma 

bastante elevada, além de fazer uso do tabaco, o que pode causar dependência química 

nos mesmos, influenciando a sua qualidade de vida e trazendo riscos à própria saúde, 

causando até mesmo a morte (SILVA et. al, 2016). 

 

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE OCUPACIONAL 

Embora a categoria de rodoviários possua diversos fatores que a levem a algum 

tipo de adoecimento, os profissionais de alguma forma conseguem adotar estratégias de 

enfrentamento individuais e/ou coletivas, como por exemplo, encontros ou conversas 

com os colegas de trabalho ou com outro profissional, a fim de aliviar as tensões 

provocadas pelo estresse (ALMEIDA, 2018). Alguns profissionais também utilizam o 

veículo como forma de descarregar essas tensões, seja na forma de conduzi-lo, engrenar 

as marchas etc. Contudo, essa estratégia pode acarretar em consequências consideradas 

negativas, já que se tem o reflexo de comportamentos inadequados no trânsito e, por 

conseguinte colocando em risco a vida dos passageiros (SILVA, 2014). 

De acordo com Zanelato e Calais (2010) uma estratégia de enfrentamento 

considerada de bastante relevância para lidar com o elemento estressor é uma resposta de 

coping. A mesma possui duas funções: a primeira é focada diretamente no problema em 

questão, com o intuito de mudar ou excluí-lo; já a segunda atua na emoção, a fim de 

minimizar os impactos que os elementos estressores causaram nas situações que são 
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impossíveis de mudar. Entretanto, as mesmas podem impactar tanto de forma positiva, 

quanto negativa na vida do trabalhador, pois tudo depende da situação em que o mesmo 

se encontra. 

A resiliência também é considerada como um processo de enfrentamento diante 

de elementos estressores, pois através dela, o indivíduo desenvolve a capacidade para 

superar as adversidades, respondendo de maneira assertiva e positiva, a fim de adquirir o 

bem-estar psicofisiológico (que se encontra bastante afetado) e, por conseguinte, atingir 

o crescimento pessoal e a aprendizagem (ZANELATO; CALAIS, 2010). 

A realização de atividades físicas também serve como um tipo de estratégia para 

controlar o estresse, pois através delas é possível reduzir as consequências do estresse 

como a ansiedade, depressão e a raiva, além de fazer com que se tenha uma diminuição 

da influência dos fatores estressantes na vida do indivíduo (PRADO; SILVA; VARGAS, 

2017). 

Segundo Matos, Moraes e Pereira (2015), o sucesso da utilização das estratégias 

de adaptação irá depender do “lócus de controle”, que é o mecanismo de percepção da 

pessoa. É por meio dele que as mesmas podem interpretar as coisas que estão no ambiente 

o qual se está inserida. O lócus divide-se em interno (em que a pessoa tem a convicção 

de ter sob o seu controle os acontecimentos decorrentes da sua vida) e externo (em que 

ocorre ao contrário do anterior). Nesse contexto, as estratégias só irão se tornar eficazes 

se a pessoa possuir a crença de que tem a competência para interferir nas mudanças 

ocorridas no ambiente. 

 

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada para proporcionar o 

estudo e a reflexão sobre o estresse ocupacional em motoristas de ônibus urbanos do 

Brasil, com foco em uma questão bem delineada, de modo a identificar, selecionar e 

avaliar as evidências relevantes presentes nos estudos selecionados (GALVÃO; 

PEREIRA, 2014). 

Foram utilizadas as seguintes plataformas eletrônicas como base de pesquisa: 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia 
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(PEPSIC), dentre outras revistas científicas a fim de responder a seguinte questão 

norteadora: “Quais fatores associados ao estresse ocupacional interferem na saúde física 

e psicológica dos motoristas de ônibus urbanos do Brasil?” Utilizamos essas plataformas, 

pois contemplam um vasto acervo de artigos e revistas conhecidas no âmbito nacional, 

abordando as situações que os profissionais condutores de transporte público enfrentam 

em seu ambiente de trabalho, bem como as causas que influenciam para que esses 

trabalhadores sejam acometidos pelo estresse ocupacional. 

A busca ocorreu entre agosto e abril de 2019/2020 incluindo revistas e artigos 

combinando as seguintes palavras: “Estresse Ocupacional” and “motorista de ônibus”, 

“Motorista de ônibus” and “urbano do Brasil”. Utilizando como critérios de inclusão 

artigos empíricos que envolvem análise de dados de método quantitativo e qualitativo em 

língua portuguesa; artigos publicados nos últimos 11 anos (2009 – 2020); artigos que 

tiveram como objeto o estudo de Motoristas de Ônibus Urbanos e alguma relação com o 

objetivo do presente artigo. E como critérios de exclusão artigos publicados em outros 

idiomas; artigos com mais de 11 anos; estudos do Estresse Ocupacional com outros 

trabalhadores, que não fossem motoristas de ônibus; e artigos pagos. Salienta-se que tanto 

os artigos incluídos como os excluídos totalizaram 50 resultados. 

Os artigos relevantes, coletados por meio de pesquisas em banco de dados, foram 

selecionados por rastreio dos títulos (primeira etapa), resumos (segunda etapa) e leitura 

integral e análise de todo material (terceira etapa), posteriormente, construída uma matriz 

para facilitar o estudo dos dados e verificar a relevância para a composição do artigo. O 

marco teórico baseou-se na abordagem de temáticas relacionadas ao estresse, estresse 

ocupacional em motoristas de ônibus, bem como as causas, consequências e estratégias 

de enfrentamento. Já nos resultados foram realizadas análises e discussão dos assuntos 

mais associados ao objetivo do presente artigo, sendo que os 15 artigos empíricos foram 

aplicados em algumas cidades da região Sudeste, na região do Nordeste, na região Sul, 

na região Centro-Oeste e Norte. Contudo, os estudos foram predominantes na região 

Sudeste. 

Para a construção dessa pesquisa foram elaboradas cinco temáticas descritivas, a 

fim de apresentar os resultados e discussões: dados sociodemográficos, índices de 
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estresse, principais fatores estressores, principais consequências e possíveis estratégias 

de enfrentamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste presente estudo foram analisados quinze artigos científicos que atenderam 

aos critérios de inclusão estabelecidos previamente, em que teve como foco o estresse 

ocupacional na categoria profissional de motorista de ônibus urbanos. Verificou-se que 

as pesquisas analisadas utilizaram instrumentos distintos para a coleta de dados, que serão 

explanados a seguir: 

No estudo de Zanelato e Calais (2010), usou-se questionário sociodemográfico, 

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL); questionário do índice de 

resiliência: adultos; Inventário de estratégias de coping. Já Abreu et al. (2016), aplicaram 

nos motoristas, o questionário de identificação, em que continha informações como dados 

sociodemográficos, dados de trabalho e dados clínicos). 

Alquimim et. al, (2012), utilizaram questionário semiestruturado com perguntas 

sobre dados pessoais, antropométricos, profissionais e laborais. Assunção e Medeiros 

(2015) também empregaram questionário semiestruturado, porém, o mesmo incluía 

informações sociodemográfica, de trabalho, estilo, qualidade e vida e aspectos 

relacionados à saúde e a violência/vitimização, além disso, os mesmos fizeram entrevistas 

face a face com o público-alvo da pesquisa. Para coletar dados, Assunção e Silva (2012), 

também realizaram entrevistas face a face contendo alguns tópicos como gênero, idade, 

escolaridade, estado civil, número de filhos, raça/cor da pele autodeclarada, renda mensal, 

atividades socioculturais, antiguidade na empresa. 

Lima, Garcia e Tomaz (2015), usaram em sua pesquisa, a entrevista 

semiestruturada, utilizando-se as dimensões do Inventário sobre o Trabalho e Risco de 

Adoecimento – ITRA. Lima e Manella (2011) usaram como metodologia, a entrevista 

estruturada. Lima, Lima e Silva (2018), em sua pesquisa, optaram por utilizar o Inventário 

Burnout Malash (MBI) e questionários com aspectos sociodemográficos, contendo 11 

perguntas semiabertas e abertas sobre identificação e 15 perguntas sobre aspectos sócio 

profissionais. Esse mesmo inventário também está presente no estudo de Nascimento et 
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al. (2015), além de entrevistas semiestruturadas. O questionário sociodemográfico 

também foi escolhido como um dos métodos de coleta de dados no estudo de Martins, 

Lopes e Farina (2014). Além disso, os mesmos usaram o Inventário de Sintomas de 

Stress. 

Silva e Zavarize (2017) empregaram em seu estudo, o Inventário de Sintomas de 

Stress para Adultos de Lipp (ISLL) e perguntas previamente estipuladas. Esse mesmo 

inventário também foi aplicado por Prado, Silva e Vargas (2010) em sua pesquisa, 

contudo, os mesmos usaram o Questionário Internacional de Atividade Física e o 

questionário de levantamento sociodemográfico. Já Matos, Moraes e Pereira (2015), além 

de utilizarem esse inventário, os mesmos realizaram perguntas abertas e fechadas em 

relação aos dados demográficos e funcionais da amostra. 

Silva et al. (2016) em seu estudo aplicaram dois questionários, sendo um para 

coleta de informações demográficas, socioeconômicas e ocupacionais e outro para 

avaliação da percepção de qualidade de vida dos mesmos, WHOQOL- bref. Por fim, 

Damasceno, Dias e Aguiar (2019), utilizaram entrevistas como método para coletar as 

informações. 

Embora os estudos analisados, tenham objetivos distintos, os mesmos têm como 

enfoque os motoristas de ônibus urbanos, o qual é de interesse para a nossa pesquisa. 

Para compor o presente artigo foram utilizados dados de diferentes cidades 

brasileiras, em que os mesmos abordam as dificuldades dos motoristas de ônibus levando 

em consideração o contexto em que estão inseridos. 

Participaram dos estudos analisados 3.339 motoristas de ônibus, com idades entre 

23 e 59 anos, sendo em sua maioria pessoas do sexo masculino, de estado civil casado, 

com escolaridade de ensino médio completo e com no mínimo 03 meses de serviço. 

Pode-se identificar que os profissionais condutores de ônibus urbanos apresentam 

um elevado índice de estresse ocupacional, sendo este considerado como o maior índice 

de adoecimento físico e psicológico e, consequentemente, morte (Lima; Garcia; Tomaz, 

2015). Em estudos de Matos, Moraes e Pereira (2015) 54,8% dos entrevistados 

apresentaram estresse, sendo que 94% estavam na fase de resistência, os demais 6% 

encontravam-se nas fases de quase exaustão 4% e 2% na fase de alerta. 
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Esses dados convergem com os resultados de Zanelato e Calais (2010) em que 

68,42% dos profissionais possuíam estresse, sendo 11 na fase de resistência e 02 na fase 

de quase exaustão, com porcentagens que variam de 8% a 75%. Já em Martins, Lopes e 

Farina (2014) apenas 27,5% da amostra apresentaram quadro estressor, estando na fase 

de resistência 23,75% e na fase de exaustão 3,75%. Em Silva e Zavarize (2017) 46,6% 

dos motoristas possuíam incidência de estresse e, a maioria estava em fase de resistência 

física ou psicológica, sendo que 13,33% encontram-se em fase de exaustão psicológica. 

Através desses dados é possível observar, o quão a categoria está propensa para 

desenvolver quadros estressantes, já que o exercício da profissão ocorre no ambiente 

externo à empresa, o que contribui para a exposição a diferentes variáveis estressoras. Os 

índices estão em ascensão nas regiões analisadas, com destaque para a localidade onde 

está concretizada a maior parte dos estudos como será evidenciado a seguir. 

Entre os principais fatores estressores e consequências do estresse ocupacional na 

categoria está presente o trânsito, que foi constatado nos estudos de Abreu et al. (2016), 

Matos, Moraes e Pereira (2015), através do relato da maioria dos entrevistados, já que o 

mesmo é considerado como um dos principais fatores que desencadeiam o estresse na 

profissão. Isso ocorre principalmente devido aos congestionamentos existentes nas vias. 

Nesse contexto, Lima e Manella (2011) e, Assunção e Silva (2012) através de suas 

análises, verificaram também que o trânsito é visto pelos rodoviários como caótico, o que 

termina causando irritação nos mesmos. 

Em Silva e Zavarize (2017) 26,66% dos motoristas relataram que ficam agitados 

e angustiados em situação de congestionamento, tendo como consequência sudorese e 

taquicardia em alguns casos específicos. E para Damasceno, Dias e Aguiar (2019) 71% 

dos 34 motoristas entrevistados destacam como fator estressante o engarrafamento. 

Observa-se nestes dois estudos evidenciados acima, que grande parte da categoria destaca 

exclusivamente o trânsito, devido aos horários que devem ser cumpridos, principalmente 

por conta dos descansos e pausas, em que muitas vezes não conseguem realizar em 

decorrência dos atrasos. Além disso, a partir das análises efetuadas, constata-se que a 

maioria dos veículos não possuem ar condicionado, fazendo com que em meio aos 

congestionamentos existentes, esses profissionais estejam expostos a altas temperaturas. 
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Contudo, na pesquisa de Silva e Zavarize (2017), os mesmos verificaram a partir 

dos dados coletados, que o principal fator que provoca o estresse nos motoristas são os 

passageiros, visto que os congestionamentos são tidos como algo natural para os mesmos. 

No estudo de Lima, Lima e Silva (2018) 36% dos motoristas revelaram que trabalhar em 

contato direto com as pessoas torna-os estressados. São vários os conflitos dos motoristas 

com os usuários do transporte coletivo, principalmente por conta dos atrasos ou porque 

os veículos não param nos pontos, o que acaba gerando desentendimentos entre os 

mesmos. Ademais, os profissionais também demonstram irritação devido ao número de 

embarques e desembarques dos passageiros, já que muitas vezes, isso possibilita o atraso 

das viagens. 

É possível constatar também que o sentimento de medo prevalece entre os 

motoristas de ônibus, sendo considerado também um importante fator que desencadeia o 

quadro estressor. Os dados podem ser corroborados pelos artigos, em que esses 

profissionais relataram possuir medo de se envolver em acidentes, seguido do medo de 

morrer durante a jornada de trabalho e perder o emprego. Tais dados podem ser 

verificados nos estudos de Martins, Lopes e Farina (2014) e de Lima e Manella (2011). 

Os profissionais que trabalham no trânsito estão expostos a acidentes, o que pode gerar 

sentimento de insegurança nos mesmos, pois como foi evidenciado acima, por conta dos 

acidentes, há receio de morrer durante o exercício da profissão e de perder o emprego, já 

que dependendo do grau do acontecimento e também das infrações cometidas, as 

empresas podem demiti-los. O medo vivenciado pela categoria também é decorrente dos 

assaltos constantes a que os profissionais são submetidos, por conta do déficit de 

segurança. 

Lima, Lima e Silva (2018) ao realizar estudos com motoristas que desempenham 

dupla função, verificaram que 65% dos rodoviários se sentem esgotados ao término da 

jornada de trabalho e 55% afirmam que o trabalho torna-os desgastados. Martins, Lopes 

e Farina (2014) identificaram que esses profissionais também se sentem irritados 

excessivamente, além de possuírem mal-estar generalizado e perda de senso de humor. 

Contudo, ao serem perguntados sobre a autopercepção da saúde, a maioria dos 

profissionais entrevistados relataram que possuem uma boa saúde, dado que se encontra 

em evidência nos artigos de Silva et al. (2016) e Assunção e Medeiros (2015). Apesar dos 
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motoristas relatarem boas condições de saúde a partir da auto percepção é possível 

evidenciar que os condutores de transporte coletivo são vítimas de adoecimento físico e 

mental, como foi mostrado acima. 

Verificou-se que a hipertensão arterial tende a ser mais frequente nesta categoria, 

devido aos fatores estressores que a acometem. Os dados chamam atenção no estudo de 

Abreu et. al (2016), onde 42% dos entrevistados revelaram ser hipertensos. Isso pode ser 

observado também nas pesquisas efetuadas por Alquimim et. al (2012), em que ao 

investigar os riscos cardiovasculares em motoristas de ônibus urbano, constatou um 

elevado número de trabalhadores com valores acima dos limítrofes para a pressão arterial. 

Além disso, em 

Zanelato e Galais (2010) um 1/3 dos motoristas de ônibus entrevistados já esteve 

afastado do trabalho por problemas de saúde como diabetes, hipertensão arterial e 

depressão. Esses dados mostram que o desencadeamento de doenças que estão 

relacionadas ao estresse ocupacional é um dado que chama atenção, mesmo sabendo que 

outros fatores contribuem para tal doença no contexto desse profissional. 

Dentre as queixas mais frequentes com relação aos sintomas físicos decorrentes 

das condições de trabalho que ocasionalmente contribuem para o desencadeamento do 

estresse, grande parte dos entrevistados relataram a tensão muscular com dores na região 

lombar (devido aos assentos em que os ajustes são limitados), nos ombros e joelhos. Esses 

fatores podem ser constatados a partir dos estudos de Abreu et. al (2016), Martins, Lopes 

e Farina (2014), bem como nos de Lima e Manella (2011). O desconforto advindo dos 

assentos também é evidenciado nas pesquisas de Nascimento et al. (2015) e Assunção e 

Silva (2012). Já para Damasceno, Dias e Aguiar (2019) 85,5% a queixa ascendente é 

referente ao calor. As condições de trabalho desses profissionais são precárias, pois ficar 

muito tempo em uma mesma posição e realizando o mesmo movimento de forma 

contínua, pode ocasionar uma diversidade de sinais e sintomas prejudicando o bom 

desempenho de suas atividades. 

Percebe-se também o uso de bebidas alcoólicas por parte desses profissionais, o 

que é considerado como um fator preocupante, já que as mesmas provocam malefícios à 

saúde das pessoas. Dessa forma, pode-se evidenciar nos estudos de Silva et al. (2016), 
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em que se teve um número considerado expressivo (40%) dos motoristas de transporte 

coletivo que fazem uso das mesmas. Já com relação ao uso do tabaco, no mesmo estudo, 

verificou-se um número baixo de pessoas que fazem uso da substância. O uso de 

substâncias psicoativas (bebida alcoólica) entre os profissionais é preocupante por conta 

dos efeitos que podem causar para os mesmos, afetando o desempenho na execução de 

suas atividades. 

No que refere às estratégias de enfrentamento, Prado, Silva e Vargas (2010) 

apontam a prática de atividade física como um tipo de estratégia para reduzir e/ou 

controlar os sintomas do estresse dos colegas de trabalho, mencionado por 21%. No 

entanto, através das suas pesquisas, os mesmos constataram que 49% dos motoristas 

rodoviários não praticam nenhum tipo de atividade, 28% é insuficientemente ativo e, 

apenas 23% se encontram ativos, ou seja, realizando exercícios físicos regularmente. 

Esses dados corroboram com as pesquisas realizadas por Abreu et al. (2016), em que 

estima-se que 29% dos profissionais praticam alguma atividade física, com os estudos de 

Assunção e Silva (2012), no qual 52% não praticam nenhum exercício e, com a análise 

realizada por Assunção e Medeiros (2015), em que 52% dos entrevistados também não 

realizam nenhum tipo de atividade. Esta análise pode ser encontrada também no estudo 

de Zanelato e Calais (2010), onde apenas 24% da amostra entrevistada se exercitam e de 

Matos, Moraes e Pereira (2015), em que essa porcentagem foi de 24,3%. 

Na pesquisa de Matos, Moraes e Pereira (2015) outra estratégia de enfrentamento 

é imaginar e mentalizar situações prazerosas, citadas por 34% dos motoristas 

pesquisados. O coping apresentou resultado significante na amostra estudada por 

Zanelato e Calais (2010), pois há uma adesão relevante dos motoristas, o que termina 

gerando lazer e flexibilidade, permitindo-os a aquisição de habilidades de identificação 

dos fatores estressantes e o autocontrole diante do mesmo. No mesmo estudo, houve a 

utilização da resiliência como uma estratégia de enfrentamento, entretanto, não houve 

uma adesão relevante da categoria para a mesma. Observa-se que as estratégias de 

enfrentamento são vistas como uma forma de diminuir e/ou controlar os efeitos adversos 

decorrentes do estresse, contudo, a partir dos resultados, poucos são os profissionais que 

aderem às mesmas, o que torna preocupante, já que implica na estabilidade do estresse 

ocupacional da categoria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi evidenciada a partir da diversidade de estudos citados, a profissão de 

motorista de ônibus é uma das mais estressantes que existem, pois as atividades são 

realizadas fora da empresa, o que termina influenciando na qualidade do seu trabalho. 

Tais fatores estressores, como trânsito, passageiros, cumprimento de horários, medos, 

dentre outros, impactam não só a saúde física dos mesmos, mas também a psicológica. 

Esses dados foram constatados a partir dos resultados obtidos. 

Apesar de esses fatores estressores estarem bastante presentes durante o exercício 

da profissão, se tem as estratégias de enfrentamento como coping, resiliência e atividade 

física, que servem para controlar e/ou minimizar as tensões que o estresse causa nos 

mesmos. Contudo, há uma baixa adesão da categoria, o que contribui para os altos índices 

das consequências que os mesmos são acometidos. Dessa forma, foi constatada a suma 

importância da presença de profissionais da área de saúde tais como a medicina, 

psicologia e enfermagem no contexto dessa categoria, estando atentos à saúde dos 

colaboradores, a fim de estabelecer um acompanhamento de uma rede multidisciplinar 

para com os mesmos, visando à qualidade de vida em seu ambiente laboral. 

Além disso, é fundamental que os motoristas de ônibus urbano possam usufruir 

de melhores condições de trabalho, visto que isso proporciona aspectos positivos tanto 

para os mesmos que terão a probabilidade de terem certa estabilidade em sua saúde, como 

também para os usuários que utilizam esse meio de transporte e para as organizações, ou 

seja, todos serão beneficiados. 

O estresse ocupacional é um tema atual e os estudos sobre essa temática adequou-

se com as expectativas depositadas na escolha do assunto, no mais, ressaltamos a 

importância de novas pesquisas para que corroborem e deem continuidade aos estudos 

debruçados sobre essa temática, a fim de contribuir para um melhor ambiente laboral para 

esta categoria. 
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RESUMO: O presente estudo foi conduzido com o objetivo de verificar a atuação da 

bacteriocina Nisina em 40 amostras de “Carpaccio” de carne bovina, obtidos de 

entreposto comercial no Município de Niterói, Rio de Janeiro. Submeteram-se as 

amostras aos tratamentos vácuo, vácuo com Nisina e somente adição de Nisina, 

compararam-se os resultados para fins microbiológicos e de validade comercial com a 

amostra Controle (não submetida a nenhum tratamento). Como resultado observou-se que 

a amostra tratada em sinergismo de técnicas (Vácuo com Nisina) obteve melhores 

resultados, com menores contagens microbiológicas e, consequentemente, maior validade 

comercial. 

PALAVRAS-CHAVE:  Bacteriocina. Nisina. Validade Comercial.  “Carpaccio”.   

 

COMBINED EFFECT O|F ANAE|ROBIOSIS AND NISIN IN BOVINE MEET 

“CARPACCIO” 

ABSTRACT: The present study has been conducted in order to verifying the behavior 

of the bacteriocine Nisin in forty samples of “Carpaccio” made of bovine meat.  The 

samples were obtnained at a trading post in Niterói, Rio de Janeiro state.  The samples 

Control, vacuum, combination of vacuum and Nisine and only Nisine were analysed in 

order to determine microbiological safety and larger commercial validity.  As a result was 

observed that the sample treated with the synergism of techniques, (Vacuum and Nisine) 

obtained better results, present smaller microbiological counting e, consequently, larger 

commercial validity. 

KEYWORDS: Bacteriocine Nisin. Commercial validity. “Carpaccio”. 

 

INTRODUÇÃO 

O “Carpaccio” de carne bovina foi preparado pela primeira vez na segunda metade 

dos anos ‘50, Giuseppe Cipriani, proprietário do Harry’s Bar, em Veneza criou o prato 

(KOUSTIOKOUVICH, 2009). Atualmente o “Carpaccio” de carne bovina é obtido de 

finas fatias de carne crua, preparadas a partir de peças musculares da região do 

Semitendinoso bovino, conhecido como lagarto redondo, ingerido com azeite, queijo 
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parmesão e especiarias diversas. O “Carpaccio” tornou-se prato popular e facilmente 

encontrado em bares e restaurantes. Para atender a demanda de seu consumo, a produção 

industrial também aumentou significativamente de modo que o produto pode ser 

encontrado em lojas de varejo, armazenado em embalagem a vácuo ou atmosfera 

modificada (LUCQUIN, 2012). Devido ao grande consumo, o “Carpaccio” pode 

representar riscos à saúde, uma vez que a carne crua é um dos mais frequentes causadores 

de surtos de doenças causadas por alimentos. Com o objetivo de reduzir tais surtos, surge 

cada vez mais a necessidade de alternativas que aumentem a validade comercial do 

produto e para que a matriz alimentícia permaneça inócua ao consumidor.   

A biopreservação se refere à extensão da validade comercial dos alimentos e o 

aumento da segurança microbiológica, usando uma microbiota natural ou controlada e 

seus produtos antibacterianos (HUGAS, 1998). A biopreservação pode ser aplicada em 

alimentos, especificamente em produtos cárneos por quatro métodos básicos, sendo um 

deles adicionar um cultivo puro de bactérias ácido lácticas, viáveis produtoras de 

bacteriocinas, que devem ser capazes de competir com a microbiota natural do alimento, 

não devem ter impacto nas características físico químicas e sensoriais do alimento e não 

devem produzir gás nem exopolissacarideos para evitar o estufamento da embalagem 

devido à produção de gases e viscosidade na superfície da carne (HUGAS et. al, 1998a). 

Grande parte dos estudos sobre biopreservação nos últimos anos está concentrada sob 

bacteriocinas, principalmente a Nisina, enfatizando sua detecção, produção, purificação, 

mecanismo de ação, caracterização bioquímica, microrganismos inibidores ou sensíveis 

e aplicação com êxito na biopreservação de alimentos. 

A Nisina é um peptídeo antimicrobiano produzido por bactérias comuns do leite.  

A identificação se deu pela primeira vez em 1928. Dentre as 40 espécies conhecidas 

atualmente tais como o Lactococcus lactis subsp lactis, 35 sintetizam a bacteriocina 

Nisina e geralmente sofrem modificação após a síntese para adquirir sua forma ativa  

Muitos confundem os termos bacteriocina e antimicrobiano, sendo um ponto 

negativo para o uso em alimentos. Além disso, ainda há a preocupação de que o contato 

com as bacteriocinas, apesar de não serem antibióticos, possam conferir aos 

microrganismos maior resistência aos antibióticos (CLEVELAND et. al, 2001), relataram 

experimentos que se baseiam na exposição de microrganismos existentes a algum 
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antibiótico; em contato com a bacteriocina não foi observada alteração na frequência de 

resistência aos antimicrobianos. A atividade antimicrobiana imposta pela Nisina é 

determinada através de duplo modo de ação, uma vez que impede a síntese de 

peptideoglicano e determina a formação de poros na parede celular, conduzindo a rápida 

morte da célula por e fluxo de metabólitos (COTTER et. al, 2005). Assim atua de forma 

eficiente no controle de bactérias Gram positivas, porém é ineficaz contra bactérias Gram 

negativas, visto que a parede celular destas bactérias possui menor permeabilidade 

(DELVES-BROUGHTON, 2005). Em diversos estudos, pesquisadores demonstraram 

que a aplicação de Nisina em produtos cárneos pode inibir a multiplicação de 

microrganismos deteriorantes e patogênicos, aumentando a validade comercial dos 

mesmos. (RAJU; SCHMASUNDAR; UDUPA, 2003) verificaram aumento na validade 

comercial de salsichas contendo Nisina de 2 para 20 dias, quando armazenadas em 

temperatura ambiente; e de 30 para 150 dias quando armazenadas sob refrigeração 

(ERCOLINI et al, 2010). Ettayeby et. al (2000), analisaram a utilização da embalagem 

impregnada com Nisina e ácidos graxos (Eugenol, Carvracol e Timol) contra Listeria 

monocytogenes e concluíram que a combinação possibilita diminuir as concentrações de 

Nisina e, consequentemente, reduzir as chances de surgimento de patógenos resistentes. 

O uso de Nisina e extrato de alho combinados também resultou em efeito sinérgico na 

redução de Listeria monocitogenes em meio de cultura líquido, sugerindo benefícios na 

adição de Nisina a alimentos (SING et. al, 2001). Em salsichas cozidas embaladas a vácuo 

e armazenadas sob refrigeração a adição de 1,25 a 6,25mg de Nisina por quilo de produto 

ou imersão da salsicha cozida em solução de 5,0 a 25,0 mg/l aumentou a validade 

comercial das amostras (BROUGHTON, 2005) Apesar dos benefícios ocasionados pela 

adição de Nisina alguns autores discordam de seu uso isoladamente. Castro (2002) 

observou que o tratamento superficial de salsichas com Nisina (200ppm de Nisaplin em 

solução de ácido fosfórico 0,1%) não ocasionou redução significativa na população de 

bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas e psicrotróficas e bactérias lácticas 

independente da temperatura utilizada. Demartinis  et. al (2002) evidenciou que o uso de 

bacteriocinas como única barreira no crescimento não é a melhor escolha devido a sua 

baixa solubilidade e interação com componentes do alimento. Mais recentemente Silva 

(2013) analisando a combinação de Nisina com Lactato de Sódio não encontrou efeito da 
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bacteriocina sobre as Enterobactérias, devido a heterogenicidade da espécie, e dos efeitos 

dependerem da espécie dominante para serem observados. 

A embalagem a vácuo é empregada no acondicionamento de peças inteiras ou de 

pequenas porções onde se objetiva proteger o produto cárneo do contato com o ar, uma 

vez que o oxigênio favorece o crescimento de microrganismos aeróbios, que possuem 

alta capacidade de deterioração, e modificam o odor a cor e a aparência, resultando na 

rancidez oxidativa das gorduras. Na ausência de oxigênio as bactérias lácticas 

predominam e causam menor alteração mesmo em altas contagens 

(SARANTOPOULOS; SOLER, 1991). Quando um produto é acondicionado em uma 

embalagem com barreira a gases, altera-se radicalmente a atmosfera ao seu redor. A 

pequena quantidade de oxigênio remanescente no interior da embalagem é consumida 

pela atividade metabólica da carne e das bactérias, criando-se assim um microssistema 

anaeróbio/microaerófilo dentro da embalagem que, auxiliado pelo efeito inibitório do 

CO2 liberado pela respiração dos microrganismos, desacelera o crescimento de bactérias 

deteriorantes tais como a Pseudomonas, permitindo a predominância de bactérias ácido 

lácticas que tem menor ação deteriorante e crescimento limitado a baixas temperaturas. 

Nas embalagens a vácuo, a taxa de permeabilidade ao oxigênio do material influi 

diretamente no prazo comercial do produto, pois a entrada de até mesmo uma pequena 

quantidade de oxigênio gera uma baixa pressão parcial desse gás suficiente para a 

oxidação do pigmento de carnes frescas e curadas. Entretanto, a presença de lacres de 

identificação da marca, grampos e outras regiões pontiagudas exigem embalagem com 

alta resistência à perfuração. A perfuração do filme provocará perda do vácuo e 

consequente falha do sistema de conservação. Boas características de termossoldagem 

também são fundamentais para manter a integridade Na embalagem a vácuo, 

psicrotróficos, mesófilos e bactérias anaeróbias podem crescer devido a perfurações e 

abusos de temperatura, causando diferentes tipos de deterioração (NICOLAI et. al, 1993; 

VEIRMEREM, 2004). De acordo com Danty; Mackay (1992) o crescimento de outras 

bactérias seria limitado ou lento neste produto. É de conhecimento, entretanto, que outros 

gêneros tais como Clostridium e Enterobacteriaceae podem crescer e se multiplicar em 

embalagens a vácuo, causando deterioração e distensão da embalagem à temperatura de 

refrigeração. Estes microrganismos têm sido submetidos a diversos estudos. Espécies de 
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Clostridium que são capazes de se multiplicar à temperatura de refrigeração têm sido 

identificadas como causadores de estufamento em embalagens a vácuo. Recentemente, 

novos gêneros tais como os da família Enterobacteriaceae também foram identificados 

por semelhante problema em embalagens a vácuo (BRIGHTWEL, 2007). Devido à 

produção de aminas e amônia, o pH da carne torna-se alcalino, levando a uma coloração 

de rósea a avermelhada, causando aparência repugnante à carne (RAY et. al, 2008). 

Pesquisadores de microbiologia de alimentos tem demonstrado que a embalagem a vácuo 

prolonga a validade comercial de diversos alimentos, porém não é suficiente para eliminar 

de forma efetiva os microrganismos deteriorantes e principalmente os patogênicos, sendo 

assim a aplicação de barreiras físicas (irradiação, alta pressão, calor), químicas (ácidos 

orgânicos e sais compostos fenólicos), ou biológicas (bactérias lácticas, bacteriocinas e 

óleos essenciais de plantas) devem ser consideradas como sistema alternativo na 

conservação de produtos. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletadas em um entreposto comercial do Município de Niterói, Rio de 

Janeiro 40 amostras de “Carpaccio” de carne bovina, de mesma marca e lote. No 

momento da aquisição as condições de embalagem primária foram devidamente 

verificadas. Logo após a aquisição, as embalagens foram acondicionadas em recipientes 

isotérmicos de poliestireno expandido e transportadas até o laboratório de Controle 

Microbiológico da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense, onde 

permaneceram estocadas a 4° C até a realização dos tratamentos em no máximo 24 horas 

após a colheita, respeitando os limites propostos pelo Compendium of Methods for 

Microbiological Examination for Foods (MIDURA; BRIANT; 2001). No interior de 

câmara asséptica, as amostras foram abertas dispostas, em bandejas de poliestireno 

expandido e acondicionadas em embalagens plásticas de Nylon-Poli de baixa 

permeabilidade aos gases (Gabrilina embalagens), para posteriormente serem submetidas 

ao tratamento adequado. Nas amostras destinadas ao tratamento Nisina e Vácuo 

adicionado de Nisina, imergiu-se a amostra em solução aquosa de Nisaplin®, com água 

destilada esterilizada, conforme determinação do fabricante, que propõe a dosagem de 

0,05-0,1g/kg, Durante todo o experimento, as embalagens foram acondicionadas em 
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refrigerador com temperatura controlada de 4 ± 2° C. As embalagens controle com 

somente ar atmosférico foram seladas na termosseladora Tecmac (AP 450). Nas 

embalagens submetidas ao vácuo a termosseladora promoveu vácuo à embalagem. As 

análises bacteriológicas foram realizadas em câmara asséptica com a bancada 

previamente sanificada com álcool 70%; as embalagens previamente higienizadas foram 

abertas na zona de segurança do bico de Bunsen e as subamostras foram retiradas com 

auxílio de uma pinça e uma tesoura flambadas ao rubro e esfriadas. De forma asséptica 

na balança digital (Marte LCI) foram pesados 25g das amostras em embalagem estéril e 

em seguida adicionadas 225 ml de solução salina peptonada a 0,1%. Os analitos foram 

colocados em “stomacher” (Seward® 80) para a cominuição e homogeneização em 

velocidade normal durante dois minutos. Para a contagem de bactérias heterotróficas 

aeróbias e mesófilas e psicrotróficas foi usado o Agar Padrão para contagem.  Foram 

adicionados às placas de Petri descartáveis 1 ml de cada diluição utilizada para cada 

amostra. Em seguida, 15 ml do APC fundido e resfriado a 46° C foi adicionado nas placas 

e imediatamente homogeneizados com a amostra. Para a contagem de Bactérias  Ácido 

Lácticas diluições decimais seriadas foram selecionadas onde 1 ml de cada diluição foi 

inoculado em placas de Petri descartáveis e esterilizadas seguido de adição de 15 ml do 

Ágar Man Rogosa & Sharp previamente fundido e mantido a 44° C, realizando o 

plaqueamento em profundidade. Após a homogeneização do inóculo com o meio e sua 

solidificação foi adicionada à sobrecamada cobrindo totalmente a superfície do meio 

inoculado. As placas foram incubadas invertidas à temperatura de 35-37°C por 48 horas. 

Para a contagem de Enterobactérias foi utilizada a metodologia preconizada pela 

Instrução Normativa n° 62 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(Brasil, 2003). Em placas esterilizadas foram semeadas 1 ml das diluições das amostras 

em seguida foi vertido aproximadamente 10ml do meio Agar Cristal Violeta Vermelho 

Neutro Bile Glicose (VRBG ACUMEDIA 7425 A) que se encontrava em banho-maria; 

adiciona-se mais 10 ml do meio para formação da dupla camada. As placas foram 

acondicionadas em estufa por 48 horas. 

Para a estatística dos dados bacteriológicos foi utilizado o Teste T de Student com 

nível de significância de 5% (p< 0,05), para todos os cálculos de contagem foi utilizado 

o software Bioestat 5.0.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das Contagens  de Bactérias Heterotróficas Aeróbias e Mesófilas 

durante o período de estocagem podem ser evidenciados na tabela 1. Para as quatro 

formulações (Controle; Vácuo; Vácuo com Nisina; Nisina) foram encontrados valores 

iniciais inferiores a 5 log10UFCg-1. A amostra Controle no 34° dia e Vácuo no 38° dia 

atingiram os valores de 7 log10UFCg-1, apresentando perda da qualidade da matriz 

alimentar segundo o International Comission on Microbiological Specification for Food 

(ICMSF, 1988), as formulações Vácuo com Nisina  e Nisina não alcançaram até o 40°  

dia de estocagem a contagem de 7 log log10UFCg-1. Estes resultados estão em 

conformidade com Delves-Broughton (2005), onde o autor avaliou o efeito de salsichas 

embaladas a vácuo sob refrigeração a que foram adicionados 6,25 mg de Nisina, sendo 

constatado o aumento da validade comercial destas salsichas quando comparadas à 

amostra Controle (sem Nisina).  

