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Resumo: Objetivo: Identificar a interface entre o processo de trabalho desenvolvido na Central de 

Materiais Esterilizados e sua relação com o paciente cirúrgico. Métodos: Trata-se de uma revisão 

narrativa da literatura. As bases de dados utilizadas foram: Scientific Eletronic Library Online; Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde; Base de Dados da Enfermagem. Ademais, 

realizou-se levantamento de estudos disponíveis no "Google Scholar". Buscaram-se por trabalhos 

publicados entre os anos de 2010 a 2018, no idioma português e que versassem intimamente com o 

tema central deste estudo. Resultados: A partir da leitura integral e analítico-reflexiva de 06 estudos, 

construíram-se as seguintes categorias temáticas: As atividades da equipe de enfermagem na Central 

de Materiais Esterilizados; O potencial de transmissão de infecção segundo a classificação dos artigos 

e A importância da Central de Materiais Esterilizados na segurança do paciente cirúrgico. Conclusões: 

A interface entre o processo de trabalho desenvolvido na CME e sua relação com a segurança do 

paciente cirúrgico ocorre, especialmente, ao se considerar que o labor na referida unidade está 

diretamente voltado à aniquilação das mais variadas formas de micro-organismos patogênicos 

presentes nos artigos médico-odonto-hospitalares, uma vez que muitos destes micro-organismos 

configuram o perfil epidemiológico das infecções mais recorrentes no ambiente hospitalar. 

Descritores: Centro de esterilização; Enfermagem; Segurança do paciente. 

Eixo Temático III – Segurança do Paciente Cirúrgico. 
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INTRODUÇÃO  

Historicamente, os profissionais de enfermagem tem sua importância laboral pela sua assistência 

ininterrupta dispensada aos pacientes “a beira do leito”. No entanto, as atividades realizadas dentro 

da central de materiais esterilizados (CME), mesmo não caracterizando assistência direta, se configura 

como de extrema importância e necessária à recuperação do indivíduo enfermo, em especial, no que 

tange à prevenção e controle da infecção hospitalar (IH), visando a segurança do mesmo 

(BARTOLOMEI; LACERDA, 2006). Conceitua-se IH, como sendo a infecção adquirida após a admissão 

do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, bem como aquelas manifestadas 

até 72 horas antes da internação, quando associada a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos. 

Devido ao fato de a IH se tratar de uma infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS), admite-se 

que a mesma apresente causas multifatoriais as quais podem relacionar-se: ao paciente; ao ambiente; 

à equipe de saúde e ao material. Este último, diz respeito ao processamento de artigos médico-

hospitalares utilizados em procedimentos feitos durante a assistência (OLIVEIRA; DAMASCENO; 

RIBEIRO, 2009). Dessa forma, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu através 

da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 15 o Regulamento Técnico sobre os requisitos de boas 

práticas para o processamento de produtos para saúde. Visando a segurança do paciente e dos 

profissionais envolvidos no cuidado, este documento foi criado para a fixação dos requisitos 

necessários à dinâmica funcional e organizacional de todas as CME do território brasileiro (ANVISA, 

2012). 

A literatura científica, apesar de abarcar uma imensa gama de estudos em diferentes áreas do 

conhecimento em saúde, ainda apresenta certas limitações em relação à algumas subáreas e/ou temas 

mais específicos. Nesse contexto, alguns autores admitem a existência de um número restrito de 

pesquisas sobre o processo de trabalho da CME, quando comparadas com outros temas (NEIS; 

GELBECKE, 2013). Seguindo o disposto, compreende-se que a eficiência e a qualidade com que as 

atividades da CME são realizadas estão intimamente relacionadas à segurança do paciente cirúrgico.  

Portanto, este estudo teve por objetivo identificar a interface entre o processo de trabalho 

desenvolvido na CME e sua relação com a segurança do paciente cirúrgico. 

MÉTODOS  

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, a qual não exige um rigor metodológico pré-

estabelecido para a seleção dos estudos. Neste tipo de produção científica, procura-se conhecer o 
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"estado da arte" sobre um assunto, sem necessidade de formulação de uma questão norteadora ou 

método sequencial/organizado para seleção e avaliação dos estudos incluídos (ROTHER, 2007).  

As bases de dados utilizadas foram: Scielo (Scientific Eletronic Library Online); LILACS (Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde); BDENF (Base de Dados da Enfermagem). Ademais, 

realizou-se levantamento de estudos disponíveis no "Google Scholar", sendo selecionados trabalhos a 

partir dos seguintes critérios de inclusão: artigos científicos; com publicação datada entre 2006 e 2018; 

no idioma português (por ser esta a língua vernácula dos autores) e que versassem o tema central 

deste estudo de modo a proporcionar o alcance do objetivo estabelecido. Para busca dos estudos, a 

qual ocorreu no mês de julho de 2018, foram utilizados os seguintes descritores: “centro de 

esterilização”; “Segurança do paciente”; “Enfermagem”. A organização dos dados se deu por meio de 

avaliação da homogeneidade de conteúdos entre os artigos, subsidiando a apresentação dos 

resultados por meio de categorias temáticas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Após realização de uma leitura integral, analítica e reflexiva de 06 estudos, construíram-se as seguintes 

categorias temáticas: As atividades da equipe de enfermagem na CME; O potencial de transmissão de 

infecção segundo a classificação dos artigos; e a importância da CME na segurança do paciente 

cirúrgico.  

ATIVIDADES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA CME 

A equipe de enfermagem atuante dentro da CME é responsável pela recepção, limpeza, 

acondicionamento, esterilização, armazenamento e distribuição de materiais para as unidades do 

estabelecimento de saúde. Para tanto, a estrutura física de toda CME deve contar necessariamente 

com uma área contaminada - na qual ocorre os processos de recepção, limpeza, acondicionamento e 

esterilização dos materiais - e uma área limpa, destinada ao preparo, armazenamento e distribuição 

dos artigos esterilizados (SILVA; SANTOS; COSTA, 2013).  

Seguindo este contexto, em outro estudo verificou-se que as unidades de trabalho da CME subsidiaram 

a classificação realizada pelos autores das atividades da equipe de enfermagem, sendo elas: recepção, 

conferência, limpeza e desinfecção de materiais; controle de materiais em consignação; preparo de 

materiais; esterilização em autoclave de vapor saturado sob pressão; armazenamento e distribuição 

de materiais e roupas estéreis às unidades consumidoras (COSTA; FUGULIN, 2011).  
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Com relação à atuação do profissional enfermeiro no serviço, o mesmo deve promover a capacitação 

dos colaboradores, através da educação continuada, prover recursos materiais e humanos mínimos 

necessários para o bom desenvolvimento das atividades, bem como acompanhar todas as etapas do 

processamento dos artigos a fim de garantir, juntamente com a equipe, a legitimidade da esterilização 

dos produtos e evitar o risco de IH relacionada aos materiais, principalmente, aqueles utilizados em 

procedimentos cirúrgicos (SILVA; AGUIAR, 2008). 

Estudiosos lembram que, a distribuição das atividades desenvolvidas pela equipe de enfermagem na 

CME também deve ser estabelecida através do dimensionamento de pessoal, sendo este 

fundamentado na carga horária de trabalho e no tipo de atividade (caracterização do processo de 

trabalho) desenvolvida por cada um. Infere-se, ainda, que as atividades da CME são desenvolvidas por 

um número hipossuficiente de profissionais, enfatizando a necessidade de mais estudos acerca do 

dimensionamento de pessoal neste serviço (NEIS; GELBECKE, 2013).  

Igualmente, entende-se que a realização do adequado dimensionamento de pessoal apresenta-se 

como necessário que o enfermeiro tenha conhecimento das diferentes etapas do processo de trabalho, 

bem como do tempo médio gasto em cada etapa (COSTA; FUGULIN, 2011).  

O POTENCIAL DE TRANSMISSÃO DE INFECÇÃO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS  

Os artigos médico-hospitalares têm sua classificação, segundo o potencial de contaminação, 

estabelecida pela RDC nº 15, a qual define que os produtos para a saúde podem ser divididos em 

críticos, semi-críticos e não-críticos (ANVISA, 2012). Já em 1978, era proposta tal classificação, na qual 

a considera para a desinfecção e esterilização dos artigos hospitalares o grau de risco de infecção que 

os artigos apresentam para o paciente (SOUSA, 2010).  

Assim, define-se como produto crítico aquele que é utilizado em procedimentos invasivos com 

penetração de pele e mucosas, caracterizando alto risco de contaminação/infecção por 

microorganismos (ANVISA, 2012; SOUSA, 2010). Consideram-se artigos críticos os instrumentais 

cirúrgicos. Para estes e outros produtos classificados com este potencial de infecção preconiza-se que 

seja realizada a esterilização (ANVISA, 2012). Produtos semi-críticos são aqueles que entram em 

contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. Para estes materiais semi-críticos, 

deve-se realizar a desinfecção de alto nível, sendo que aos termorresistentes pode-se considerar a 

autoclavagem como meio de garantir maior segurança acerca da qualidade do processamento.  

14



 

 

Central De Materiais Esterilizados E Segurança Do Paciente Cirúrgico: Uma Revisão Narrativa 

                                                                                                   5 

Todos os produtos médico-hospitalares que têm contato apenas com a pele íntegra ou não entram em 

contato com o paciente, são incluídos na categoria de artigos não-críticos. Por apresentarem baixo 

risco de contaminação e transmissão de infecção, preconiza-se que o processamento dos produtos que 

fazem parte dessa categoria seja realizado apenas limpeza e/ou desinfecção de baixo nível, se 

necessário.   

IMPORTÂNCIA DA CME NA SEGURANÇA DO PACIENTE CIRÚRGICO  

Realizar o controle de IH não visa unicamente à redução de gastos com internamentos prolongados, 

menor tempo com medicalização antimicrobiana e limitação de procedimentos invasivos, mas, 

principalmente, exprime a qualidade de assistência a que possui um estabelecimento na segurança à 

saúde. Nesse contexto, torna-se evidente que exercer o controle da IH não fica apenas a cargo 

comissão específica designada para tal fim, haja vista que o papel desta comissão é promover e 

articular as ações de prevenção em trabalho conjunto com as demais unidades, serviços e setores da 

instituição - as chamadas "unidades de apoio” (BARTOLOMEI; LACERDA, 2006; SILVA, AGUIAR, 2008).  

Na condição de unidade de apoio, a CME tem sua importância junto ao processo de controle de IH ao 

se relacionar as atividades desenvolvidas neste local, em especial, com os meios de contaminação para 

que o paciente possa adquirir uma IH (SILVA; AGUIAR, 2008). Será através da qualidade das atividades 

realizadas pela equipe deste serviço, que serão minimizadas e/ou erradicadas as principais maneiras 

de aquisição da IH, pois dentre os fatores determinantes e condicionantes para a prestação de uma 

assistência qualificada e isenta de contaminação está a qualidade com que os artigos médico-

hospitalares foram processados (BARTOLOMEI; LACERDA, 2006; LOPES et al, 2007). Nessa mesma 

linha, ressalta-se que a realização de todo o processo de maneira eficaz é o que garante a qualidade 

do serviço e, por conseguinte, restringe/elimina as possibilidade de contaminação.  

Alguns autores enfatizam, que "qualquer falha ocorrida durante o processamento, implica em possíveis 

complicações, como por exemplo, infecção trans ou pós-operatória” (TIPPLE et al, 2005). 

Assim, mesmo que algum membro da equipe considere o trabalho desenvolvido na CME como 

"assistência indireta", ratifica-se que tanto as atividades quanto os trabalhadores deste local 

apresentam-se de grande importância no conjunto geral de assistência com qualidade para a 

segurança do paciente, pois as atividades devem "[...] garantir a qualidade e segurança para os 

procedimentos de intervenção [...] por meio do processamento dos artigos”. Deve-se frisar que, o 

15



 

 

Central De Materiais Esterilizados E Segurança Do Paciente Cirúrgico: Uma Revisão Narrativa 

                                                                                                   6 

processamento dos artigos deve ser realizado com competência, destreza, habilidade e 

responsabilidade por parte de toda equipe, garantindo a qualidade do serviço (TAUBE; MEIER, 2007). 