A representação da Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias e 

Psicrotróficas (CBHAP), durante o período de estocagem pode ser evidenciada na tabela 

1 (eg. Fig.1).  A contagem inicial para bactérias heterotróficas aeróbias psicrotróficas foi 

maior na amostra Controle quando comparada as bactérias mesófilas, contudo na amostra 

Vácuo com Nisina só houve crescimento a partir do 11° dia de tratamento, ficando claro 

o efeito positivo inicial e uma menor taxa metabólica dessas bactérias que crescem à 

temperatura de refrigeração (± 4°C).O valor de 7 log10UFC/g foi alcançado pelas 4 

amostras no 40° dia de estocagem. Estes resultados corroboram com o descrito por De 

Martinis et al; (2002), que descreve a limitação do uso de Nisina devido  a sua baixa 

solubilidade e interação com componentes do alimento, não apresentando eficácia contra 

bactérias patogênicas  e ou deteriorantes em carne crua. A representação da Contagem de 

Bactérias Ácido Lácticas (BAL) durante o período de estocagem pode ser evidenciada na 

tabela 2. A amostra Vácuo foi a que se mostrou mais eficaz alcançando o limite de 7 

log10UFCg-1 somente no 40° dia. Observa-se que o tratamento F3 não ocasionou redução 

significativa de bactérias ácido lácticas corroborando com o descrito por Castro (2002).  

A representação da Contagem de Enterobactérias durante o período de estocagem 

pode ser evidenciada na tabela 2. Entre as amostras observadas houve diferença estatística 

em todas as formulações durante o período de estocagem (p>0,05), porém a amostra 
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Vácuo com Nisina apresentou cargas bacterianas menores, só iniciando seu crescimento 

a partir do 11° dia de estocagem, além de alcançar o limite de 7  log10UFCg-1 somente no 

38° dia, enquanto a amostra Controle atingiu este limite  mais  precocemente no 34° dia, 

demonstrando efeito positivo do tratamento Vácuo com Nisina sobre as enterobactérias. 

Estes resultados diferem de Silva (2013); que não encontrou efeito positivo dos 

antimicrobianos sob estas bactérias. 

 

Tabela 1. Fig. 1: Valores de Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias e Mesófilas (CBHAM) e Bactérias 

Heterotróficas Aeróbias Psicrotróficas (CBHAP) nas quatro formulações:  Controle;  Vácuo; Vácuo Com Nisina;  

Nisina. 

 Controle Vácuo Vácuo com Nisina Nisina 

Amostras CBHAM CBHAP CBHAM  

CBHAP 

CBHAM CBHAP CBHAM CBHAP 

Dias     

8  2.4            5.13 2.04            2.69 2.27                   0 2.2                1.4 

11 5.11          5.13 3.72            4.17 5.9                     0 4.07              1.9 

13 5.04           3.5 1.6              4.47 4.04               5.11 4.8                3.2 

15 5.59          3.9 6                 4.74 5.8                 5.04 6.7                4.2 

20 3.3            6.25 4.7              6.18      3.79                5.05 5.6                6.4 

28 3.3            6.25 5.3              6.82 6.63                3 5                   6.4 

32 4.9            3.46 5.07            3.98 5.97                3 6                   3 

34 7.7            7.6 5.7              9.86 6.04                7.41 5.7                6 

38 7.47          7.25 8.3               6.77 6.623              6.77 6.69              7 

40 6.77          8.23 6.6               8 9                     8.11 8.60              9 

    

Tabela 2. Fig. 2: Valores de Enterobactérias (VRBG) e Bactérias Ácido Lácticas (BAL), nas  quatro   formulações: 

Controle; Vácuo; Vácuo com Nisina; Nisina). 

 Controle Vácuo Vácuo com Nisina Nisina 

Amostras VRBG           BAL VRBG           BAL VRBG            BAL VRBG           BAL 

Dias           

8  2.477         2.11       2.633           2      0              2.278      2.278          2.255 
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11  5.991        2.63            2                3.176      0             3.146  3.518         3.380 

13  4.361        4.49  2.602        5.556  4.117          4.361  3.518         3.477 

15  6.913        5.903  3.929        5.447  6.748          5.748  6.748         5.748 

20  5               6.949  2                3.301  6.748          5.176  5.653         4.491 

28  5               6.949  4.51           6.176  5.041          6.176  6.110         8.176 

32  2.079        4.491  4.51           4.863  5.963          4.041  3                8.161 

34  7.875        7.903  6                7.8  6.04              6      6.698        9 

38  6.77          5.845  7                4.863  7.04            6.623  6.698        6.602 

40  6.27          8.785  4                6.792  6.623           7    6.361        5.431 

 

CONCLUSÃO 

A boa qualidade da matéria prima foi primordial para a melhoria da qualidade do   

produto, não devendo ser substituída. Sob o ponto de vista microbiológico, a adição de 

vácuo combinado a 0,5% de Nisina foi responsável pelos melhores resultados, 

aumentando em pelo menos em quatro dias a validade comercial da amostra quando 

comparada às demais. Conclui-se que a utilização isolada de tratamentos, mostrou-se 

menos eficaz contra os quatro tipos de microrganismos estudados. A combinação da 

adição de Nisina com anaerobiose mostrou-se a técnica mais eficaz para melhoria da 

qualidade do produto e maior segurança microbiológica. Sugerem-se mais estudos na 

avaliação sensorial do produto, visto que é qualidade importante para a garantia de um 

alimento saudável. 
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RESUMO: Este artigo discute as emoções decorrentes da dor física em pacientes 

acometidos por diversos tipos de patologias e o grau de influência dessas emoções no 

processo de tomada de decisão, que leva em consideração a percepção da relevância da 

dor e o julgamento subjetivo da necessidade do paciente por cuidados médicos.  

PALAVRAS-CHAVE: Dor. Consulta médica. Tomada de decisão. 

 

INFLUENCE OF PAIN IN THE DECISION FOR MEDICAL CARE 

 

ABSTRACT: This article discusses emotions resulting from physical pain in patients 

suffering from different types of pathologies and the degree of influence of these 

emotions in the decision-making process, which takes into account the perception of the 

relevance of pain and the subjective judgment of the need for patient for medical care. 

KEYWORDS: Pain. Medical appointment. Decision making. 

 
 

INTRODUÇÃO 

A singularidade da dor depende do componente emocional ligado a ela, que é 

bastante diferente de outros estímulos ou tipos de experiências de estímulos sensoriais, 

como toque básico, visão ou paladar e assim por diante. Os estímulos responsáveis por 

causar dor são mecânicos, térmicos e químicos, sendo captados/percebidos 

principalmente por três receptores de terminação nervosa livre, o alto limiar (fibras A-
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delta), o receptor térmico mecânico (fibras A-delta) e o receptor polimodal (C fibras). Em 

última análise, esses sinais são transmitidos principalmente por meio de dois tipos de 

fibras, o A-delta (que são fibras poli mielinizadas finas, conhecidas como condução 

rápida do sinal de dor, em torno de 15m/s), e as fibras C (que são finas, quase não -fibras 

mielinizadas, conhecidas como condução lenta do sinal de dor, em média 0,5/seg), essa 

diferença na velocidade de condução é melhor compreendida pela aparência do caráter 

da dor que essas fibras transmitem, o A-delta carrega o rápido, agudo e dor aguda, por 

outro lado, as fibras C transmitem a dor lenta, surda e dolorida. Então, trabalharmos juntos 

nos faz sentir dor, porque imagine, alguém bate no dedo, no início, ele vai sentir uma dor 

rápida, aguda e penetrante e depois uma dor lenta, surda e dolorida, a questão aqui é que 

apesar das peculiaridades deste sistema funciona todos juntos. 

Essas informações ascendem pela via espinotalâmica, atingindo várias estruturas, 

como o tálamo, a formação reticular, o hipotálamo e o sistema límbico, são núcleos 

capazes de lidar (assimilar e responder) a diferentes aspectos da dor. Isso implica que a 

percepção da dor varia de acordo com o indivíduo e seu estado emocional e de saúde, 

pois o sinal da dor pode ser modulado em várias etapas ao longo de sua trajetória. 

A teoria polivagal é sobre como o corpo reage a diferentes cenários de casos com 

seus respectivos desafios, onde a percepção dos estímulos é involuntária e quase 

inconsciente, porém podemos estar cientes deles, e além disso as reações são baseadas 

nos novos circuitos do sistema nervoso autônomo de um ponto de vista evolutivo. Esses 

circuitos funcionam respeitando uma hierarquia, os novos podem inibir os mais antigos 

(os circuitos de defesa). O entendimento da medicina psicossomática é que a maioria das 

doenças da saúde física são distúrbios do sistema nervoso autônomo (SNA), e em 

consequência da plasticidade do SNA há influência na saúde mental dos pacientes. Na 

teoria polivagal as reações ao mundo seguem o padrão evolutivo, e isso é útil quando se 

trata de compreender e abordar pacientes com trauma, pois entende o papel dos sistemas 

de defesa do corpo humano, sendo um deles de acordo com esses conceitos, 

desempenhado pelo estado de desligamento vagal dorsal, que na saúde mental está 

associado aos estados dissociativos, que em outras palavras seriam a imobilização por 

medo. A presença deste estado de imobilização torna este conceito inovador entre os 

campos da psicologia e da psiquiatria. 
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Neste artigo tratamos da decisão do breakpoint estatístico para que um 

determinado indivíduo perceba a relevância de suas queixas a um nível de procura por 

atendimento médico, apesar das idiossincrasias de cada paciente. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta pesquisa foi baseada no trabalho desses autores: 

● Stephen W. Porges, Ph.D. é Distinguished University Scientist na Indiana 

University, onde é o diretor fundador do Traumatic Stress Research Consortium. Ele é 

professor de psiquiatria da University of North Carolina e professor emérito da University 

of Illinois at Chicago e da University of Maryland. Ele é o autor de The Polyvagal Theory. 

● George Loewenstein e Jennifer S. Lerner, tomada de decisão 

● Antonio Damasio formulou a hipótese do marcador somático (SMH), que propõe 

um mecanismo pelo qual os processos emocionais podem guiar (ou distorcer) o 

comportamento, particularmente a tomada de decisão. 

● Pierre-Simon Laplace desenvolveu a interpretação bayesiana da probabilidade. 

Um modelo bayesiano é um modelo estatístico onde você usa probabilidade para 

representar todas as incertezas dentro do modelo, tanto a incerteza quanto à saída, mas 

também a incerteza quanto à entrada (também conhecida como parâmetros) para o 

modelo. 

● Alfred E. Kahn, um economista americano, publicou em 1966 a tirania das 

pequenas decisões. 

● Wallace Stanley Sayre (1905-1972), em uma formulação citada por Charles Philip 

Issawi, a lei de Sayre é um princípio mais geral, que sustenta (entre outras formulações) 

que "Em qualquer disputa, a intensidade do sentimento é inversamente proporcional ao 

valor de as questões em jogo ". 

 

RELEVÂNCIA 

Melhorar a avaliação da triagem no hospital; ajudar em campanhas de 

conscientização sobre uma determinada patologia no que diz respeito à sintomatologia da 
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doença para o grande público; fornecer um fundamento ou pontos a serem considerados 

pelo lado do clínico nas respostas dos pacientes durante a consulta. Estudar e fornecer 

soluções para mitigar a teia de indecisão cognitiva que os pacientes com dor subaguda 

podem vivenciar, possibilitando a realização de um diagnóstico precoce e proporcionando 

um manejo adequado visando evitar a progressão da dor para o estado crônico. 

 

OBJETIVO 

Estabelecer um consenso estatístico, entender em que ponto a reclamação de um 

paciente deve se somar para realmente importar para ele decidir que é a hora de conseguir 

uma consulta médica e, além disso, quais são os critérios que um paciente usa para chegar 

saber o que mais o incomoda, quando se depara com uma multiplicidade de 

sintomas/queixas. Compreender a percepção da dor entre pessoas de diferentes idades e 

sexos. 

● Objetivo geral: estudar as implicações das emoções evocadas pela dor na tomada 

de decisão sobre ir ou não a uma consulta médica. 

● Objetivo específico: Entender pelo ponto de vista do paciente, em que momento 

e em que tipo de dor, ele decide que a dor parou de ser apenas um incômodo e realmente 

começa a ter importância. 

 

JUSTIFICATIVA 

Este trabalho foi pensado com o objetivo de proporcionar ao estudante de 

medicina e ao cidadão comum uma possibilidade de ampliar sua compreensão sobre a 

importância das queixas que se podem vivenciar, fornecendo ferramentas para o 

enfrentamento adequado da dor, facilitando a escolha se ou não requer consulta médica e 

principalmente para melhorar o sistema público de saúde, agilizando a decisão do médico 

de como proceder diante de episódios de queixas de dor não diagnosticadas.   

 

LIMITAÇÕES 
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Os achados do trabalho seriam mais confiáveis se os resultados da pesquisa 

fossem acompanhados da análise do histórico médico (Anamneses Morbi, levando em 

consideração o início das queixas e da internação; Anamneses vitae, para entender a 

frequência do paciente costumava ir ao médico). Além disso, a presença de mais 

participantes na avaliação proporciona mais terreno para os métodos estatísticos 

aplicados. 

 

METODOLOGIA 

Desenho do estudo: Por meio de uma revisão da literatura sobre os tópicos da 

teoria Polivagal, neuroplasticidade,  estabelecida e conduzida por estímulos de dor, 

emoções e alterações neurológicas, tomada de decisão, dor psicossomática, dor 

musculoesquelética, vias da dor, avaliação da dor e saúde mental ; realizado por meio do 

Pubmed, Scielo, Google Scholar, Medscape e relatórios de diferentes organizações, como 

a associação internacional para o estudo da dor, Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e Organização Mundial da Saúde (OMS). Análise de estudo comparativo: Os 

dados coletados nas publicações sobre uma espécie de dor e emoções como agentes 

indutores da neuroplasticidade e o peso de um determinado estado emocional como 

condutor no processo de tomada de decisão e mudanças comportamentais, com os dados 

dos institutos que apresentaram evidências estatísticas e a influência de experiências 

traumáticas durante a infância, foram utilizadas para realizar uma análise comparativa 

entre a própria literatura e os resultados coletados em nossos questionários de pesquisa, 

a fim de observar se há congruência e coerência entre os resultados e os afirmações na 

teoria polivagal aplicada como perspectiva terapêutica.  

Por meio de questionários que seguem o modelo de uma pesquisa organizada por 

questões com múltipla escolha, o paciente deve escolher apenas uma alternativa para cada 

questão. Cada um dos questionários aplicados está relacionado a um aspecto específico 

da pesquisa, sendo assim, para pontuação de dor e avaliação emocional. Os questionários 

foram: idade, sexo, nacionalidade, já procurou ajuda medica por causa de dor, já fez a 

auto medicação, a automedicação ajudou, por quanto tempo a dor permaneceu, qual a 

intensidade da dor, caráter da dor, severidade da dor, quanto tempo precisou a dor persistir 

para procurar ajuda medica, qual a razão da dor e se teve alguma relação com emoção. 
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Para análise estatística dos métodos correlacionais, como coeficiente de Spearman 

e coeficiente de correlação de Pearson e para melhor compreensão da distribuição 

demográfica dos achados foi utilizado o desvio padrão da curva de Gauss. 

 

TEORIA POLIVAGAL 

Poli significa muitos e vago vem do termo nervo vagos e vem da palavra 

maravilha, a teoria polivagal foi desenvolvida por Stephen Porges e ele propôs um modelo 

de como a resposta do corpo ao estresse é processada [1], antes dele o estresse era visto 

do ponto de vista binário (ligado ou desligado), isto é, se algo estimula a resposta de 

estresse de alguém, o indivíduo entraria em estado de voo ou de luta e, em seguida, 

despacharia a ameaça, no momento em que os estímulos estressantes passassem, a pessoa 

volte para o que é descanso de nomes e sistema digestivo. Nessa linha de raciocínio 

adotada por algumas das teorias de gerenciamento do estresse é perceptível que não 

existem muitas nuances, apenas a transição de um estado para outro. Stephen Porges 

propôs que as pessoas tenham múltiplos estados de estresse, ou múltiplos estados de 

ativação do sistema nervoso, e ele pensou em uma plataforma neuro e a dividiu em 3 

estados diferentes, o vagal ventral, envolvimento social, ativação simpática e 

desligamento vagal dorsal. 

Segundo ele, nosso sistema nervoso está ``funcionalmente de cabeça para baixo”, 

pois como vai mais alto, partindo do tronco encefálico em direção ao córtex, há uma 

maior diversidade de desfechos de expressão. “Os circuitos que estão sendo regulados no 

tronco encefálico, que regulam nosso estado subjacente, percolação informações até o 

tronco encefálico e depois são transmitidas para estruturas cerebrais superiores, 

possibilitando o acesso a diferentes áreas cerebrais”. Quando um indivíduo está em estado 

seguro, ele pode acessar as funções corticais superiores, mas em estado de perigo esse 

sistema é desligado. 

Do ponto de vista da escada, como uma hierarquia (um sistema de regulação 

descendente, de baixo para cima) que é bem mencionada na teoria do trabalho polivagal 

na terapia da de dana, baseada em pistas de segurança ou perigo. Esses circuitos 

funcionam respeitando uma hierarquia, os novos podem inibir os mais antigos (os 
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circuitos de defesa). Essa ideia de neuroplasticidade segue baseada no princípio da 

dissolução Jacksoniana [2]. O sistema nervoso é a hierarquia de três níveis evolutivos, 

em casos de doenças do sistema nervoso como um processo de dissolução, os circuitos 

neurais do cérebro superior (filogeneticamente mais novos) inibem os circuitos neurais 

inferiores (filogeneticamente mais velhos) e "quando os superiores são repentinamente 

tornados sem função, o menor aumento na atividade [3]. 

O vagal ventral, engajamento social, é um estado em que a gente consegue nos 

conectar e nos relacionar com outras pessoas (corregulação), esse é o lugar feliz. 

A ativação simpática é a que mais está associada ao estresse, é um estado de 

mobilização, é onde o indivíduo deseja agir. Está correlacionado com tensão, sensação 

de caos, frenesi, ansiedade, todos aqueles tipos de estados hiperativos que estão 

classicamente associados ao estado de estresse. A inervação do sistema nervoso simpático 

real reside ao longo da parte frontal da coluna e, quando é ativada, a dor que o cerca tende 

a se intensificar. O corpo não consegue sustentar a ativação simpática por um longo 

período de tempo, devido à alta carga de adrenalina, cortisol e outros mediadores 

relacionados ao processo de estresse e excitação correndo no sistema e eventualmente se 

torna insustentável. O estresse é mediado por compostos que evocam o estado de ativação 

simpática, ao longo do tempo torna-se um perigo para a saúde, por isso o corpo humano 

como forma de enfrentar esse estado estressante, utiliza o desligamento vagal dorsal para 

modular a ativação simpática. 

O desligamento vagal dorsal é um local de imobilização, pode se manifestar de 

duas formas, como um estado de colapso e como uma resposta de congelamento. O 

desligamento vagal dorsal está relacionado à letargia, vergonha, falta de capacidade de 

sentir-se, desesperança. Estudos em roedores mostraram que o congelamento depende 

das projeções da amígdala para o tronco cerebral (cinza periaquedutal). Estudos recentes 

de neuroimagem em humanos indicaram que regiões cerebrais semelhantes podem estar 

envolvidas no congelamento humano. Além disso, alternar com flexibilidade entre os 

modos de congelamento e defensivo ativo é crítico para o enfrentamento do estresse 

adequado e depende de conexões frontal-amígdala [4]. A amígdala é um importante local 

de plasticidade neural onde as memórias do estímulo condicionado (CS) com a associação 

do estímulo não condicionado (US) são armazenadas durante o condicionamento do 
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medo. As evidências sugerem que o armazenamento de memórias de medo requer a 

potenciação de longo prazo (LTP) Hebbian nas sinapses de entrada de CS em neurônios 

no núcleo lateral da amígdala (LA). A origem das entradas dos EUA na amígdala é 

desconhecida, mas acredita-se que seja a plasticidade Hebbian ativada [5]. Nas sinapses 

centrais, a plasticidade sináptica dependente da atividade tem um papel crucial no 

processamento, armazenamento, aprendizagem e memória de informações, tanto em 

condições fisiológicas quanto patológicas. no trabalho “The Organization of Behavior”, 

do psicólogo Donald O. Hebb é definido que o aumento da eficácia das conexões 

sinápticas era causado pelo crescimento ou alteração metabólica que ocorreria na sinapse 

entre os neurônios [6]. Essas modificações específicas da sinapse podem ser chamadas 

de potenciação de longo prazo (LTP) e depressão de longo prazo (LTD), em que essas 

formas principais de plasticidade Hebbian incluem a mudança pós-sináptica dos 

receptores de glutamato expressos na superfície preexistentes, como N -metil-D-aspartato 

(NMDA) ou receptores de glutamato do tipo α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol 

propiônico (AMPA) [7]. 

A teoria polivagal relaciona-se com a dor e a tensão do estresse, por meio da forma 

de processamento da dor. Os estados de ativação simpática e desligamento vagal dorsal 

são considerados estados de sobrevivência, promovem a autopreservação e estando nestes 

estados sensibilizaram o paciente aos estímulos de dor e modelam nossa percepção em 

relação ao mundo uma vez que o sistema nervoso em vários níveis passa a interpretar os 

estímulos de entrada como ameaçadores e perigosos, o que significa que a estimulação 

sensorial que não deveria ser dolorosa será processada como dolorosa e, com isso, 

diminui também o desempenho cognitivo e físico do paciente, por motivos multifatoriais, 

mas um deles é o prejuízo na recuperação física. Estar em um estado estressante modula 

nosso comportamento, mas é fundamental enfatizar aqui, que não muda os pensamentos 

ou crenças de alguém, trata-se de uma esfera de como o mundo como uma coleção de 

uma abundância de fontes de estímulos é percebido e como o individuum responder a 

eles. Uma vez no estado de luta e fuga, as pessoas em geral têm um baixo limiar para 

reagir e errar na leitura das dicas de outras pessoas, sendo mais propensas a perceber os 

outros como ameaçadores por confundir rostos neutros como agressivos e rostos 

medrosos como rostos raivosos, por exemplo. Devido a isso, os pacientes perdem sua 
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capacidade de autorregulação com base em outros e prejudicam suas habilidades sociais, 

uma vez que o comportamento é um exercício neural de usar novas estruturas evolutivas 

de mamíferos para inibir sistemas defensivos primitivos. 

Os pacientes expostos a estado crônico de insegurança atrapalham os processos e 

julgamentos do sistema nervoso autônomo, é um exemplo do que ocorre no trauma, 

quando há uma substituição na necessidade de conexão por uma necessidade de proteção. 

Um tipo de intervenção e gerenciamento de trauma é baseado em fenômenos de co-

regulação, apoiados nas propriedades de sintonia de espelho do sistema nervoso 

autônomo que tem a capacidade de simular as emoções de outros por meio de estabelecer 

uma conexão e engajamento, faz parte de nossa comunicação e habilidades sociais. 

Além disso, outros aspectos da Teoria Polivagal que a tornam inovadora e que 

podemos transportar para a área terapêutica são: a ideia do estado de mobilização com 

medo, comumente apresentado em pacientes traumatizados ou expostos a um estímulo 

irritante crônico, este é um estado de defesa do corpo, um papel desempenhado pelo 

estado de desligamento vagal dorsal, muito associado à dissociação mental, onde o 

indivíduo não encontra esperança, motivação e propósito, e um estado onde o paciente é 

dificilmente compatível em oposição aos estímulos que o agridem, geralmente é 

necessário o auxílio e acompanhamento médico para a resolução deste quadro. Outros 

conceitos de suma importância são, por meio desta conceituação abrangente do sistema 

nervoso autônomo que inclui as vias aferentes e eferentes, e uma busca para entender as 

influências recíprocas e bidirecionais, a comunicação entre os órgãos-alvo e o sistema 

nervoso central [8], o que amplifica o entendimento nas queixas dos pacientes, a fim de 

estimar suas implicações e influências. A outra descrição fortemente correlacionada com 

a influência da dor é a proposição do mecanismo de neurocepção, para desencadear ou 

inibir estratégias de defesa, sendo um processo que descreve como os circuitos neurais 

distinguem se as situações ou pessoas são seguras, perigosas ou ameaçam a vida [9] e 

como estes, por sua vez, induzem estados fisiológicos específicos que apoiam 

comportamentos de luta-fuga e engajamento social e, dessa forma, podemos correlacionar 

estímulos de dor não apenas com mudanças emocionais, mas principalmente com nossa 

capacidade de tomar decisões. 
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MODULAÇÃO DA DOR E EMOÇÕES 

Definição de dor pela associação internacional de estudo da dor: Uma experiência 

sensorial e emocional desagradável associada a dano real ou potencial ao tecido, ou 

descrita em termos de tal dano [10]. Essa definição se baseia no fato de que não é 

necessário dano tecidual para haver dor; a dor pode ser uma experiência do cérebro. O 

processamento das dores no corpo pode ser resumido em etapas sequenciais, partindo do 

cérebro para coletar informações (estímulos), depois analisar a ameaça, para escolher a 

resposta e, por fim, responder e proteger. 

A resposta à percepção da dor pode ser atribuída a diferentes estruturas com suas 

respectivas funcionalidades, uma vez que o tálamo posterior é responsável pela 

nocicepção, as estruturas corticais, mais especificamente o córtex pré-frontal, córtex 

cingulado anterior, córtex parietal posterior e córtex orbitofrontal para a atenção, o 

Perigenual para as emoções e lateral anterior para a resposta real. 

O sistema nervoso simpático ocorre quando o organismo está em perigo potencial 

de morte e libera epinefrina e cortisol, o que torna o corpo pronto para a ação. No entanto, 

durante a dor crônica, a resposta inicial de luta ou fuga após o trauma termina, em vez de 

voltar para a parte parassimpática ou de segurança do sistema nervoso autônomo, ela fica 

presa na parte simpática (lutar ou fugir) do sistema nervoso, então com o tempo ele 

realmente entra no vagal dorsal (esse é o momento em que vemos pacientes com dor 

crônica na clínica com um centro de sensibilização), eles têm estado funcionando no 

estado simpático por tanto tempo, que se tornaram dissociados (o limiar de dor é 

diminuir). 

A possibilidade é que o estresse crônico prolongue o cortisol e a beta-endorfina 

liberados, com o tempo o eixo hipofisário hipotalâmico fica superativado com a exaustão 

do cortisol e do sistema beta-endorfina. Com a falta de cortisol, o paciente entra no estado 

livre e com a falta de beta-endorfina torna-se hipersensível à dor. Pode-se revisar neste 

momento as sequelas como deficiências, fadiga e outros sintomas. 

Para um melhor entendimento no caso de dor crônica evocada por inflamação, 

devido ao tecido lesado as células do sistema imunológico (macrófagos, células T, 

neutrófilos e mastócitos) vão para a área lesada e liberam produtos químicos pró-
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inflamatórios como H +, ATP, serotonina, substância P, que se liga a um receptor de dor 

e abre os canais para o Ca2 + e Na + entrarem. Os mediadores, prostaglandinas, 

bradicinina, histamina, fator de crescimento nervoso, sensibilizam o receptor da dor 

alterando o limiar, tornando-o mais baixo, já que a carga celular muda geralmente falando 

para algo em torno de -55mv. Uma vez que o limite é atingido, os canais de Na + em toda 

a membrana se abrem, transmitindo o sinal. Além disso, o receptor da dor tem a 

capacidade de liberar a si mesmo substâncias químicas inflamatórias neurogênicas como 

a substância P, proteína relacionada ao gene da calcitonina, citocinas e quimiocinas para 

amplificar o próprio sinal. Este processo de transmissão de sinal continua até que a causa 

seja interrompida.  

Quando o sinal chega ao corno posterior da medula espinhal, os neurônios liberam 

glutamato, substância P, proteína relacionada ao gene da calcitonina, citocinas e 

quimiocinas que estimulam o outro neurônio e as células da glia daquela região liberam 

mais citocinas (amplificando o sinal), então, o sinal de dor continua até chegar ao cérebro. 

Por causa disso, a dor crônica pode continuar na medula espinhal mesmo sem um 

estímulo doloroso, devido às substâncias que alteram o nível de limiar do neurônio. 

Agora focando no que acontece em um cenário traumático, um paciente que 

passou por experiências na primeira infância que podem predispor uma pessoa a ter uma 

reação exagerada no sistema nervoso simpático e mudanças plásticas envolvendo a 

sensibilização central. Em outras palavras, uma vez que um indivíduo é exposto a um 

evento adverso da infância, o cortisol é liberado como uma resposta simpática e como o 

cortisol é liberado em excesso por anos, o sistema fica cansado, então, quando uma pessoa 

é exposta a um trauma, o corpo não é capaz de lidar com esse estresse, surgindo o risco 

de dor crônica e inflamação, como também é citado na teoria polivagal o corpo é incapaz 

de sustentar por muito tempo o que se denomina estado de ativação simpática. Esses 

eventos levam a uma disfunção do eixo hipotalâmico da hipófise e da microglia (que se 

torna hipersensível) e, como a glândula pituitária das crianças é menor, elas não 

conseguem liberar hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) suficiente e a falta de estímulo 

leva a uma deficiência relativa de cortisol quando eles são adultos, sendo incapazes de 

responder ao estressor. 
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A modulação da dor pode ser elucidada através do conceito de teoria do controle 

do portão, que é a forma que nosso corpo usa para controlar a dor no portão da medula 

espinhal por meio da ativação de neurônios localizados no corno posterior cinza da 

medula espinhal, esses neurônios emitem colaterais (interneurônios) que ativam o 

neurônio inibitório capaz de liberar GABA que pode inibir o sinal na substância 

gelatinosa onde o corpo celular está localizado, ou inibir o terminal sináptico do neurônio 

de fibra de dor que chega, diminuindo o potencial de ação e diminuindo em dessa forma, 

a gravidade da percepção da dor. 

A outra via relevante para esta discussão é o sistema analgésico descendente, 

composto por cinza periaquedutal (PAG), substância cinzenta periventricular (PVG), 

locus coeruleus, núcleo magno da rafe e a formação reticular que está correlacionada com 

a vigília de todo o sistema nervoso, tornando-se ciente das sensações importantes e, além 

de muitas outras estruturas, ele fornece o giro Cingulado (associado ao aspecto emocional 

da dor) e o córtex insular anterior (associado ao aspecto emocional da dor). 

As fibras espino mesencefálicas (que vêm do sistema anterior lateral e vão para o 

trato espinotalâmico). O sistema límbico e o córtex sensorial estimulam a matéria cinza 

periaquedutal (PAG) que estimula o locus coeruleus, o núcleo reticular 

paragigantocelular (localizado na formação reticular) e o núcleo magno da rafe, todas 

essas 3 áreas formam um trato descendente que desce para o corno lateral posterior da 

medula espinhal e sinapse com os neurônios inibitórios presentes na substância 

gelatinosa. Em seguida, eles liberam substâncias químicas como: Locus Coeruleus - 

Norepinefrina, núcleo reticular paragigante celular e núcleo magno da rafe - Serotonina 

ou 5-hidroxitriptamina. Essas substâncias ativam os neurônios inibitórios, fazendo-os 

secretar opioides endógenos como: encefalina, endorfina e dinorfinas, que possuem 

propriedades para diminuir o potencial de ação da Substantia Gelatinosa de Rolando, 

diminuindo a percepção da dor. 

Para uma melhor compreensão da correlação entre a via da dor e a emoção com a 

tomada de decisão fica claro levando em consideração a transmissão de dor lenta, dor 

surda e estímulos de dor dolorosa. O sinal é percebido e transportado pelas fibras C 

(neurônio de 1ª ordem) que fazem sinapses com o corpo / núcleo celular no corno dorsal 

cinza da medula espinhal (neurônio de 2ª ordem) que decussam (cruzam para a comissura 



 

131 

 

anterior na substância branca ventral), no entanto, algumas fibras também podem 

permanecer ipsilaterais e vão para o trato espinotalâmico lateral, também conhecido como 

“trato paleoespinotalâmico". 

Os caminhos e estruturas desencadeadoras finais alcançadas pelos sinais de dor: 

● 85% das fibras C vão para a formação reticular (que se estende até o mesencéfalo, 

ponte e medula); 

● Trato mesencefálico espinhal, que fornece principalmente 2 estruturas principais, 

o núcleo parabraquial da ponte que sinaliza a amígdala que está associada ao aspecto 

emocional da dor, medo e raiva). E a substância cinzenta periaquedutal (controla as vias 

descendentes de modulação da dor); 

● Hipotálamo; 

● 15% das fibras C vão para o tálamo nos núcleos intralaminares do tálamo (núcleo 

centromediano e núcleo parafascicular), e essas estruturas suprem o córtex sensorial 

primário, o giro cingulado (associado ao aspecto emocional da dor) e insular anterior 

córtex (associado ao aspecto emocional da dor). 

 

TOMADA DE DECISÃO 

A tomada de decisão consiste no processo de tomada de decisão cognitiva que 

resulta na seleção de uma opção entre as alternativas possíveis ou pré-existentes. Existem 

duas abordagens para tomar uma decisão: 

A primeira abordagem é racional, quando as informações são coletadas e 

analisadas antes de se tomar uma determinada decisão. 

As teorias modernas mostram que a "relevância chave nos processos de tomada 

de decisão que fundamentam a seleção de ação são aqueles estímulos que carregam 

conteúdo emocional." Isso é significativo pelo fato de que para que um paciente busque 

ajuda médica ele precisará ter um estímulo que motive o paciente a buscar, no caso desta 

pesquisa a intensidade da dor que o leva a procura de ajuda médica, ou seja, ele irá reunir 

informações de antemão e agir sobre elas usando medicamentos de venda livre para 

resolver o problema, se isso não resolver o problema só então ele procurará ajuda médica. 
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O processamento da dor é geralmente concebido em termos de dois domínios 

cognitivos com componentes sensoriais-discriminativos e afetivo-motivacionais. 

Acredita-se que o córtex cingulado anterior subgenual e pré-genual e o córtex 

intermediário anterior e posterior medeiam o último desses componentes. As 

propriedades nociceptivas dos neurônios cingulados incluem grandes campos somáticos 

receptivos e uma predominância de ativações nociceptivas, com algumas que respondem 

até mesmo a um toque inócuo [11]. 

A segunda abordagem é emocional, quando a pessoa deixa seus sentimentos 

liderarem o caminho, sem nenhum pensamento racional, permitindo a regulação e 

inibição de processos cognitivos adicionais no processo de tomada de decisão. 

Certas emoções como medo, culpa e ansiedade podem motivar uma pessoa a 

tomar determinada decisão, por exemplo, um paciente desenvolveu uma erupção 

abdominal, ele decide procurar ajuda médica devido ao medo da gravidade das condições, 

muitas vezes os pacientes decidem não procurar ajuda devido a outra emoção, como 

vergonha da doença. 

De acordo com estudo realizado na Malásia mostrou que as respostas aos 

estímulos dolorosos, principalmente na dor aguda, mostram que existe uma devido às 

respostas aos estímulos de medo, fazendo com que o paciente procure ajuda médica, 

enquanto na dor crônica é mais provável que o humano corpo irá desenvolver certa 

tolerância aos estímulos de dor [12]. 

 

HIPÓTESES 

1. Hipótese: Pacientes com dor aguda dependem de sua decisão de ir ao hospital 

principalmente com base no grau da dor, por outro lado, pacientes com dor subaguda 

tomam sua decisão após a revisão de uma perda relativa da função do sujeito reclamante, 

caso contrário, eles perderão o ponto de ir para o hospital. 

2. Hipótese: As mulheres são capazes de lidar / resistir melhor à dor subaguda do 

que os homens em geral, porém se preocupam mais com sua saúde.  

3. Hipótese: os homens sofrem mais dores subagudas e crônicas do que as 

mulheres. 
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4. Hipótese: O envelhecimento torna as pessoas descuidadas ou mais acostumadas 

a suportar dores subagudas, que modificam sua percepção de perigo ou necessidade de 

consultar o médico. (A percepção sobre a velocidade do tempo, a duração dos eventos é 

a chave aqui). 

5. Hipótese: As emoções evocadas por uma espécie de dores são o ponto de ruptura 

para definir a decisão de buscar atendimento médico, de maneira geral e independente da 

localização da dor, intensidade e caráter da dor, sistema envolvido e reconhecer as 

prováveis implicações. 

 

RESULTADOS 

Espera-se que pessoas com maior controle emocional sejam menos propensas a ir 

ao médico, entretanto, pessoas acometidas com frequência com certas patologias têm 

maior tendência a continuar procurando ajuda médica devido a uma mudança na 

formação reticular que as torna menos resistentes à dor. De acordo com a pesquisa, a 

intensidade da dor é relacionada a motivação do paciente procurar ajuda médica. Através 

da curva de Gauss podemos analisar que o pico de dor em uma escala de 0 a 10, é 6 para 

a procura de atendimento médico. Ao todo no estudo, 31 estudantes de medicina 

responderam ao questionário, sendo 51.61% entre 25 a 34 anos de idade, sendo 64.52% 

mulheres e 35.48% homens. Dentre as nacionalidades tivemos estudantes da Malásia, 

Nigeria, Líbano, Índia, Zâmbia, Sri Lanka e Brasil. A grande maioria dos estudantes de 

medicina procuram por cuidados médicos especializados em caso de dor, porem 80.65% 

se automedicam antes de buscar ajuda médica. Apenas 6.45% atende a consultas médicas 

em casos de dores subagudas e 6.45% para dores crônicas, majoritariamente (87.10%) 

atendem as consultas em casos de dores agudas. 

De acordo com questionário as causas mais frequentes de dores foram 

neurológicas, ginecológicas e reumatológicas. 