CONCLUSÃO  

A interface entre o processo de trabalho desenvolvido na CME e sua relação com a segurança do 

paciente cirúrgico ocorre, especialmente, ao se considerar que o trabalho realizado na referida unidade 

está diretamente voltado à destruição das mais variadas formas de micro-organismos patogênicos 

presentes nos artigos processados, uma vez que muitos destes micro-organismos configuram o perfil 

epidemiológico das infecções mais recorrentes durante os procedimentos cirúrgicos. Dessa forma, 

evidencia-se que há relação entre as atividades desempenhadas durante as etapas de processamento 

dos artigos (da limpeza à esterilização) com a segurança do paciente cirúrgico. 
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 Introdução: A má higiene causa doenças que podem ser prevenidas com hábitos higiênicos regulares 

(2). Sendo de grande relevância para a enfermagem mostrar a importância em forma de educação em 

saúde sobre como hábitos de higiene pode trazer uma melhora significativa na saúde. Objetivos: 

Relatar a experiência de uma educação em saúde sobre hábitos de higiene para crianças e 

adolescentes hospitalizadas. Material e Métodos: Trata-se de um relato de experiência. Realizado em 

um hospital de referência em saúde infantil do município de Fortaleza-Ce, em novembro de 2018, 

durante a disciplina Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem III. Utilizado recurso ilustrativo, 

sonoro e caracterização dos acadêmicos. Coleta de dados a partir da observação e interação dos 

clientes. Os dados foram analisados a partir da literatura relacionada ao tema. O estudo atendeu os 

preceitos da Resolução N° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: O resultado saiu 

como o esperado, todos prestaram bastante atenção durante a apresentação, se animaram com a 

música e todos se sentaram em seus leitos para apreciar o que estávamos apresentando, participaram 

respondendo e fazendo perguntas, no exercício de fixação do desenho da aprendizagem, todos 

desenharam de forma concentrada e detalhada cada objeto e meios de higiene que havíamos 

apresentado. Discussões: Os microrganismos estão presentes em todo lugar, como na água, no ar, no 

corpo humano, utensílios, pisos e em todos os ambientes úmidos, lugares esses onde a crianças está 

em contato frequentemente, boa prática de higiene pode evitar contaminações e o desenvolvimento 

de doenças (1). As práticas educativas relacionadas ao cuidado com a saúde devem ser orientadas não 

somente em casa, mais também na escola para deste modo ser praticadas em todo lugar (4) no caso 

da linguagem escrita, quantos mais materiais e informações a criança ver, manusear e perceber em 

seu meio, maior será a familiarização para a prática contínua (3). Conclusão: Portanto, foi de grande 

satisfação, mostrar a importância para as crianças, adolescente e aos acompanhantes sobre a 

higienização corporal, bucal e alimentar no processo de aprendizado. 
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 Resumo: Aspatologias que acometem o sistema gástrico podem desenvolver desequilíbrio fisiológico 

desencadeado por algumas anormalidades intrínseca, seja por alguma dispepsia funcional ou 

patogênica. Nos casos clínicos de maior importância é utilizada farmacoterapia isolada ou combinadas 

com antibióticos. A concentração das espécies reativas de oxigênio (EROs)produzido comumente no 

organismo, mas em níveis elevados passam a promover a cascata oxidativa, desenvolvendo o processo 

inflamatório. O objetivo desse trabalho é descrever os efeitos fisiológicos promovidos pela 

suplementação de probióticos, vitamina C, zinco como importantes nutracêuticos, os quais são 

substâncias isoladas de fontes naturais com propriedades funcionais químicas e moleculares, 

apresentam propriedades antioxidantes para a manutenção da homeostasia celular, auxiliando o 

restabelecimento do sistema imune. Diante dos estudos realizados através da aplicabilidade dos 

métodos, foram possíveis identificar as manifestações clínicas e os efeitos metabólicos promovidos 

pela ação dos bioativos.  Os ensaios clínicos com probióticos apresentaram uma tolerabilidade durante 

o tratamento farmacológico, e uma reversão dos tecidos lecionados eredução deinfeções do estômago 

promovido pela H. pylori. No entanto, estudos mostram que alesão e a inflamação do epitélio do 

sistema gástrico foram restabelecidos com dose (200 mg) de vitamina C por um período mais longo, 

obteve melhores resultados, comparados com doses maiores em período curto de tempo, a 

suplementação (27 mg) de zinco apresentou importante ação sistêmica e antioxidante, além dos 

probióticos (lactobacilluscaseie Saccharomycescerevisiae) mostraram serem capazes de suprimir a H. 

pylori, melhorando o estado imune epromovendo saúde. 

Palavras-chave: Nutracêuticos, Doenças gástricas, Antioxidantes, Fármacos, Probióticos.  
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INTRODUÇÃO  

O sistema gástrico é constituído na superfície interna por grande número de células [1,2], quando o 

mecanismo fisiológico normal do estômago é alterado por alguma patologia ou anormalidade 

intrínseca, seja por dispepsia funcional ou patogênica [3], as defesas da mucosa falham, o fluxo 

sanguíneo mucoso se reduz impedindo a restituição epitelial promovendo dor ou desconforto, náusea, 

vômito, epigastralgia [4], desencadeado pelo processo inflamatório ou infeciosos desenvolvendo lesões 

teciduais, rompimento da barreira epitelial, além de baixa concentração de prótons, gastrina, 

somatostatina, interleucina (IL-8), interleucina (IL-1B) contribuindo para o desequilíbrio do estado 

fisiológico [5,6].  

As manifestações clínicas diagnosticas mais comumente são gastrite aguda definida como inflamação 

na mucosa gástrica associada a causa exógena de curta duração. Gastrite crônica e/ou úlcera péptica 

que refere a mucosa do estômago atrofiada provavelmente por um processo autoimune, química e/ou 

bacteriana Gram-negativa denominada de Helicobacter pylori [7].  

A farmacoterapia mais utilizadas para doenças relacionadas a gastrites e úlcera péptica são os 

inibidores de bomba de prótons (IBP), em alguns casos requerem tratamento de monoterapia ou 

terapia combinada nas infecções de maior importância [5,8]. A terapia medicamentosa pode promover 

efeitos colaterais, e abandono pelo paciente durante o tratamento e uma possível falha terapêutica 

pode ocorrer, não obtendo resultado esperado [7,9,10,11].  

Inflamação é quebra do processo biológico em manter a homeostase basal, devido a infecção e/ou 

anormalidades intrínsecas do sistema imunitário, cujas consequências o estresse celular. A 

concentração das espécies reativas de oxigênio (ERO’s) são produzidos normalmente no metabolismo 

celular. No entanto os níveis elevados de ERO’s ocorre a cascata oxidativa classificada de radicais livres, 

pode levar a sua desregulação no organismo, contribuindo diretamente no desenvolvimento da 

inflamação [9,12]. Nutracêuticos é o termo denominado pelo endocrinologista e farmacologista Stephen 

De Felice em 1989 [13], como produtos desenvolvidos através de extração de fontes naturais e têm 

propriedades funcionais e fisiológicas de natureza química e moleculares comprovado cientificamente 

[14], com a finalidade de prevenção e/ou tratamento de doenças agudas e crônicas no processo 

inflamatório e infeccioso [15].  

Os nutracêuticos são classificados como substâncias bioativas administrados por via oral de forma 

isolada ou associada ao tratamento dos processos inflamatórios, auxilia na recuperação estabelecendo 
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o equilíbrio metabólico, sendo que e na ação metabólica específica do zinco, ácido ascórbico (vitamina 

C) e probióticos isolados, são compostos funcionais de formulações farmacêuticas em formas variadas 

de apresentação, constituem-se em agentes antioxidantes como imunomoduladores naturais 

promovendo atividades enzimáticas e homeostase celular [16,17].  

MATERIAL E MÉTODOS  

Revisão com caráter descritivo de referências bibliográficas através de livros, artigos e revistas 

científicas em português, espanhol e inglês entre o período dos anos 2006 a 2018, disponibilizados no 

banco de dados PubMed, Scientific Electronic Library (SciElo) e Google Acadêmico. Os critérios 

utilizados para a escolha dos artigos foi através dos Palavras-chaves: Nutracêuticos, Doenças gástricas, 

Antioxidantes, Fármacos, Probióticos e resumos, para a realização das tabelas foram incluídos estudos 

clínicos in vitro, in vivo e estudo controlado, randomizado duplo-cego que abordasse os seguintes 

assuntos: população em estudo, ingestão recomendada de probióticos, vitamina C e zinco, duração do 

tratamento, método para avaliação e resultados pelos autores, os textos selecionados foram 

analisados, dos quais foram extraídas e ordenadas informações para que atendesse ao tema e aos 

padrão das Tabelas, adotou-se como critério à análise de comparação utilizada pelo autores Ramalho 

e Curvelo (2006) e doses de probióticos recomendadas baseadas em evidências nos estudos de 

Guarner (2017), onde foram inseridos os dados de pesquisas realizadas por vários autores a fim de 

fundamentar o uso de probióticos, vitamina C e zinco e os efeitos fisiológicos no tratamento das 

doenças gástricas.  

DESENVOLVIMENTO  

Estudo clínicos e pesquisas com métodos de análise e experimentos de diferentes aplicações descrito 

nas (Tabela 1 e 2), foram desenvolvidos para apresentar a importância da administração correta dos 

componentes bioativos e os  efeitos fisiológicos dos antioxidantes. A suplementação de antioxidante 

promovida pelas coenzimas (vitaminas e minerais) contribuem nos danos causados por alguma 

patologia, auxiliando na recuperação da mucosa gástrica lesionada, podendo ser usada isolada ou 

combinada [4].  

Os nutracêuticos são substâncias isoladas promotoras do bom funcionamento celular, utilizado na 

prevenção ou tratamento de doenças, atribuindo propriedades funcionais e fisiológica de natureza 

bioquímica e moleculares comprovados [17]. Desse modo, o ácido ascórbico e zinco são nutrientes 

isolados de fontes naturais que possuem atividades antioxidantes, restabelecendo o sistema 
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imunológico [18]. Além dos tratamentos convencionais farmacológicos, a suplementação de zinco é 

essencial na conduta não farmacológica, pois tem ação antioxidante promovendo melhoras dos 

sintomas de forma sistêmica [19,20].  

Os probióticos são definidos como microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades 

adequadas exercem benéficos para a saúde do hospedeiro [21], apresentam-se como bioterapêuticos, 

bioprotetores e bioprofiláticos, considerados estimuladores do sistema imunológico devido a alta 

competividade contra patógenos e fungos através das células macrófogas e atuam positivamente na 

absorção de minerais e vitaminas através da síntese de bacteriocinas [15]. 

Tabela 1.Resumo dos principais estudos clínicos dos efeitos fisiológicos suplementados com 

probióticos no tratamento da Helicobacter pylori. 
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Fonte:Tabela adaptada de RAMALHO; CURVELO [22]. 
 

Tabela 2.Resumo dos principais efeitos fisiológicos de substância antioxidantes no tratamento do 
processo inflamatório do estômago. 
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Fonte: Tabela adaptada de RAMALHO; CURVELO [22]. 

 

DISCUSSÃO  

Conforme apresentado na Tabela 1, o sistema gástrico na presença da bactéria H. pylori produz a 

secreção da enzima uréase observado na pesquisa in vitro, sendo que na utilização dos probióticos 

Lactobacillus sp é capaz de reduzir a secreção enzimática durante a produção de ácido láctico 

promovendo inibição da H. pylori e estimulando a imunoglobulina (IgA) na resposta imune contra 

infecções. As cepas de probióticos dos gêneros Saccharomyces sp e Lactobacillus sp mostraram serem 

capazes de inibir a Helicobacter pylori melhorando tolerabilidade diante dos efeitos adversos durante 

o tratamento com antibióticos, resultado encontrado nos voluntários estudados [23,24].  

Em estudos clínicos realizados com voluntários diagnosticados com H. pylori e suplementados com 

(108 CFU) de L. acidophilus sp durante três semanas foram capazes de suprimir em até 64% dos casos 

e os indivíduos que receberam (1010 CFU) Bifidobacterium animalis sp e L. acidophilu sp duas vezes 

por dia durante seis semanas apresentaram uma melhora na infecção e nos efeitos colaterais 

provocados pelo uso dos antibióticos. Os probióticos quando administrados em quantidade adequada 

e suplementados regularmente, mostraram ser capazes de  inibir a carga bacteriana [4]. Entretanto, 

náuseas e dor abdominal, mal estar, azia, vômitos, os quais desencadeia desconfortos a cada refeição, 

são os relatos mais comum entre pessoas que fazem tratamento de gastrite e úlcera péptica. O 
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probióticos além de diminuir as infecções também são capazes de minimizar estes sintomas, auxiliando 

no processo imune, na reparação e integridade da mucosa gástrica [21].  