 

CONCLUSÃO 
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A expectativa é melhorar o sistema de saúde. Utilizando um instrumento que seja 

melhor para o paciente, entender os seus problemas. Propondo uma maneira mais 

eficiente de direcionamento do paciente ao devido especialista. 
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CAPÍTULO IX 

O USO DAS TECNOLOGIAS LEVES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA: ANÁLISE REFLEXIVA 
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RESUMO: Objetivo: promover uma reflexão acerca das tecnologias leves envolvidas no 

processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família. Método: revisão de literatura 

reflexiva sobre a Estratégia Saúde da Família na perspectiva do acesso, acolhimento e 

vínculo, busca na literatura por publicações no período de 2010 a 2018, utilizando os 

seguintes descritores “acolhimento”, “estratégia saúde da família” e “acesso aos serviços 

de saúde” nas bases de dados Medline/Bireme, Scielo, periódicos Capes e Lilacs. 

Resultados e discussão: o acolhimento é considerado como a humanização do 

atendimento, ou seja, é mais do que exercer apenas uma escuta qualificada e interessante, 

é um conjunto de atividades que envolve a escuta, a identificação do problema e a 

intervenção resolutiva, já o vínculo é uma conquista não imediata, quanto mais forte for, 

melhor será a relação entre profissional/usuário, produzindo melhores resultados e 

aumentando as trocas de saberes entre as pessoas envolvidas Considerações finais: O 

acolhimento possibilita a promoção do vínculo entre profissionais e usuários, desenvolve 
a atuação multiprofissional, qualifica a assistência e humaniza as condutas. 

PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento. Estratégia saúde da família. Acesso aos serviços 

de saúde. 

 

THE USE OF LIGHT TECHNOLOGIES IN THE FAMILY HEALTH 
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ABSTRACT: Objective: to promote a reflection on the light technologies involved in 

the work process of the Family Health Strategy. Method: reflective literature review on 

the Family Health Strategy from the perspective of access, embracement and bonding, 

literature search for publications from 2010 to 2018, using the following descriptors 

"welcoming", "family health strategy" and "access to health services” in the 

Medline/Bireme, Scielo, Capes and Lilacs journals. Results and discussion: welcoming 

is considered as the humanization of care, that is, it is more than just exercising a qualified 

and interesting listening, it is a set of activities that involves listening, identifying the 

problem and resolving intervention, as the bonding is a non-immediate achievement, the 

stronger it is, the better the relationship between professional/user will be, producing 

better results and increasing the exchange of knowledge between the people involved 

Final considerations: User embracement enables the promotion of the bond between 

professionals and users, it develops the multiprofessional action qualifies the assistance 

and humanizes the conducts. 

KEYWORDS: Reception. Family health strategy. Access to health services. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Ministério da Saúde (MS) em 2002 implantou a Política Nacional de 

Humanização da Atenção e da Gestão à Saúde (PNH ou Humaniza SUS) no Sistema 

Único de Saúde (SUS), na perspectiva de redimensionar o conceito de humanização a 

partir da compreensão da necessidade da valorização dos diferentes sujeitos envolvidos 

no processo de produção da saúde, tais como os usuários, profissionais e gestores, bem 

como a visualização da possibilidade de qualificação do sistema de saúde vigente, 

ratificando a necessidade de mudanças na atenção e gestão do SUS (BRASIL, 2009).  

Essa política considera que humanizar é ofertar atendimento de qualidade 

articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, melhoria dos ambientes de 

cuidado e das condições de trabalho dos profissionais. Nesse contexto, as ações de saúde 

devem ser também direcionadas pelos princípios da humanização do cuidado. Esta, 

entendida como um conjunto de conhecimentos, processos e métodos usados como ramo 

de atividade na área da saúde, tem a oferta de tecnologias e dispositivos para configuração 

e fortalecimento entre os diversos setores da saúde e da comunidade. O conceito de 

cuidado em saúde, portanto, incorpora a ideia de integralidade de atenção e do acesso a 

todos os recursos que o usuário necessita (CASOTTI; GOUVÊA, 2013).  

O processo de industrialização conferiu um grande avanço no âmbito tecnológico, 

e com isso novas tecnologias foram colocadas à disposição do homem, contribuindo 
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largamente para a solução de questões, outrora consideradas insolúveis, bem como 

também se configura como ferramentas para a melhoria da saúde e qualidade de vida. É 

fato que a tendência dos profissionais e em especial os trabalhadores em saúde é atrelar 

tecnologia a equipamentos complexos, de difícil manejo e custo elevado (BITTAR, 

2006). No entanto, as tecnologias não se resumem apenas nessa percepção, pois é fato 

que o processo de trabalho em saúde envolvido no conjunto das intervenções assistenciais 

requer habilidades de natureza distintas (CASOTTI; GOUVÊA, 2013).  

Nesse sentido Mehry (2002) propõe que se defina tecnologia incluindo também 

os saberes utilizados na produção dos produtos singulares nos serviços de saúde, assim 

como os saberes que operam para organizar as ações humanas e inter-humanas nos 

processos produtivos. As tecnologias em saúde são categorizadas como: tecnologia leve 

(das relações), leve-dura (saberes agrupados que direcionam o trabalho) e dura 

(equipamentos e máquinas) (MERHY, 2002; RODRIGUES; SANTOS, 2014).  

Vale ressaltar também que não há supremacia nem hierarquia entre as tecnologias. 

O valor de cada uma está expresso na pertinência que assumem frente às necessidades de 

cada usuário (CASOTTI; GOUVÊA, 2013; PEREIRA, 2001). 

As tecnologias leves são consideradas tecnologias das relações com base na 

produção de vínculo, acolhimento, autonomização, responsabilização e gestão como 

forma de governar o processo de trabalho (MERHY, 2002). São também importantes 

ferramentas para a humanização da assistência, por meio da conversa, do diálogo, da 

interação pessoal do sujeito e do profissional da saúde, diminuindo as angústias e 

contribuindo para a recuperação dos sujeitos, bem como favorecendo o acolhimento e o 

estabelecimento do vínculo, que se constituem princípios norteadores da Política 

Nacional de Humanização (BRASIL, 2009). A adoção das tecnologias leves no trabalho 

em saúde perpassa os processos de acolhimento, vínculo e atenção integral como 

gerenciadores das ações de saúde (COELHO; JORGE, 2009; CASOTTI; GOUVÊA, 

2013). 

Para os trabalhadores da saúde e usuários, a tecnologia das relações como 

dispositivo do atendimento humanizado na atenção básica, destacando-se as categorias 

acesso, acolhimento e vínculo, podem apresentar diversas significações e ter uma 
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natureza subjetiva no lidar com cada um dos diferentes interesses dos sujeitos envolvidos 

na construção da saúde (COELHO; JORGE, 2009). 

O acolhimento como tecnologia leve direciona para o estabelecimento de 

estratégias de atendimento, o qual envolve trabalhadores, gestores e usuários. O vínculo 

parte do princípio de que os profissionais deverão estabelecer a responsabilização pela 

área adstrita; consequentemente, ocorre uma interação geradora de vínculos “laços” entre 

os trabalhadores de saúde e os usuários (COELHO; JORGE, 2009). 

Diante deste contexto, o objetivo deste estudo foi realizar uma análise reflexiva 

da literatura acerca da aplicação do conceito de acolhimento e elucidar as contribuições 

desse conceito para as práticas na ESF. 

 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo análise reflexiva, alicerçado em referenciais 

teóricos acerca da Estratégia Saúde da Família e utilização das tecnologias em saúde do 

tipo leve, e sua implantação na assistência. Nesse estudo optou-se pelo uso das 

tecnologias leves do acolhimento e vínculo por considerar que as mesmas buscam tornar 

as ações de saúde mais acolhedoras, ágeis e resolutivas, por meio do estabelecimento das 

relações entre trabalhadores e usuários (COELHO; JORGE, 2009). 

 
Figura 01: Fluxograma de seleção dos artigos. 
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Foi realizada uma busca na literatura no período de 2010 a 2018, utilizando os 

seguintes descritores (http://decs.bvs.br/) “acolhimento”, “estratégia saúde da família” e 

“acesso aos serviços de saúde” nas bases de dados Medline/bireme, Scielo, periódicos 

capes, Lilacs. Os critérios de inclusão adotados foram: artigos publicados em português, 

publicados na íntegra e indexados nas bases de dados referidas. A coleta dos dados se deu 

no mês de fevereiro de 2018 seguindo o fluxograma (figura 01).  

 

RESULTADOS 

Analisaram-se sete artigos que atenderam os critérios de inclusão mencionados. 

Dessa amostra houve maior incidência de estudos publicados em 2014 e 2017, 2016 e 

2011 foram os anos com menor registro de publicações compreendidas por esta análise 

reflexiva. 

A maioria das pesquisas inseridas neste trabalho abordam o acolhimento como 

estratégia prioritária das tecnologias leves na atenção básica. As características gerais dos 

estudos foram organizadas em relação à relevância temática para a prevenção e e estão 

apresentadas no quadro 01. 

Quadro 01: Artigos levantados nas bases de dados sobre o uso das tecnologias leves na ESF. 

Base de 

dados 

Título do artigo Autores Periódico e 

ano 

Considerações reflexivas e 

relevância temática 

Pubmed Tecnologias 

relacionais como 

instrumentos para 

o cuidado na 

Estratégia Saúde 

da Família 

Abreu TFK, 

Amendola F, 

Trovo MM. 

Rev Bras 

Enferm. 2017; 

Relatou a valorização do uso 

das tecnologias leves; 

identificou tecnologias 

utilizadas na ESF, descreveu 

barreiras para a utilização de 

tecnologias na saúde 

Scielo Acolhimento na 

Estratégia Saúde 

da Família: 

revisão 

integrativa 

Garuzi M. 

Achitti M.C.O., 

Sato C.A.,  

Rocha S.A., 

Spagnuolo R.S. 

Rev Panam 

Salud Publica. 

2014 

Percebeu que o acolhimento 

atua como uma ferramenta de 

gestão em defesa do SUS, 

associado aos princípios da 

integralidade e universalidade. 
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Scielo Acolhimento no 

Programa Saúde 

da Família: 

revisão das 

abordagens em 

periódicos 

brasileiros 

Santos I.M.V. e 

Santos A.M. 

Revista de 

Salud Pública, 

2011 

Relatou que o acolhimento 

gera grande impacto na 

promoção à saúde, estreita o 

vínculo, fortalece a ESF, 

mobiliza a sensibilidade dos 

trabalhadores da saúde, 

possibilita ainda que a ESF se 

torne a porta de entrada 

preferencial, contribuindo 

significativamente para 

construção e consolidação dos 

princípios do SUS. 

Periódic

os capes 

O vínculo como 

diretriz para a 

construção da 

integralidade na 

estratégia de 

saúde da família 

Viegas S.M.F., 

Penna, C.M.M. 

Rev. da Rede 

de 

Enfermagem 

do Nordeste. 

2012 

Mostrou que o vínculo é uma 

diretriz para a atenção integral, 

favorecendo a participação do 

usuário como sujeito 

autônomo na produção da sua 

saúde 

Periódic

os capes  

O significado e a 

prática do 

acolhimento para 

os trabalhadores 

da estratégia de 

saúde da família. 

Tintori J.A., 

Helmo F.R., 

Simões A.C.A. , 

Rodrigues L.R., 

Chaves L.D.P., 

Goulart B.F. 

Rev enferm 

UFPE on line. 

2014 

Enfatizou a percepção do 

acolhimento, as dificuldades 

na prática, mostrou que o 

acolhimento pode ser uma 

etapa do processo de trabalho e 

que a percepção do 

acolhimento na perspectiva da 

humanização ainda é 

incipiente. 

Lilacs Vínculo e 

responsabilização 

como dispositivos 

para produção do 

cuidado na 

estratégia de 

saúde família. 

Amorim 

A.C.L.A., Assis 

M.A., Santos 

A.M. 

Rev. Baiana 

de Saúde 

Pública. 2014 

Neste estudo a análise do 

vínculo e da responsabilização 

na ESF revelou as dificuldades 

enfrentadas pela população na 

busca pelo atendimento aos 

serviços de saúde, reflete a 

necessidade do 

desenvolvimento de 

estratégias que busquem uma 

atenção centrada no usuário, 
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com corresponsabilização do 

cuidado. 

Lilacs Tecnologias leves 

como práticas de 

enfermagem na 

atenção básica. 

Oliveira J.S.B., 

Suto C.S.S., 

Silva R.S. 

Revista 

Saúde.Com. 

2016 

Este estudo mostra que a 

importância das tecnologias 

leves como geradora de 

acolhimento e vínculo no 

contexto da atenção básica e 

modificadora das relações 

existentes entre os 

profissionais e o usuário. 

Fonte: dados da pesquisa (autor) 

 

DISCUSSÃO  

Observou-se que a Estratégia Saúde da Família (ESF), por ser uma política do 

Ministério da Saúde (MS) que está permeada de princípios e diretrizes que coadunam 

com os princípios do SUS (Sistema Único de Saúde) e da Política Nacional de 

Humanização (PNH) objetiva reorientar as práticas de saúde e para tanto utiliza vários 

tipos de tecnologias. O que será abordado neste trabalho são as tecnologias leves como: 

acolhimento, vínculo e acesso; entretanto é importante salientar que essas tecnologias 

devem estar aliadas às leves-duras e às duras e que não existe um consenso de qual seria 

ideal em detrimento da outra, pois elas são interdependentes para o processo do cuidar 

em saúde. 

Ao trabalhar as Tecnologias Leves, como o acolhimento, o vínculo afetivo, a 

atenção, estabelece-se pontos chave para uma reciprocidade entre o prestador de cuidados 

e o ser (indivíduo ou coletividade) que necessita de cuidado (SOUZA, 2011). Essa 

afirmação denota que as tecnologias leves aproximam o profissional de saúde da realidade 

do cliente e minimizam as dicotomias entre a realidade dos mesmos, portanto há uma 

necessidade de familiarização com a sua prática e um perfil profissional que, já se espera 

vir imbuído no profissional de saúde. 

Com base na percepção de que “acolher é receber bem, com atenção e 

disponibilidade para escutar, valorizar as particularidades de cada caso, buscar uma forma 

de compreendê-lo e solidarizar-se com ele, percebe-se que pode agregar de uma maneira 



 

143 

 

positiva um aumento da dimensão do acesso à saúde, na perspectiva de suprir as 

necessidades da população (BRASILa, 2008, BRASILb, 2009). 

Entretanto, não se pode banalizar seu conceito, como uma postura profissional 

abnegada relacionada a pessoas caridosas e eternamente afetuosas, ou ainda traduzida em 

recepção administrativa, ambiente confortável e ação de triagem; é lógico que esse tipo 

de comportamento é aceito e bem quisto no serviço, porém acolher tem um significado 

mais amplo, que se refere à adoção de uma postura de aproximação e responsabilização 

durante o desenvolvimento das ações de atenção e gestão, favorecendo a confiança e o 

compromisso entre usuários, equipes e serviços (BRASIL, 2013). Direciona, portanto, 

para o estabelecimento de estratégias de atendimento, o qual envolve trabalhadores, 

gestores e usuários. Com isso, as necessidades sentidas pelos usuários poderão ser 

trabalhadas pelas equipes do PSF de forma a resolver suas reais exigências de saúde 

(COELHO; JORGE, 2009). 

Vale ressaltar que o acolhimento é considerado como a humanização do 

atendimento, ou seja, o acolher é mais do que exercer apenas uma escuta qualificada e 

interessante, é um conjunto de atividades que envolve a escuta, a identificação do 

problema e a intervenção resolutiva (ARRUDA; SILVA, 2012; JORGE, et. al, 2011). 

Neste estudo, o vínculo é considerado uma conquista não imediata, pois que pode 

levar certo tempo para ser estabelecido, porém, após consolidado, quanto mais forte for, 

melhor será a relação entre profissional/usuário, produzindo melhores resultados e 

aumentando as trocas de saberes entre as pessoas envolvidas (COELHO, et. al, 2009) 

O vínculo é um dispositivo que permite tanto ao usuário quanto ao trabalhador 

encontrar suas potencialidades, estabelecendo relações mais recíprocas e possibilitando a 

construção de atos terapêuticos corresponsabilizados e coautorais (SANTOS, et. al, 2008, 

COELHO, et. al, 2009). 

Na ESF, o vínculo parte do princípio de que os profissionais deverão estabelecer 

a responsabilização pela área adstrita; consequentemente, ocorre uma interação geradora 

de vínculos, “laços”, entre os trabalhadores da saúde e os usuários, necessária ao 

mecanismo tecnológico para o desempenho do trabalho, de acordo com as diretrizes que 

norteiam a prática da ESF (COELHO, JORGE, 2009; COELHO, et. al, 2009); esta 
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postura deve ser tomada para otimizar e promover a troca de saberes, pois os sujeitos 

envolvidos poderão apoiar-se na condução da reorientação das práticas de saúde; 

entretanto deve-se sempre lembrar os limites dessa relação, pois refere-se à postura 

profissional e não a laços sociais de convivência.  

O vínculo é, portanto, uma conquista, não um acontecimento imediato. Quanto 

mais apropriado for o vínculo, melhor será o resultado, maior a troca de saberes entre 

trabalhadores da saúde e comunidade (COELHO; JORGE, 2009). 

Ressalta-se ainda a importância do reconhecimento de que o processo saúde-

doença das comunidades não têm uma etiologia singular, biológica, oriunda de um 

complexo conjunto de aspectos, inerentes principalmente às condições de vida e  a 

existência dos indivíduos é outra característica desejável que os profissionais da saúde 

precisam desenvolver (FIUZA, et. al, 2012). Esse entendimento ampliado acarreta uma 

prática do profissional de saúde voltada para a atenção à pessoa e não à sua enfermidade, 

verdadeira valorização e priorização da responsabilidade por alguém (PUCCINI; 

CECÍLIO, 2004). 

O acesso refere-se ao direito à informação, a identificação dos serviços 

disponíveis na UBS, a sinalização das salas, os equipamentos e rampas adaptadas, do 

respeito ao usuário, no tocante a horários, cumprimento da carga horária de serviço dos 

profissionais de saúde e da comunicação entre os pares da ESF e da gestão (COELHO; 

JORGE, 2009), para garantir o acesso aos serviços a ESF pode lançar mão de várias 

alternativas de atendimento, como: rompendo a barreira do consultório na UBS e 

levando seus serviços para a comunidade, penetrando assim no seu espaço vivo, 

buscando garantia de acesso dos usuários e viabilizando o cuidado em saúde (LIMA, 

2013). Esses direitos podem estar comprometidos caso ocorra falha na comunicação entre 

os profissionais da equipe de gestão, portanto todos os imprevistos no planejamento das 

ações devem ser prontamente reavaliados, com reuniões periódicas para otimizar as ações 

e reafirmar as que vem logrando êxito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O acolhimento possibilita a promoção do vínculo entre profissionais e usuários, 

acarretando a motivação ao autocuidado, melhor percepção da doença e 

corresponsabilização pelo tratamento. Colabora na universalização do acesso, desenvolve 

a atuação multiprofissional e intersetorial, qualifica a assistência e humaniza as condutas. 

Este estudo trouxe contribuições e esclarecimentos acerca da utilização das 

tecnologias leves para o desenvolvimento das práticas efetivadas pelos profissionais de 

saúde na atenção primária à saúde, proporcionalmente a capacidade modificadora vivente 

nas relações humanas enquanto instrumento transformador dos serviços em saúde, 

possuindo os profissionais das ESF como protagonistas sociais e articuladores para 

execução dessa tecnologia.  

Dessa forma, percebe-se que, apesar da produção científica incipiente, a 

relevância da incorporação das tecnologias leves como possibilidade verdadeira de 

produzir mudanças no modo de assistência à saúde brasileira. Consecutivamente, o uso 

de tecnologias leves, descritas nesse artigo, devem estar inseridas em todos os momentos 

em que o usuário e a família se encontrem nas unidades básicas de saúde, pois esta acaba 

se configurando como um espaço de convivência diária para o usuário na medida em que 

a construção do vínculo se estabelece, por meio do acolhimento advindo da equipe de 

saúde. 

Porém, uma vasta heterogeneidade metodológica dos estudos e as distintas 

percepções quanto ao impacto das tecnologias leves no processo de trabalho dos 

profissionais da saúde, dificultam a análise dos resultados disponíveis.  

Deste modo, faz-se necessário também o desenvolvimento de pesquisas que 

possibilitem a diminuição das diferenças metodológicas.  
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CAPÍTULO X 

OCORRÊNCIA DE LISTERIA MONOCYTOGENES EM QUEIJO COALHO E 

MINAS FRESCAL NO BRASIL: SUA IMPORTÂNCIA E PREVENÇÃO  

 

Camila de Melo Cesarino Matias45; Alfredo Tavares Fernandez46. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.13-10 

 

RESUMO: Até recentemente pouco conhecida ou estudada, a Listeria monocytogenes 

vem destacando-se ultimamente dentre os patógenos causadores de doenças transmitidas 

pelo queijo. Esta bactéria que causa aborto e encefalite, entre outras patogenias, com 

consequências bastante graves principalmente em imunocomprometidos, é transmitida 

por queijos moles curados, não pasteurizados que tenham sido contaminados por ela. No 

Brasil, os queijos Minas frescal e queijos Coalho são os mais presentes na dieta da 

população e consequentemente são os que apresentam maior risco. O objetivo deste 

trabalho foi mostrar uma revisão bibliográfica a partir da contaminação de queijos Minas 

frescal e Coalho por Listeria monocitogenes no Brasil, demonstrar seus métodos de 

prevenção, embora existam poucos trabalhos a respeito deste assunto. 

PALAVRAS-CHAVE: Listeria monocytogenes. Produtos Lácteos. Contaminação. 

Prevenção. 

 

 

EPISODES OF LISTERIA MONOCYTOGENS IN MINAS FRESCAL AND 

COALHO CHEESE IN BRAZIL: IMPORTANCE AND PREVENTION 

 

ABSTRACT: Although until a little while ago, Listeria monocytogenes has been little 

known or studied, it has recently become an outstanding contaminant among those 

responsible for diseases transmitted by cheese ingestion. This bacteria that causes 

encephalitis and miscarriage, affects especially the immunosuppressed patients and it is 

transmitted by cured, non-pasteurized soft cheese that has been contaminated by it. In 

Brazil, the cheeses Minas frescal and Coalho are the most consumed ones, consequently 

those are the kinds that present the major risks of contamination. This work has as goal 

to show a bibliographic revision from contamination of the Minas frescal cheese and 

Coalho cheese in Brazil, demonstrating methods for its prevention as far as there are very 

few works about the subject.  

KEYWORDS: Listeria monocytogenes. Dairy Products. Contamination. Prevention. 

 

INTRODUÇÃO 

A Listeriose é uma doença grave, de origem alimentar emergente; muito embora 

não seja considerada nova, é pouco conhecida. Sua mortalidade atinge principalmente 
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pessoas imunocomprometidas e mulheres gestantes, causando aborto, meningoencefalite 

e hidrocefalia. Sua transmissão está relacionada ao consumo de alimentos contaminados, 

principalmente os queijos e produtos lácteos não submetidos à pasteurização e àqueles 

manipulados sem higiene. Transmitida pela bactéria Listeria monocytogenes, que tem 

preferência por queijos de pasta moles e crus fabricados a partir de leite não pasteurizado, 

pertencente à subdivisão Clostridium, com sete espécies conhecidas sendo que a L. 

monocytogenes pode causar doenças para o ser humano e a L. ivanovii para os animais. 

No Brasil os dois tipos mais consumidos de queijo são o Queijo Coalho e o Minas 

frescal, sendo o primeiro o tipo mais consumido na Região Nordeste do Brasil, fazendo 

parte da dieta da população local. Devido às condições inadequadas de obtenção do leite 

e às precárias condições de processamento nas pequenas queijarias nordestinas este queijo 

apresenta alto grau de contaminação, causando perigos à saúde daqueles que o 

consomem. O queijo Minas frescal possui sabor agradável, alto teor de umidade, sendo 

um produto perecível, que apresenta curta vida de prateleira, mesmo em condições 

adequadas de refrigeração, sendo assim bastante incriminado em surtos de Listeriose. A 

L. monocytogenes possui capacidade de multiplicação em temperaturas de refrigeração e 

ambientes com alto teor de umidade, explicando sua preferência pelo queijo Minas 

frescal.  O objetivo deste trabalho foi relatar a importância da L. monocytogenes para a 

saúde do consumidor de Queijos Coalho e Minas frescal, os meios em que ela sobrevive 

e como preveni-la, uma vez que é a causadora de uma doença ainda pouco relatada no 

Brasil. Para isso foi realizada uma pesquisa nos períodos de junho a novembro de 2012 

através de artigos científicos e dados obtidos em sites especializados. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

HISTÓRICO 

 A Listeria monocytogenes foi observada em feridas de pacientes provavelmente 

em 1891. A primeira observação de Listeria em animais coube a Hülphers em 1911 que 

isolou uma bactéria de focos necróticos em fígado de coelhos a que denominou de 

Bacillus hepatis (SEELIGER, 1984). Quinze anos mais tarde, em 1926, no biotério do 

laboratório da Universidade de Cambridge, Murray et. al realizaram a primeira 

visualização do que era um bastonete gram positivo e a descreveram como uma infecção 
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espontânea ocorrida entre coelhos e cobaias, denominaram-na como Bacterium 

monocytogenes, em virtude de a infecção ser caracterizada por uma monocitose 

(SALAMANO et. al, 2005). Monocitose significa um aumento de monócitos circulantes 

normalmente associados a doenças crônicas (KERR, 2003). Pirie (1927) isolou do fígado 

de roedores na África do Sul uma bactéria que recebeu o nome de Listerella hepatolytica, 

homenageando o cientista e cirurgião britânico lorde Joseph Lister (1827-1912), que 

havia estudado a infecção séptica pós-operatória. Finalmente, em 1940 o microrganismo 

foi caracterizado de forma definitiva como Listeria monocytigenes (GRAY; 

KILLINGER, 1966; OLIVEIRA, 1993; HOFER; REIS, 2005;). Os primeiros isolamentos 

confirmados em homens foram descritos por Nylfeldt, em 1929, que isolou a bactéria de 

três pacientes com uma infecção semelhante à mononucleose. 

 

LISTERIA MONOCITOGENES 

A Listeria é uma bactéria gram positiva, não esporulada, anaeróbia facultativa, 

catalase positiva, oxidase negativa, psicotrófica e tolerante a NaCL; crescendo em 

temperaturas entre -0,4 e 50 graus Celsius, (WALKER et. al, 1987; JUNTILLA et. al, 

1988). O microrganismo possui flagelos peritriquios o que lhe confere motilidade, 

fazendo com que se dissemine com mais facilidade esses flagelos manifestam-se em 

temperaturas entre 20 e 25° Celsius, porém a 37° a produção do flagelo é marcadamente 

reduzida (PEEL et. al, 1988). Esta bactéria é amplamente encontrada em plantas, solo e 

amostras de água de superfície (WEISS; SELLIGER, 1975), sendo também encontrada 

em silagem, leite normal e de vacas contaminadas com mastite, resíduos de matadouros, 

esgotos e fezes de homens e animais contaminados (MCCARTHY, 1990). Alguns 

trabalhos relatam o isolamento da Listeria spp. Em ambientes domésticos (materiais de 

cozinha e banheiro), pescado defumado, camarão industrializado, carnes, em leite cru e 

em queijos produzidos com leites crus e pasteurizados (BEUMER, 1996; BLACKMAN; 

FRANK et. al). 

 

PATOGENIA  
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O consumo de alimentos contaminados com Listeria monocytogenes é 

reconhecido como veículo primário de transmissão da doença denominada Listeriose 

(ROCOURT; COSSART, 1997). Após a ingestão e por mecanismos ainda pouco 

estudados, o microrganismo coloniza o trato gastrointestinal e invade os tecidos (JAY, 

1993). A L. monocytogenes possui uma proteína de superfície celular, a internalina, que 

facilita sua penetração em células não fagocitárias. No interior dessas células é envolvida 

por uma membrana vesicular, dentro das vesículas, este microrganismo produz uma 

hemolisina, a listeriolisina (LLO), que junto com uma fosfolipase promove a degradação 

da membrana da vesícula, liberando o microrganismo para o citoplasma celular onde 

ocorre o processo da multiplicação da L. monocytogenes. Através de células 

macrofágicas, a L. monocytogenes alcança os vasos linfáticos, linfonodos mesentéricos e 

corrente sanguíneos, sendo então disseminada para outros tecidos e órgãos, 

caracterizando um quadro de Listeriose clínica (BHUNIA, 1997; CZUPRINSKI, 1994). 

Em gestantes, os sintomas mais frequentes da doença assemelham-se a uma gripe 

acompanhada de febre, mialgia e cefaléia. As consequências mais graves são visualizadas 

em fetos, causando morte fetal, septicemia grave, meningite e aborto. Em adultos, homens 

e mulheres não grávidas, pode ocorrer frequentemente meningite ou meningoencefalite. 

 

ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS 

 Além de sua microbiota, ou seja, sua flora bacteriana natural, o leite pode conter 

contaminações oriundas do úbere, pelos e fezes dos próprios animais; do homem 

(ordenhador), dos utensílios e equipamentos. No Brasil, onde a produção de leite é 

realizada em pequenas propriedades leiteiras, a produtividade média por vaca é 

extremamente baixa, se comparada com o cenário leiteiro mundial. Além disso, a baixa 

qualidade do leite é majoritária (CHAPAVAL; PIERKARSKI, 2000). Segundo Morais 

(1995), a fabricação do Queijo Coalho se divide em duas realidades distintas: alguns 

produtores utilizando altas tecnologias de primeiro mundo e a outra realidade na qual se 

encaixam a grande maioria de produtores do nordeste, recorrendo a métodos e práticas 

arcaicas. É importante que isto seja mencionado, pois diversos trabalhos descrevem a 

relação entre o grau de higiene na obtenção do leite e a microbiota nele contida na fonte 

de sua produção. Associa-se à falta de cuidados no processo de ordenha, tais como: 
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animais sem higiene com os úberes sem serem lavados, baldes e utensílios não 

higienizados, falta de limpeza do ordenhador que não lava as mãos, os tipos de balde 

utilizado, além disto, não é feito o descarte dos três primeiros jatos de leite, ou filtração 

em panos esterilizados, entre outros fatores de risco (BUSANI; OLIVEIRA, 1989; 

PINHEIRO; MOSQUIM, 1995; MORAIS, 1995; VERAS et. al, 2002). Em pesquisa 

realizada no Estado do Ceará foram avaliadas 43 amostras de queijo Coalho produzido 

em cinco microrregiões daquele estado, sendo a Listeria encontrada em 6,9% dos casos 

com confirmação de Listeria monocitogenes em 2,3%, além de fungos, leveduras, E. Coli, 

Estafilococos Coagulase positiva e Salmonella. Chegando-se à conclusão de que as 

amostras de Queijos Coalho provenientes dessas cinco microrregiões não apresentam 

segurança alimentar para o consumidor (BORGES et. al, 2003). No Estado de 

Pernambuco foram visitadas dez microempresas produtoras de leite e derivados com 

objetivo de acompanhar e avaliar a cadeia produtiva, em especial a do queijo de Coalho; 

das 23 amostras coletadas aleatoriamente, 100% eram impróprias para o consumo 

humano (ESCOBAR et. al, 2001). 

 

DIAGNÓSTICO DE LISTERIOSE 

A Listeriose causada pela bactéria Listeria monocytogenes apresenta-se com 

distribuição mundial, aparecendo com mais frequência em climas tropicais e temperados, 

como é o caso do Brasil (JEYASEKARAN et. al, 1996). Pode ocorrer em todas as 

espécies de animais domésticos, sendo mais comum, em coelhos, aves e ruminantes 

(CORREA, 1992). Nos indivíduos susceptíveis, demonstram-se altas taxas de 

contaminação por L. monocytogenes.  

A contaminação pode ocorrer em cada etapa da produção de alimentos, iniciando-

se na matéria prima e ocorrendo até a obtenção do produto final (DEDIOL et. al, 2002). 

Os testes bioquímicos podem apresentar alguma variabilidade em razão dos fatores 

ambientais sobre a expressão gênica, baixos poderes discriminatórios em microrganismos 

com pouca variabilidade genética como é o caso da Listeria e o risco de interpretações 

errôneas quando se utiliza um número limitado de testes (GANDRA et. al, 2008). A 

necessidade de vários dias e até mesmo semanas para que resultados sejam obtidos é um 

problema importante (ROONEY et. al, 2004). O diagnóstico convencional de Listeria 
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tem sido através de diversos caldos seletivos de enriquecimento e ágares disponíveis para 

a recuperação e multiplicação de L. Monocytogenes, a partir de espécimes ambientais e 

alimentos. Além disso, são realizados diversos testes bioquímicos para a classificação 

taxonômica dos isolados e confirmação do gênero para a identificação da espécie visto 

que a mais patogênica para o homem é a espécie L. monocytogenes. No mercado há uma 

grande variedade de kits para realizar testes bioquímicos a partir de culturas puras, 

tornando a identificação simples e rápida (REVOLLEDO; FERREIRA, 2009). Uma 

técnica muito utilizada é a de enriquecimento a frio que é baseada na taxa de recuperação 

da bactéria a 4° Celsius, visto que é uma bactéria psicrófila, isto é, tem afinidade por 

baixas temperaturas; porém o longo período de incubação para o desenvolvimento da 

bactéria por essa técnica tem sido sua principal desvantagem especialmente em situações 

de surto onde um diagnóstico rápido se faz necessário, o que veio a estimular a utilização 

de testes antimicrobianos com meios seletivos. O meio para enriquecimento deve 

considerar o tipo da amostra em teste, a qualidade e quantidade do agente possivelmente 

presente e o tipo de microbiota acompanhante, ou seja, os meios de cultura podem variar 

de acordo com a natureza da amostra analisada. O diagnóstico de Listeria monocytogenes 

inicia-se com a obtenção de fezes, medula óssea, sangue e cérebro provenientes dos 

animais ou presentes no meio ambiente. Os meios de cultura mais utilizados são: 

ALOagar, BCM L.monocytogene. CHROMagar, Agar PALCAM, Agar Oxford, Agar 

sangue, Agar sangue com telurito de potássio 0,05% (NORTON et. al, 2000). Os testes 

bioquímicos mais utilizados são: não redução de nitrato, fermentação de açúcar xilose 

negativa, ribose negativa entre outros (REISSIBRODT, 2004). As indústrias de alimentos 

necessitam de metodologias rápidas e sensíveis para monitorar a incidência de 

L.monocytogenes, principalmente pelo fato dos métodos convencionais de isolamento e 

identificação demandarem muito tempo e de serem muito trabalhosas o que muitas vezes 

pode levar semanas de enriquecimento e de cultivos em meios seletivos, dificultando um 

controle epidemiológico (REVOLLEDO; FERREIRA, 2009). Nas últimas décadas, o 

método de PCR (reação em cadeia de polimerase) possibilita a ampliação de diversas 

sequenciais de DNA, contribuindo para a detecção do gênero Listeria e confirmação de 

espécies patogênicas e tem sido muito utilizado na ampliação de conhecimentos sobre as 

características moleculares deste microrganismo (BUBERT, 1999). 
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LISTERIOSE HUMANA 

No Homem a Listeriose apresenta-se como infecção oportunista com 

manifestações severas, sendo de maior gravidade em mulheres grávidas, seus fetos 

recém-nascidos, idosos e adultos imunodeprimidos cuja resistência à doença é baixa, a 

exemplo de portadores de HIV e pacientes transplantados. As manifestações clínicas 

dependerão da imunidade e também da porta de entrada no organismo (LORBER, 1990). 

A porta de entrada pode ser por via oral, ocular, respiratória e urogenital (GANHAM; 

COLLINS, 1991; MC LAUCHLIN; LOW, 1994; BETRIU et. al, 2001). A forma invasiva 

da Listeriose pode apresentar um longo período de incubação (mais de três meses) e um 

quadro de sintomas bastante variado e de elevada gravidade, levando a sintomas tais 

como: septicemia, encefalite, meningite, conjuntivite, infecção cutânea, endocardite, 

hepatite, aborto, parto prematuro, osteomielite, peritonite, infecção pleural e pneumonia 

(ONYEMELUKWE et al., 1983; ROCOURT; COSSART, 1997; FDA/USDA, 2001). 

Em pessoas saudáveis a infecção pode dar origem a uma meningite atípica, embora o 

paciente apresente com maior frequência, sintomas pseudo-gripais (ROCOURT; 

COSSART, 1997), passando a portador assintomático. Embora só recentemente 

reconhecido, também pode ocorrer um quadro clínico gastroentérico causado por 

L.monocytogenes (ROCOURT, COSSART; 1997; SALAMINA et .al; 1996; AURELI et. 

al; 2000). Esta forma de Listeriose de menor gravidade é por vezes designada por 

gastroenterite listerial ou como listeriose não invasiva (FDA/USDA, 2001) e manifesta-

se por diarreia, cefaleia, dores abdominais, arrepios, náuseas, vômito, fadiga e mialgias. 

Embora a presença de L.monocitogenes nas fezes de populações de adultos saudáveis seja 

frequente, desconhece-se a relação que este fato possa ter com o período de incubação ou 

com a ocorrência da forma invasiva da doença. Um diagnóstico precoce aliado a 

tratamentos apropriados podem aumentar a taxa de sobrevivência e no caso de mulheres 

grávidas pode minimizar as complicações de saúde para o feto, já que a maioria das 

estirpes de L.monocytogenes é sensível aos antibióticos habitualmente administrados 

(MC LAUCHLIN et. al, 1991). No entanto, nos últimos anos tem-se encontrado estirpes 

resistentes a múltiplos antibióticos (SMITH, 1999). Os casos de Listeriose cutânea, 

conjuntivite e Listeriose pneumônica têm sido verificados em indivíduos que entram em 
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contato direto com animais infectados. Entretanto, considera-se que a principal via de 

transmissão da Listeriose sejam os alimentos contaminados (HOF et. al, 1994). 

 

OCORRÊNCIA DE LISTERIOSE NO BRASIL  

De um total de 3112 amostras de Listeria spp. provenientes de regiões diferentes 

do Brasil e que foram estocadas durante vinte e seis anos consecutivos (1971-1997), de 

diferentes origens (solo, efluente de indústria de embutidos, carcaças de frango, carne e 

queijos Hofer et al. (2000) identificou Listeria innocua como a mais prevalente (72,9%). 

A porcentagem de L. monocytogenes encontrada foi de 24,8% e o sorotipo 4b foi o mais 

presente (45,4%); esta informação é preocupante devido ao fato de que 95% das infecções 

humanas pertencerem aos sorotipos 1/2 e 4b, que são sorotipos presentes principalmente 

em produtos lácteos e amostras de animais principalmente em vacas saudáveis. Alguns 

relatos sobre a ocorrência de Listeriose no homem têm sido feitos no Brasil. No período 

de abril a dezembro de 1985 foram observados cinco casos de Listeriose em 

transplantados renais de um hospital de São Paulo. A maior prevalência nesses casos foi 

de L. monocytogenes do sorotipo 4b (HOFER et. al, 1999). Também no Estado de São 

Paulo foram relatados dois casos de peritonite bacteriana espontânea por L. 

monocytogenes em pacientes com cirrose (TOYOSHIMA et. al, 2006). 

Um outro estudo feito pelo Inmetro em queijo Minas frescal e padrão de vários 

estados do Brasil, tendo suas informações divulgadas em abril de 2006, revelou não 

conformidade, pois 33% das marcas que tiveram amostras analisadas não atenderam aos 

padrões da legislação, ou seja, apresentaram contaminação com bactérias potencialmente 

patogênicas. Uma das marcas analisadas (5%) mostrou contaminação por L. 

Moncytogenes (INMETRO, 2006). Em um estudo realizado entre 2000 e 2009, onde 

foram analisadas 3428 amostras de queijo, a ocorrência variou de zero a 48,3% no período 

analisado e das 3428 amostras de queijo, 111 (3,24%) foram positivas para L. 

monocytogenes (ALISSON et. al, 2010). Borges et. al, avaliaram 275 amostras obtidas 

em uma indústria de laticínios na região metropolitana de Fortaleza, CE, entre maio e 

outubro de 2004, incluindo leites cru e pasteurizado, coalhada, queijos, superfícies de 

equipamentos, utensílios e ar ambiente. Dentre os isolados obtidos, 18 provenientes de 
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amostras de superfície foram caracterizados para Listeria sp, sendo três confirmadas 

como L.monocytogenes. 

 

MÉTODOS DE CONTROLE DA LISTERIOSE 

A Listeria monocytogenes é uma bactéria de difícil controle em estabelecimentos 

de processamento alimentar, o ambiente úmido de refrigeração fornece condições 

favoráveis à sobrevivência e ao seu crescimento, o organismo adere às superfícies de 

contato com alimentos e sobrevive em biofilmes, o que impede sua remoção mediante 

limpeza e desinfecção; as matérias primas são frequentemente infectadas com L. 

monocytogenes, assegurando a reintrodução constante do organismo no ambiente de 

processamento. Durante o processo, os produtos passam por vários equipamentos, 

funcionários, soluções e água de lavagem e frequentemente entram em contato com 

outros produtos do mesmo lote de produção (GARLAND, 1995). Manuseamentos 

abusivos durante a distribuição e pelo consumidor podem tornar o produto perigoso para 

consumo. No entanto, de forma a garantir a produção de alimentos sem L. 

monocytogenes, qualquer possibilidade de contaminação cruzada deve ser controlada 

(GILBERT, 1995). Em linhas gerais pode-se dizer que além de educação e formação são 

três as medidas principais a serem tomadas no sentido de garantir um alimento seguro: 

● Inspeção e regulamentação - A inspeção de infraestruturas por órgãos de 

fiscalização, tais como MAPA e ANVISA, observando práticas de higiene, verificação 

de adesão a leis, embora importantes não são suficientes para controle da Listeria, pois 

não discriminam fatores importantes no controle do crescimento, morte e sobrevivência 

da Listeria numa unidade de processamento específica (GRAU, 1995); 

● Análise do produto final – Embora importante, a análise microbiológica do 

produto final possui limitações tais como: amostragem, resultado não imediato, natureza 

retrospectiva do resultado que indica possivelmente a presença de um perigo, mas não 

identifica ou controla a causa do problema (GRAU, 1995); 

● Aplicação de sistemas de APPCC - Um ponto crítico de controle pode-se 

definir como um ponto passo do processo, onde se pode prevenir, eliminar ou reduzir um 

determinado perigo (de natureza química, física ou microbiológica) e a adesão de “Boas 
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Práticas de Manipulação” poderia permitir redução do número de contaminações. A 

aplicabilidade em um nível zero de tolerância (ausência em 25g) tem sido debatida 

internacionalmente e é fundamentada pelo fato de a Listeria ser um patógeno alimentar e 

uma vez que não se conhece a sua dose mínima de infecção, sua presença não deve ser 

permitida em alimentos onde ela possa ser considerada um perigo, ou seja, na maioria 

dos alimentos prontos a comer, caso do queijo coalho e queijo Minas frescal. O principal 

argumento para uma tolerância maior que zero seria a evidência de que muitos alimentos 

com níveis baixos de Listeria são ingeridos sem qualquer efeito nocivo e que a bactéria 

só seria nociva em imunossuprimidos. Os Estados Unidos estabeleceram nível zero de 

tolerância para L. monocytogenes, assim como o Brasil. Esta política tem bases 

científicas: o organismo causa doenças em humanos, consegue crescer a temperaturas de 

refrigeração e sua dose mínima é desconhecida (RODRIGUES et. al, 1995). 

A adição de probióticos em queijos e a acidificação direta utilizando ácido láctico, 

foram estudadas em diversos experimentos com a finalidade de verificar melhorias na 

qualidade microbiológica, físico química e sensorial dos queijos (CALIL et. al, 2010). 

Lourenço Neto (1998) estudou alternativas para melhorar a qualidade do queijo Minas 

frescal e concluiu que o emprego de culturas termofílicas compostas de L. acidophilus, 

Bifidobacterium bifidus e Streptococcos salivarius subsp Termophilus proporcionam 

queijos com composição similar àqueles produzidos com ácido láctico, porém o queijo 

com a adição de bactérias probióticas apresenta maior controle da microbiota 

contaminante do queijo, devido à competição pelo substrato com as bactérias patogênicas. 

Isoladamente, “Vigilância Sanitária”, “Boas Práticas de Fabricação”, “Aplicação 

de APPCC”, a adição de probióticos não funcionam, devendo-se sempre utilizar essas 

medidas em conjunto, para, caso não se elimine completamente, reduz-se 

significativamente os índices de Listeria monocytogenes. Além disso, deve-se procurar 

viabilizar para pequenos produtores a execução de medidas preventivas, dando-lhes 

condições de executá-las, educando-os, fornecendo incentivos fiscais para produtores 

idôneos, ajuda financeira e estímulo a cooperativas que promovam melhorias na produção 

do queijo Minas frescal e Queijo Coalho. 
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CONCLUSÃO  

A Listeria monocytogenes aparece em quantidades menores nos alimentos, porém 

isso provavelmente se deve à dificuldade de métodos diagnósticos apropriados para sua 

detecção. Poucos trabalhos tratam de sua prevenção e tratamento e, visto que apesar de 

ainda pouco detectada, tem uma grande importância na segurança alimentar, 

principalmente em pacientes grávidas e imunossuprimidos que venham a consumir queijo 

minas frescal e coalho, este assunto deveria ser mais abordado. Chega-se também à 

conclusão que apesar de serem bastante consumidos os Queijos Minas frescal e Coalho 

deveriam sofrer melhores práticas de fabricação e inspeção, considerando-se que em 

alguns lugares a contaminação por diversos microrganismos, incluindo a Listeria chegou 

a 100%. Conclui-se ainda que a qualidade da matéria prima seja essencial para uma 

prevenção adequada da Listeria, já que a contaminação pode ocorrer desde a obtenção do 

leite até a conservação em ambiente inadequado, e que a adição de bactérias lácticas na 

fabricação desses queijos pode ser um importante meio de prevenção de Listeria 

monocytogenes. 
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CAPÍTULO XI 

PSICOLOGIA POSITIVA: ATRIBUIÇÕES PARA O BEM-ESTAR NO 

AMBIENTE DE TRABALHO 

 

André Rômulo da Silva Diniz47; Eva Vilma Pontes Martins48; 

Janice Maria Lopes de Souza49; Karla Janilee de Souza Penha50; 

Laiane Araujo Souto51; Mariana Oliveira Arruda52. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.13-11 

 

RESUMO: A Psicologia Positiva na atualidade é considerada uma ciência consolidada, 

pois há vários achados que demonstram a sua eficácia e possíveis intervenções em prol 

da saúde e do bem-estar dos indivíduos. Dessa forma, a partir deste estudo questiona-se: 

Qual a influência da Psicologia Positiva na promoção do bem-estar no ambiente de 

trabalho? O estudo tem como objetivo primário identificar a importância da Psicologia 

Positiva na promoção do bem-estar no ambiente de trabalho e como objetivos secundários 

abordar o conceito de Psicologia Positiva, descrever as vantagens na utilização da 

Psicologia Positiva durante as atividades ocupacionais e identificar através das literaturas 

quais os principais desafios enfrentados no ambiente de trabalho que podem interferir no 

bem-estar do indivíduo. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com o 

levantamento bibliográficos através da busca eletrônica em bases de SCIELO (Scientific 

Electronic Library Online), LILACS (Índice   de Literatura Científica), no período de 

janeiro de 2015 a julho de 2020. Verificou-se que os diversos autores apontados no 

decorrer dos resultados mostram grandes vantagens na utilização da Psicologia Positiva 

durante as atividades ocupacionais e os desafios enfrentados no ambiente de trabalho, 

interferindo no bem-estar do indivíduo. É possível afirmar que houve uma preocupação 

com o bem-estar no ambiente de trabalho, tornando assim um contexto organizacional, 

identificado por suas consequências na qualidade de vida do trabalhador.  

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Positiva. Bem-estar no trabalho. Psicologia 

organizacional do trabalho. 
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POSITIVE PSYCHOLOGY: ATTRIBUTIONS FOR WELL-BEING IN THE 

WORKPLACE 

ABSTRACT: Currently, Positive Psychology is considered a consolidated science, as 

there are several findings that demonstrate its effectiveness and possible interventions in 

favor of the health and well-being of individuals. Thus, from this study the question is: 

What is the influence of Positive Psychology in promoting well-being in the work 

environment? The study has as primary objective to identify the importance of Positive 

Psychology in promoting well-being in the work environment and as secondary 

objectives to address the concept of Positive Psychology, describe the advantages of using 

Positive Psychology during occupational activities and identify through the literature 

what are the main challenges faced in the work environment that can interfere with the 

individual's well-being. This is an integrative literature review, with bibliographic survey 

through electronic search in SCIELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS 

(Scientific Literature Index) databases, from January 2015 to July 2020. it appears that 

the various authors mentioned in the course of the results show great advantages in the 

use of Positive Psychology during occupational activities and the challenges faced in the 

work environment, interfering with the individual's well-being. It is possible to affirm 

that there was a concern with the well-being in the work environment, thus making it an 

organizational context, identified by its consequences on the worker's quality of life. 

KEYWORDS: Positive Psychology. Well-being at work. Organizational psychology of 

work. 

 

INTRODUÇÃO 

A Psicologia Positiva na atualidade é considerada uma ciência consolidada, pois 

há vários achados que demonstram a sua eficácia e possíveis intervenções em prol da 

saúde e do bem-estar dos indivíduos. Neste sentido, este modelo de sistematização 

realizado através da psicologia fez com que diferentes conceitos ganhassem o seu espaço 

no campo científico (REPPOLD, 2019, p.334). 

Evidencia-se que as demandas e desafios diários na jornada de trabalho podem 

proporcionar tanto crescimento pessoal como as possíveis promoções futuras. Já a falta 

de demandas, desorganização e indecisões durante as atividades ocupacionais pode levar 

ao trabalhador um estado de desmotivação, diminuição de aprendizagem e perda gradual 

de habilidades adquiridas, gerando várias dificuldades e a monotonia no trabalho 

(VASQUEZ et al., 2019, p. 373). 

Neste sentido, os obstáculos laborais diários podem frustrar os indivíduos durante 

as atividades ocupacionais, dificultando o crescimento pessoal, a aprendizagem ou o 

alcance de metas. Porém, evidencia-se que os aspectos positivos dos profissionais e suas 
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respectivas instituições devem promover a promoção de uma qualidade de vida integral 

e prevenir psicopatologias provindas de atividades diárias no campo de trabalho, pois, é 

importante mencionar que a abordagem psicológica é realizada com o objetivo de reduzir 

os sofrimentos laborais, promover virtudes e potencialidades humanas (ZANON et al., 

2020, p.02). 

Com isso, a Psicologia Positiva é aplicada para identificar os possíveis pontos 

fortes dos profissionais e promover o funcionamento positivo durante a jornada de 

trabalho. Dessa forma, essa prática está direcionada para a identificação e compreensão 

das qualidades dos indivíduos, considerando intervenções diárias para que as pessoas 

tenham uma vida mais feliz e mais produtiva no campo de trabalho (REPPOLD; 

GURGEL; SCHIAVON, 2015, p. 276). 

Já Pires, Nunes & Nunes (2017, p. 289) mencionam que o objetivo da Psicologia 

Positiva é ajudar os indivíduos que, durante as atividades ocupacionais, atinjam um ótimo 

nível de funcionamento, tornando as atividades diárias bem vividas e aproveitadas. Por 

isso, considera-se que os fatores trabalhados na Psicologia Positiva são os aspectos que 

envolvam a qualidade de vida, esperança, bem-estar, planejamento e autoeficácia. 

Sendo assim, é relevante a conscientização do profissional psicólogo sobre a 

utilização da Psicologia Positiva com os profissionais inseridos, para aprimorar a 

qualidade de seus serviços, desempenhando o seu papel com eficiência e adequando-se o 

seu perfil, postura e atitudes à sociedade ao qual está inserido. Dessa forma, a partir deste 

estudo questiona-se: Qual a influência da Psicologia Positiva na promoção do bem-estar 

no ambiente de trabalho? 

Neste sentido, o objetivo primordial da Psicologia Positiva é criar satisfação 

benéficas a longo prazo entre os profissionais, o ambiente de trabalho e com os quais ela 

interage. Também é responsável em elaborar um conjunto de fatores que associam a 

proteção à saúde dos trabalhadores, com o objetivo de garantir o bem-estar laboral em 

sua dimensão cognitiva e a satisfação de vida. 

O motivo da realização deste estudo se dá pela importância do uso da Psicologia 

Positiva no ambiente de trabalho, pois evidencia-se que este tipo de metodologia possui 

entendimento científico sobre as forças e vivências humanas, bem como foco na 
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felicidade e nas possíveis intervenções no sentido de aliviar os desconfortos e promover 

o bem-estar. 

Portanto, o propósito deste trabalho é fazer com que exista a conscientização dos 

administradores, empresários e psicólogos para os diversos tipos de vantagens 

propiciadas pelo uso da Psicologia Positiva no ambiente de trabalho, evidenciando sobre 

as vantagens na utilização da mesma, pois é de suma importância a saúde do trabalhador, 

haja visto que, afastamentos decorrentes a problemas de saúde, representam custos 

elevados a empresa. 

Diante de um cenário dinâmico e competitivo, as práticas da Psicologia Positiva 

tornam-se fundamentais para o sucesso e perpetuação dos trabalhadores durante as suas 

atividades ocupacionais. Dessa forma, o papel deste modelo organizacional é contribuir 

na busca de ajuste no foco dos aspectos saudáveis nas atividades diárias dos 

trabalhadores. Com isso, percebe-se a psicologia voltada à cura e à reparação precisa ser 

mais bem ajustada, relacionando-se aos aspectos psicológicos que se volta ao estudo das 

qualidades e das características positivas do ser humano, pois são fatores importantes e 

merecem atenção. 

 O trabalho proposto, alcançando qualidade e profundidade necessárias, poderá 

contribuir para que os psicólogos tenham consciência e reflitam sobre a ferramenta que 

está perdendo por não saber aplicar a Psicologia Positiva nas atividades diárias dos 

funcionários envolvidos. 

Por conseguinte, este estudo torna-se relevante para contribuir com os 

conhecimentos acadêmicos, para a mensuração do pensamento crítico em relação a 

aplicação da psicologia positiva e o que a mesma representa para os profissionais da 

psicologia. Logo, nessa pesquisa pretende-se enfatizar quais as repercussões que os 

psicólogos e profissionais envolvidos sofrerão se não identificarem a importância do uso 

deste modelo organizacional. 

Dessa forma, o estudo tem como objetivo primário identificar a importância da 

Psicologia Positiva na promoção do bem-estar no ambiente de trabalho e como objetivos 

secundários abordar o conceito de Psicologia Positiva, descrever as vantagens na 

utilização da Psicologia Positiva durante as atividades ocupacionais e identificar através 
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das literaturas quais os principais desafios enfrentados no ambiente de trabalho que 

podem interferir no bem-estar do indivíduo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Considera-se que as empresas na atualidade buscam uma sustentabilidade 

empresarial através da equipe de trabalho para conseguirem uma posição no mercado 

competitivo. Com isso, é importante discutir sobre o uso da Psicologia Positiva em todos 

os profissionais inseridos, pois no Brasil, observa-se o aumento significativo de 

profissionais capacitados à medida que aumenta o poder aquisitivo da população. Dessa 

forma, a aplicação desse modelo de organização torna-se um recurso utilizado para 

identificar e nortear as ações dos profissionais, contribuindo para a construção de uma 

imagem positiva (MACHADO; GURGEL; REPPOLD, 2017, p. 120). 

Atualmente, todas as transformações ocorridas no mundo, principalmente após a 

revolução industrial, trouxeram um novo sentido para as atividades ocupacionais dos 

funcionários de forma geral. A velocidade das mudanças diárias fez com que as empresas 

e funcionários se adaptassem a uma nova realidade de mercado, cujas características 

passaram a ser elaboradas e incluídas no gerenciamento de pessoas (BASTINELLO; 

HUTZ, 2015, p. 238). 

Já Araújo, Palma e Araújo (2017, p. 3237) afirmam que esse novo modelo de 

realidade atual provoca uma série de mudanças entre os modelos tradicionais na 

psicologia, passando a exigir das empresas uma nova postura com relação às pessoas 

envolvidas, pois até́ então a organização concentrava-se somente em materiais, controle 

e manutenção da mão de obra. Neste sentido, são implementados nos Recursos Humanos 

(RH) capacitação e orientação sobre as funções ou prática de cada trabalhador, 

necessitando assim de profissionais capacitados e atuantes para atender as demandas. 

 

CONCEITOS E ATRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA POSITIVA 

Considera-se que todo o contexto teórico e epistemológico da Psicologia Positiva 

constitui um enigma durante a sua aplicação. Os estudos científicos atuais apresentam os 

aspectos positivos durante a execução deste modelo de organização e como tem crescido 
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nas últimas décadas, mesmo que alguns fatores negativos sejam recorrentes, como os 

aspectos ligados a insatisfação dos profissionais e patologias associadas (BASTINELLO; 

HUTZ, 2015, p. 238). 

Há registros que identificam sobre as teorias que comprovam a origem da 

psicologia durante a execução da jornada de trabalho. Com isso, os dados revelam que a 

preocupação inicial foi aplicada durante as atividades ocupacionais, pois é necessário 

pesquisar as formas de trabalho e as atividades laborais, relacionando-as com os aspectos 

positivos e negativos (HIRSCHELE; GOLDIN, 2020, p. 2723). 

Durante os estudos após a Segunda Guerra Mundial, a psicologia defendia alguns 

conceitos, como curar doenças mentais, tornar a vida das pessoas mais produtivas, 

identificar e desenvolver talentos. Nesse sentido, a psicologia estava voltada 

exclusivamente para o tratamento das patologias humanas. Posteriormente, passou a ser 

elaborada como uma ciência voltada tanto para os processos psicopatológicos e suas 

implicações como para os processos de reparação e cura (MAIA et. al, 2018, p. 26). 

Dessa forma, Baibich e Martinez (2015, p. 32) mencionam que o profissional ao 

aplicar a Psicologia Positiva deve identificar sobre os principais fatores que levam ao 

adoecimento durante a jornada do trabalhador, pois as patologias relacionadas aos 

transtornos de ansiedade e de humor são apontadas na literatura com escassez de 

investigações sobre os fatores de adoecimento. Também, é importante mencionar que há 

estudos publicados somente sobre a ênfase histórica da psicologia clínica, relacionada aos 

aspectos patológicos do indivíduo, e não relacionado às virtudes, qualidades e 

potencialidades do trabalhador.  

Diante deste contexto, Ribeiro e Silva (2018, p. 62) afirmam que a definição e os 

conceitos básicos da Psicologia Positiva estão caracterizados através dos aspectos 

positivos relacionados à natureza humana, com o objetivo de construir vários tipos de 

conhecimentos, evidenciando os sentimentos positivos, fatores que promovem a 

qualidade de vida, bem-estar e felicidade dos indivíduos envolvidos.  

Neste sentido, Cintra e Guerra (2017, p. 506) afirmam que: 

Durante a aplicação da Psicologia Positiva é necessário evidenciar que 

não é necessário criticar as tradicionais teorias da psicologia ou negar 

os aspectos patológicos, pois os diversos tipos de sofrimento humano e 
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os aspectos negativos de suas experiências, são características 

importantes. Por isso, para que também seja abordado o outro lado, é 

necessário que os aspectos positivos proporcionem equilíbrio na 

abordagem psicológica da experiência humana. Neste sentido, o 

objetivo principal da Psicologia Positiva é começar a catalisar algumas 

mudanças nas atividades diárias, com foco não somente nas 

preocupações ou no reparo das piores coisas da vida, mas também, nas 

qualidades positivas. 

Desse modo, os fatores que explicam a Psicologia Positiva podem ser definidos 

como um conjunto de estudos científicos que mostram sobre as experiências, qualidades 

e os aspectos positivos que envolvem o indivíduo, como também as respectivas 

potencialidades, motivações e as condições que podem contribuir de forma significativa 

para a promoção do bem-estar dos trabalhadores, grupos e instituições envolvidos 

(BRAGOTTO, 2018, p. 169). 

Existem bases científicas que comprovam sobre a relação da teoria do bem-estar 

com a Psicologia Positiva, pois através deste modelo de metodologia psicológica é 

possível identificar e orientar sobre a quantidade de fatores positivos na vida das pessoas, 

proporcionando elevação nos níveis de emoções positivas através de condutas de 

encorajamento, engajamento, objetivos, realizações, relacionamentos positivos e 

otimismo. Assim, afirma-se que quando um indivíduo está sendo incentivado, percebe-se 

que existem mais emoções positivas do que negativas, com realização de potencial 

individual (DARAÚJO et. al, 2017, p. 72). 

Neste sentido, quando os indivíduos são encorajados através da Psicologia 

Positiva são apresentados de forma fundamental, alguns domínios, como as emoções 

positivas, através dos aspectos que levam a alegria e gratidão, o engajamento positivo, 

ligados ao interesse e a curiosidade, a realização positiva que busca alcançar resultados 

significativos, o propósito positivo que contribui com a comunidade para ajudar outras 

pessoas e por fim as relações positivas identificada através das habilidades sociais e 

emocionais dos indivíduos (NORONHA; BATSTA, 2019, p. 78). 

Evidencia-se que os estudos que estão interligados aos aspectos psicológicos a 

vida saudável dos seres humanos e comunidades, têm contribuído para uma visão mais 

equilibrada e completa sobre a vivência humana. Por isso, afirma-se que a compreensão 

sobre as condições e emoções são características positivas que promovem o bem-estar 
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dos indivíduos e o desenvolvimento dos fatores que envolve o campo da Psicologia 

Positiva e que, continua, de forma significativa, avançando em relação ao 

desenvolvimento teórico, metodológico e prático (DIMAS; LOURENÇO; RABELO, 

2018, p. 199). 

Neste sentido, é importante mencionar que os locais de trabalho são de suma 

importância para o desenvolvimento dos indivíduos na sociedade, pois, através da 

aplicação da Psicologia Positiva são elaboradas intervenções que promovam o bem-estar 

de todos aqueles que participam de determinado local. Dessa forma, afirma-se que um 

dos objetivos é estudar os fundamentos psicológicos do bem-estar e da promoção da 

felicidade, relacionando as emoções positivas individuais, pontos fortes nas atividades 

diárias executadas e virtudes humanas (VASQUEZ et. al, 2017, p. 586). 

Já Sanches e Dias (2015, p.04) afirmam que essa abordagem contribui para o 

amadurecimento, realização e otimização do desempenho das pessoas, grupos e 

instituições. É notório que esse tipo de abordagem oferece um equilíbrio significativo em 

relação às teorias psicológicas predominantes, identificando que a psicologia deve 

considerar não só os defeitos apresentados pelos indivíduos, mas também suas respectivas 

qualidades. 

Durante a aplicação da Psicologia Positiva em todos os países no ano de 2000, 

houve uma insatisfação sobre a forma como a psicologia estava sendo negligenciada, foi 

então discutido sobre a escassez de trabalhos e temas voltados a psicologia. Temas estes 

que definem sobre os aspectos positivos que constituem a base das forças individuais, 

identificadas como a criatividade, esperança, encorajamento, sabedoria e felicidade 

(SILVA; FILHO, 2015, p. 1173). 

De acordo com Ribeiro e Silva (2018, p. 65), antes da Segunda Guerra Mundial, 

os aspectos que envolviam a psicologia eram constituídos tanto sobre a necessidade da 

cura das doenças mentais, como a busca de fatores que evidenciam melhorar a vida das 

pessoas, com a estimulação de talentos e superações. Com o avanço dos anos, os 

profissionais psicólogos que desenvolvem a pesquisa científica conseguiram recursos 

para o desenvolvimento de pesquisas sobre as patologias mentais, interligando a 

psicologia sobre as patologias associadas. 
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Neste sentido, a Psicologia Positiva é responsável em estudar a saúde mental e o 

bem-estar dos indivíduos, com o objetivo de investigar os fatores e as reais condições da 

promoção e desenvolvimento de emoções positivas. Também, é importante mencionar 

sobre os aspectos positivos voltados aos conhecimentos e à promoção da competência 

dos indivíduos. Para isso, é necessário que os psicólogos identifiquem os tipos de 

fortalezas e virtudes de cada indivíduo, bem como realizar uma investigação sobre os 

reais efeitos que os mesmos exercem nas vidas das pessoas e na sociedade em que estão 

inseridos (TEIXEIRA; COSTA, 2017, p. 26). 

Também é importante explanar sobre as características individuais de cada pessoa, 

como a capacidade de exercer a vocação, atitudes, habilidades, perseverança, 

originalidade e talento. Já em relação a determinados níveis mais abrangente, a Psicologia 

Positiva explora de forma eficaz todas as virtudes dos indivíduos e o acompanhamento 

das instituições que contribuem para a formação de melhores cidadãos, com foco 

principal na responsabilidade e ética no trabalho (PACICO; BASTIONELLO, 2015, p. 

55). 

 

SAÚDE DO TRABALHADOR E PSICOLOGIA POSITIVA 

Os dados estatísticos atuais evidenciam que a saúde física e psíquica do 

trabalhador é considerada um importante pilar para a construção de organizações 

saudáveis, pois, são fatores que estão relacionados com os diversos ambientes de trabalho, 

realizando assim os esforços organizados e planejados. Com o objetivo de melhorar a 

saúde dos seres humanos por meio da organização saudável das tarefas, do ambiente 

físico e psicossocial (SCORSOLINE; SANTOS, 2015, p. 661). 

O modelo organizacional denominado de Psicologia Positiva aborda sobre todos 

os aspectos positivos relacionados às experiências humanas, com o objetivo de buscar e 

compreender as qualidades que os indivíduos desenvolvem durante a realização das suas 

potencialidades, pois é importante manter a saúde física, psicológica e o bem-estar 

pessoal dos trabalhadores (REPOLD et. al, 2019, p. 336). 

Já Demo, Oliveira e Costa (2017, p. 182) afirmam que a prática da Psicologia 

Positiva está direcionada para a execução das qualidades e virtudes dos indivíduos, com 
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a intenção de orientar as pessoas a serem mais produtivas e felizes nas atividades diárias 

e no campo de trabalho, incentivando a ter uma qualidade de vida durante as atividades 

laborais. 

Nesse contexto, permite identificar quais as possíveis características ou a 

capacidade que o indivíduo tem de se recuperar das circunstâncias difíceis e utilizar meios 

de adaptação. Dessa forma, considera-se importante que as atividades ocupacionais têm 

se tornado um aspecto psicossocial na vida do indivíduo, pois ele é capaz de desenvolver 

o autoconceito na identidade do ser humano (CINTRA; GUERRA, 2017, p. 506). 

Além dos estudos que amparam a psicologia, as demais áreas das ciências 

humanas têm buscado na atualidade compreender a importância do exercício profissional 

na vida das pessoas. Pois, além da compreensão do real significado do trabalho para 

aqueles que exercem a função de trabalhador é possível a partir dos estudos da psicologia 

desenvolver perspectivas do trabalho e sua centralidade na vida das pessoas (HUTZ, 

2015, p. 45). Dessa forma, é possível identificar inúmeras mudanças sociais e 

tecnológicas no exercício do trabalho ao longo da história. Evidencia-se que a atuação da 

Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) tem desenvolvido várias transformações 

diárias nos últimos anos. Considera-se que a influência que as atividades laborais exercem 

durante as atividades diárias estão ligadas aos aspectos motivacionais, níveis de 

satisfação, bem-estar diário e sensação de felicidade (MACHADO; MATSUMOTO, 

2020, p. 55). 

Deste modo, os trabalhadores em diversas áreas possuem consequências positivas 

atribuídas aos resultados de um trabalho eficaz. Sendo assim, as pessoas que compõem a 

equipe das organizações possuem aspectos positivos relacionados ao trabalho que 

exercem nas empresas de modo geral, envolvendo também a vida cotidiana das pessoas 

e das comunidades (SILVA; BOEHS; CUGNIER, 2017, p. 4260). 

Há evidências sobre estudos desenvolvidos na psicologia, que mencionam sobre 

as organizações e as formas de trabalho, seja nas investigações relacionadas à carreira do 

profissional ou a aplicação da Psicologia Positiva, pois há dados que comprovam que o 

trabalho pode promover um estado ou sentido de realização para a pessoa que trabalha. 

Sendo assim, existem várias pesquisas em desenvolvimento no Brasil que enfatizam 
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sobre os reais fenômenos ligados à realização profissional durante as atividades laborais, 

bem como o sentimento de felicidade, satisfação, otimismo, bem-estar e outros 

(PACICO; BASTIANELLO, 2014). 

Já para Silva e Bochs (2017, p. 4260): 

O modelo de realização profissional está baseado no estabelecimento 

de metas da carreira, pois está relacionado à forma como as pessoas 

realizam os objetivos de carreira e como avaliam seus progressos em 

direção ao alcance desses objetivos. Com isso, a realização profissional 

é um processo dinâmico, com diversas avaliações no campo de 

trabalho. 

Diante disso, as atividades ocupacionais desenvolvidas na atualidade estão 

fortemente relacionadas à saúde, ao completo bem-estar, a realização profissional e a 

outros aspectos que envolvem a Psicologia Positiva pois, além de influenciar o 

trabalhador sobre a gestão de carreira, aperfeiçoamento e dedicação, são atribuídos os 

aspectos positivos ou negativos das organizações e sociedade como um todo. Também é 

importante salientar sobre as mudanças que ocorrem de forma significativa no ambiente 

de trabalho, que exigem do trabalhador diversas adaptações, como as privatizações e 

terceirização, causando alterações constantes nas atividades e competências 

(MARQUES; BORGES; REIS, 2016, p. 49). 

Essa perspectiva tem levado vários profissionais a buscarem meios de saúde e 

bem-estar no ambiente de trabalho. Contudo, novas perspectivas têm sido elaboradas e 

investigadas sobre os principais aspectos positivos do ambiente de trabalho, pois, durante 

a elaboração da Psicologia Positiva é possível reparar os desvios estruturais ou individuais 

para aquele cujo enfoque é a construção de características positivas e o entendimento das 

condições que promovem a saúde e a prosperidade humana. Com isso, os aspectos 

emocionais, as avaliações positivas dos trabalhadores e sua relação com o ambiente de 

trabalho aumentam a qualidade de vida e o desempenho durante as atividades 

ocupacionais (SANCHES; DIAS, 2015, p. 06). 

 

BEM-ESTAR E FELICIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Nas últimas décadas, foram surgindo teorias como uma forma de contrapor a 

perspectiva tradicional, envolvendo os aspectos que envolvem a Psicologia Positiva, com 
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o objetivo de investigar os aspectos do potencial humano. Esta perspectiva atual está em 

pleno processo de expansão na área da ciência psicológica, com a elaboração constante 

de estudos sobre as condições e processos que contribuem para a felicidade do indivíduo 

no campo de trabalho, visando fortalecer suas competências ao invés de corrigir 

deficiências (GARCEZ; ANTUNES; ZARIFE, 2018, p. 144). 

Neste sentido, os seres humanos na vida adulta passam boa parte do tempo se 

dedicando às atividades ocupacionais. Por esta razão, o trabalho é identificado como uma 

categoria sociológica na sociedade. É considerado um campo que se caracteriza como 

elemento essencial para a construção da identidade individual, passando a influenciar as 

pessoas a se reconhecerem e serem reconhecidas (ARAÚJO; PALMA; ARAÚJO, 2017, 

p. 3237). 

Assim, para a sobrevivência dos indivíduos, as atividades ocupacionais devem, a 

princípio, satisfazerem as necessidades básicas das pessoas. Já na perspectiva psicológica, 

o trabalho é considerado uma categoria que identifica o desenvolvimento do autoconceito 

e da autoestima, pois, existe relação entre as principais causas que levam a qualidade de 

vida no trabalho e o bem-estar laboral. Porém, são dois elementos diferentes que em 

conjunto proporcionam um sentimento de felicidade aos envolvidos (NORONHA; 

BATISTA, 2019, p. 78). 

Segundo Ferreira e Lamas (2020, p. 494):  

A teoria do bem-estar tem como base cinco elementos: emoção 

positiva, engajamento, sentido, relacionamentos positivos e realização, 

devendo ser trabalhado ainda na infância, enquanto os traços de 

personalidade estão em desenvolvimento.  

Neste sentido, uma das principais teorias sobre o tema propôs uma teoria para 

conceituar o bem-estar no trabalho baseado na concepção dos aspectos psicológico. Nesta 

perspectiva, o bem-estar durante o exercício da profissão consiste na avaliação positiva 

das várias características do trabalho e inclui vários aspectos, como os afetivos, 

motivacionais, comportamentais, cognitivos e psicossomáticos (BRAGOTTO, 2018, p. 

169). 

Com isso, o bem-estar no trabalho pode ser caracterizado como a prevalência de 

emoções positivas nas atividades ocupacionais e a percepção do indivíduo de que, no 
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campo de trabalho pode desenvolver suas habilidades, contribuindo para o alcance das 

metas e objetivos. Nesta perspectiva, o bem-estar no ambiente de trabalho inclui aspectos 

afetivos e cognitivos, englobando os pontos centrais das atividades organizacionais 

(PIRES; NUNES; NUNES, 2015, p. 289). 

Já Marques Borges e Reis (2016, p.49) afirmam que o bem-estar aplicado na 

execução do trabalho, sob a perspectiva psicológica, pode ser identificado como um 

estado mental positivo, composto por vínculos, como a satisfação no trabalho, 

envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo. Com isso, a 

satisfação nas atividades laborais se dá de acordo com percepção que o indivíduo tem 

acerca das suas funções e habilidades. 

O conceito de bem-estar está associado aos estudos da economia e relacionado ao 

significado de bem-estar material, pois a concepção transcendeu para a dimensão de bem-

estar econômico e se constituiu a partir de uma dimensão global, passando a ser 

considerado, além das condições materiais de existência, o bem-estar por meio de 

avaliações da vida como um todo, também incluindo aspectos mais subjetivos (FARSEN 

et. al, 2018, p. 34). 

Afirma-se que o princípio da base de uma organização saudável é o equilíbrio e 

alinhamento entre qualidade de vida, bem-estar, felicidade, produtividade, qualidade e 

organização. Assim, os trabalhadores que estão inseridos em uma organização saudável 

devem envolver-se diretamente no campo de trabalho com ações que promovam 

qualidade de vida e bem-estar durante a sua jornada de trabalho. Também é importante 

mencionar que o bem-estar e a felicidade são sentimentos indispensáveis e, em alguns 

casos, o emprego do bem-estar está relacionado com a avaliação da qualidade de vida e 

da felicidade (TEIXEIRA; COSTA, 2017, p. 28). 

No entanto, o trabalho pode ser entendido como um grau de identificação 

psicológica do indivíduo com suas atividades de trabalho. Com isso, o trabalho 

proporciona grandes satisfações na vida dos indivíduos e é responsável em absorver de 

forma positiva completamente a realização das atividades (SANTOS; CALDEIRA, 2015, 

p. 16). 
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Para isso, a satisfação no campo de trabalho é percebida através da percepção que 

o funcionário tem sobre as suas respectivas atividades no trabalho. Pois, ele permite que 

sejam preenchidos certos valores individuais em relação ao trabalho. Portanto, a 

satisfação dos trabalhadores tem procurado identificar quais são os reais valores em 

relação ao trabalho, e como os mesmos percebem que a organização tem preenchido esses 

valores (FERREIRA; LAMAS, 2020, p. 496). 