De acordo com a Tabela 2, o zinco apresenta importante ação catalítica, estrutural e regulatória de 

forma sistêmica imune, desenvolve atividades 5’NT (ecto-5-nucleotidade) na membrana celular 

auxiliando a produção de linfócitos T e B, [27] recuperando lesões de tecido gástrico, o qual foi estuda 

nos ensaios in vivo [9].  

O estudo realizado com pacientes diagnosticados com gastrite crônica e úlcera péptica descrito na 

Tabela 2, demonstram que os efeitos da vitamina C isolada administrada em alta dose não foi possível 

a irradicação da H. pylori, no entanto houve efeitos benéficos como melhora do apetite e na dor de 

estômago [25]. A redução dos sintomas da esofagite de refluxo, também foram observados por 

Aparecido-Gonçalves e colaboradores (2016), após o tratamento com suplementação de 200 mg 

vitamina C revestida como adjuvantes no tratamento, melhorando o quadro do paciente não havendo 

recidivas de sintomas.  

A vitamina C utilizada como tratamento adicional para alcançar taxas de erradicação para H. pylori, 

foram ineficazes nas pesquisas apresentadas [26]. Entretanto, pode auxiliar indivíduos com baixa 

capacidade imune, sendo que a vitamina C tem importante ação oxidativa afeta as células imunes, 

como neutrófilos, linfócitos e fagócitos, permitindo a resistência do organismo contra doenças [28].  

A suplementação (vitaminas e minerais) como forma farmacêutica como fontes de nutrientes na forma 

concentrada, isolados ou em combinação, comercializados em cápsulas, comprimidos, pós, soluções 

etc., que são formulados para serem ingeridos em pequenas quantidades [29]. Administração de zinco 

e vitamina C utilizados diariamente em dose e/ou período adequado pode obter resultados positivo 

no processo inflamatório por meio de atividades antioxidantes [30], como também as doses dos 

probióticos adequados nos casos de patologias infecciosas com base nas pesquisas demonstradas na 

Tabela 3 [31]. 
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Tabela 3. Doses de probióticos recomendadas baseadas em evidências. 

 

Fonte: GUARNER [21]. 

No entanto, a Legislação brasileira que reconhece as substâncias bioativas é definida pela RDC nº 2, de 

2002, a qual estabelece uso racional e terapêutico de componentes biotativos devendo apresentar 

perfil de segurança sem risco de toxicidade ou efeitos adversos para o consumo humano durante o 

tratamento [32], visto que o consumo dessas substâncias isoladas, sem uma forma de administração 

correta e posologia certa, não promoverá os efeitos desejados [33].  

CONCLUSÃO  

Esse estudo demonstrou a importância dos componentes bioativos e efeitos fisiológicos promovidos 

pela suplementação de ácido ascórbicos ou vitamina C, zinco e probióticos. Os resultados servem como 

estratégia de tratamento nas manifestações clínicas provocadas pelo processo inflamatório e 

infecciosos nas doenças gástricas.  

No entanto, a suplementação de vitamina C e zinco existem poucas evidências na erradicação da 

Helicobacter pylori, mas útil como agente coadjuvante na recuperação da mucosa gástrica e no 
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processo inflamatório. Os probióticos apresentaram melhor resultados na inibição da H. pylori, além 

tolerabilidade durante o tratamento farmacoterpêutico, promovido pelas reações adversas 

provocadas pelos medicamentos. 

Associados ao tratamento farmacológicos os nutracêuticos atuam na homeostase celular devido a 

presença de substâncias bioativas antioxidantes, promotoras da restruturação do sistema imune 

promovendo saúde. 
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 Resumo: Os cuidados paliativos pediátricos são cuidados integrais prestados à criança ou ao 

adolescente com doença grave, crônica ou que ameaça a vida. Envolvem equipe multiprofissional para 

assistência humanizada desde o diagnóstico, garantindo a dignidade, o conforto e a qualidade de vida 

de pessoas com pouco tempo de vida até o processo de luto da familia. Este estudo teve como objetivo 

descrever a experiência vivenciada por uma discente de Enfermagem durante as reuniões com a 

equipe de cuidados paliativos em oncologia pediátrica de um hospital infantil terciário do estado do 

Ceará. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. As reuniões ocorreram no 

período de janeiro a março de 2020. Os cuidados paliativos em oncologia pediátrica dispõem de prática 

ininterrupta de comprometimento, proporcionando bem-estar físico, psicológico e espiritual, 

propiciando lidar com naturalidade o conceito de morte sem dor, em paz, de maneira digna.  

Palavras-chave: Câncer. Pediatria. Cuidados Paliativos. Morte. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o câncer infanto juvenil é a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes; 

80% podem alcançar a cura se diagnosticados precocemente e realizar tratamento adequado com 

orientação terapêutica de qualidade(1). O diagnóstico de câncer infanto juvenil ao ser descoberto causa 

grande desequilíbrio familiar, sendo necessário estabelecer vínculo e relação de confiança entre a 

família e os profissionais de saúde. A assistência humanizada minimiza o sofrimento, proporcionando 

qualidade de vida em um ambiente acolhedor(2). 

Os cuidados paliativos são praticados de forma individualizada, abrangente e especializada, para 

preservação da saúde e garantia da qualidade de vida envolvendo o cuidado em todas as dimensões(3). 

A abordagem dos cuidados paliativos visa possibilitar a ortotanásia, em que o processo da morte 

desenvolva o seu curso natural, estando relacionada com à espiritualidade que deve ser inserida e 

ofertada nos serviços de saúde(4). 

Atualmente ainda existem preconceitos e tabus relacionados à morte. Para auxiliar a viver da melhor 

forma, o diálogo realizado sem temores e receios tem poder para concessão completa à vivência, que 

possibilita o desapego, desmistificando a morte e combatendo os prejulgamentos(5). 

Durante o exercício de um trabalho voluntário em um projeto realizado com ludoterapia para crianças 

e adolescentes com câncer, a discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário Unichristus 

pôde vivenciar a dolorosa rotina hospitalar das crianças e famílias que passam por essa situação. 

Durante o período de um ano ocorreram várias mortes, o que a fez refletir sobre as abordagens 

realizadas pela equipe multiprofissional com a família.  

Teve a oportunidade de participar das reuniões com a equipe de cuidados paliativos em oncologia 

pediátrica. Dessa forma, surgiu o interesse em realizar esta pesquisa sobre a experiência vivenciada 

com a equipe multiprofissional, a qual precisa garantir à criança e à família o apoio holístico, 

reconhecendo suas necessidades práticas, emocionais, sociais e espirituais. Diante deste contexto, 

este estudo teve como objetivo descrever a experiência vivenciada pela discente de Enfermagem 

durante as reuniões com a equipe de cuidados paliativos em oncologia pediátrica de um hospital 

infantil terciário do estado do Ceará.  

METODOLOGIA  

Estudo descritivo, do tipo relato de experiência(6), desenvolvido por uma discente de Enfermagem a 

partir de sua participação em sete reuniões da equipe multiprofissional de cuidados paliativos em 
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oncologia pediátrica, as quais ocorreram no período de janeiro a março de 2020. Estas foram realizadas 

semanalmente no auditório do centro oncológico de um hospital pediátrico de atenção terciária, da 

rede pública do Governo do Estado do Ceará. Serviço este especializado em tratamento e diagnóstico 

precoce do câncer infantojuvenil, que recebe o maior número de pacientes oncohematológicos do 

Brasil, sendo crianças e adolescentes.  

Tais reuniões foram realizadas para reflexão e utilizadas como estratégia para compreensão dos 

cuidados paliativos em oncologia pediátrica pela equipe multiprofissional, composta por enfermeiros, 

médicos, psicólogos, fisioterapeutas e assistente social. As informações foram coletadas por meio de 

observação participante e os dados foram registrados em diários de campo para posterior análise de 

seus conteúdos e apresentação dos resultados(7).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As reuniões com a equipe multiprofissional proporcionaram à discente de Enfermagem a oportunidade 

de acompanhar o planejamento e avaliação de ações utilizadas para os cuidados paliativos de crianças 

e adolescentes em tratamento contra o câncer. Foram abordados os assuntos relativos às 

especificidades de cada criança e família, aos objetivos a serem alcançados e aos últimos desejos 

daqueles em cuidados paliativos exclusivos.  

Tais discussões para construção da proposta terapêutica de cada criança e adolescente, ocorreram com 

toda a equipe multiprofissional, o que permitiu melhor aproveitamento em relação ao ponto de vista 

de cada participante para cada caso analisado. 

Através de práticas multidisciplinares, os cuidados paliativos garantem abordagem com visão integral 

do ser humano, com suas dimensões física, psíquica, social e espiritual, além de acompanhar na dor, 

no sofrimento e na aproximação da morte, busca a ressignificação da vida e dos valores, bem como a 

percepção do sentido e do propósito da vida(8).  

Durante as reuniões discutiu-se sobre a situação de cada criança e a realidade da família, sobre a 

melhor proposta terapêutica, o protocolo a ser seguido em cada caso, sobre o estado psicológico da 

criança e família e os cuidados paliativos exclusivos, como os últimos desejos e a conferência com a 

família para comunicar sobre a proximidade da morte.  

A conferência familiar é uma conduta exclusiva da equipe multiprofissional com a família. Realizada na 

sala da Psicologia, em uma mesa redonda, disponibilizando café, água e lenços à família. Os celulares 

da equipe permanecem desligados, apenas a família pode atender ligações, e não tem hora definida 
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para terminar. Nessa conferência fala-se tudo sobre a criança ou adolescente desde o início do 

tratamento, comentando sobre os momentos vivenciados, os medos, os desejos, exaltando as 

qualidades da criança e explicando sobre o processo de morrer de forma natural e digna.  

Após realizar a conferência com a família, é o momento de informar à criança ou ao adolescente a 

proximidade da morte. De acordo com a idade, existe o diálogo e as explicações sobre cada situação. 

A equipe se prepara para oferecer todo apoio necessário e retirar as dúvidas, mas nem sempre tem 

como saná-las por completo. A espiritualidade é essencial nesse momento, independente da religião, 

para aceitar o que não pode ser mudado.  

Nesse contexto, remete-se à relação entre as borboletas e as modificações da vida no adoecimento, 

em especial ao processo de morte. A borboleta é o símbolo dos cuidados paliativos, devido à 

representatividade da metamorfose, com a saída do casulo relacionada à renovação e à liberdade da 

alma com a chegada da morte(9). O que antes era tido como comunicação de más notícias, atualmente 

é visto como apoio para a partida digna.  

Muitas histórias desses pequenos guerreiros foram discutidas durante as reuniões. As experiências de 

vida de crianças e adolescentes que amadureceram de forma repentina e dolorosa, mas que 

vivenciaram com muita força seus últimos momentos. De forma digna e preparados para a despedida 

de seus entes queridos. Muitos deles levaram a discente a refletir sobre a própria vida e como ela é 

vivida, transmitindo ensinamentos do que realmente importa no mundo, o que deve ser prioridade. 

Essas trocas de experiência impulsionam ao verdadeiro sentido de viver e morrer.  

A morte não é um vilão a se evitar, é algo que um dia irá encontrar. As pessoas morrem como viveram. 

Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido. A morte 

chega, mas a vida prevalece; é um dia que vale a pena viver e um excelente motivo para se buscar um 

novo olhar para a vida(5). Com a perda, vivencia-se sentimentos dolorosos. Aprende-se de fato a saber 

viver e conhecer profundamente o quanto é gratificante o cuidado e a verdade nesse processo tão 

delicado, que é a morte. E se estende até o luto, em que o cuidado também é fundamental.  

Durante as reuniões ocorreram muitos momentos emocionantes, como o fato de uma criança que já 

estava em cuidados paliativos exclusivos há mais de dois anos e iria para casa por não apresentar 

nenhuma lesão na tomografia. Chegou a ser “aberta” em sala de cirurgia e não encontraram nada de 

alterado. A equipe ficou emocionada e ela foi para lista dos curados, em que daria continuidade ao 

acompanhamento a cada seis meses durante dez anos.  
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Em relação à outra criança que teve recidiva de leucemia, a mãe estava em uma gravidez de risco e o 

doador compatível era o pai ausente. Por ser usuário de drogas, não poderia ser o doador, foi para 

paliação exclusiva e marcada a conferência. Outro fato foi o acompanhamento de uma criança sem 

proposta terapêutica, com bom suporte familiar, pai bastante atuante e compreensivo. A criança tinha 

o sonho de ser vaqueiro e ter cavalos. Ganhou um tablet que desejava. Tinha apenas cinco anos, mas 

conversava sobre várias histórias como se tivesse muito maturidade para a idade. A mãe vivenciava o 

luto literalmente e o pai sempre disposto e animado na frente do filho que estava partindo.  