Com isso, Marques Borges e Reis (2016, p. 46) afirmam que foram identificados 

alguns fatores com que as empresas atuais devam se preocupar para promover uma 

satisfação no trabalho aos seus funcionários, como melhores condições de trabalho, 

recompensa justa, segurança, uso das capacidades humanas, possibilidade de 

crescimento, relacionamento interpessoal no trabalho e orientações com profissionais 

qualificados sobre o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. 

Assim, tem-se um resultado positivo em relação a satisfação do funcionário com 

a possibilidade de crescimento profissional, qualidade da supervisão dos gestores e 

empresários, sistema de compensação e segurança no trabalho. Além destes, pode-se 

dizer que o bem-estar relacionado ao trabalho abrange uma diversidade de experiências 

que incluem tanto os estados afetivos positivos, como os baixos níveis de estados afetivos 

negativos, resultando em boa saúde psicossomática e estados cognitivos como aspirações 

e julgamentos sobre a satisfação no trabalho (DIMAS; LOURENÇO; RABELO, 2018, p. 

199). 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, objetivando agrupar e avaliar 

informações a respeito da temática em estudo, tendo como ponto de partida a utilização 

de artigos primários, antecipadamente selecionados. Todo o processo metodológico 

ocorreu em 5 etapas. 

A primeira etapa foi caracterizada pela escolha do tema e elaboração da pergunta 

norteadora: “Qual a influência da psicologia positiva na promoção do bem-estar no 

ambiente de trabalho?”. 
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Na segunda etapa definiu-se os critérios de inclusão e exclusão. Nos critérios de 

inclusão foram utilizados artigos publicados entre janeiro de 2015 a julho de 2020 

relacionados à temática, nos idiomas português e inglês. Já nos critérios de exclusão 

foram descartados os artigos relacionados à temática, porém com informações 

incompletas, rasuradas, inelegíveis e, com período alheio ao definido pelo estudo. 

Na terceira etapa, fez-se o levantamento bibliográficos através da busca eletrônica 

em bases de SCIELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Índice   de 

Literatura Científica), no período de janeiro de 2015 a julho de 2020, com a utilização 

dos seguintes descritores: Psicologia Positiva, bem-estar no trabalho e psicologia 

organizacional do trabalho. 

A quarta etapa consistiu na coleta dos dados e definição das categorias. Foram 

definidas 3 categorias: A importância da Psicologia Positiva; Vantagens na utilização 

desta ferramenta durante as atividades ocupacionais e as dificuldades e desafios 

enfrentados no ambiente de trabalho que podem interferir no bem-estar do indivíduo. 

Nesta etapa, foram tomados 55 artigos que possuíam uma ou mais das 

particularidades estudadas, sendo essas tomadas separadamente. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 30 artigos, alguns estavam alheios 

ao período definido e, somente 14 atendiam aos requisitos do estudo para a construção 

dos resultados e discussão da pesquisa, que foram sistematizados por meio de 

fichamentos individuais para análise e categorizados comparativamente, visando atender 

o objetivo da proposta do estudo. 

A quinta e última etapa consistiu na análise e apresentação dos dados coletados 

com base nas categorias selecionadas, com vistas a facilitar a compreensão dos resultados.         

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi realizada uma análise detalhada dos artigos selecionados, considerando a 

relevância na organização destes, para sua posterior discussão descritiva. Foram usados 

os artigos que melhor atendiam ao enfoque em relação ao tema proposto.  



 

178 

 

Após a leitura exploratória dos mesmos, foi possível identificar a visão de diversos 

autores a respeito das três categorias definidas para discussão: a importância da Psicologia 

Positiva; vantagens na utilização desta ferramenta durante as atividades ocupacionais e 

as dificuldades e desafios enfrentados no ambiente de trabalho que podem interferir no 

bem-estar do indivíduo. 

 

IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA POSITIVA 

 

Quadro 1- Resumo dos artigos analisados sobre a importância da Psicologia Positiva 

AUTOR ANO TEMA OBJETIVO/ 

METODOLOGIA 

PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

 

PIRES; 

NUNES; 

NUNES. 

 

 

2015 

Instrumentos 

Baseados em 

Psicologia 

Positiva no 

Brasil: uma 

Revisão 

Sistemática 

Objetivo do estudo foi 

avaliar a importância e os 

fenômenos propostos pela 

Psicologia Positiva. 

 

Trata-se de uma 

revisão integrativa. 

Observou- se no estudo um 

aumento significativo na 

produção sobre a 

importância e avaliação em 

Psicologia Positiva, 

destacando-se os aspectos 

positivos durante a sua 

aplicação, como a oferta de 

qualidade de vida, resiliência 

e bem-estar. 

 

 

 

REPPOLD; 

GURGEL; 

SCHIAVON 

 

 

 

2015 

Pesquisas em 

Psicologia 

Positiva: uma 

Revisão 

Sistemática da 

Literatura 

O objeto do presente 

estudo, foi apresentar a 

importância da Psicologia 

Positiva nos estudos 

brasileiros  

 

Trata-se de uma revisão 

sistemática da literatura. 

Com os resultados percebe-

se que a aplicação da 

Psicologia Positiva no Brasil 

está em fase de expansão, 

mediante o aumento dos 

estudos publicados na 

atualidade. Porém, apesar 

dos grandes avanços 

encontrados, sobre o tema 

ainda apresenta lacunas 

importantes a serem sanadas, 

especialmente, em relação a 

importância e intervenções 

voltadas para a Psicologia 

Positiva. 

 

 

 

SANTOS; 

CALDEIRA 

 

 

 

2014 

A psicologia 

organizacional e 

do trabalho na 

contemporaneida

de: as novas 

atuações do 

psicólogo 

organizacional 

O objetivo do estudo foi 

investigar qual a 

importância e as 

possibilidades de atuação 

do psicólogo 

organizacional no mercado 

de trabalho 

contemporâneo, em relação 

a Psicologia Positiva. 

 

Trata-se de uma revisão 

sistemática da literatura. 

Considera-se que a 

Psicologia Positiva é 

utilizada na atualidade por 

psicólogos capacitados e é de 

suma importância para as 

atividades ocupacionais, 

pois, o psicólogo durante a 

sua atuação orienta os 

colaboradores como alcançar 

a produtividade, 

engajamento e habilidade 

para resolução de problemas 

e conflitos. 
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REPPOLD, 

C.T et al. 

 

 

 

2019 

 

 

 

Avanços da 

Psicologia 

Positiva no Brasil 

O objetivo do artigo é 

apresentar a importância e 

as perspectivas de como a 

Psicologia Positiva surgiu e 

como se desenvolveu no 

Brasil. 

 

Trata-se de um estudo 

descritivo. 

Observou-se que uma grande 

parte dos artigos relatam os 

avanços do campo em termos 

teóricos e técnicos. 

Destacando-se que os 

trabalhos relacionados à 

criação/adaptação de 

instrumentos próprios para 

avaliação de temas e algumas 

propostas baseadas na 

importância da Psicologia 

Positiva, principalmente nas 

áreas da saúde, da educação 

e das organizações. 
  Fonte: Diniz e Martins (2020) 

 

De acordo com os autores do quadro 1, afirma-se a importância e aplicação da 

Psicologia Positiva como uma etapa fundamental durante os aspectos que envolvem a 

qualidade de vida e bem-estar no ambiente de trabalho. Os estudos citados demonstraram 

a importância da implantação deste recurso organizacional. Neste sentido, a partir dos 

estudos analisados percebeu-se diversas publicações científicas ao longo dos anos, tendo 

em vista que o assunto tem demonstrado maior relevância entre os profissionais da 

psicologia. 

Segundo Reppold, Gurgel e Schiavon (2015, p. 276), o Brasil está passando por 

uma fase de crescimento em relação à aplicação da Psicologia Positiva, especialmente no 

que se refere à qualidade de vida e bem-estar dos profissionais no ambiente de trabalho.  

Os autores do quadro 1 apresentam ideias que corroboram entre si quanto as 

aplicações da Psicologia Positiva em vários contextos, pois é um modelo que está se 

desenvolvendo no Brasil de forma acelerada, especialmente nas áreas da saúde, nas 

organizações e na educação.  

Dessa forma, as aplicações que envolvem a Psicologia Positiva são 

fundamentadas em evidências empíricas, estabelecendo benefícios importantes com o 

objetivo de melhorar o engajamento e a satisfação no ambiente de trabalho. Considera-se 

que a atuação do psicólogo neste modelo organizacional é de suma importância para o 

bom funcionamento das atividades ocupacionais, pois este profissional orienta os 

colaboradores como alcançar os seus potenciais nas empresas, proporcionando maior 
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produtividade, engajamento e habilidade para resolução de problemas e conflitos 

(SANTOS; CALDEIRA, 2015, p. 16). 

Além disso, é importante dizer que a aplicação deste modelo organizacional pode 

proporcionar benefícios para as organizações, como por exemplo, o aumento da 

produtividade dos funcionários e os afastamentos causados pelo estresse no ambiente de 

trabalho, ocasionando consequências positivas aos trabalhadores, tanto em relação aos 

aspectos pessoais, como os profissionais, aumentando o senso de realização, motivação 

e bem-estar (REPPOLD et. al, 2019, p. 138). 

Este achado corrobora com Pires, Nunes e Nunes (2015, p. 289) ao discutirem 

sobre os aspectos que envolvem a qualidade de vida e bem-estar aplicados nas atividades 

ocupacionais, pois, a Psicologia Positiva tem como objetivo o estudo sobre o bem-estar, 

o sentimento de excelência e o ótimo funcionamento, utilizando-se como metodologia a 

ciência psicológica.  

Neste sentido, com a aplicação da Psicologia Positiva é possível identificar e 

fortalecer os sentimentos positivos nos indivíduos, nutrir o que existe de melhor nas 

pessoas, e não apenas reparar o que está errado. Consequentemente, um dos objetivos 

principais deste modelo organizacional é promover o potencial e o bem-estar humano. 

 

VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DA PSICOLOGIA POSITIVA DURANTE AS 

ATIVIDADES OCUPACIONAIS  

 

Quadro 2- Resumo dos artigos analisados sobre as vantagens na utilização da Psicologia Positiva durante as atividades 
ocupacionais 

AUTOR ANO TEMA OBJETIVO/ 

METODOLOGIA 

PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

 

 

 

VASQUES; 

MENDONÇA 

FERREIRA 

 

 

 

 

2019 

 

 

Avanços na 

Psicologia 

Positiva: 

Bem-Estar, 

Engajamento e 

Redesenho no 

Trabalho 

Esse artigo teórico visa 

demonstrar o impacto da 

Psicologia Positiva durante 

os aspectos 

organizacionais e do 

Trabalho. 

 

Trata-se de um estudo 

descritivo, de abordagem 

qualitativa. 

Os resultados evidenciam 

que a principal 

contribuição das 

vantagens sobre a 

utilização da Psicologia 

Positiva são os  

fenômenos e suas 

associações com as 

variáveis felicidade, 

proatividade e realização 

profissional. Pois, os 

estudos tradicionais sobre 
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a Psicologia Positiva 

possibilitam uma visão 

sistêmica sobre trabalho e 

organizações, tratando a 

saúde e o bem-estar como 

premissas do contexto 

laboral e o desempenho 

saudável como desfecho 

positivo das atividades 

profissionais. 

 

 

MARQUES; 

BALREIRA; 

TEMÓTIO. 

 

 

 

2018 

 

Psiquiatria 

Positiva, 

psicologia 

positiva e 

Mindfulness: uma 

visão comum 

 

O objetivo do estudo é 

rever a etiologia e os 

conceitos inerentes à 

Psicologia Positiva, Assim 

como os benefícios das 

estreitas relações com o 

conceito de bem-estar. 

 

 

Trata-se de estudo 

qualitativo. 

Observou-se que uma 

grande parte dos artigos 

relatam os benefícios 

sobre a aplicação da 

Psicologia Positiva, 

evidenciada através do 

bem-estar subjetivo, 

levando a uma mudança 

do estilo de vida, com 

orientações do psicólogo 

sobre uma alimentação 

saudável e equilibrada, à 

prática de exercício físico 

e atividades meditativas, 

com à construção de 

suporte à promoção do 

otimismo. 

 

 

FARSEN, 

T.C 

et al. 

 

 

 

2018 

Qualidade de 

vida, bem-estar-

estar e Felicidade 

no Trabalho: 

sinônimos ou 

conceitos que se 

diferenciam? 

 

O artigo tem o objetivo de 

realizar reflexões para 

compreender os aspectos 

positivos e as 

diferenciações entre a 

relação entre a Psicologia 

Positiva e a qualidade de 

vida no trabalho, bem-estar 

e felicidade no trabalho. 

Os resultados apontam 

sobre os aspectos 

positivos sobre a 

qualidade de vida 

relacionada a Psicologia 

Positiva, pois está voltada 

também a saúde física e as 

questões objetivas que 

envolvem os seres 

humanos, pois a 

promoção de bem-estar e 

da felicidade suprem as 

lacunas relacionadas as 

emoções e os sentimentos 

dos trabalhadores.  

 

 

RIBEIRO; 

SILVA 

 

 

2018 

Significados de 

Felicidade 

orientados pela 

Psicologia 

Positiva em 

Organizações e 

no Trabalho. 

 

O objetivo do presente 

artigo é apresentar o estado 

da arte a respeito de 

felicidade no trabalho, em 

especial, os significados 

que são conferidos ao 

constructo na subárea de 

conhecimento da 

Psicologia Positiva nas 

Organizações e no 

Trabalho. 

 

Revisão Integrativa 

Por meio dos estudos, 

percebeu-se o interesse 

sobre as vantagens na 

utilização da Psicologia 

Positiva. Pois, a 

construção do fenômeno 

Felicidade no Trabalho 

representa um desafio 

para psicólogos 

interessados na 

compreensão do que 

significa ser feliz no 

trabalho. Tal escassez 

representa uma 
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oportunidade para o 

desenvolvimento de 

novos estudos e 

pesquisas, com o intuito 

de descobrir, novas e 

positivas perspectivas de 

vida, para todos os 

interessados na via 

organizacional. 

 

 

 

CAMALION

TE; 

BOCCALAN

DRO. 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

Felicidade e bem-

estar na visão da 

psicologia 

positiva 

Essa pesquisa teve como 

objetivo investigar as 

vantagens durante a 

abordagem da Psicologia 

Positiva tais como: emoção 

positiva, 

engajamento, 

relacionamentos positivos, 

realização positiva e 

otimismo. 

 

Estudo Qualitativo 

Com os resultados, 

mostrou que a aplicação 

da Psicologia Positiva 

tem demonstrado a 

importância para a 

promoção de felicidade e 

bem-estar no ambiente de 

trabalho. Foi possível 

também estudar o termo 

felicidade e identificar 

como os trabalhadores 

podem ser otimistas 

durante a jornada de 

trabalho. 

 
Fonte: Diniz e Martins (2020) 

 

Os resultados apontam para as relações significativas entre as variáveis, com 

relação às vantagens da aplicação da Psicologia Positiva para a prática do trabalho nas 

organizações, voltado às atividades ocupacionais, considerando um papel importante 

durante as demandas e recursos de trabalho. 

Os autores Marques, Balreira e Temótio (2018) afirmam que a Psicologia Positiva 

começou a se destacar quando foram abordados assuntos relacionados com as 

características positivas dos indivíduos no ambiente de trabalho, pois são abordadas 

ferramentas únicas com orientações sobre a mudança do estilo de vida saudável dos 

funcionários, com atuação do psicólogo sobre uma alimentação saudável e equilibrada, à 

prática de exercício físico e atividades meditativas, com a construção de suporte e 

promoção do otimismo. 

Atualmente, já é consenso científico que as práticas clínicas que procuram 

compreender e promover o bem-estar dos indivíduos, são identificadas pelos profissionais 

psicólogos como psicopatologia, podendo cultivar o que há de melhor em cada indivíduo, 
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potenciando assim as experiências de vida positivas de forma a alcançar o bem-estar 

pleno.  

Vasquez, Mendonça e Ferreira (2019, p. 349) afirmam que a utilização da 

Psicologia Positiva aborda fenômenos e suas associações com as variáveis felicidade, 

proatividade e realização profissional. Com isso, é importante mencionar sobre os estudos 

tradicionais que envolve a Psicologia Positiva, possibilitando uma visão sistêmica sobre 

trabalho e organizações, tratando a saúde e o bem-estar como um fator importante no 

contexto laboral e o desempenho saudável nas atividades profissionais 

Já Farsen et. al, (2018, p. 33) mencionaram em seu estudo sobre os aspectos 

positivos relacionados às vantagens da aplicação da Psicologia Positiva, pois este modelo 

organizacional está voltado também para a saúde física e as questões objetivas que 

envolvem os seres humanos. Com isso, a promoção do bem-estar e da felicidade suprem 

as lacunas relacionadas às emoções e os sentimentos dos trabalhadores. 

Por isso, afirma-se que a Psicologia Positiva tem como principais objetivos a 

promoção do bem-estar, a diminuição do nível de estresse diário, o envelhecimento 

psicossocial saudável e outros. Também pretende promover o bem-estar dos indivíduos, 

a satisfação e a felicidade, bem como, prevenir as doenças mentais comuns durante a 

jornada de trabalho.  

Observa-se também na pesquisa de Ribeiro e Silva (2018, p. 61), que o fenômeno 

felicidade no trabalho representa um desafio para os profissionais psicólogos sobre a 

compreensão do que significa ser feliz no ambiente de trabalho, pois durante o exercício 

do psicólogo durante a Psicologia Positiva são trabalhados fatores psicossociais dos 

indivíduos, como resiliência, otimismo, realização pessoal e sabedoria. 

Além disso, observa-se que a literatura tem demonstrado a importância para a 

promoção de felicidade e bem-estar no ambiente de trabalho, buscando estratégias 

psicoterapêuticas associadas ao bem-estar e prevenindo a doença mental. Entre as 

estratégias estão o exercício físico, práticas meditativas, alimentação saudável e 

equilibrada (CAMALIONTE; BOCCALANDRO, 2017, p. 215). 

Com isso, é necessário que durante as atividades ocupacionais sejam 

identificados, através da Psicologia Positiva, os aspectos que envolvem a qualidade de 
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vida no trabalho e o comportamento do indivíduo durante as atividades ocupacionais, 

proporcionando a valorização profissional, comprometimento e satisfação. 

 

DIFICULDADES E DESAFIOS ENFRENTADOS NO AMBIENTE DE 

TRABALHO QUE PODEM INTERFERIR NO BEM-ESTAR DO INDIVÍDUO 

 

Quadro 3- Resumo dos artigos analisados sobre as principais dificuldades e desafios enfrentados no ambiente de 
trabalho que interferem no bem-estar do indivíduo. 

AUTOR AN

O 

TEMA OBJETIVO/ 

METODOLOGIA 

PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

 

 

 

MAIA, M.F.M 

et al. 

 

 

 

2018 

Psicologia 

positiva e o bem-

estar: estudo dos 

aspectos 

Saudáveis do 

viver 

O objetivo dessa 

pesquisa referenciar 

teoricamente através de 

revisão bibliográfica a 

psicologia positiva, o 

bem-estar subjetivo e o 

bem-estar psicológico 

 

Trata-se de uma Revisão 

de bibliografia 

Os resultados evidenciam 

que as dificuldades e 

desafios enfrentados no 

ambiente de trabalho é a 

identificação de felicidade 

nos profissionais, pois é 

uma experiência dita 

como 

multidimensional a qual é 

vital e importante na 

manutenção da saúde, 

influenciando na 

formação da resiliência e 

do bem-estar. 

 

 

ARAÚJO; 

PALMA; 

ARAÚJO 

 

 

 

2017 

Vigilância em 

Saúde Mental e 

Trabalho no 

Brasil: 

características, 

dificuldades e 

desafios 

 

Este artigo aborda as 

dificuldades e os 

desafios da Vigilância 

em Saúde Mental 

Relacionada ao 

Trabalho no Brasil. 

 

Trata-se de uma Revisão 

de bibliografia 

 

Alguns desafios na prática 

profissional que podem 

interferir no bem-estar dos 

trabalhadores, como a 

autoaceitação, autonomia, 

o crescimento pessoal, as 

habilidades, competências 

e os relacionamentos 

positivos. 

 

 

 

COUTO; 

PASCHOAL 

 

 

 

2017 

Relação entre 

ações de 

qualidade de vida 

no trabalho e 

bem-estar laboral 

O estudo teve como 

objetivo investigar o 

impacto de atividades 

organizacionais voltadas 

à saúde do trabalhador 

sobre o bem-estar no 

trabalho. 

 

Estudo Descritivo 

Observou-se que uma 

grande parte dos artigos 

relatam que um dos 

desafios no ambiente de 

trabalho são a frequência 

da participação dos 

profissionais em 

atividades como ginástica 

laboral, momentos de 

relaxamento, 

musicalização no 

trabalho.  

 

 

GOMIDE; 

SILVESTRIN; 

OLIVEIRA 

 

 

 

2015 

Bem-Estar no 

Trabalho: o 

Impacto das 

Satisfações com 

os Suportes 

Este trabalho tem por 

objetivo principal testar 

o poder da resiliência no 

trabalho na relação entre 

as satisfações com os 

O modelo proposto teve 

como referenciais os 

pressupostos da 

psicologia positiva que, a 

partir de seu advento, 
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Organizacionais e 

o Papel Mediador 

da Resiliência No 

Trabalho 

 

suportes organizacionais 

e o bem-estar no 

trabalho. 

 

Trata-se de um estudo 

transversal, descritivo. 

 

busca investigar aspectos 

positivos na estruturação e 

no desenvolvimento 

humano. Neste domínio, 

surge como desafio no 

ambiente de trabalho a 

concepção de bem-estar. 

 

 

 

CAVALCANTE

; 

SIQUEIRA; 

KUNIYOSHI 

 

 

 

 

2014 

Engajamento, 

bem-estar no 

trabalho e capital 

Psicológico: um 

estudo com 

profissionais da 

área de gestão de 

pessoas 

O presente estudo teve 

como objetivo analisar 

as dificuldades no 

ambiente de trabalho na 

relação com 

engajamento, bem-estar 

no trabalho. 

 

Estudo Descritivo 

Os resultados revelaram a 

existência de desafios no 

ambiente de trabalho entre 

engajamento e as 

dimensões de bem-estar 

no trabalho, com 

satisfação no trabalho, 

envolvimento no trabalho 

e comprometimento 

organizacional.  
Fonte: Diniz e Martins (2020) 

 

Diante desse cenário, as dificuldades e desafios enfrentados no ambiente de 

trabalho podem interferir de maneira significativa no bem-estar do indivíduo. Dessa 

forma, constituem-se alguns obstáculos durante a realização das atividades ocupacionais, 

que interferem negativamente na efetivação de outros processos, tais como a tomada de 

decisão, crescimento profissional e reconhecimentos. 

Maia et. al (2018, p. 26) afirmam que um dos desafios nas atividades ocupacionais 

é a percepção do sentimento de felicidade nos profissionais envolvidos, pois é uma 

experiência dita como um fator multidimensional e importante na manutenção da saúde, 

influenciando na formação do bem-estar. Diante disso, a promoção do bem-estar durante 

as atividades ocupacionais promove a diminuição do nível de estresse durante as 

atividades diárias. 

Já Araújo, Palma e Araújo (2017, p. 3237) fazem relação a alguns desafios na 

prática profissional que podem interferir no bem-estar dos trabalhadores, como a auto 

aceitação, como característica central na saúde mental e física de uma pessoa, a 

autonomia nas ações tomadas, o crescimento pessoal, as habilidades, competências e os 

relacionamentos positivos na jornada de trabalho. Outros fatores patológicos que 

influenciam de forma negativa no ambiente de trabalho são os casos de depressão e as 

perturbações da ansiedade, pois são doenças psíquicas identificadas pela desregulação 

emocional, influenciando na qualidade de vida e bem-estar dos envolvidos. 
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Há dados na atualidade que evidenciam sobre os trabalhadores que se envolvem 

no máximo de tarefas, resultando em sinais constantes de desgaste físico, psicológico ou 

emocional que podem levá-los à exaustão ou ao afastamento laboral. Com isso, um dos 

desafios no ambiente de trabalho são a frequência da participação dos profissionais em 

atividades como ginástica laboral, momentos de relaxamento e musicalização no trabalho 

(COUTO; PASCHOAL, 2017, p. 589). 

Já Gomide, Silvestrin e Oliveira (2015, p. 21) mencionam que o desafio no 

ambiente de trabalho está relacionado a concepção de bem-estar, pois há muitas 

evidências de patologias laborais e sua associação com sofrimento ou injúria no 

trabalhador com falta de intervalos regulares, demandas emocionais exaustivas, redução 

de recursos e repetição excessiva de tarefas.  

Dessa forma, um dos desafios no ambiente de trabalho está relacionado com o 

engajamento e as dimensões de bem-estar durante as atividades ocupacionais, com 

satisfação no trabalho, envolvimento e comprometimento organizacional, 

proporcionando assim o vigor e a absorção. Dessa forma, os empresários manifestam 

interesse crescente pelo bem-estar no trabalho de seus colaboradores, evidenciando que 

o bem-estar afeta positivamente o desempenho no trabalho (CAVALCANTE; 

SIQUEIRA; KUNIYOSHI, 2015, p. 51). 

Com isso, aspectos relacionados aos fatores enfrentados no ambiente do trabalho, 

necessitam de condições organizacionais, realização de metas e competências do 

trabalhador e elaboração de características pessoais no campo de trabalho, pois são fatores 

que podem interferir na saúde ocupacional, influenciando de forma negativa o seu 

equilíbrio psíquico. 

 

CONCLUSÃO 

Os diversos autores apontados no decorrer da discussão mostram grandes 

vantagens na utilização da Psicologia Positiva durante as atividades ocupacionais e os 

desafios enfrentados no ambiente de trabalho, interferindo no bem-estar do indivíduo. 

Dessa forma, são necessárias no cotidiano do psicólogo, a aplicação desse modelo 

organizacional. 
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Por isso, afirma-se que a Psicologia Positiva se caracteriza como tema 

relativamente novo no meio acadêmico, com a necessidade de investigar e aprofundar 

estudos, que possam esclarecer as teorias explicativas. Evidencia-se que no Brasil, existe 

um quantitativo pequeno de pesquisas sobre a Psicologia Positiva, pois não foram 

encontrados dados sobre como esses aspectos aparecem na população brasileira.  

A partir da análise e da discussão sobre a importância da Psicologia Positiva 

durante as atividades ocupacionais é possível afirmar que houve uma preocupação com o 

bem-estar no ambiente de trabalho, tornando assim um contexto organizacional, 

identificado por suas consequências na qualidade de vida do trabalhador. Por isso, afirma-

se que, durante a verificação das implicações sobre a Psicologia Positiva, foi possível 

conhecer com maior profundidade como os psicólogos podem atuar na realização deste 

processo organizacional. 

Chegou-se à afirmativa de que os conceitos para o bem-estar no trabalho presente 

nos estudos têm variado de concepções amplas e multidimensionais, que defendem os 

aspectos cognitivos, afetivos, comportamentais e físicos. Dessa forma, destaca-se que o 

modelo organizacional proposto teve como referenciais os pressupostos da Psicologia 

Positiva. que buscou investigar os aspectos positivos na estruturação e no 

desenvolvimento humano.  

Com isso, ao elaborar o presente estudo foram percebidas algumas lacunas 

referentes aos fenômenos estudados, em especial ao bem-estar durante as atividades 

ocupacionais. Nesse sentido, como sugestões para novos estudos destaca-se a realização 

de pesquisas empíricas que tenham como propósito mensurar o bem-estar no trabalho 

após a realização de intervenções que visem promover esses aspectos.  
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CAPÍTULO XII 

REINCIDÊNCIA DA FEBRE AMARELA NO BRASIL: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 
Isaquiel Machado de Oliveira53; Flávia Rodrigues de Carvalho54;  

Jean Carlos Rodrigues da Cunha55; Janice Maria Lopes de Souza56;  

Karla Janilee de Souza Penha57; Francisca das Chagas Gaspar Rocha58;  

Mariana Oliveira Arruda59. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.13-12 

 

RESUMO: A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda e de gravidade 

variável, causada por um arbovírus do gênero Flavivirus , com relevante impacto em 

saúde pública na África e nas Américas. No continente americano, dois ciclos de 

transmissão são observados: um urbano (febre amarela urbana – FAU) e outro silvestre 

(febre amarela silvestre – FAS), sendo que o urbano tem como principal vetor o Aedes 

aegypti e como principal hospedeiro o homem. No ciclo silvestre, os primatas não 

humanos (PNH) são os principais hospedeiros e os mosquitos dos gêneros Haemagogus 

e Sabethes são os vetores primários. Portanto, esse trabalho teve como objetivo realizar 

um levantamento bibliográfico acerca da febre amarela, bem como a reincidência de 

casos novos no Brasil durante os anos de 2015 a 2019. A metodologia empregada neste 

estudo foi uma revisão de literatura desenvolvida seguindo os preceitos do estudo 

exploratório sobre febre amarela, nas bases de dados PubMed, Scielo, LILACS, Google 

Acadêmico e no GDT/DEVIT/SVS/MS.  Casos humanos e epizootias em PNH foram 

recentemente registrados em uma ampla área do território nacional. Inicialmente, entre 

os anos de 2014/2015 a transmissão ocorreu na região Norte, com posterior expansão no 

sentido leste e sul do país, onde afetou prioritariamente a região Centro Oeste entre os 

anos de 2015/2016. Mais recentemente, entre os anos de 2017/2018 foi registrado o surto 

mais expressivo no Brasil, que afetou principalmente os estados da região Sudeste. Pode-

se observar que, nos últimos anos, a FA tem sido registrada além dos limites da área 
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considerada endêmica (região amazônica). A reincidência de novos casos nos últimos 

anos faz alerta sobre essa doença que foi um grande problema de saúde pública no Brasil 

no século passado, e que por vários anos foi controlada através da vacinação.  

PALAVRAS-CHAVE: Febre amarela. Epidemiologia. Reincidência de Febre Amarela. 

 

RECURRENCE OF YELLOW FEVER IN BRAZIL: A LITERATURE REVIEW 

ABSTRACT: Yellow fever (AF) is an acute febrile infectious disease of varying severity 

caused by a mosquito-borne Flavivirus arbovirus with significant public health impact in 

Africa and the Americas. In the American continent, two transmission cycles are 

observed: one urban (urban yellow fever - FAU) and another wild (yellow wild fever - 

FAS). The main urban vector is Aedes aegypti and the main host is man. While in the 

wild cycle, nonhuman primates (PNH) are the main hosts and mosquitoes of the genera 

Haemagogus and Sabethes are the primary vectors. To conduct a bibliographic survey 

about yellow fever and the recurrence of new cases in Brazil from 2015 to 2019. The 

methodology used in this study was a literature review developed following the precepts 

of the exploratory study on yellow fever, in the PubMed, SciELO, LILACS, Google 

Scholar and GDT / DEVIT / SVS / MS databases.  Human cases and epizootic diseases 

in PNH have recently been reported in a large area of the national territory. Initially, 

between 2014/2015 the transmission took place in the North region, with subsequent 

expansion in the east and south of the country, where it affected primarily the Midwest 

region between 2015/2016. More recently, between 2017/2018 was the most significant 

outbreak in Brazil, which affected mainly the states of the Southeast region. It can be 

observed that in the last years AF has been registered beyond the limits of the considered 

endemic area (Amazon region). The recurrence of new cases in recent years warns of this 

disease that was a major public health problem in Brazil in the last century, and that for 

several years was controlled through vaccination. 

KEYWORDS: Yellow fever. Epidemiology. Recurrence of Yellow Fever. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa aguda, febril, hemorrágica, não 

contagiosa, de curta duração e de gravidade variável (CAVALCANTE; TAUIL, 2017). 

É denominada uma arbovirose, pois é transmitida ao homem mediante a picada de insetos 

hematófagos da família Culicidae, em especial dos gêneros Aedes e Haemagogus 

(MONATH, 2001). 

São descritos dois padrões epidemiológicos distintos de transmissão da doença: 

um urbano e outro silvestre, que difere entre si quanto à natureza dos transmissores e dos 

hospedeiros vertebrados e o local de ocorrência. No ciclo de transmissão urbana, o 

homem é a fonte da infecção, sendo o mosquito Aedes o principal transmissor do vírus 

amarílico (SAAD; BARATA, 2016). Enquanto no ciclo silvestre, os vetores responsáveis 
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pela disseminação da doença são os Haemogogos e Sabethes (na América) e Aedes na 

(África), neste ciclo, o macaco atua como hospedeiro amplificador e o mosquito como 

reservatório do vírus (VASCONCELOS, 2003). 

O vírus da febre amarela pertence à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus, 

possui o genoma constituído de RNA de fita simples não segmentado, polaridade 

positiva, com cerca de 11 kilobases de comprimento (CABRAL, 2017). No homem, após 

a introdução do vírus amarílico na circulação pela picada do transmissor, o vírus em 

poucas horas atinge os linfonodos regionais e desaparece da circulação nas 24 horas 

seguintes. Nos linfonodos, o vírus amarílico infecta, preferencialmente, células linfoides 

e macrófagos, realizando o ciclo replicativo. Posteriormente, com a liberação das 

partículas virais pelas células, elas são levadas pelos vasos linfáticos até a corrente 

sanguínea, iniciando o período de viremia, e então, pela via hemática atingem o fígado. 

O período de viremia varia de acordo com a apresentação clínica, sendo de algumas horas 

até dois dias nas formas leves, e de cinco a sete dias nas formas mais graves. Este período 

de viremia coincide com o início do período prodrômico da enfermidade, em particular 

com a febre e constitui a fase em que o sangue humano torna-se infectante para os vetores 

não infectados (MONATH, 2001). 

De acordo com a literatura, no ano de 1685 sucedeu o primeiro caso 

epidemiológico de febre amarela no Brasil, onde o vírus teria sido transportado em 

embarcações vindo de São Tomé, na África, com escala em Santo Domingo, nas Antilhas, 

local que a enfermidade dizimava a   população, onde a primeira epidemia de FA no 

Brasil ocorreu no Recife, capital do estado de Pernambuco. Lá a  FA persistiu por mais 

ou menos dez anos e apresentou indícios raros, às vezes, aumentando na época do inverno 

(TEIXEIRA, 2001). Em Salvador, atual capital do Estado da Bahia, até meados de 1692 

foram identificados relatos da FA. Nesse período estima-se que cerca de 25 mil pessoas 

adoeceram e 900 morreram, no entanto, esta doença desapareceu no ano de 1686 

(FRANCO, 1969). Pode-se observar que por mais de um século não se encontram relatos 

a respeito da infecção amarílica no Brasil, propondo o seu desaparecimento ao menos sob 

a forma epidêmica. 

Conforme o Ministério da Saúde, pode-se afirmar que a FA silvestre é uma doença 

endêmica no Brasil (isto é, na região amazônica). Na região extra-amazônica, períodos 
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epidêmicos são registrados ocasionalmente, caracterizando a reemergência do vírus no 

país. A ocorrência do padrão temporal é sazonal, grande parte dos casos incidindo entre 

dezembro e maio, acontecendo como surtos com frequência instável. Existem algumas 

situações que são propícias para a transmissão do vírus, como: elevada densidade de 

vetores e hospedeiros primários; presença de pessoas  suscetíveis; pouca cobertura 

vacinal; altas temperaturas e pluviosidade, sendo capaz de disseminar  para além dos 

limites da área endêmica alcançando estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e do Sul 

do país, o que foi recentemente observado no estado de São Paulo, onde a doença chegou 

instalando uma epidemia na virada de 2016, ápice no final de 2017 e início de 2018, e 

posterior declínio (BRASIL, 2018).   

O Brasil vive, desde dezembro de 2016, um dos maiores surtos de FA de 

transmissão silvestre da sua história, com ocorrência em estados da região Sudeste, 

principalmente Minas Gerais e Espírito Santo, mas também no Rio de Janeiro e em São 

Paulo. Na série histórica de 2000 a 2012, no Brasil, foram confirmados 326 casos de FA 

e 156 óbitos, com letalidade média de 47,8% (CAVALCANTE; TAUIL, 2016). De 

dezembro de 2016 até a segunda quinzena de março de 2017, 448 casos e 144 óbitos 

foram confirmados no país. O Estado de Minas Gerais registrou 349 casos e 118 óbitos 

confirmados, superando os números da série histórica de 2000 a 2012, quando foram 

confirmados 101 casos e 41 óbitos no estado. Os estados do Espírito Santo e do Rio de 

Janeiro, que até então não eram considerados áreas endêmicas, registraram 93 casos 

confirmados e 22 óbitos, e 3 casos confirmados e 1 óbito, respectivamente, de dezembro 

de 2016 até março de 2017 (CAVALCANTE; TAUIL, 2017). 

Houve casos confirmados de FA em sete países (Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana Francesa, Peru e Suriname) e territórios das Américas no período entre 

janeiro de 2016 e dezembro de 2017. Nesse período, o número de casos relatados em 

humanos e em animais foi o maior crescimento visto em décadas. Esse crescimento está 

associado a aspectos de um ecossistema favorável à propagação do vírus e à não 

imunização dos moradores (GROBEK; ZAROS, 2018).  

A prevenção da febre amarela é realizada por meio da imunização e tem sido a 

grande aliada do Brasil no combate à doença. A vacina antiamarílica possibilitou o 

controle e a redução dos níveis de transmissão da doença (COTTA et al., 2017).  



 

197 

 

No Brasil, as vacinas contra FA disponíveis atualmente são de vírus vivos 

atenuados da linhagem 17DD, desenvolvidas há mais de 80 anos por passagem empírica 

em cultura de tecidos, principalmente embrião de galinha (GROBEK; ZAROS, 2018). A 

vacina utilizada pela rede pública é produzida pelo Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos Bio-Manguinhos. As condições gerais de armazenamento e manuseio 

recomendadas são:  a vacina liofilizada deve ser armazenada e mantida a 2 - 8°C; deve 

ser reconstituída imediatamente antes do uso com o diluente estéril provido pelo 

fabricante; após a reconstituição as vacinas devem permanecer refrigeradas e protegidas 

da luz solar; quantidades remanescentes devem ser descartadas em 1-6 horas após a 

reconstituição (esse tempo varia de acordo com o fabricante).  

A vacinação contra FA é realizada por três razões: para proteger populações que 

vivem em áreas sujeitas à epidemia da doença; para proteger viajantes que visitam essas 

áreas; para prevenir contaminação internacional através da minimização do risco de 

importação do vírus pelos viajantes. O Ministério da Saúde disponibiliza a vacina para 

crianças a partir de nove meses e para adultos até os 59 anos; após essa idade é 

recomendável que seja feita a avaliação médica de risco benefício (BRASIL, 2017). A 

OMS recomenda a vacinação para todas as crianças a partir dos 6 meses de idade que 

vivem ou visitam áreas endêmicas (SOUZA et al., 2019).  Diante do que foi abordado 

sobre a FA, este trabalho teve como objetivo descrever a reincidência da FA no Brasil no 

período de 2015 a 2019, por meio de uma revisão integrativa de literatura.  

 

METODOLOGIA  

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre a reincidência da 

febre amarela no Brasil.  O método de pesquisa utilizado foi uma revisão integrativa com 

uma análise profunda dos artigos relevantes ao assunto em questão, sendo composto por 

quatro etapas: escolha do tema, seleção dos artigos, análise dos dados e a escrita do artigo. 

O tema foi definido por ter grande relevância, pois a FA é um grande problema de saúde 

pública, que nos últimos anos vem afetando várias partes do Brasil.  

A seleção dos artigos foi realizada entre agosto a dezembro de 2019, para tanto 

foi utilizado textos de revistas científicas indexadas, artigos e livros, revista, e fontes 
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como: DATASUS, Ministério da Saúde e centro de informação sobre medicamentos do 

conselho regional de farmácia do estado do Paraná (CIM). A escolha dos textos baseou-

se em diferentes critérios, dos quais se destacam a temática abordada, motivação pela 

leitura, textos publicados em revistas científicas, teses e dissertações. Os critérios de 

inclusão dos artigos foram: textos completos em revistas da área da saúde através do 

acesso on-line nas bases de dados PubMed, SciELO, Google Acadêmico e 

GDT/DEVIT/SVS/MS, nos idiomas português e inglês, publicados entre os anos de 2015 

a 2019. Os seguintes descritores foram aplicados: Febre amarela, Epidemiologia da FA, 

Reincidência de Febre Amarela. 

Para a escolha dos dados retirados dos artigos selecionados, tomou-se precauções 

quanto ao desenvolvimento do trabalho e aspectos relativos ao período de duração e 

publicação do estudo, autoria, local de publicação, título, objetivo, metodologia, resultado 

e discussão. A pesquisa seguiu com a leitura exploratória do material total escolhido, de 

maneira objetiva e rápida com a intenção de examinar se a obra consultada era de 

relevância para o trabalho. Prosseguiu com uma leitura mais aprofundada da parte que 

realmente é de interesse para o tema. Logo em seguida, realizou-se a análise dos dados 

buscando estabelecer uma melhor compreensão e ampliar o conhecimento sobre o tema 

proposto e finalizou-se com a escrita do artigo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas últimas décadas a febre amarela tem sido registrada além dos limites da área 

considerada endêmica (região amazônica). Ao mesmo tempo, a observação de um padrão 

sazonal de ocorrência de casos humanos a partir da análise da série histórica deu suporte 

à adoção da vigilância baseada na sazonalidade. Casos humanos e epizootias em primatas 

não humanos (PNH) foram recentemente registrados em uma ampla área do território 

nacional. Inicialmente, entre 2014/2015, a transmissão se deu na região Norte, com 

posterior expansão no sentido leste e sul do país, onde afetou prioritariamente a região 

Centro Oeste entre 2015/2016. Mais recentemente, entre os anos de 2017/2018, foi 

registrado o surto mais expressivo no Brasil, que afetou principalmente os estados da 

região Sudeste, quando foram registrados 1.376 casos humanos e 483 óbitos, além de 864 

epizootias por FA no Brasil. 
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Figura 1. Série histórica do número de casos humanos confirmados para febre amarela e a letalidade, segundo o ano 

de início dos sintomas no Brasil, entre os anos de 1980 a junho de 2018.   

  
Fonte: Sinan; GT‐Arbo/CGDT/DEVIT/SVS/MS; COES‐FA 

 

            

No período de monitoramento 2018/2019 (julho/2018 a junho/2019), entre as 

semanas epidemiológicas (SE) 03 e 27, foram notificadas ao Ministério da Saúde 1.883 

epizootias em PNH, das quais 734 foram descartadas, 862 foram indeterminadas (s/ coleta 

de amostras), 267 permanecem em investigação e 20 foram confirmadas por FA (por 

laboratório). Foram registradas epizootias de PNH confirmadas em São Paulo (10); no 

Rio de Janeiro (8), em Minas Gerais (1) e no Mato Grosso (1) com o maior número de 

epizootias confirmadas na região Sudeste (95,0%; 19/20). 
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Quadro 1. Distribuição das epizootias em primatas não humanos notificadas à SVS/MS por unidade de federação do 

local provável de infecção e classificação monitorados entre 2018 e 2019 no Brasil.  

 

Região UF Epizooti

as 

notificadas 

Epizootias 

descartadas 

Epizootias 

indeterminadas 

Epizootias 

em 

investigação 

Epizootias 

confirmadas 

Norte 

Acre       

Amapá  1  1   

Amazonas 1   1  

Pará  16 1 10 5  

Rondônia 24 1 11 12  

Roraima      

Tocantins 31 18 9 4  

Nordeste 

Alagoas  6 3 2 1  

Bahia 124 13 104 7  

Ceará 1     

Maranhão 1  1   

Paraíba  2  2   

Pernambuco  13  5 8  

Piauí       

Rio Grande 

do Norte 

16 3 9 4  

Sergipe       

Centro-

Oeste 

Distrito 

Federal 

12 12    

Goiás  75 27 41 7  

Mato 

Grosso 

10 2 7  1 

 Mato 

Grosso do 

Sul 

3  2 1  

Sudeste 
Espírito 

Santo 

18 8 6 4  
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Minas 

Gerais 

537 47 418 71 1 

Rio de 

Janeiro 

239 153 53 25 8 

São Paulo 626 409 160 47 10 

Sul 

Paraná 45 36 5 4  

Rio Grande 

do Sul 

3 0 2 1  

Santa 

Catarina  

79 1 14 64  

      

Total  1883 734 862 267 20 

Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS. *Dados preliminares e sujeitos à revisão 

 

No período de monitoramento 2018/2019 (julho/2018 a junho/2019), entre as 

semanas epidemiológicas 03 e 27 foram notificados 682 casos humanos suspeitos de FA, 

dos quais 554 foram descartados, 116 permanecem em investigação e 12 foram 

confirmados (Quadro 2). Entre os casos confirmados, 5 evoluíram para o óbito. A maior 

parte dos casos eram trabalhadores rurais, sendo 2 do sexo feminino e 10 do sexo 

masculino, com idade entre 24 e 60 anos. Observou-se também notificação de casos na 

Bahia (11 casos), onde seis foram descartados e cinco foram para investigação. No Estado 

do Maranhão foi notificado um caso e recentemente confirmado na cidade de Caxias. 

Quadro 2. Distribuição dos casos humanos suspeitos de febre amarela notificados à SVS/MS por UF de 

provável infecção e classificação monitorados entre julho de 2018 a junho de 2019, Brasil, até a SE 03*. 

 

 

Região 

 

UF (LPI) 

 

Casos 

notificados 

 

Casos    

descartados 

 

Casos em 

investigação 

 

Casos confirmados 

 

 

Total   Curas   Óbitos      

Letalidade % 

Norte 

Acre 2  2     

Amapá 0  1     

Amazonas 5 5      
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Pará 12 7 5     

Rondônia 8 6 2     

Roraima 1  1     

Tocantins 9 6 3     

Nordeste 

Alagoas 1 1 2     

Bahia 11 6 5     

Ceará 0       

Maranhão 1  1     

Paraíba 2 2      

Pernambuco 1 1      

Piauí 0       

Rio Grande 

do Norte 

1  1     

Sergipe 1  1     

Centro-

Oeste 

Distrito 

Federal 

88 83 5     

Goiás 26 25 1     

Mato 

Grosso 

5 5 7     

Mato 

Grosso do 

Sul 

0       

Sudeste 

Espírito 

Santo 

27 19 8     

Minas 

Gerais 

74 64 10     

Rio de 

Janeiro 

35 30 5     

São Paulo 345 269 64 12 7 5 41,7% 

Sul 

Paraná 12 12 5     

Rio Grande 

do Sul 

11 9 2     
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Santa 

Catarina 

4 4      

        

Total  682 554 116 12 7 5 41,% 

Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS. *Dados preliminares e sujeitos à revisão 

 

O primeiro caso de febre amarela no período 2018/2019 foi registrado em 

outubro/2018, sendo um óbito confirmado no estado de São Paulo, com local provável de 

infecção no município de Caraguatatuba, litoral norte do estado, onde 8 epizootias em 

PNH haviam sido detectadas meses antes da ocorrência do caso. 

 

Figura 2. Distribuição dos casos humanos suspeitos de febre amarela notificados à SVS/MS, por início dos sintomas 

e classificação entre as semanas epidemiológicas 03 e 27 nos anos de 2018 e 2019 no Brasil. 

 

Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS. 

 

Observou-se que a partir de dezembro de 2017 foi registrado o maior surto de FA 

nas últimas décadas. Em virtude desse surto, observou-se a expansão da área de 

circulação do vírus amarílico em municípios que não eram considerados áreas de risco, 

principalmente nas proximidades das grandes capitais metropolitanas das regiões Sudeste 
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e Sul do Brasil. A partir da evidência da circulação viral em novos municípios, esses 

municípios passaram a ser áreas com recomendação de vacinação, ou seja, de 3.529 

municípios foram acrescidos mais 940 municípios, totalizando 4.469 municípios. 

A maior parte dessa ampliação está localizada na região Sul e Sudeste do país, 

onde a partir do ano de 2017, o Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde desencadeou ações de vacinação nessas regiões, com o 

objetivo de alcançar a cobertura vacinal (CV) de no mínimo, 95%.  Após análise das CV, 

mesmo com os esforços conjuntos para vacinação da população alvo, a proporção de 

municípios com baixas CV prevalecem, embora ainda exista importante defasagem na 

alimentação do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), 

demonstra a baixa adesão da população à vacinação, o que mantém a referida população 

exposta ao vírus, cuja letalidade é de aproximadamente 40% . 

 

Quadro 3. Distribuição dos estratos de cobertura vacinal (CV) nos municípios que passaram a ser área com 

recomendação para vacinação, regiões Sul e Sudeste, Brasil. 

 

Uf N° Municípios que 

passaram a ser ACRV 

CV <50% CV 50-74% CV 75-94% CV _> 95% 

Espirito Santo  78 6 20 29 23 

Rio de Janeiro  92 30 30 23 9 

São Paulo  193 174 12 4 3 

Paraná  36 32 3 1 - 

Santa Catarina 133 133 - - - 

Rio Grande do Sul 34 33 1 - - 

Total  566 408 66 57 35 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), em 07/11/2018. 

 

Com a análise, vê-se que o período de maior surto da FA no Brasil ocorreu entre 

2017 e 2018, afetando principalmente a região sudeste do país. De acordo com o que foi 
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observado, o  cenário que a FA se encontra , considera-se  que a vacinação contra FA, 

reconhecidamente a medida mais eficaz de prevenção e controle da doença nesses 

municípios, pois reduz a morbimortalidade da população, é fundamental que os 

municípios de risco devam envidar esforços para alcançar a meta de CV de no mínimo 

95%, visto a garantir a proteção da população contra doença, considerando a proximidade 

do período sazonal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A reincidência de novos casos de FA nos últimos anos, faz alerta sobre essa 

doença que foi um grande problema de saúde pública no Brasil no século passado, e que, 

por vários anos, foi controlada através da vacinação. Cabe ao Governo Federal, 

principalmente o Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias dos estados e 

municípios investir em políticas públicas, seja com palestras, propagandas, seja por meio 

de rádios, televisão, internet, podendo levar a informação para o maior número de pessoas 

possível, para alertar, informar e principalmente conscientizar as pessoas sobre a 

importância da vacinação, para tentar minimizar ou erradicar essa doença. 
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CAPÍTULO XIII 

RUPTURA DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR - ASPECTOS 

EPIDEMIOLÓGICOS E MANEJO TERAPÊUTICO 

 

Adriely Siqueira60; Gabriel Luiz Rhodes de Abreu61; 

Gustavo Augusto Lopes Alvim62; Yan Silva Santos63. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.13-13 

 

RESUMO: A ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho é definida como a 

lesão ligamentar mais frequente dessa articulação e acomete, principalmente, pacientes 

jovens e fisicamente ativos, podendo gerar impactos físicos e psicológicos a longo prazo. 

Nesse cenário, os esportes envolvidos na gênese das injúrias ligamentares podem ser 

classificados como esportes de colisão, de contato, de contato limitado ou sem contato. 

Ainda, a maioria das lesões ligamentares do joelho podem ser classificadas quanto ao seu 

mecanismo de trauma, sendo os mais comuns o impacto direto ao joelho e as forças 

rotacionais anormais. Quanto à epidemiologia, a ruptura de LCA possui incidência entre 

29 a 46 casos a cada 100.000, entretanto, esse número pode estar subestimado devido à 

ausência de uma vigilância epidemiológica específica para a afecção. Apesar da ausência 
de números concretos quanto à diferença das taxas de incidência entre os sexos, há 

indícios de que o gênero feminino apresenta risco aumentado de injúrias ligamentares do 

joelho secundárias a uma série de fatores. Na investigação diagnóstica da ruptura do LCA, 

o médico deve reunir informações presentes no relato do paciente quanto ao ocorrido, 

relacioná-las ao exame físico e, caso necessário, solicitar exames de imagens, como 

radiografia ou ressonância nuclear magnética. Dessa maneira, com o diagnóstico 

estabelecido da ruptura ligamentar, o manejo terapêutico pode ser instituído, sendo ele 

conservador ou cirúrgico. 

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico. Lesões. Ligamento cruzado anterior. Manejo 

terapêutico. Ruptura. 

 

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTURE - EPIDEMIOLOGICAL 

ASPECTS AND THERAPEUTIC MANAGEMENT 

 

ABSTRACT: Rupture of the anterior cruciate ligament (ACL) of the knee is defined as 

the most frequent ligament injury to this joint and affects mainly young and physically 

active patients, which can generate long-term physical and psychological impacts. In this 

scenario, the sports involved in the genesis of ligament injuries can be classified as 

collision, contact, limited contact or non-contact sports. Furthermore, most knee ligament 
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injuries can be classified according to their trauma mechanism, the most common being 

direct impact to the knee and abnormal rotational forces. As for the epidemiology, ACL 

rupture has an incidence between 29 to 46 cases per 100,000, however, this number may 

be underestimated due to the absence of specific epidemiological surveillance for the 

condition. Despite the lack of concrete numbers regarding the difference in incidence 

rates between the sexes, there is evidence that females are at increased risk of knee 

ligament injuries secondary to a series of factors. In the diagnostic investigation of ACL 

rupture, the physician must gather information from the patient's report as to what 

happened, relate it to the physical examination and, if necessary, request imaging tests, 

such as radiography or nuclear magnetic resonance. Thus, with the diagnosis of ligament 

tear established, therapeutic management can be instituted, whether conservative or 

surgical. 

KEYWORDS: Anterior cruciate ligament. Diagnosis. Injuries. Rupture. Therapeutic 

management. 

 

INTRODUÇÃO 

O Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é composto por dois feixes fibrosos, um 

ântero-medial e outro póstero-lateral, sendo responsável por auxiliar na estabilização da 

articulação do joelho. A ruptura do LCA é a lesão ligamentar mais frequente dessa 

articulação, acometendo principalmente pacientes jovens e fisicamente ativos, 

promovendo impactos físicos e psicológicos a longo prazo (KRAUSE et al., 2018; 

FILBAY; GRINDEM, 2019). 

Ainda, o LCA é responsável por limitar os movimentos de hiperextensão do 

joelho, rotação interna e anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Devido a essas 

funções, frequentemente, as lesões apresentam-se durante a prática esportiva, através de 

movimentos de extensão e rotação inadequados/excessivos e, o mais comum, impacto 

direto à articulação. Após o trauma, os pacientes relatam ouvir um “estalo” e perda da 

estabilidade repentina, acompanhados por dor e edema articular (FILBAY; GRINDEM, 

2019; EVANS; NIELSON, 2021). 

Em relação ao seu diagnóstico, o mesmo é embasado nas informações relatadas 

pelo paciente quanto ao acontecimento, associado ao exame físico e, se necessário, 

utilizar de exames imagiológicos. Por fim, o manejo terapêutico da ruptura do LCA 

depende do contexto biopsicossocial do paciente, levando em consideração, 

principalmente, a idade e o nível basal de atividade física exercida (MAHAPATRA; 

HORRIAT; ANAND, 2018; DIERMEIER et al., 2020). 
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OBJETIVO 

O objetivo deste capítulo é reunir informações, mediante análise de estudos 

recentes, acerca da epidemiologia, investigação diagnóstica, manejo terapêutico e 

prognóstico inerentes à ruptura do LCA. 

 

METODOLOGIA 

Realizou-se pesquisa de artigos científicos indexados nas bases de dados Latindex 

e MEDLINE/PubMed entre os anos de 2017 e 2021. Os descritores utilizados, segundo o 

“MeSH Terms”, foram: anterior cruciate ligament, diagnosis, injuries, rupture e therapy. 

Foram encontrados 339 artigos, segundo os critérios de inclusão: artigos publicados nos 

últimos 5 anos, textos completos, gratuitos e tipo de estudo. Papers pagos e com data de 

publicação em período superior aos últimos 5 anos foram excluídos da análise, 

selecionando-se 14 artigos pertinentes à discussão. 

 

ETIOLOGIA  

O LCA é o ligamento mais frequentemente lesado no joelho e a sua ruptura 

representa significativa incapacidade para os atletas. Quanto aos esportes envolvidos na 

gênese das injúrias ligamentares, é possível classificá-los como esportes de colisão, de 

contato, de contato limitado ou sem contato (MONTALVO et al., 2019). Nesse sentido, 

a maioria das lesões podem ser também classificadas quanto ao seu mecanismo de trauma, 

sendo os mais comuns o impacto direto ao joelho e as forças rotacionais (EVANS; 

NIELSON, 2021).  

  

EPIDEMIOLOGIA 

Na Alemanha, a ruptura de LCA é uma das lesões mais comuns do esporte e possui 

uma incidência de 46 casos a cada 100.000 pessoas. Em consequência disso, mais de 

40.000 cirurgias de reconstrução de LCA são realizadas anualmente no país (KOHN; 

REMBECK; RAUCH, 2020). Já nos Estados Unidos, a incidência anual é de cerca de 29 
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casos a cada 100.000, entretanto, esse número pode estar subestimado devido à ausência 

de uma vigilância epidemiológica específica para a afecção (EVANS; NIELSON, 2021).  

Nesse cenário, esportes que envolvem choque corporal, como futebol, rúgbi e 

lutas de modo geral, são mais praticados por homens estadunidenses, sendo esses os 

esportes de colisão responsáveis pelas taxas mais altas de injúria ligamentar, nesse 

público. Já as mulheres norte-americanas, representam parcela significativa em esportes 

de contato, como futebol e basquete, sendo esses os esportes mais correlacionados a elas 

quanto ao risco de lesão do LCA. Outrossim, o sexo feminino apresenta taxas elevadas 

de ruptura ligamentar em esportes sem contato ou de contato limitado, como o esqui e a 

ginástica artística (MONTALVO et al., 2019). 

Frente aos dados apresentados, acredita-se que o choque inerente aos esportes de 

contato contribua para o aumento das taxas de lesão do LCA. Entretanto, como parcela 

significativa dos casos de injúrias ligamentares do joelho resultam de mecanismos 

rotacionais e não por contato, a real contribuição do esporte nas lesões, seja ele de contato 

ou não, permanece incerto. Ademais, a literatura atual carece de dados no que se refere à 

existência de diferença entre a as taxas de lesões do LCA, ao estratificar os tipos de 

esportes e comparar a incidência dessas injúrias entre os gêneros (MONTALVO et al., 

2019). 

Apesar da ausência de números concretos quanto à diferença das taxas de 

incidência entre os sexos, estudos recentes sugerem que o gênero feminino apresenta risco 

aumentado de lesões ligamentares do joelho secundárias a uma série de causas. Dentre os 

fatores associados à ruptura ligamentar, cita-se a possibilidade das mulheres possuírem 

músculos isquiotibiais mais fracos e, por esse motivo, utilizam a musculatura do 

quadríceps durante a desaceleração. Tal fato culmina em estresse aumentado e incomum 

sobre o LCA, uma vez que o quadríceps é menos eficaz na prevenção da translação tibial 

anterior em comparação com os músculos isquiotibiais (EVANS; NIELSON, 2021). 

Um outro agente que pode estar envolvido no risco aumentado de lesões do LCA 

nas mulheres é a angulação em valgo do joelho. A análise de vídeo realizada em uma 

pesquisa atual evidenciou que mulheres atletas possuem maior probabilidade de 

posicionarem os joelhos em valgo aumentado durante mudança de direção abrupta, 
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resultando em estresse ligamentar aumentado do cruzado anterior. Por fim, foi sugerido 

que o estrogênio é capaz atuar na força e na flexibilidade dos ligamentos, podendo exercer 

uma predisposição de lesões nas mulheres. Entretanto, essa associação apresenta 

controvérsias e necessita de estudos para elucidar essa inconsistência (EVANS; 

NIELSON, 2021). 

 

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Para a investigação diagnóstica da ruptura do LCA, o médico deve reunir 

informações contidas no relato do paciente quanto ao ocorrido, relacioná-las ao exame 

físico e, caso necessário, solicitar exames de imagens. Nesse cenário, corriqueiramente 

as rupturas do LCA ocorrem em associação com lesões meniscais, cartilaginosas e outras 

estruturas ligamentares também são acometidas. Por esse motivo, essas lesões também 

devem receber atenção especial durante a pesquisa diagnóstica (FILBAY; GRINDEM, 

2019). 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

De modo geral, a lesão ocorre durante atividades físicas ou práticas esportivas que 

incluem alterações repentinas na direção do movimento, desacelerações abruptas, saltos 

e aterrissagens infrequentes ou impactos diretos à face lateral do joelho. Nesse cenário, 

grande parcela dos pacientes relata ouvir e sentir um “estalo” súbito associado à sensação 

de instabilidade repentina do joelho no momento da lesão e surgimento de edema 

articular. Isocronicamente, dá-se início ao quadro álgico com ou sem hemartrose, que 

pode ser acompanhado por sintomas que incluem hipersensibilidade ao longo da linha 

articular, redução ou perda da amplitude de movimento e dificuldade de deambulação 

(FILBAY; GRINDEM, 2019; EVANS; NIELSON, 2021). 

 

EXAME FÍSICO 

Ao exame físico, a presença de derrame articular no joelho pode ser identificada 

através da palpação, indicando um trauma das estruturas mais profundas da articulação 

(KOHN; REMBECK; RAUCH, 2020). Ademais, diversas são as manobras semiológicas 
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úteis na detecção da ruptura do LCA. Com sensibilidade relatada combinada de 85% e 

especificidade de 94%, o Teste de Lachman é a manobra diagnóstica mais precisa. Já o 

Teste de Gaveta Anterior, possui elevada sensibilidade (92%) e especificidade (91%) para 

rupturas crônicas do LCA, porém, apresenta menor acurácia diante de quadro agudos. Por 

fim, tem-se o Teste de Pivot Shift que, quando positivo, é um grande indício de ruptura 

do LCA, correspondendo a 98% de especificidade. Entretanto, um teste negativo não é o 

bastante para descartar a afecção, uma vez que sua sensibilidade não ultrapassa os 24% 

(FILBAY; GRINDEM, 2019). Sendo assim, a realização dos testes é descrita na Tabela 

1. 

Tabela 1 - Manobras Semiológicas para Investigação da Ruptura do LCA 

TESTE EXECUÇÃO POSITIVO 

 

Lachman 

 

Com o paciente em decúbito dorsal, realiza-se flexão de 

joelho a 30 graus. Com uma das mãos, o médico estabiliza 

o fêmur e, com a outra mão, traciona a região proximal da 

tíbia anteriormente. 

Deslocamento anterior 

exacerbado da Tíbia em relação 

ao Fêmur, quando comparado ao 

membro contralateral. 

  

Gaveta 

Anterior 

Com o paciente em decúbito dorsal, realiza-se flexão de 

joelho a 90 graus e os pés permanecem apoiados na maca. 

Com as mãos posicionadas ao redor da porção proximal 

da tíbia, o examinador faz uma tração em sentido póstero-

anterior. 

Deslocamento anterior 

exacerbado da Tíbia em relação 

ao Fêmur, quando comparado ao 

membro contralateral. 

 

 

Pivot Shift 

  

Com o paciente em decúbito dorsal, segura-se o pé do 

paciente com uma das mãos promovendo leve rotação 

interna e, a outra mão, apoia-se na porção posterior da 

fíbula provocando uma sub-luxação da tíbia quando o 

joelho é estendido. Posteriormente, aplica-se estresse em 

valgo, mantendo a rotação interna da tíbia. O membro 

inferior é flexionado e, aproximadamente 30 a 40°, ocorre 

a redução da tíbia. 

Sub-luxação da Tíbia durante a 

extensão do joelho e redução 

quando o membro é flexionado. 

Fonte: FILBAY; GRINDEM, 2019; KOHN; REMBECK; RAUCH, 2020. 

 

EXAMES DE IMAGEM 
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Na presença de médicos experientes, apenas a coalizão entre o relato da história 

característica do trauma e o exame físico do paciente já são suficientes para o diagnóstico 

da ruptura do LCA. Entretanto, a dor e o derrame articular agudo podem impossibilitar a 

detecção da lesão durante o exame físico (FILBAY; GRINDEM, 2019). Por esse motivo, 

usualmente a radiografia é utilizada na presença de afecções do joelho para a investigação 

de possíveis lesões associadas, como fraturas, lesões meniscais (23-42%), lesões de 

cartilagem (27%) ou ambas combinadas (15%) (SAORNIL et al., 2017). Ademais, a 

ressonância nuclear magnética (RNM) é o exame padrão ouro no diagnóstico da ruptura 

do LCA. Visto que cerca de 50% dos casos da lesão podem ser equivocadamente 

diagnosticados como entorse do tornozelo ao exame físico. Frente a isso, a precisão 

diagnóstica da RNM é semelhante à do Teste de Lachman e possui grande valia na 

ocasião de diagnóstico clínico incerto ou quando o exame diagnóstico complementar é 

necessário para a avaliação de lesões associadas (FILBAY; GRINDEM, 2019). 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Por cursar com sintomas inespecíficos, a ruptura do LCA deve ser investigada de 

forma minuciosa. Nesse contexto, deve-se conhecer as patologias que mimetizam essa 

injúria, sendo elas (FILBAY; GRINDEM, 2019; EVANS; NIELSON, 2021): 

● Luxação patelar; 

● Fratura epifisária do fêmur ou tíbia; 

● Lesão do ligamento colateral medial do joelho; 

● Ruptura meniscal; 

● Fratura osteocondral; 

● Lesão do ligamento cruzado posterior. 

 

TRATAMENTO 

O manejo terapêutico da ruptura do LCA deve ser instituído de acordo com as 

necessidades particulares de cada paciente. Precisa-se analisar a idade, nível basal de 

atividade física, demanda funcional, ocupação profissional e se há presença de outras 

lesões associadas, pois essas variáveis modificam completamente a conduta a ser tomada. 
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Assim, se for um paciente jovem, praticante de esportes e sua atividade laboral exigir 

movimentação, o tratamento cirúrgico é o mais indicado. Por outro lado, um paciente 

idoso, aposentado e que tenha uma vida mais tranquila, o tratamento não cirúrgico pode 

ser uma alternativa (MAHAPATRA; HORRIAT; ANAND, 2018; KRAUSE et al., 2018). 

Nesse sentido, o manejo conservador consiste em medidas estabelecidas pelo o 

ortopedista em conjunto com o fisioterapeuta para minimizar os danos e proporcionar 

uma reabilitação adequada. Enquanto o tratamento cirúrgico visa reduzir a frouxidão, o 

tratamento não cirúrgico visa reduzir a instabilidade funcional. Após controlado a fase 

aguda da lesão, deve-se iniciar um treinamento neuromuscular e de perturbação para 

promover uma melhora na fixação articular. Além disso, recomenda-se o uso de órteses 

ortopédicas para proteger o joelho e equipamentos para auxílio da locomoção, com intuito 

de evitar a sobrecarga articular com o peso corporal (DIERMEIER et al., 2020; EVANS; 

NIELSON, 2021). 

Posteriormente, a fisioterapia objetiva o estímulo de força muscular para gerar 

maior estabilidade e o paciente retornar à sua rotina. Somado a isso, o estímulo muscular 

resguarda o paciente de danos adicionais aos meniscos e cartilagens, corroborando 

também para prevenção de osteoartrite pós-traumática. Ademais, em todos os casos, um 

acompanhamento psicológico pode representar grande relevância para o sucesso 

terapêutico, visto que, frequentemente, os pacientes sentem-se inseguros ao realizar 

atividades antes consideradas normais (DIERMEIER et al., 2020; EVANS; NIELSON, 

2021). 

Sobre o manejo cirúrgico, a reconstrução ligamentar é o método padrão ouro, o 

que possui melhor prognóstico e, devido ao fato dessa injúria acometer principalmente 

jovens, o mais realizado. Geralmente, a reconstrução do LCA é realizada com auto-

enxerto dos tendões isquiotibiais ou do tendão patelar, porém também existem situações 

menos frequentes em que se utiliza do tendão de aquiles ou de aloenxertos (enxertos 

doados por cadáveres) (MAHAPATRA; HORRIAT; ANAND, 2018; KOHN; 

REMBECK; RAUCH, 2020). 

Após retirado e preparado o enxerto, inicia-se propriamente dito o procedimento 

cirúrgico de reconstrução do LCA, o qual é realizado através de artroscopia, por meio de 
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duas pequenas incisões comumente realizadas na porção anterior do joelho e com o uso 

do artroscópio. Com o equipamento shaver, retira-se o LCA rompido e seus fragmentos. 

Em seguida, o ortopedista confecciona os túneis ósseos que irão abrigar os enxertos. Em 

sequência, fixa-se os enxertos com o uso de parafusos específicos e executa testes para 

avaliar o procedimento realizado (SAORNIL et al., 2017; FILBAY; GRINDEM, 2019). 

Essa intervenção dura cerca de 40 minutos a 80 minutos. Devido ao fato de ser 

uma cirurgia pouco invasiva, o paciente recebe alta hospitalar no dia seguinte e possui 

uma rápida e satisfatória recuperação pós-cirúrgica. Ao paciente, recomenda-se utilizar 

muletas para a locomoção nos primeiros 15 dias e estabelecer fisioterapia precoce para 

estimular a movimentação do membro, após esse período deve-se retirar o auxílio de 

locomoção e aumentar o acompanhamento fisioterapêutico (FILBAY; GRINDEM, 

2019).  

Apesar dos excepcionais resultados apresentados na reconstrução do LCA, 

estudos recentes investigam a diminuição da força dos isquiotibiais, quando essa é a fonte 

do enxerto, e perda da propriocepção do joelho operado. Entretanto, mesmo que sem 

evidências comprovadas, esses malefícios não superam os inúmeros benefícios 

proporcionados pela cirurgia. Então, em situações de rompimento completo do LCA, em 

pacientes jovens e atletas, o manejo cirúrgico é 100% indicado de acordo com a literatura 

atual (LAI et al., 2017; MAHAPATRA; HORRIAT; ANAND, 2018; KRAUSE et al., 

2018; DIERMEIER et al., 2020). 

 

PROGNÓSTICO 

No que concerne ao prognóstico, este envolve uma gama de variáveis, como 

condicionamento físico pré-lesão, tempo entre a lesão e o manejo cirúrgico, tempo de 

repouso adequado, adesão à fisioterapia pós-cirúrgica e existência de outras patologias 

associadas. Dessa forma, deve-se avaliar cada caso de maneira minuciosa e personalizada, 

visando uma orientação individualizada de como será o manejo terapêutico após o 

procedimento, sendo possível informar ao paciente possíveis intercorrências futuras 

(ALMEIDA et al., 2018). 
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No que tange à recuperação pós-cirúrgica do atleta, têm-se inúmeras evidências 

positivas sobre esse quesito. Em esportistas de elite, a taxa de retorno ao esporte no nível 

pré-lesão foi de 83% após a reconstrução do LCA, sendo que a maioria atingiu essa 

conquista entre 6 a 13 meses seguintes à intervenção. Por outro lado, a taxa de ruptura do 

enxerto foi de 5,2% nesse público, comprovando a alta eficácia da abordagem cirúrgica 

combinada à fisioterapia precoce. Por fim, estudos apontam que, apesar do atleta de elite 

possuir maior experiência e ser mais propenso a retornar ao esporte, atletas jovens 

apresentam maior probabilidade de manter um desempenho aprimorado após a 

reconstrução ligamentar (LAI et al., 2017; KRAUSE et al., 2018; ALMEIDA et al., 2018). 

 

CONCLUSÃO 

A ruptura do LCA é a lesão ligamentar mais frequente da articulação do joelho e 

acomete principalmente pacientes jovens e fisicamente ativos. Dentre as principais 

etiologias, citam-se movimentos de extensão e rotação inadequados/excessivos e, o mais 

comum, impacto direto à articulação. Sua epidemiologia pode variar de acordo com o 

país estudado e seus respectivos esportes praticados com maior frequência. Apesar da 

ausência de números concretos quanto à diferença das taxas de incidência entre os sexos, 

há indícios de que o gênero feminino apresenta risco aumentado de injúrias ligamentares 

do joelho secundárias a uma série de fatores que ainda carecem de mais estudos. Nesse 

cenário, a investigação diagnóstica é sustentada primordialmente pelo relato do paciente 

sobre o mecanismo de trauma e pelo exame físico, em situações específicas, pode-se 

lançar mão da RNM para confirmação diagnóstica. A respeito do seu manejo terapêutico, 

deve-se considerar principalmente a idade e o nível basal de atividade física exercida pelo 

paciente, com intuito de estabelecer o tratamento que mais atenda às suas necessidades. 

Em casos de pacientes atletas, a melhor conduta é o manejo cirúrgico, esse possui um 

excelente prognóstico, apresentando taxas de retorno ao esporte no nível pré-lesão de 

83%. Ademais, em todas as situações, recomenda-se o acompanhamento psicológico, 

com objetivo de mitigar as inseguranças de retorno às atividades cotidianas e prática 

esportiva. 
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CAPÍTULO XIV 

SEGURANÇA ALIMENTAR DE MULHERES QUEBRADEIRAS DE COCO 

BABAÇU NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO – MA 

 

Maria Luiza Pereira da Silva64; Karloana Carvalho Feitosa65; 

Mariana Lima Perruci Arruda66; Vania Marisa da Silva Vasconcelos67; 

Norma Sueli Marques da Costa Alberto68; Theonas Gomes Pereira69. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.13-14 

 

RESUMO: Teve como objetivo analisar o perfil de segurança alimentar e nutricional de 

mulheres quebradeiras de coco babaçu. A pesquisa foi realizada com 10 mulheres 

participantes da Associação de Quebradeiras de Coco Babuçu do Município de Dom 

Pedro – MA, em setembro de 2020, por meio de um questionário sóciodemográfico da 

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e através de avaliação antropométrica (Índide 

de Massa Corporal - IMC e Circunferência da Cintura). Os dados foram analiizados por 

meio do programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

22.0. Os resultados desse estudo demonstraram que houve correlação entre a baixa renda 

e baixo nível de escolaridade com o estado nutricional. A maioria das quebradeiras de 

coco se encontram em situação de insegurança alimentar do tipo leve e moderada. 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança Alimentar e Nutricional. Avaliação Nutricional. 

Vulnerabilidade Social. 

 

FOOD SAFETY OF BABAÇU COCONUT BREAKERS IN THE 

MUNICIPALITY OF DOM PEDRO - MA 

ABSTRACT: The aim was to analyze the food and nutritional security profile of babassu 

coconut breakers. The research was carried out with 10 women participating in the 

Association of Coco Babuçu Crackers in the Municipality of Dom Pedro – MA, in 

September 2020, through a sociodemographic questionnaire of the Brazilian Scale of 
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Food Insecurity and through anthropometric assessment (Body Mass Index - BMI and 

Waist Circumference). Data were analyzed using the statistical program Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), version 22.0. The results of this study showed that 

there was a correlation between low income and low education level with nutritional 

status. Most coconut breakers are in a situation of mild to moderate food insecurity. 

KEYWORDS: Food and Nutritional Security. Nutritional Assessment. Social 

vulnerability. 
 
 

INTRODUÇÃO 

As quebradeiras de coco babaçu são mulheres trabalhadoras rurais que vivem em 

função da extração do babaçu, do qual obtêm seu sustento, consumindo ou vendendo o 

fruto às indústrias com aproveitamento do óleo do mesocarpo, que é processado em 

farinha e do endocarpo usado como carvão. Elas enfrentam uma luta contra pecuaristas, 

fazendeiros e empresas agropecuárias que transformaram os babaçuais em áreas de pasto 

e cercaram as terras em torno das áreas de incidência da palmeira, impedindo a colheita, 

com autorização e incentivo público estadual e federal (VEIGA; PORRO; MOTA, 2011). 