Foi discutido também o caso de um bebê que estava na unidade de terapia intensiva em paliação 

exclusiva. Foram desligados os aparelhos para que a mãe pudesse segurá-lo no colo com vida pela 

última vez. É fundamental que nos momentos finais da vida a criança permaneça perto de sua família 

e de seus pertences, para experienciar uma morte menos traumática. A equipe necessita de soluções 

compartilhadas com a família, através do elo e confiança estabelecidos, deve preparar a criança para 

vivenciar o momento da morte de forma digna, com sensibilidade e humanização(10).  

A equipe ouve e atende dentro do possível os últimos desejos daquela criança ou adolescente, 

proporcionando momentos felizes e descontraídos. Um adolescente em paliação exclusiva tinha o 

sonho de voltar a estudar. Enquanto o de outra adolescente era de não morrer no hospital. De outra, 

pintar o cabelo de rosa. Uma das crianças tinha o desejo de conhecer a Disney e a equipe se fantasiou 

de personagens, fez uma festa temática com brincadeiras e músicas. Tudo preparado com amor e 

cuidado para levar alegria nos últimos dias.  

Foram abordados muitos casos, e a equipe precisa estar preparada de todas as formas, principalmente 

no aspecto psicológico, para não se abalar e afetar o cotidiano. Precisa continuamente de apoio 

psicológico e realizar exercícios físicos regularmente. Devem ser desenvolvidos e trabalhados os 

conjuntos de sensações que envolvem os profissionais de saúde, que diante de momento tão delicado 

e de grande sofrimento, constroem ligações de afetividade e envolvem-se emocionalmente, sendo 

fundamental que estas sensações não prejudiquem a forma sadia e respeitosa que deve ser vivenciado 

o luto(11).  

Após as conferências, depois que acontece a partida, a equipe dá continuidade ao acompanhamento 

familiar até terminar o processo do luto, dando conforto e suporte para aquela família.  
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CONCLUSÃO  

O estudo atendeu o objetivo proposto, sendo relatada a experiência vivenciada pela discente de 

Enfermagem durante as reuniões com a equipe de cuidados paliativos em oncologia pediátrica. A 

experiência transformou sua maneira de viver. Passou a desenvolver um sentimento de gratidão 

constante pela vida. De forma a dar sentido à existência e fazer valer a pena cada dia, nem evitar, nem 

se conformar, mas amar aquilo que não se pode mudar. 
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INTRODUÇÃO: Eventos adversos (EAs) são complicações indesejadas decorrentes do cuidado prestado 

aos pacientes, não atribuídas à evolução natural da doença de base. A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) propôs a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (checklist), com o intuito de 

auxiliar aos profissionais na sistematização de passos críticos de segurança. Justifica-se ser importante 

valorizar, implementar e envolver toda a equipe durante a checagem desta imprescindível ferramenta. 

OBJETIVOS: Esta pesquisa teve como objetivo analisar a importância da aplicabilidade do checklist no 

processo perioperatório em centro cirúrgico. Para tanto, verificou-se o conhecimento da enfermagem 

acerca do checklist de cirurgia segura. Pesquisou-se a operacionalização do checklist de cirurgia segura 

pela enfermagem no referido setor e averiguou-se a valorização da ferramenta checklist na perspectiva 

de sua implementação no centro cirúrgico. METODOLOGIA: O estudo possui caráter descritivo e 

exploratório e abordagem quanti-qualitativa. Realizou-se no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos 

Maia (HRTM) e Hospital Maternidade Almeida Castro (HMAC), ambos localizados no município de 

Mossoró, Rio Grande do Norte. A população pesquisada foi constituída de enfermeiros e técnicos de 

enfermagem do Centro Cirúrgico, representados por uma amostra de 24 participantes, sendo 06 

enfermeiros e 06 técnicos de cada instituição mencionada. A coleta de dados ocorreu por entrevista 

semiestruturada, contendo perguntas subjetivas que permitiram a reflexão e maior possibilidade de 

expressão dos entrevistados e aplicação de questionário com itens objetivos, onde se verificou o perfil 

sociodemográfico dos sujeitos e foram abordadas situações de relativas à itens contidos no checklist, 

evidenciando pontos como identificação, processo anestésico e ocorrência de adversidades. Após 

aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa, com número de CAAE 66831517.1.0000.5179, protocolo 

74/2017, foi enviado Ofício pela Coordenação do Curso de Enfermagem da FACENE Mossoró-RN aos 

Hospitais pesquisados. Os entrevistados foram esclarecidos sobre a pesquisa e mantidos seus 

anonimatos. Utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin para a entrevista e foram trabalhadas 

estatisticamente as informações fornecidas pelo questionário. Os resultados foram encaminhados para 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança, bem como locais de 

pesquisa, ficando disponíveis para futuras publicações, com os devidos créditos. Garantiram-se os 

preceitos éticos dispostos na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e os aspectos éticos 

contemplados na Resolução do COFEN 311/2007. RESULTADOS: A coleta de dados possibilitou a 

verificação da ocorrência de eventos adversos, como lapsos em identificação dos pacientes, 

medicações, dentre outros, que poderiam ser evitados com a utilização correta do checklist. 