Essas mulheres se auto definem pela atividade complementar e extrativa, 

envolvendo simultaneamente critérios ecológicos e de gênero, alcançam um certo 

consenso que serve de alavanca para reposicioná-las política e economicamente face à 

ação governamental e aos circuitos de mercados (TAVARES, 2008). 

O Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) teve 

início na década de 1980. Naquela época os sindicatos proibiam a participação de 

mulheres, então com o objetivo de defender os babaçuais, começaram a se reunir em 

reuniões de mulheres das comunidades rurais, a fim de trazer força e organização para o 

movimento (SÃO PAULO, 2013). 

 Em 1999 foi criado o Grupo de Trabalho Babaçu, programa a nível federal, 

composto por representantes do Ministério do Meio Ambiente, do MIQCB e de outras 

organizações da sociedade civil (BARROS, 2010). Um importante espaço para discussão 

política no qual as mulheres podem influenciar as decisões em favor da comunidade, 

geralmente menosprezadas (PARENTE, 2012). 

Assim, como existem ações para garantir os direitos fundamentais das mulheres, 

também há ações específicas para tentar reverter quadros de vulnerabilidade aos quais as 
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mesmas estão expostas, inclusive de caráter nutricional. Neste sentido, o país tem adotado 

medidas protetivas às mulheres por meio da criação de programas como o Bolsa-Família 

e Mulheres Rurais, como formas de promover a soberania alimentar necessária ao alcance 

da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) (LIMA; LIMA; SILVA, 2016). 

A lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 diz que a segurança alimentar e 

nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 

respeitem a diversidade cultural e sejam ambientais, culturais, econômica e socialmente 

sustentáveis (BRASIL, 2006). 

O conceito de insegurança alimentar é dividido em 3 categorias: a insegurança 

leve, acontece quando a família não tem certeza se terá acesso a alimentos no futuro, e 

quando a qualidade da comida já é ruim; a insegurança moderada, surge quando os 

moradores já têm uma quantidade restrita de alimentos com menos comida na despensa 

do que o satisfatório; e a insegurança grave que aparece, nas palavras do IBGE, "quando 

os moradores passaram por privação severa no consumo de alimentos". É nesta última 

categoria que se encaixa a definição tradicional de fome (BRASIL, 2010). 

Situações de insegurança alimentar e nutricional podem ser detectadas a partir de 

diferentes tipos de problemas, tais como: fome, obesidade, doenças associadas à má 

alimentação, consumo de alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde, 

estrutura de produção de alimentos predatória em relação ao ambiente e bens essenciais 

com preços abusivos, e imposição de padrões alimentares que não respeitem a diversidade 

cultural (BRASIL, 2006). 

O foco desta pesquisa é a Segurança Alimentar e Nutricional das quebradeiras de 

Coco Babaçu, especificamente as que vivem no Estado do Maranhão, pois nesse grupo 

há uma forte relação entre a sobrevivência das mulheres e suas estratégias de segurança 

alimentar e nutricional com a necessidade de conservação e preservação dos babaçuais. 

Assim, o estudo objetivou analisar o perfil de segurança alimentar e nutricional das 

mulheres quebradeiras de coco babaçu no Município de Dom Pedro – MA. 
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METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza descritiva e trasversal, realizada 

na Associação de Quebradeira de Coco Babaçu (AQCB) localizada no Município de Dom 

Pedro – MA, realizada em setembro de 2020. Inicialmente, a amostra prevista era de 40 

mulheres, representando todas as associadas. Porém, em decorrência da pandemia 

causada pelo COVID-19, somente 10 mulheres consentiram a entrevista e avaliação 

nutricional, mesmo com a garantia de seguimento dos protocolos de proteção. Foram 

incluídas neste estudo as mulheres acima de 20 anos cadastradas na AQCB. 

A coleta dos dados foi através de uma entrevista semiestruturada, realizada 

individualmente em uma área da AQCB destinada para este fim, por meio da aplicação 

de um questionário sociodemografico validado [9] com questões sobre sexo, escolaridade, 

estrutura familiar, fonte de rendimento, condições da residência etc.  

A aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) foi utilizada 

para mensuração direta da percepção e vivência de insegurança alimentar e fome em nível 

domiciliar, abrangendo informações sobre o acesso de alimento familiar com 

questionamentos sobre a renda relacionada ao consumo alimentar.[10] Os pontos de corte 

para domicílios com e sem menores de 18 anos de idade, segundo a situação de segurança 

alimentar se dá a Segurança Alimentar, foram: 0 para ambos; Insegurança Alimentar 

Leve: 1-5 para domicílios com menores de 18 anos; 1-3 para domicílios em que não há 

menores de 18 anos; Insegurança Alimentar Moderada: 6-9 para domicílios com menores 

de 18 anos; 4-5 para aqueles que não há menores de 18 anos; Insegurança Alimentar 

Grave: 10-14 para domicílios com maiores de 18 anos; 6-8 para domicílios em que não 

há menores de 18 anos.[11] 

Realizou-se também avaliação antropométrica para classificação do estado 

nutricional com aferição de: peso, altura e circunferência da cintura, utilizando Balança 

Digital Balmak SLIMBASIC-200, Estadiômetro AvaNutri e fita métrica antropométrica 

Sanny. O estado nutricional foi classificado pelo Índice de Massa Corporal (IMC) a partir 

da relação peso/estatura² [12] que considera: desnutrido, IMC<18,5; eutrófico, IMC de 

18,5 a 24,9; e excesso de peso, IMC> 25 para adultos. 
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Quanto aferição da Circunferência da Cintura foi considerada como referência a 

medida igual ou superior a 80 cm em mulheres com o indicativo de risco de doenças 

ligadas ao coração.[12] A combinação dos dois parâmetros permite melhor avaliação do 

estado nutricional, considerando não só se o peso está adequado à altura, mas se a pessoa 

está saudável.[13] 

Os dados foram analisados pelo programa estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 22.0. Foram utilizadas: estatística descritiva para 

caracterização da amostra, frequência absoluta e relativa para as variáveis qualitativas e 

medidas de posição média, mediana e dispersão de desvio padrão para as variáveis 

quantitativas. Para análise diferencial foi utilizado o teste exato de Fisher, considerando 

p <0,05 para existência de associação entre as variáveis mensuráveis em consonância com 

os objetivos propostos para o estudo, com nível de confiança de 95% e de significância 

5%.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Uninovafapi, sob Parecer Nº 4.053.105, em 27 de maio de 2020. 

 

RESULTADOS 

O perfil sociodemográfico das 10 entrevistadas foi caracterizado com 50% 

possuem de quatro a sete anos de estudo, que corresponde ao ensino fundamental 

incompleto; apresentam média de idade de 39,6 anos, sendo 60% casadas e com média 

de 3,3 filhos. Metade delas possuem mais de quatro moradores em sua residência, 80% 

recebem benefício financeiro do governo, seus companheiros trabalham no campo, e a 

maioria das entrevistadas (90%) apresenta renda familiar inferior a um salário-mínimo, 

sendo que 70% das famílias apresentam componentes com idade menor de 18 anos.  
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Gráfico 01. Distribuição do percentual das mulheres quebradeiras de coco babaçu quanto a segurança ou insegurança 

alimentar, segundo a EBIA de Dom Pedro – MA. 2020 

 
 

Legenda: IL: Insegurança alimentar leve, IM: Insegurança alimentar moderada, SA: Segurança alimentar. 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

A aplicação da EBIA possibilitou a classificação das mulheres quebradeiras de 

coco babaçu, conforme a distribuição apresentada no Gráfico 01. 

Resultados da EBIA mostram que 50% das mulheres em situação de insegurança 

alimentar moderada, 40% em situação de insegurança leve e 10% em segurança 

alimentar.  

De acordo com EBIA, as respostas a cada uma das perguntas desta escala são 

apresentadas na Tabela 01. 

 

Tabela 01. Distribuição das respostas da EBIA dadas pelas mulheres quebradeiras de coco babaçu do município de 

Dom Pedro – MA. 2020. 

  Não Sim 

ESCALA EBIA N (%) N (%) 

1.Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio tiveram preocupação de 

que os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida? 
5(50,0) 5(50,0) 

2.Nos últimos três meses, os alimentos acabaram antes que os moradores deste 

domicílio tivessem dinheiro para comprar mais comida? 
8(80,0) 2(20,0) 

3.Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio ficaram sem dinheiro 

para ter uma alimentação saudável e variada? 
3(30,0) 7(70,0) 

4.Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio comeram apenas alguns 

alimentos que ainda tinham por que o dinheiro acabou? 
2(20,0) 8(80,0) 

5.Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade deixou 

de fazer uma refeição porque não havia dinheiro para comprar comida? 
8(80,0) 2(20,0) 

6.Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma 

vez comeu menos do que devia porque não havia dinheiro para comprar comida? 
5(50,0) 5(50,0) 

7.Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma 

vez sentiu fome, mas não comeu, por que não havia dinheiro para comprar 

comida? 

9(90,0) 1(10,0) 

40,0%

50,0%

10,0%

IL

IM

SA

about:blank
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8.Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma 

vez, fez apenas uma refeição ao dia ou ficou um dia inteiro sem comer porque 

não havia dinheiro? 

10(100,0) 0(0,0) 

9.Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade, 

alguma vez, deixou de ter uma alimentação saudável e variada porque não havia 

dinheiro para comprar comida? 

6(60,0) 4(40,0) 

10.Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade, 

alguma vez, não comeu quantidade suficiente de comida porque não havia 

dinheiro para comprar comida? 

7(70,0) 3(30,0) 

11.Nos últimos três meses, alguma vez, foi diminuída a quantidade de alimentos 

das refeições de algum morador com menos de 18 anos de idade, por que não 

havia dinheiro para comprar comida? 

4(40,0) 6(60,0) 

12.Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 anos 

de idade deixou de fazer alguma refeição, por que não havia dinheiro para 

comprar comida? 

8(80,0) 2(20,0) 

13.Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 anos 

de idade, sentiu fome, mas não comeu porque não havia dinheiro para comprar 

comida? 

8(80,0) 2(20,0) 

14.Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 anos 

de idade, fez apenas uma refeição ao dia ou ficou sem comer por um dia inteiro 

porque não havia dinheiro para comprar comida? 

8(80,0) 2(20,0) 

Fonte: EBIA, 2014. 

 

Verificou – se, a partir das respostas, que 50% têm preocupação que os alimentos 

acabem antes de poder comprar ou receber mais comida – IA Leve. Em relação a pergunta 

de nº4, 80% responderam que nos últimos três meses comeram apenas alguns alimentos 

que ainda tinham por falta de dinheiro. Quanto a pergunta nº6, 50% da amostra dez que 

nos últimos três meses algum morador com mais de 18 anos comeu menos do que deveria 

por falta de dinheiro.  

Nenhuma das quebradeiras relatou fazer apenas uma refeição ao dia ou ficou um 

dia inteiro sem comer por falta de dinheiro. Quanto a pergunta nº11, 60% das 

quebradeiras responderam de forma dinâmica, sim.  

Quanto ao perfil antropométrico, metade das mulheres apresenta estado 

nutricional de Eutrofia, porém, 10% com desnutrição e 40% de excesso de peso. A 

circunferência da cintura aponta 50% sem risco de complicações metabólicas, em 

concordância com o maior número de Eutrofia. Ainda em consonância com o estado 

nutricional, foi verificado 20% com risco para o desenvolvimento de alterações 

metabólicas e 30% com esse risco aumentado.  

Quanto aos testes de associação estatística entre o perfil sociedemográfico e a 

caracterização da EBIA (Tabela 02), associação da EBIA e os índices IMC e 
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circunferência da cintura (tabela 03), e  associação do perfil sociodemográfico e a 

circunferência da cintura (Tabela 04), não apresentaram evidência estatística de 

associação. 

 

Tabela 02. Análise de associação entre o perfil sociodemográfico e a classificação do questionário de segurança 

alimentar de mulheres quebradeiras de coco babaçu do município de Dom Pedro – MA. Ano 2020. N10 

  Classificação EBIA  

 IL IM SA  

  N (%) N (%) N (%) P-valor 

Anos de Estudo   0,227 

≤3 anos 1(10,0) 0(0,0) 0(0,0)  

4|-|7 anos 0(0,0) 4(40,0) 1(10,0)  

8|-| 10 anos 1(10,0) 1(10,0) 0(0,0)  

≥11 anos 2(20,0) 0(0,0) 0(0,0)  

Estado Civil    0,227 

Casada 3(30,0) 2(20,0) 1(10,0)  

Solteira 1(10,0) 1(10,0) 0(0,0)  

União estável 0(0,0) 1(10,0) 0(0,0)  

Viúva 0(0,0) 1(10,0) 0(0,0)  

Nº de pessoas residentes   0,549 

≤4 pessoas 2(20,0) 3(30,0) 0(0,0)  

>4 pessoas 2(20,0) 2(20,0) 1(10,0)  

Renda Familiar   0,435 

< 1 SM 3(30,0) 5(50,0) 1(10,0)  

1|-|2 SM 1(10,0) 0(0,0) 0(0,0)  

Possui benefício   0,287 

Não 0(0,0) 2(20,0) 0(0,0)  

Sim 4(40,0) 3(30,0) 1(10,0)  

Reside maior de idade   0,073 

Não 2(20,0) 0(0,0) 1(10,0)  

Sim 2(20,0) 5(50,0) 0(0,0)   

Fonte: Autoria própria, 2020. 

¹Teste Exato de Fisher 

 

 
Tabela 03. Análise de associação da classificação do questionário EBIA e a classificação do IMC e CC de mulheres 

quebradeiras de coco babaçu do município de Dom Pedro – MA. Ano 2020. N10 

  Classificação IMC  

 Eutrofia Magreza 1 Obesidade II Sobrepeso  

  N (%) N (%) N (%) N (%) P- valor 

Classificação EBIA    0,359 

IL 2(20,0) 1(10,0) 1(10,0) 0(0,0)  

IM 3(30,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(20,0)  

AS 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(10,0)  

RISCO CC     0,235 

Risco 2(20,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)  

Risco aumentado 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(20,0)  

S/ risco 3(30,0) 1(10,0) 1(10,0) 1(10,0)   

Fonte: Autoria própria, 2020. 

¹Teste Exato de Fisher 
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Tabela 04- Análise de associação entre o perfil sociodemográfico e a classificação da CC de mulheres quebradeiras 

de coco babaçu do município de Dom Pedro – MA. Ano 2020. N10 

 CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA (CC)  

 Risco Risco aumentado S/ risco  

  N (%) N (%) N (%) P-valor 

Anos de Estudo   0,09 

≤3 anos 0(0,0) 0(0,0) 1(10,0)  

4|-|7 anos 0(0,0) 2(20,0) 3(30,0)  

8|-| 10 anos 0(0,0) 1(10,0) 1(10,0)  

≥11 anos 2(20,0) 0(0,0) 0(0,0)  

Estado Civil    0,587 

Casada 1(10,0) 3(30,0) 2(20,0)  

Solteira 1(10,0) 0(0,0) 1(10,0)  

União estável 0(0,0) 0(0,0) 1(10,0)  

Viúva 0(0,0) 0(0,0) 1(10,0)  

Nº de pessoas residentes   0,766 

≤4 pessoas 1(10,0) 2(20,0) 2(20,0)  

>4 pessoas 1(10,0) 1(10,0) 3(30,0)  

Renda Familiar   0,574 

< 1 SM 2(20,0) 3(30,0) 4(40,0)  

1|-|2 SM 0(0,0) 0(0,0) 1(10,0)  

Possui benefício   0,287 

Não 0(0,0) 0(0,0) 2(20,0)  

Sim 2(20,0) 3(30,0) 3(30,0)  

Reside maior de idade   0,108 

Não 1(10,0) 2(20,0) 0(0,0)  

Sim 1(10,0) 1(10,0) 5(50,0)   

Fonte: Autoria própria, 2020. 

¹Teste Exato de Fisher 

 

O teste estatístico de associação do perfil sociodemográfico e o estado nutricional, 

conforme tabela 05, mostra associação nos dados de “anos de estudo” e “renda familiar”. 

 
Tabela 05. Análise de associação entre o perfil sociodemográfico e a classificação do IMC de mulheres quebradeiras 

de coco babaçu do município de Dom Pedro – MA. Ano 2020. N10 

 Classificação IMC  

 Eutrofia Magreza 1 Obesidade II Sobrepeso  

  N (%) N (%) N (%) N (%) P-valor 

Anos de Estudo    0,04 

≤3 anos 0(0,0) 1(10,0) 0(0,0) 0(0,0)  

4|-|7 anos 2(20,0) 0(0,0) 0(0,0) 3(30,0)  

8|-| 10 anos 1(10,0) 0(0,0) 1(10,0) 0(0,0)  

≥11 anos 2(20,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)  

Estado Civil     0,672 

Casada 1(10,0) 1(10,0) 1(10,0) 3(30,0)  

Solteira 2(20,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)  

União estável 1(10,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)  

Viúva 1(10,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)  

Nº de pessoas residentes    0,469 

≤4 pessoas 3(30,0) 0(0,0) 1(10,0) 1(10,0)  

>4 pessoas 2(20,0) 1(10,0) 0(0,0) 2(20,0)  

Renda Familiar    0,019 
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< 1 SM 5(50,0) 0(0,0) 1(10,0) 3(30,0)  

1|-|2 SM 0(0,0) 1(10,0) 0(0,0) 0(0,0)  

Possui benefício    0,841 

Não 1(10,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(10,0)  

Sim 4(40,0) 1(10,0) 1(10,0) 2(20,0)  

Reside maior de idade    0,389 

Não 1(10,0) 0(0,0) 1(10,0) 1(10,0)  

Sim 4(40,0) 1(10,0) 0(0,0) 2(20,0)   

Fonte: Autoria própria, 2020. 

¹Teste Exato de Fisher 

 

DISCUSSÃO 

As quebradeiras de coco de Dom Pedro – MA são mulheres com filhos, que 

dispõem de companheiro, sendo eles trabalhadores do campo de baixa escolaridade, que 

possuem renda mensal menor que um salário minimo e recebem auxílio financeiro do 

governo (Bolsa Família). Esse perfil caracteriza as quebradeiras do Município de 

Itapecuru Mirim, também localizado no estado do Maranhão, segundo estudo de Vale 

(2015). 

No que diz respeito à SAN dessa população, metade dessas famílias se encontram 

em situação de inadequação alimentar (IA) moderada, onde os moradores passam a 

conviver com restrição quantitativa de alimentos, especialmente os adultos. Foi 

observado também IA leve, que se caracteriza quando há preocupação com o acesso aos 

alimentos no futuro, e se verifica comprometimento da qualidade da alimentação ou 

quando os adultos da família assumem estratégias para manter o mínimo necessário de 

alimentos (BRASIL, 2010). 

As quebradeiras relataram, através da EBIA, que muitas vezes consomem 

alimentos em poucas quantidades com o objetivo de poupar para o dia seguinte devido às 

condições desfavoráveis de captação de alimentos e de recursos financeiros. No estudo 

de Araújo et al., (2013) os grupos com maior risco de inadequação de nutrientes foram as 

mulheres e os indivíduos que residem na área rural e na região Nordeste. Essa é uma 

situação importante para o direcionamento de políticas públicas, visto que favorece a 

ocorrência de doenças carenciais. 

Entre todas as regiões do Brasil, a região Nordeste obteve a 2ª maior proporção 

de IA leve (29,8%), moderada (13,4%) e grave (7,1%) nos domicílios, ficando atrás da 

região Norte, apresentado na POF 2017-2018. A soma desses valores indica que pouco 
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mais da metade da população nessa região vive com a preocupação ou incerteza na 

manutenção do acesso aos alimentos, assumindo assim estratégias que acabam por 

comprometer a qualidade da dieta e a sustentabilidade alimentar da família (IBGE, 2020). 

O nível de IAN representa um indicador direto das desigualdades sociais. O estado 

social dessas famílias, como a renda insuficiente para aquisição de gêneros alimentícios, 

a baixa  escolaridade, bem como a marginalização e discriminação e as condições 

precárias de moradia, constatam um quadro de instabilidade e vulnerabilidade social 

(ARAUJO et. al., 2013; PEDRAZA; SALES, 2014).  

Um fator que auxilia economicamente essas mulheres é o auxílio financeiro que 

recebem do governo. Quebradeiras do município de Codó – MA, relataram que a 

transferência de renda pelo governo é importante na complementação da renda, e as 

afastou do medo de ficar sem nenhum recurso para comprar comida, como também 

proporcionou a possibilidade de compra de material escolar, produtos de higiene e algum 

“luxo” para os filhos (IFMA, 2011). 

Um considerável percentual de excesso de peso foi verificado entre as mulheres 

quebradeiras de coco. O aumento dos índices de obesidade em regiões rurais se dá pelo 

processo chamado “transição nutricional”, que levou a um maior aporte calórico com 

aumento no consumo de gorduras, açúcar e cereais refinados (POPKIN; ADAIR; SHU, 

2012). 

Se tratando de mulheres, o fator idade e a paridade também podem explicar esses 

números, assumindo uma relação direta com o ganho de peso corporal (MARTINS-

SILVA et al., 2019). Mulheres com filhos em situação de IAN apresentam maiores taxas 

de sobrepeso e obesidade quando comparadas a homens e mulheres sem filhos 

(MARTIN; LIPPERT, 2012). 

A Obesidade é uma doença que traz muitos fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como as doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo II, distúrbios do músculo esquelético e alguns 

tipos de câncer. Evidências apontam que quanto maior o IMC, maior é o risco para as 

DCNT e maior a taxa de mortalidade (BRASIL, 2014; GOETTLER; 
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GROSSE; SONNTAG, 2017) além de custos substanciais com a saúde e a sobrecarga 

para os serviços de saúde (WHO, 2017).  

A coexistência entre IAN e excesso de peso não foi estatisticamente significativa, 

porém tem sido amplamente investigada. Essa realidade pode ser prejudicial entre as 

classes de renda mais baixa. Os ambientes aos quais os indivíduos estão expostos, desde 

a fase de concepção até a idade adulta influenciam o risco de obesidade e outras DCNT. 

Por limitações financeiras, famílias que vivem em vulnerabilidade social consomem 

alimentos com baixo valor nutricional, mas com alta densidade energética por serem mais 

baratos, também influenciando no excesso de peso (POPKIN; ADAIR; SHU, 2012; 

YAJNIK; DESHMUKH, 2008; WATERLAND, 2009). 

A ocorrência de desnutrição, que também é uma doença crônica, foi verificada 

entre as quebradeiras do presente estudo, chamando à atenção por ser considerada uma 

manifestação da IAN.  O não acesso à alimentação é uma violação a um direito humano 

que compreende um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas, culturais e 

sociais dos indivíduos de acordo com as fases do curso da vida, e que dessa forma 

assegura condições dignas de vida proporcionando um estado nutricional adequado 

(PINHEIRO; CARVALHO, 2010). 

A desnutrição está ligada a baixa estatura e a pobreza, sendo o fator ambiental 

mais significativo que o fator genético. Algumas causas são: nutrição materna 

insuficiente, desnutrição intra-uterina, falta de aleitamento materno até seis meses, 

introdução tardia de alimentos complementares e em quantidade e qualidade inadequadas, 

absorção prejudicada por infecções e parasitoses intestinais, podendo ocasionar 

malefícios a saúde aumentando estresse no organismo levando ao aumento do cortisol, 

resistência à insulina, risco aumentado de cardiopatias na vida adulta entre outros 

(SAWAYA, 2006). 

Os fatores renda e escolaridade estão relacionados com o aumento de peso nas 

faixas etárias de menor renda e escolaridade no sexo feminino. Esse resultado também 

foi confirmado em outros trabalhos como o de Silva (NAKANO, 2018), que analisou os 

dados do Sistema  de  Vigilância  de Fatores  de  Risco e  Proteção  para  Doenças  

Crônicas  por  Inquérito  Telefônico  (Vigitel) colhidos entre 2006 e 2019, relatando que 
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a maior prevalência de excesso peso ocorre em mulheres acima de 45 anos de idade, 

naquelas com baixa escolaridade (COSTA; SCHNEIDER; CESAR, 2016; IBGE, 2011). 

A ausência de associação significativa entre o perfil sociodemográfico e o nível 

de insegurança alimentar, o IMC e a circunferência da cintura não exclui a possibilidade 

de relação entre estas variáveis, porém, pode requerer estudos mais aprofundados ou de 

maior dimensão, visto que o estado nutricional é um dos indicadores mais sensíveis do 

nível de desenvolvimento de uma nação, pois além da dimensão biológica, expressa a 

determinação histórico-estrutural da questão alimentar e nutricional (VASCONCELOS, 

2008). 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados desse estudo demonstraram que houve correlação entre a baixa 

renda e baixo nível de escolaridade com o estado nutricional, e que a maioria das 

quebradeiras de coco se encontram em situação de insegurança alimentar do tipo leve e 

moderada. Estes dados podem contribuir para intervenções na área de SAN e combate à 

fome, e precisam ser considerados no planejamento de políticas públicas. 

É necessário um olhar humano e com propósito de intervenção, com maior 

investimento e extensão de cobertura, com incremento dos valores dos benefícios sociais, 

como por exemplo o Bolsa Família, atualmente Auxílio Brasil (Governo Bolsonaro), 

aliados a outras estratégias como de incentivo a atividade da quebra de coco babaçu em 

regiões de potencial para esta atividade, além do aumento de emprego, renda e 

escolaridade das famílias, visando potencializar as contribuições na redução da 

insegurança alimentar dessa população que  pode refletir a situação de outras mulheres 

que vivem na zona rural e em atividades extrativas. 

Existe a necessidade de mais pesquisas sobre o perfil de insegurança ou segurança 

alimentar e nutricional das quebradeiras de coco, pois não se encontrou estudos 

específicos nesta área para comparação e maior conhecimento da realidade desse grupo. 
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CAPÍTULO XV 

SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO - FISIOPATOLOGIA E DIAGNÓSTICO 

 
Thiago Fernandes Peixoto Silva70; Gabriel Henrique Resende Melo71; 

Fernando Tostes Peixoto72; João Ximenes de Paula73; 

Khaled Omar Hilal74; Lídia Benevides Lima Garcia75; 

 Luciene dos Santos Peixoto Lontra76; Pedro Luiz Botrel Teixeira77; 

Samara Tostes Peixoto Prieto78; Waleska Vitória Soares de Oliveira79. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.13-15 

 

RESUMO: A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é definida como a afecção 

compressiva mais comum que envolve os nervos periféricos, resultando em dor, 

formigamento, dormência e fraqueza do membro acometido. Quanto à epidemiologia, sua 

maior prevalência é observada em adultos brancos entre 40 a 60 anos de idade. Estima-

se que ao ano 276 pessoas a cada 100.000 são acometidas pela síndrome e a taxa de 

incidência é cerca de 9,2% nas mulheres e 6% nos homens. Os componentes de risco para 

a STC podem ser divididos entre dois grupos, sendo eles os fatores de risco extrínsecos 

ou intrínsecos. O primeiro grupo é composto por trauma, artrite radiocarpal e exposição 

a equipamentos vibratórios ou atividades repetitivas do punho relacionadas ao trabalho. 

Já os fatores intrínsecos contemplam predisposição genética, diabetes mellitus, 

hipotireoidismo, obesidade, massas expansivas, doenças autoimunes e gravidez. Nesse 

cenário, o diagnóstico da STC é pautado primordialmente na história clínica do paciente 

e manobras semiológicas positivas para a afecção. Em alguns casos, realiza-se a 

eletroneuromiografia, exame que auxilia na identificação da síndrome e pode ser útil para 

afastar outras possíveis patologias. Ademais, esse método fornece dados que corroboram 

para a definição terapêutica mais adequada ao paciente, podendo ser uma abordagem 

conservadora ou cirúrgica, a depender da gravidade da neuropatia compressiva. 

PALAVRAS-CHAVE: Eletroneuromiografia. Nervo mediano. Neuropatia. Síndrome 

do túnel do carpo.  
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CARPAL TUNNEL SYNDROME - PATHOPHYSIOLOGY AND DIAGNOSIS 

ABSTRACT: Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is defined as the most common 

compressive condition involving the peripheral nerves, resulting in pain, tingling, 

numbness and weakness of the affected limb. As for epidemiology, its highest prevalence 

is observed in white adults between 40 and 60 years of age. It is estimated that a year 276 

people per 100,000 are affected by the syndrome and the incidence rate is about 9.2% in 

women and 6% in men. The risk components for CTS can be divided into two groups, 

being extrinsic or intrinsic risk factors. The first comprises trauma, radiocarpal arthritis, 

and exposure to vibrating equipment or repetitive work-related wrist activities. The 

intrinsic factors include genetic predisposition, diabetes mellitus, hypothyroidism, 

obesity, expansive masses, autoimmune diseases and pregnancy. In this scenario, the 

diagnosis of CTS is primarily based on the patient's clinical history and positive 

semiological maneuvers for the condition. In some cases, electroneuromyography is 

performed, an exam that helps to identify the syndrome and can be useful to rule out other 

possible pathologies. Furthermore, this method provides data that corroborates the most 

adequate therapeutic definition for the patient, which may be a conservative or surgical 

approach, depending on the severity of the compressive neuropathy. 

KEYWORDS: Carpal Tunnel Syndrome. Electromyography. Median nerve. 

Neuropathy.  

 

INTRODUÇÃO  

A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é uma neuropatia comum, causada pela 

compressão do nervo mediano ao passar sob o ligamento carpal transverso. Devido à 

topografia do nervo mediano, a síndrome é caracterizada por dor, fraqueza e parestesia 

das mãos. Nesse contexto, a dor pode irradiar para os braços e aumentar o 

comprometimento da força, causando perda da coordenação motora fina do paciente 

(GENOVA et al., 2020; SEVY; VARACALLO, 2021). 

Com o maior acometimento no sexo feminino, a STC é considerada a neuropatia 

compressiva mais frequente no mundo e possui etiologias variadas, como genética, 

atividade laboral com movimentos repetitivos, obesidade, hipotireoidismo, doenças 

autoimunes, gravidez e pós-menopausa. Do mesmo modo, sua fisiopatologia possui um 

complexo mecanismo, comumente ligado a traumas mecânicos, aumento da pressão 

intracompartimental e dano isquêmico ao nervo mediano ao nível do túnel do carpo 

(FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS et al., 2020; DYDYK; NEGRETE; CASCELLA, 

2021). 

Quanto ao seu diagnóstico, deve haver uma investigação clínica minuciosa para 

associar os sintomas apresentados com os hábitos cotidianos e patologias prévias. Além 
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disso, o médico pode lançar mão de testes físicos, como a Manobra de Phalen e o Sinal 

de Hoffmann-Tinel, bem como o uso de exames complementares para confirmar a 

suspeita. Seu reconhecimento deve ser realizado de forma precoce, uma vez que a afecção 

causa significativa incapacidade e absenteísmo laboral. Por fim, seu tratamento deve ser 

instituído de maneira conservadora sempre que possível e, em casos mais avançados, a 

cirurgia é recomendada (MARTINS; SIQUEIRA, 2017; ZARALIEVA et al., 2020). 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste capítulo é reunir informações inerentes à STC, sobretudo os 

aspectos fisiopatológicos e diagnósticos, mediante a análise de estudos recentes.  

 

METODOLOGIA 

Realizou-se pesquisa de artigos científicos indexados nas bases de dados Latindex 

e MEDLINE/PubMed entre os anos de 2016 e 2021. Os descritores utilizados, segundo o 

“MeSH Terms”, foram: Carpal Tunnel Syndrome, Electromyography, Median nerve e 

Neuropathy. Foram encontrados 188 artigos, segundo os critérios de inclusão: artigos 

publicados nos últimos 5 anos, textos completos, gratuitos e tipo de estudo. Papers pagos 

e com data de publicação em período superior aos últimos 5 anos foram excluídos da 

análise, selecionando-se 13 artigos pertinentes à discussão. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

A STC é a afecção compressiva mais comum que envolve os nervos periféricos, 

resultando em dormência, formigamento ou fraqueza do membro acometido. Nesse 

cenário, cerca de 3,8% dos pacientes que manifestam quadro álgico, parestesia e sensação 

de coceira nas mãos, têm STC. Quanto à ocorrência da neuropatia compressiva, acredita-

se que são acometidas 276 a cada 100.000 pessoas por ano e a taxa de incidência é cerca 

de 9,2% nas mulheres e 6% para os homens (GENOVA et al., 2020). Outrossim, apesar 

da síndrome acometer todas as faixas etárias, sua maior prevalência é observada em 

adultos brancos entre 40 a 60 anos de idade (SEVY; VARACALLO, 2021).  
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Em países europeus, a STC ocorre entre 7% a 16%, sendo demasiadamente maior 

quando comparada às taxas de incidência de 5% nos Estados Unidos. Na atual conjuntura, 

observa-se um aumento significativo das afecções musculoesqueléticas relacionadas ao 

trabalho em grande parte de países ocidentais, muito provavelmente devido à tensão 

emocional laboral e aos movimentos repetitivos dos trabalhadores. Além disso, os níveis 

de incidência e prevalência podem variar a depender das diferentes ocupações 

empregatícias, por exemplo o processamento de pescado, prática que é responsável pela 

ocorrência de STC em valores próximos a 73%. Desse modo, torna-se evidente a 

necessidade da STC ser prevenida, diagnosticada e tratada em todos trabalhadores 

sabidamente expostos à afecção (GENOVA et al., 2020). 

 

FATORES DE RISCO 

Apesar da maioria dos casos de STC serem de causas idiopáticas, estudos recentes 

foram realizados na busca das mais diversas etiologias envolvidas na gênese da doença. 

Os fatores de risco extrínsecos potenciais incluem trauma, artrite radiocarpal, uso regular 

de equipamento vibratório e histórico de atividades repetitivas do punho relacionadas ao 

trabalho. Já os fatores de risco intrínsecos contemplam a predisposição genética, diabetes 

mellitus, hipotireoidismo, acromegalia, massas expansivas, estenose carpal, obesidade, 

gravidez, doenças autoimunes e mucopolissacaridoses (OSTERGAARD; MEYER; 

EARP, 2020; SEVY; VARACALLO, 2021; SCHWARTZ; URITS; VISWANATH, 

2021). 

 

FISIOPATOLOGIA 

Embora a gênese da STC não seja totalmente compreendida, acredita-se que sua 

fisiopatologia envolve uma combinação entre trauma mecânico, aumento da pressão 

intracompartimental e dano isquêmico ao nervo mediano ao nível do túnel do carpo 

(OSTERGAARD; MEYER; EARP, 2020). Quanto à pressão compartimental, os valores 

normais podem variar entre 2 a 10 mmHg, entretanto, a alteração na posição do punho 

pode resultar em mudanças abruptas na pressão. Nesse sentido, a extensão do punho eleva 

a pressão intracompartimental em mais de 10 vezes o nível inicial, em consonância, a 
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flexão do punho pode causar o aumento de 8 vezes o valor normal. Dado esse fato, tem-

se a justificativa dos movimentos repetitivos do membro serem fatores de risco relevantes 

para a ocorrência de STC e esclarece a alta sensibilidade e especificidade dos testes físicos 

que serão abordados posteriormente (GENOVA et al., 2020; SCHWARTZ; URITS; 

VISWANATH, 2021). 

No que tange à lesão do nervo, algo relevante a se falar é a etapa de 

desmielinização, que acontece quando o nervo é constantemente exposto a forças 

compressivas. Sendo assim, o processo de desmielinização progressiva ocorre 

primordialmente nos locais de maior compressão e irradia para o segmento internodal, na 

qual os axônios permanecem intactos. Ainda nesse processo, a compressão nervosa 

contínua causa interrupção do fluxo sanguíneo para o sistema capilar endoneural, gerando 

disfunção da barreira hemato-nervosa e culminando em edema endoneural. Dessa forma, 

dá-se início a um ciclo retroalimentado de congestão venosa, isquemia e alterações 

metabólicas locais, causando parestesia e piora no quadro álgico do paciente (GENOVA 

et al., 2020; SEVY; VARACALLO, 2021). 

Ademais, estudos apontam íntima relação entre o hipotireoidismo e o aumento 

expressivo da STC. Apesar de pesquisas recentes correlacionarem as duas afecções de 

maneira significativa, sua fisiopatologia ainda carece de investigação aprofundada. Até a 

publicação do presente capítulo, acredita-se que as anormalidades nos nervos periféricos, 

em especial o nervo mediano, decorrem da deposição de substâncias mucinosas que 

causam a degeneração axonal e, quando não tratada, pode levar a mononeuropatias ou 

polineuropatias. Nesse cenário, diversas publicações científicas afirmam que a condição 

nervosa de pacientes com hipotireoidismo culmina em 29% de chance de serem 

diagnosticados também com STC (ALDAGHRI et al., 2020). 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

O quadro sintomático está diretamente ligado com a inervação do mediano, os 

pacientes com STC irão manifestar sinais na face palmar do polegar, indicador, dedo 

médio e metade radial do dedo anelar, correspondente ao território do nervo mediano. 

Contudo, existem casos em que o acometimento da mão é completo ou ocorre em regiões 
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diferentes das citadas, devido às variações anatômicas existentes, como o nervo mediano 

bífido (GENOVA et al., 2020; DYDYK; NEGRETE; CASCELLA, 2021). 

A queixa mais frequente é dor na mão e punho acompanhados com parestesia, que 

pode irradiar para os braços e alcançar até o ombro. Frequentemente, os pacientes 

acordam sentindo dormência e dor irradiada, caracterizando a condição chamada de 

braquialgia parestésica noturna. Para alívio desses sintomas, o paciente desperta e 

prontamente realiza movimentos de abertura e fechamento das mãos, para que dessa 

forma haja um aumento da circulação e diminuição da pressão exercida ao nervo, 

restabelecendo a sensação do membro (WIPPERMAN; KYLE, 2016; FERNÁNDEZ-

DE-LAS-PEÑAS et al., 2020). 

Com a evolução da síndrome, os pacientes referem aumento tanto do quadro 

álgico, quanto da frequência de episódios de parestesia. Além disso, a fraqueza e a 

ausência de coordenação motora tornam-se evidentes em tarefas consideradas normais, 

como dificuldade de segurar um copo ou manusear talheres durante a alimentação. Por 

fim, a doença evolui com atrofia da eminência tenar e dificuldade em realizar oposição e 

abdução do polegar (GENOVA et al., 2020; SEVY; VARACALLO, 2021). 

 

DIAGNÓSTICO 

Quanto à investigação da STC, deve-se atentar primordialmente às queixas 

apresentadas, atividade laboral e histórico de atividades repetitivas exercidas 

previamente. O paciente deve ser questionado em relação à frequência dos sintomas e a 

existência de momentos do dia ou atividades em que se intensificam as manifestações. 

Ainda, o médico deve interrogar se há alguma manobra que amenize ou piore as queixas 

(WIPPERMAN; KYLE, 2016; ROSÁRIO; JESUS, 2021). Subsequentemente, necessita-

se indagação quanto à gravidez ou histórico de doenças prévias, visto que sua 

predisposição pode ser aumentada por algumas patologias, como artrite inflamatória, 

diabetes ou hipotireoidismo. Sendo assim, todas essas informações durante a anamnese, 

corroboram para o diagnóstico da STC, uma vez que, seus sintomas nem sempre são 

específicos (TULIPAN; ILYAS, 2020; SEVY; VARACALLO, 2021). 
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Ao exame físico, inicia-se a investigação da STC com uma inspeção da mão de 

modo geral, observando sua coloração, integridade dos tecidos e articulações, 

vascularização e se há indícios de fratura. Em seguida, o membro é avaliado através dos 

testes Phalen, Phalen reverso e Tinel, a fim de evidenciar a ocorrência da compressão do 

nervo mediano. Assim, essas manobras semiológicas são úteis na investigação 

diagnóstica da STC e o modo de execução de cada uma delas está descrito na Tabela 1 

(DYDYK; NEGRETE; CASCELLA, 2021; SEVY; VARACALLO, 2021). 

 

Tabela 1 - Manobras Semiológicas para Investigação da STC 

TESTE EXECUÇÃO POSITIVO 

 

Phalen 

Com os braços elevados e cotovelos fletidos em 90 

graus, realiza-se flexão máxima dos punhos ao 

empurrar a face dorsal das mãos, uma contra a outra, 

durante 30-60 segundos. 

Manifestação ou piora da dor 

ou da parestesia ao realizar o 

teste. 

 

Phalen 

Reverso 

Com os braços elevados e cotovelos fletidos em 90 

graus, realiza-se extensão máxima dos punhos ao 

empurrar a face palmar das mãos (posição de oração), 

uma contra a outra, durante 30-60 segundos. 

Manifestação ou piora da dor 

ou da parestesia ao realizar o 

teste. 

 

Tinel 

 

Realiza-se digitopercussão repetitiva sobre o punho, no 

trajeto do nervo mediano a nível do túnel do carpo. 

Manifestação ou piora da dor 

ou da parestesia ao realizar o 

teste. 

Fonte: DYDYK; NEGRETE; CASCELLA, 2021; SEVY; VARACALLO, 2021 

  

Ainda, para investigar o comprometimento do nervo mediano, pode-se lançar mão 

da avaliação por eletroneuromiografia. Esse exame consiste no posicionamento de 

agulhas ou eletrodos próximos à área foco do estudo e, em sequência, o equipamento 

dispara pulsos elétricos para estimular o nervo e a contração muscular. Dessa forma, 

consegue-se analisar a velocidade de condução do estímulo, classificar o acometimento 

da compressão e o grau de contratilidade muscular. Ademais, esse método corrobora para 

descartar outras possíveis patologias que serão comentadas a seguir (WIPPERMAN; 

KYLE, 2016; ROSÁRIO; JESUS, 2021). 
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Por fim, a Sociedade Britânica para a Cirurgia da Mão recomenda que todos os 

pacientes com STC realizem investigação de hipotireoidismo antes da instituição do 

tratamento para a síndrome. Essa conduta é justificada pelos diversos estudos que relatam 

o fato de que até 29% dos pacientes com hipotireoidismo podem apresentar, em algum 

momento, graus variados da STC, sendo o distúrbio metabólico responsável pela 

síndrome em até 5% dos casos (ALDAGHRI et al., 2020). Desse modo, torna-se evidente 

a necessidade da implementação de testes e exames que visam a investigação e o 

diagnóstico da STC em fases mais precoces da doença, uma vez que a afecção é 

responsável por considerável incapacitação e absenteísmo laboral de uma população 

economicamente ativa (JIMÉNEZ DEL BARRIO et al., 2018). 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Por cursar com sintomas inespecíficos, a STC deve ser investigada de forma 

minuciosa. Nesse contexto, deve-se conhecer as patologias que mimetizam a STC, sendo 

elas (GENOVA et al., 2020; SEVY; VARACALLO, 2021): 

● Artrite carpometacarpal do polegar; 

● Radiculopatia cervical; 

● Neuropatias; 

● Tendinite; 

● Tenossinovite; 

● Tendinopatia de Quervain. 

 

TRATAMENTO  

O manejo terapêutico da STC depende da gravidade da afecção e, quando 

diagnosticada de maneira precoce, o tratamento conservador é recomendado e resolutivo 

em mais de 80% dos casos. Primeiramente, o paciente necessita ser orientado a alterar ou 

minimizar a movimentação do punho que provoca sintomas, por meio de ergonomia. Essa 

mudança pode ser realizada, por exemplo, através do posicionamento do teclado em uma 

altura adequada para minimizar movimentos excessivos de extensão, flexão, adução ou 

abdução da mão durante o trabalho. Ademais, é recomendável a perda de peso e a 



 

243 

 

realização de atividades aeróbicas, associadas ao acompanhamento com um terapeuta 

ocupacional (GENOVA et al., 2020; SEVY; VARACALLO, 2021).  

O uso de talas no pulso, ultrassom terapêutico, medicamentos anti-inflamatórios 

não esteroidais ou glicocorticoides, também podem aliviar os sintomas em duas a seis 

semanas, com a remissão completa das manifestações em no máximo três meses 

(WIPPERMAN; KYLE, 2016; JIMÉNEZ DEL BARRIO et al., 2018). Já as injeções de 

plasma rico em plaquetas (PRP), intervenção recentemente implementada para o alívio 

da dor de longa duração, mostrou-se eficaz na melhora da sintomatologia da STC. Tal 

procedimento consiste em aplicação local do concentrado rico em plaquetas e fatores de 

crescimento que promovem a regeneração axonal e, consequentemente, restituem a 

funcionalidade do nervo mediano (SCHWARTZ; URITS; VISWANATH, 2021). 

Caso o manejo terapêutico conservador não seja eficaz, o tratamento da STC pode 

ser por meio de uma intervenção cirúrgica. A abordagem visa liberar o túnel do carpo, 

porém, só deve ser realizada após a investigação da condução nervosa através de 

eletroneuromiografia que evidencie degeneração significativa do segmento acometido. 

Tal procedimento, pode ser realizado por cirurgião neurológico, ortopédico ou plástico, 

por meio de cirurgia aberta ou endoscópica. A intervenção é realizada através da incisão 

do ligamento transverso do carpo ou do retináculo flexor, comumentemente, dispensando 

a hospitalização do paciente após o procedimento (TULIPAN; ILYAS, 2020; SEVY; 

VARACALLO, 2021). 

 

CONCLUSÃO 

A STC é a neuropatia mais frequente e pode ser causada por diversas etiologias. 

Dentre os principais fatores associados, citam-se trauma, histórico de atividades 

repetitivas do punho relacionadas ao trabalho, predisposição genética, hipotireoidismo, 

estenose carpal, obesidade e gravidez. A síndrome apresenta-se com dor e parestesia nas 

mãos, devido ao aumento de pressão no túnel do carpo e consequente compressão do 

nervo mediano. Devido a miscelânea de fatores envolvidos na sua gênese, sua 

investigação deve ser realizada de maneira minuciosa e, sempre que possível, optar pelo 

manejo terapêutico conservador. Por fim, tendo em vista a sua alta prevalência, 
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principalmente em mulheres, torna-se evidente a necessidade de medidas preventivas e 

métodos de rastreio eficazes para identificação e tratamento da STC em estágios ainda 

precoces, uma vez que, a afecção é responsável por considerável incapacitação e 

absenteísmo laboral de um grupo economicamente ativo. 
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CAPÍTULO XVI 

USO DE MINI PLACAS COMO ANCORAGEM NO TRATAMENTO DE 

CLASSE III 
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RESUMO: Um dos grandes dogmas que permeiam o tratamento ortodôntico é obter-se 

uma ancoragem adequada. Recentemente o uso de mini placas têm sido evidenciado 

como uma opção, com a finalidade ampliar as movimentações dentárias planejadas e 

diminuir os impactos indesejáveis. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão 

integrativa sobre o uso das miniplacas como ancoragem ortodôntica esquelética no 

tratamento de classe III. Foram consultadas as bases SciELO, periódicos capes, Bireme, 

PubMed, BVS, Biblioteca Cochrane, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line 

(MEDLINE), Base de Dados da Odontologia (BBO), a partir dos cruzamentos dos 

termos: Procedimentos Ortodônticos de Ancoragem, Movimentação Dentária 

Ortodôntica, Miniplacas, Classe III. Percebeu-se que as miniplacas apresentam redução 

do tempo de tratamento, estética apropriada, atenuação da aparatologia ortodôntica e 

disponibilização de ancoragem máxima, além de serem utilizadas para protração maxilar 
reduzindo os efeitos dento-alveolares colaterais. Portanto, as miniplacas podem ser 

consideradas um aspecto de extensa relevância no tratamento ortodôntico como apoio 

para movimentações dentárias. 

PALAVRAS-CHAVE: Procedimentos Ortodônticos de Ancoragem. Movimentação 

Dentária Ortodôntica. Miniplacas. 

 

USE OF MINI PLATES AS ANCHORAGE IN CLASS III TREATMENT 

ABSTRACT: One of the great dogmas that pervade orthodontic treatment is adequate 

anchoring; recently the use of mini plates has been evidenced as an option, in order to 
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increase planned dental movements and reduce undesirable impacts. This work aims to 

make an integrative review on the use of miniplates as a skeletal orthodontic anchor in 

Class III treatment. The databases SciELO, periodicals capes, Bireme, PubMed, BVS, 

Cochrane Library, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Online Retrieval System (MEDLINE) were 

consulted. Dentistry (BBO), from the crossings of the terms: Orthodontic Anchoring 

Procedures, Orthodontic Dental Movement, Miniplates, Class III. It was noticed that the 

miniplates present a reduction of treatment time, aesthetic appropriateness, attenuation of 

orthodontic appliances and maximum anchorage available, besides being used for 

maxillary protraction reducing collateral dento-alveolar effects. Therefore, miniplates can 

be considered an aspect of extensive relevance in orthodontic treatment as a support for 

dental movements. 

KEYWORDS: Orthodontic Anchoring Procedures. Orthodontic Dental Drive. 

Miniplates. 

 

 

INTRODUÇÃO  

O tratamento ortodôntico é constantemente limitado em decorrência de aspectos 

como, a aderência do paciente ao tratamento, dependência de dente ou tecido mole de 

suporte, grau de má oclusão e restrições biomecânicas dos aparelhos disponíveis. A busca 

por sistemas que diminuam qualquer dessas limitações é frequente, e nesse contexto surge 

como alternativa os dispositivos de ancoragem ortodôntica esquelética temporária (DE 

CLARK; CEVIDANES; BACCETTIT et al., 2010). Tal manifesta-se como um campo 

promissor na ortodontia, conquistando de forma acelerada a aceitação na prática 

odontológica, hoje com diversas opções de dispositivos comercializados, tais como mini-

implantes e miniplacas. Eles são caracterizados pela obtenção de um ponto fixo de 

ancoragem dentro da cavidade bucal, o que facilita a movimentação ortodôntica, pois 

evita o deslocamento da unidade de resistência (THÉBAULT; BÉDHET; BÉHAGHEL 

et al., 2011). 

Com a extensão da demanda de pacientes adultos para o tratamento ortodôntico, 

o planejamento da ancoragem pode ficar prejudicado devido à negação destes pacientes 

em usar dispositivos extrabucais. A constante falta de alguns elementos dentários 

compromete a utilização dos mesmos como unidade de suporte e o desconforto de 

dispositivos convencionais de ancoragem da mecânica ortodôntica acarreta a um 

crescimento do interesse pelos DATs. (BATISTA; VASCONCELOS; PIMENTEL et. al. 

2011). 
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 Em inúmeros casos, observa-se a necessidade de obtenção e manutenção da 

ancoragem máxima, como no tratamento de más oclusões esqueléticas classe III, que 

atualmente incluem o uso de elásticos da Classe III, desgastes e extrações quando são 

passíveis de camuflagem ou ainda cirurgia ortognática (SOBRAL; HABIB; 

NASCIMENTO et al., 2013). Infelizmente, todas essas opções estão fortemente 

associadas a complicações, como rotação anti-horária do plano oclusal, não colaboração 

do paciente, recusa das exodontias e a criação de discrepância de Bolton. (ARRET; 

FARRET; FARRET et al., 2016). Nesse contexto, as miniplacas apresentam-se como 

alternativa favorável devido à maior estabilidade gerada por múltiplos parafusos, em vez 

de um único parafuso, como ocorre com os mini-implantes. Elas podem ser utilizadas na 

maxila e/ou mandíbula e são conhecidas pela sigpla SAS (Skeletal Anchorage System), 

apresentam-se em formas de T, Y e/ou retas. Sua escolha depende do movimento que se 

pretende realizar e ainda da adaptação sobre a cortical óssea (ARRET; FARET; FARRET 

et al., 2016). 

Tais podem ser utilizadas quando necessita-se da aplicação de forças ortodônticas 

e/ou ortopédicas mais intensas ou movimentos de vários dentes, acarretando maior 

estabilidade, proporcionando a movimentação dos dentes adjacentes no sentido 

anteroposterior, vertical e transversal, funcionam como opção promissora de ancoragem 

absoluta, diminuindo o risco da proximidade ou contato com as raízes como ocorre com 

os mini-implantes, além de versatilidade em relação a aplicação de diferentes inclinações 

das linhas de ação de força (MER;  BREZULIER; SOREL et al.,  2016).  

 Diante disto, a ancoragem ortodôntica esquelética tem ganhado espaço no dia a 

dia clínico, no entanto a literatura não é muito vasta sobre esse assunto, carecendo de 

maiores estudos para melhor compreensão de sua aplicabilidade e do seu comportamento 

biomecânico, por isso o objetivo deste trabalho é fazer uma revisão integrativa sobre o 

uso das miniplacas como ancoragem ortodôntica esquelética no tratamento de classe III 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO et al., 2015). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Este é um estudo de revisão integrativa da literatura sobre o uso das miniplacas 

como ancoragem ortodôntica esquelética no tratamento de classe III. A revisão 
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integrativa é um método que se baseia na sumarização dos dados apresentados e no 

estabelecimento de conclusões sobre o tema investigado. Trata-se de um procedimento 

de descrição de dados disponíveis na literatura, que se alicerça na proposta de uma 

construção de revisão teórica baseada em evidências. Os dados categorizados e descritos 

geram panoramas consistentes e compreensíveis sobre temáticas e conceitos complexos, 

teorias ou situações/fenômenos relevantes para a saúde (SOUZA; SILVA; CARVALHO 

et al., 2010). Para construir a questão de pesquisa e conduzir as buscas foi utilizada a 

estratégia PICO (SPIDER; SMITH; BOOTH et al., 2012). Essa estratégia foi 

desenvolvida a partir de uma adaptação da ferramenta PICO e contempla os seguintes 

elementos: Sample (amostra); Phenonemon of Interest (fenômeno de interesse); Design 

(desenho do estudo); Evaluation (avaliações); Research type (tipo de pesquisa). Seu uso 

permite evidenciar pesquisas com diferentes delineamentos e que abordem determinados 

comportamentos, relações entre variáveis qualitativas e quantitativas, experiências 

individuais e coletivas, e intervenções que possuem significados sociais e influenciam na 

robustez da revisão. 

Neste sentido, o levantamento dos estudos ocorreu em outubro de 2018 e foi 

guiado pela seguinte questão norteadora: Como as miniplacas são utilizadas para o 

tratamento da classe III? Quais as principais indicações das miniplacas quando utilizadas 

como ancoragem ortodôntica? Contemplando-se as seguintes etapas na elaboração da 

revisão: 1. definição do objetivo; 2. busca ou amostragem na literatura (estabelecimento 

de critérios de inclusão e exclusão de artigos); 3. coleta de dados (S); 4. análise crítica 

dos estudos incluídos; 5. discussão dos resultados; e 6. apresentação da revisão. 

Para a seleção dos artigos, foram consultadas as bases de dados SciELO, 

periódicos capes, Bireme, PubMed, Cochrane, Medical Literature Analysis and Retrieval 

Sistem on-line (MEDLINE). Os termos indexados no Decs (Descritores em Ciência da 

Saúde) Procedimentos Ortodônticos de Ancoragem, Movimentação Dentária 

Ortodôntica, Mini Placas. foram utilizados para a busca dos artigos nas referidas bases de 

dados. 

Os critérios de inclusão adotados foram: – a) publicações em língua portuguesa, 

inglesa e espanhola; b) publicado nos últimos dez anos; c) disponível nas bases de dados 

eletrônicas eleitas para investigação e na íntegra. Como critérios de exclusão estabeleceu-
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se: artigos repetidos nas bases de dados, de opinião, de reflexão, relatos de caso e 

editoriais foram excluídos  

Os artigos potencialmente relevantes para a revisão dentro dos critérios definidos 

foram pré-selecionados com base na leitura dos títulos e resumos, em seguida foi 

realizada uma análise crítica de acordo com os critérios Prática Baseada em Evidências 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO et al., 2010). No processo de elegibilidade dos textos, 

os estudos incluídos responderam à pergunta norteadora da pesquisa, resultando em uma 

a amostra final de 7 artigos. O fluxograma na Figura 1 sintetiza a construção do corpus 

desta revisão. 

A apresentação dos resultados e da discussão propiciou a avaliação da 

aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, a fim de avaliar as evidências disponíveis 

na literatura sobre o uso das miniplacas como ancoragem ortodôntica esquelética no 

tratamento de classe III. O estudo não foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa, 

tendo em vista que não envolveu seres humanos, mas se respeitou todos os princípios 

éticos relacionados à preservação de autoria e indicação das referências consultadas.  
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REVISÃO DE LITERATURA 

ESTRUTURAS E SÍTIOS ANATÔMICOS DE FIXAÇÃO DAS MINIPLACAS 

Miniplacas são feitas de titânio ou ligas de titânio, o que lhes confere 

biocompatibilidade e podem assumir várias formas e tamanhos. São constituídas 

basicamente de 3 partes: cabeça, braço e corpo (SUGAWARA et al., 2014). A porção da 

cabeça é exposta intraoralmente e posicionada fora dos arcos dentários, podendo 

apresentar-se em forma circular, em gancho e tubular (SUGAWARA et al., 2014). A parte 

do braço é transgengival ou transmucosa e tende a ser retangular ou redonda, assumindo 

três comprimentos distintos – curto (6,5mm), médio (9,5mm) e longo (12,5mm) – para 

compensar as diferenças anatômicas e acomodar as necessidades biomecânicas do 

movimento ortodôntico (SAKIMA; OCANHA; SAKIMA et al., 2008). Já o corpo 

subperiostal da miniplaca, fica em contato com o osso basal, apresenta três perfurações 

para a fixação através de parafusos monocorticais. Esses anéis são distribuídos de duas 

maneiras distintas: em forma de “T” ou em forma de “Y”. Um dos anéis que recebem os 

parafusos monocorticais pode ser retirado, gerando duas formas suplementares de 

miniplacas. Após a retirada de um anel de fixação, a miniplaca em forma de “T” origina 

a miniplaca em “L”. A remoção de um anel de fixação da miniplaca em forma de “Y” 

gera a miniplaca em forma de “J” (Figura 2). Essas duas novas formas de miniplacas 

passam a ser fixadas ao osso através de dois parafusos (SAKIMA; OCANHA; SAKIMA 

et al., 2008). 
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Figura 2: As duas formas de apresentação das miniplacas do SAO® e as duas adicionais - A) em forma de “Y”; B) 

em forma de “T”; C) em forma de “L”; D) em forma de “J”. (Fonte: Sakima et al 12). 

 

No que tange às regiões de instalação, na maxila as miniplacas são fixadas em 

dois sítios anatômicos: pilar zigomático e abertura piriforme (BATISTA; 

VASCONCELOS; PIMENTEL et al., 2011). (Figura 3). 

O pilar zigomático proporciona uma espessura aceitável de cortical óssea para 

gerar ancoragem esquelética no arco superior. Nesse sítio, utiliza-se a miniplaca em forma 

de “Y” fixada ao osso através de três parafusos e a porção que fica exposta na cavidade 

bucal deve localizar-se entre o primeiro molar e o segundo pré-molar superior, em uma 

posição mediana no arco, estratégica para a realização das mecânicas ortodônticas 

(BOZKAYA; YÜKSE; BBOZKYA et al., 2016) 

 A abertura piriforme também apresenta espessura de cortical óssea adequada e 

proporciona ancoragem esquelética em uma posição mais anterior na maxila. Uma 

miniplaca em forma de “Y” é adaptada em forma de “J” (MAJOR; WONG; SALTAJ et. 

al, 2012). 

 
Figura 3: Sítios anatômicos maxilares de fixação das mini placas - A, B) pilar zigomático; C) abertura 

piriforme (Fonte: Sakima et al12). 
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Já na mandíbula, existem basicamente três sítios anatômicos que recebem as 

miniplacas: 1- início do ramo ascendente da mandíbula sobre a linha oblíqua, 2- corpo 

mandibular e 3- mento (Figura 4). (SAKIMA; OCANHA; SAKIMA et al. 2009) 

O ramo ascendente da mandíbula, sob a linha oblíqua, é uma região de reforço 

ósseo mandibular e exibe densa cortical óssea, propícia para adaptar os parafusos de 

fixação. Além disso, a região possibilita o estabelecimento de ancoragem esquelética em 

um arranjo distal em relação aos dentes inferiores, beneficiando mecânicas de retração, 

utiliza-se neste caso mas a placa em “T’. (PARCK; TAI; TAKAGI et al., 2015). No corpo 

da mandíbula pode ser utilizada a miniplaca em forma de “T” ou de “L” que é fixada na 

altura dos ápices radiculares. Já na região anterior do momento, a miniplaca de eleição é 

a em forma de “L’’. (SAKIMA; OCANHA; SAKIMA et al. 2009) 

 

U  
Figura 4: Sítios anatômicos mandibulares de fixação das miniplacas: D) ramo mandibular; E) corpo mandibular e F, 

G) anterior ao forame mentoniano (Sakima et al 2006). 

 

PRINCIPAIS INDICAÇÕES E DAS MINIPLACAS 

As principais indicações das miniplacas são para o tratamento de pacientes que 

possuem má oclusão esquelética e necessitem de grandes distalizações superiores e/ou 

inferiores evitando extrações (SAKIMA et al., 2009) como também do tratamento da 

mordida aberta.  
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Além disso em pacientes Classe III, a associação entre miniplacas e uso de 

elásticos intermaxilares tem mostrado expressivos resultados (CLERCK, 2009) 

permitindo que o paciente mantenha uma força de tração da maxila com elásticos 

intraorais, que podem ser utilizados dia e noite sem comprometer a estética do paciente 

(MATJE; MENEZES; LIMA et al., 2016). 

 

CARACTERÍSTICAS BIOMECÂNICAS DAS MINIPLACAS DISTALIZAÇÃO 

DE MOLARES 

A distalização de molares superiores na maioria dos casos ocorre em situações de 

má oclusão classe II ou apinhamento anterior, acarretando a necessidade de uma 

ancoragem absoluta baseada no pilar zigomático, diminuindo o estreitamento do arco e a 

rotação mesial dos molares superiores. (SUGAWARA, 2014). 

Sabe-se que a distalização dos molares inferiores apresenta maior complexidade, 

principalmente para correção de apinhamento anterior mandibular, mordida cruzada, de 

Classe III, e para descompensação dos incisivos inferiores em pacientes que necessitam 

de avanço mandibular, por isso o uso das miniplacas suportam forças capazes de distalizar 

grupos de dentes ou até mesmo o arco todo  (SUGAWARA, 2014). 

 

 
Figura 5: Esquema demonstrando a montagem da biomecânica para distalização do arco inferior com o uso de 

miniplaca, “power arm” e mola de Níquel-Titânio (Fonte: Matje et al). 

 

A biomecânica para distalização com auxílio de miniplacas mais conhecida e 

utilizada é através do uso de arcos retangulares de aço com calibre 0,018’’x0,025’’ ou 

0,019’’x0,025’’, “power arms” soldados entre caninos e primeiros pré-molares e molas 

https://www-sciencedirect.ez14.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/crossbite
https://www-sciencedirect.ez14.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/incisor
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fechadas de Níquel-Titânio. No entanto, como o objetivo é distalizar todo o arco, a força 

empregada deve ser maior, alcançando aproximadamente 400g por lado (Figura 5). Essa 

intensidade de força, não é suportada por mini-implante. (PARCK; TAI; TAKAGI et al., 

2015). 

 

INTRUSÃO DE MOLAR  

Esta mecânica é fundamental em tratamentos de mordida aberta esquelética de 

adultos para se obter uma rotação anti-horaria da mandíbula e diminuir as chances de 

cirurgia ortognática (SAKIMA et al., 2009). 

A posição mais favorável para a instalação da miniplaca dependendo se o 

movimento intrusivo será somente de primeiro molar ou primeiro e segundo molares, 

Sequência da mecânica para intrusão de molares superiores (CLERCK, 2009). 

 
Figura 6: A. Alinhamento/Nivelamento segmentado. B. Mini placa instalada e aplicada força de intrusão em bloco 

por meio de elástico. C. Movimento de intrusão concluída. D. Pós intrusão, alinhamento e nivelamento com arco 

contínuo (Fonte: Sugawara et al 2009). 

 

PROTRAÇÃO MAXILAR 

O tratamento baseado na protração maxilar é voltado principalmente para terapias 

ortopédicas em pacientes durante o crescimento, com más oclusões esqueléticas. Segundo 

Clerck et al (2009) miniplacas inseridas nas cristas zigomáticas (na região da sutura 

zigomático-maxilar) e na região de caninos e incisivos laterais inferiores (Figura 7) 

produziram forças ortopédicas puras, resultando em um alongamento das fibras nas 
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suturas, estimulando a aposição óssea maxilar devido a tração elástica contínua e evitando 

os efeitos dento-alveolares colaterais.  

No que tange o protocolo clínico, deve-se iniciar a carga com elásticos no máximo 

2 a 3 semanas após a cirurgia com forças leves, em torno de 100 gramas bilaterais (5/16) 

para evitar sobrecargas (Figura 8) (CLERCK, 2009). Durante os próximos três meses, 

aumenta-se gradualmente o nível de força para elásticos de 1/4 e 3/16, evitando sempre 

forças superiores a 200 gramas com o objetivo de prevenir a ultrapassagem da resistência 

máxima da placa sobre a cortical óssea e acarretar perda óssea e afrouxamento dos 

parafusos. O paciente deve ser orientado a trocar os elásticos duas vezes ao dia. 

Recomenda-se que as miniplacas não sejam removidas após o tratamento ativo, 

pois alguns pacientes podem necessitar de tração intermaxilar noturna, devido às chances 

de recidiva da má oclusão classe III.  

 
Figura 7: Miniplacas fixadas na sutura zigomático-maxilar e entre canino e incisivo lateral inferior (Fonte: De Clerk 

et al15) 
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Figura 8: Utilização dos elásticos intermaxilares para correção da classe III (Fonte: De Clerk 15). 

 

RESULTADOS 

Analisaram-se 7 artigos que atenderam aos critérios de inclusão mencionados, 

todos publicados em inglês. Houve maior incidência de estudos publicados em 2012, 

2016 e 2017, sendo 2009 o ano com menor registro de publicações compreendidas pela 

revisão. 

As características gerais dos estudos incluídos na revisão foram organizadas em 

relação à relevância das indicações do uso das miniplacas como ancoragem esquelética. 

Com relação à indexação dos sete artigos, destacou-se o banco de dados da PubMed, 

periódicos capes e SCIELO. 

Todos os artigos incluídos são internacionais, com destaque para os periódicos 

Journal of the World Federation of Orthodontists (quadro 01). 

 

Quadro 01: Artigos levantados nas bases de dados sobre o uso de miniplacas como ancoragem ortodôntica. 

 
A

no/ 

país 

Periódico/

Qualis 

Base de 

dados 

Tipo de 

estudo 

Autores Título Principais 

achados 

2

009/ 

S

uíça  

Clin. Oral 

Impl 

A1 

PubMed Revisão 

sistemática 

Schatzle et 

al 17 

Survival and failure 

rates of orthodontic 

temporary 

anchorage devices: 

a systematic review 

Sugere o uso das 

miniplacas 

principalmente 

quando se necessita 

ancoragem 

esquelética para 

movimentos 

mandibulares, 

possuindo uma taxa 
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de sobrevivência > 

90% 

2

012/ 

C

oreia 

Angle 

Orthodonti

st 

A2 

PubMed Ensaio 

clínico  

Lee, Yang, 

Baek 18 

The short-term 

treatment effects of 

face mask therapy 

in Class III patients 

based on the 

anchorage device 

Miniplates vs rapid 

maxillary 

expansion 

Evidenciou que o 

uso da associação 

entre máscara facial 

e miniplacas 

induziu um maior 

avanço maxilar, 

menor 

reposicionamento 

posterior e rotação 

de abertura da 

mandíbula com 

menor 

vestibularização 

dos incisivos 

superiores quando 

comparada a 

associação entre 

máscara facial e 

disjuntor.  

2

012/ 

C

anada 

Journal of 

the World 

Federation 

of 

Orthodonti

sts 

B3 

Periodicos 

capes  

Revisão 

sistemática e 

metanálise 

Major et al 
19 

Skeletal anchored 

maxillary 

protraction for 

midface deficiency 

in children 

and early 

adolescents with 

Class III 

malocclusion: A 

systematic review 

and meta-analysis 

A meta-análise 

sugere que se pode 

atingir 

aproximadamente 3 

mm de alteração 

esquelética usando 

miniplacas com 

efeito mínimo na 

inclinação axial dos 

incisivos, por 

menor tempo de 

tratamento.  

2

016/ 

C

oreia  

Journal of 

the World 

Federation 

of 

Orthodonti

sts 

B3 

 

Periodicos 

capes  

Ensaio 

clínico 

Eid et al 20 Maxillary 

protraction using 

orthodontic 

miniplates in 

correction of 

Class III 

malocclusion 

during growth 

A abordagem de 

protração maxilar 

com ancoragem 

óssea por 

miniplacas induziu 

um avanço maxilar 

ortopédico 

significativo e 

retardou o 

crescimento 

mandibular com 

melhora do perfil 

facial.  

2

017/ 

T

urquia 

The 

Korean 

Journal of 

Orthodonti

cs 

B1 

Periódicos 

capes  

Ensaio 

clínico  

Bozkaya et 

al 13 

Zygomatic 

miniplates for 

skeletal anchorage 

in orthopedic 

correction of Class 

III malocclusion: A 

Mostrou que a 

utilização de 

máscara facial 

ancorada em 

miniplaca diminui a 

rotação do plano 

http://www.scielo.br/dpjo
http://www.scielo.br/dpjo
https://e-kjo.org/
https://e-kjo.org/
https://e-kjo.org/
https://e-kjo.org/
https://e-kjo.org/
https://e-kjo.org/
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controlled clinical 

trial 

 

palatino, além de 

melhorar o controle 

dos efeitos 

colaterais 

dentoalveolares de 

inclinação dos 

incisivos e a 

mesialização dos 

molares superiores.  

2

017/ 

E

spanha 

PLOS 

ONE 

A1 

PubMed Revisão 

sistemática e 

metanálise 

Guzman-

Barrera et 

al 21 

Effectiveness of 

interceptive 

treatment of class 

III malocclusions 

with skeletal 

anchorage: A 

systematic review 

and metaanalysis 

Ratifica que a 

ancoragem 

esquelética é um 

tratamento eficaz 

para melhorar a má 

oclusão esquelética 

III, mas quando 

comparado com 

outros tratamentos 

tradicionais como 

disjunção e máscara 

facial, não há 

evidências claras de 

que produza 

melhores 

resultados, sendo 

melhor indicado 

para tratamentos na 

fase adulta. 

2

016/ 

S

íria 

Progress in 

Orthodonti

cs 

B2 

Scielo Revisão 

sistemática 

Alsafadi et 

al 22 

 

Effect of molar 

intrusion with 

temporary 

anchorage devices 

in patients with 

anterior open bite: a 

systematic review 

Mostrou que o uso 

de miniplacas para o 

tratamento da 

mordida aberta 

esquelética 

acarreou em rotação 

mandibular anti-

horária, melhorando 

a estética facial.  

Fonte: Autores. 

 

DISCUSSÃO 

A busca pela ancoragem absoluta na Ortodontia levou ao desenvolvimento de 

alternativas temporárias, os quais permitem executar movimentos ortodônticos desejáveis 

com menor preocupação com efeitos colaterais. (COOKE, 2012). Na presente revisão 

https://link.springer.com/journal/40510
https://link.springer.com/journal/40510
https://link.springer.com/journal/40510


 

259 

 

integrativa observou-se o uso das miniplacas, principalmente no tratamento da mordida 

aberta esquelética e má oclusões classe III.  

As miniplacas foram desenvolvidas para o tratamento de fraturas faciais e 

estabilização de segmentos de osteotomia, utilizando materiais que se mostraram estáveis 

e biocompatíveis por longo tempo de uso. Muitos autores mostraram que os sistemas de 

miniplacas apresentam menos falhas em comparação com os mini-implantes ortodôntico 

(PARCK, 2015). Thébault et al afirmaram que uma das vantagens das miniplacas é a 

manutenção dos parafusos de ancoragem fora do caminho do movimento dentário e, 

assim, aumentar a amplitude de movimento possível. 

Embora a instalação de miniplacas apresentem uma alta taxa de sucesso variando 

entre 92,7% e 98,6%, (LAM et al., 2018). Existem algumas limitações, geralmente 

relacionadas a qualidade e quantidade de osso circundante (LAM et al., 2018), que podem 

afetar a sua estabilidade a longo prazo, já que algumas partes das miniplacas são fixadas 

em regiões de mucosa alveolar. Dessa forma podendo ocorrer irritação dos tecidos moles 

adjacentes durante a aplicação da força ortodôntico (PRESTES et al., 2018). 

No que tange ao tratamento da retrusão maxilar, existem diferentes abordagens, 

como o tratamento convencional, realizado que consiste na ERM combinada com 

protração maxilar com máscara facial, porém restringe-se principalmente a crianças na 

faixa etária dos 7 aos 9 anos, uma vez que o tratamento ortopédico na fase adulta é 

limitado, outro método seria o uso de mini-implantes (CHUNG; KIM; SH et al., 2011). 

Para distalização dos dentes inferiores, contudo é importante observar, que a 

movimentação dentária na maxila é diferente da movimentação dentária na mandíbula 

devido a própria anatomia desses ossos, e a distalização dos molares inferiores se constitui 

numa mecânica de elevada dificuldade (SUGAWARA et al., 2004). Destaca-se ainda que 

tais alternativas se limitam a casos que existam discrepâncias esqueléticas na má oclusão 

de Classe III, passiveis de mascaramento utilizando-se apenas a movimentação dentária. 

Outra abordagem seria a cirurgia ortgnática, porém existem inúmeros fatores que podem 

influenciar nesta escolha como: custo, tempo de tratamento, aceitação do paciente e 

invasividade (RAMO; ZANG; TERADA et al., 2008). 

https://www-sciencedirect.ez14.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/biocompatibility
https://www-sciencedirect.ez14.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/tooth-movement
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Ressalta-se que inúmeras alternativas ortopédicas-ortodônticas têm sido descritas 

para a correção da mordida aberta esquelética, como por exemplo: AEB tração alta, Bite-

blocks com e sem magnetos, Intruder, entre outras opções (ALSAFASI, 2016). 

Convencionalmente, as opções de tratamento desta má oclusão em adultos incluem o uso 

de elásticos combinados com a técnica de arcos (MARZOUK; KASSEM et al., 2016) no 

entanto, esses mecanismos não conseguem reduzir o aumento da altura facial inferior, 

principalmente nos casos em que é realizado a extrusão de dentes anteriores superiores 

para fechar grandes mordidas abertas, podendo comprometer a estética e causar excesso 

de exposição gengival e incisal. 

Diante de singelos resultados destes métodos, especialmente em pacientes 

adultos, a maior parte dos casos acaba necessitando do auxílio da cirurgia ortognática 

para sua efetiva correção. Diante disso o uso das miniplacas tem se mostrado promissor, 

pois possibilita a intrusão de molares com notáveis taxas de sucesso (CHUNG; KIM; 

KANG et al 2011). Isto se deve à oportunidade de execução de forças altas (≥500g), 

proporcionando geralmente a diminuição da extensão vertical alveolar posterior, 

reduzindo altura facial anterior e restabelecendo o selamento labial passivo sem a 

necessidade de cirurgia ortognática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante aos trabalhos analisados nesta revisão integrativa, pode-se observar que 

as miniplacas possuem uma maior indicação pelos profissionais da área, assim como 

aceitação dos pacientes, pelo fato de serem dispositivos intrabucais, acarretando melhor 

interesse estético e ainda possibilitam movimentos dentários, mesmo em pacientes não 

colaboradores, tornando os resultados previsíveis, satisfatórios e seguros. 
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