Constatou-se que é necessário conseguir envolver toda a equipe durante a checagem, para que todos 

respeitem cada um dos itens da lista e tenham a consciência de que, para se obter os benefícios 
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propostos, é necessário que a ferramenta seja adequadamente operacionalizada. É preciso enfatizar a 

responsabilidade de cada profissional durante o procedimento anestésico-cirúrgico. CONCLUSÃO: Para 

o bom andamento de qualquer procedimento, a comunicação é essencial e o Checklist faz com que 

isso ocorra da melhor maneira possível. Conhecer o procedimento, as preocupações do cirurgião, do 

anestesiologista e da equipe de enfermagem diminui potencialmente os eventos adversos. Esta 

pesquisa trouxe contribuições para os serviços de saúde, para otimizar suas rotinas de cuidado e 

assistência perioperatória e para o meio acadêmico, que necessita de constantes atualizações quanto 

a este relevante tema, trazendo à tona necessidades e novos questionamentos que incentivem a novas 

pesquisas e enriquecimento científico. 
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O movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira coloca como desafio, a redefinição no sentido de 

autonomia, tanto para os profissionais que atuam nos serviços, quanto para os usuários dos serviços 

substitutivos aos manicômios. A Luta Antimanicomial considera o processo de produção de autonomia 

como sendo coletivo e compartilhado, protagonizado por todas as pessoas que compõem a Rede de 

Atenção Psicossocial. Conforme Amarante (2007), a reabilitação psicossocial amplia o cuidado clínico 

para a dimensão subjetiva dos sujeitos, esboçando o trajeto essencial para realizar ações 

compartilhadas e participativas.   

 Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) disponibilizam dispositivos para reflexão e implantação de 

interlocuções entre usuários, familiares, equipe e sociedade. Uma das estratégias de cuidado é a 

atenção farmacêutica, que se alicerça em um conjunto de ações que visam promover o uso racional 

dos medicamentos e a manutenção da efetividade e segurança do tratamento. Contudo, o que se 

observa é a escolha hegemônica de medicação psiquiátrica como forma de tratamento e o uso 

excessivo desses, o que provoca não somente custos aos cofres públicos, mas a exclusão dos usuários 

sobre o processo de autocuidado. Quando as singularidades dos usuários não encontram espaço para 

o diálogo sobre sua prescrição medicamentosa, o uso do fármaco pode promover, além dos efeitos 

indesejados, sentimentos de revolta e não adesão à proposta medicamentosa. Para evitar estas 

situações, é importante oportunizar espaços de escuta entre usuários e profissionais, que incluam 

também as grupalidades.   

Neste sentido, o Guia da Gestão Autônoma da Medicação (GAM) é uma estratégia que envolve 

usuários e profissionais em práticas de cogestão. O Guia GAM propõe um conjunto de passos 

informativos e questionadores que auxiliam os usuários a repensar sua relação com o uso de 

medicamentos psiquiátricos, visando aumentar seu poder de negociação junto à equipe que o 

acompanha. Um dos seus efeitos é discutir o projeto terapêutico dos usuários, de modo que práticas 

de autonomia sejam incentivadas. O Guia GAM iniciou no Brasil em 2009, a partir da iniciativa de 

pesquisadores que traduziram e adaptaram para o contexto brasileiro, a produção original de Quebec, 

no Canadá. Neste movimento, reuniram-se universidades e serviços públicos de saúde em uma 

Pesquisa Multicêntrica intitulada: “Implementação e descentralização da GAM no Estado do Rio 

Grande do Sul: efeitos de disseminação”, iniciada em 2015, com a proposta de acompanhar os efeitos 

da implementação do guia GAM, após a distribuição de Guias para os serviços de saúde dos municípios.  

A cidade de Santiago/RS e o serviço CAPS I Nossa Casa, inseridos na Macrorregião da 4ª Coordenadoria 

Regional de Saúde, foram contemplados em 2013 com Guias GAM pela Secretaria Estadual de Saúde. 
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O objetivo deste trabalho é apresentar como se deu a inserção dos Guias GAM, a constituição e a 

manutenção de um grupo GAM neste serviço. O grupo GAM iniciou em 22 de agosto de 2017 e perdura 

até os dias atuais, com frequência semanal e duração de uma hora. O mesmo conta com 15 

participantes, sendo todos usuários do serviço do CAPS. A equipe de moderadores do grupo é 

composta por uma psicóloga do CAPS, uma estagiária do Curso de Psicologia da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI – Campus Santiago) e uma enfermeira voluntária, 

professora da URI. Nos primeiros encontros houve uma preocupação com a leitura do Guia e o 

funcionamento do grupo, o uso das medicações, indicações e contra-indicações, efeitos e dosagens. 

Com o passar dos meses o foco de interesse tem sido a vida relacional dos usuários, situação familiar, 

dificuldades vivenciadas com vizinhos e parentes, doenças na família e crises financeiras. Durante o 

processo do grupo GAM houve uma qualificação da equipe do CAPS I, com a inserção de pesquisadores 

da Pesquisa Multicêntrica e projeto de extensão de Santa Maria, na ocasião de visita ao CAPS e 

encontros na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Esta qualificação foi entendida pela equipe 

como uma oportunidade de repensar suas práticas em relação aos aspectos que compõem os passos 

do guia e no exercício de um cuidado que vai ao encontro da clínica ampliada. Tem-se observado, como 

efeito dessas experiências, movimentos na dinâmica do grupo, maior criticidade nas opiniões, 

perguntas e colocações, tanto em relação aos aspetos que envolvem os processos de trabalho da 

equipe do CAPS I, quanto em relação a temas diversos de suas vidas. A abordagem singular dos 

usuários possibilita melhora no estado de adoecimento mental e na produção de saúde e, além disso, 

possibilita que os profissionais ressignifiquem a utilização precípua do medicamento, orientando-se a 

ações terapêuticas mais voltadas para hábitos de vida saudável, no uso de tecnologias leves, 

referenciadas em práticas de acolhimento e constituição de vínculos. 

Portanto, esta diversidade ratifica a importância da inserção do grupo neste CAPS I e também incentiva 

que a manutenção do mesmo esteja pautada, cada vez mais, nos princípios de autonomia, cogestão, 

grupalidade e em práticas voltadas à clínica ampliada.   
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Resumo: Os agentes comunitários de saúde apresentam-se como trabalhadores essenciais para a 

atenção básica. Esses trabalhadores dedicam-se à saúde da comunidade, mas existe também a 

necessidade de que os mesmos recebam cuidados da sua própria saúde. Cuidados esses que realçam 

a preocupação com suas condições de vida e de trabalho. Logo, este artigo tem como objetivo realizar 

uma revisão sistemática da literatura científica brasileira, dos últimos seis anos, sobre a saúde dos 

profissionais agentes comunitários de saúde atuantes no Sistema Único de Saúde Brasileiro. As buscas 

eletrônicas foram executadas a partir da utilização dos descritores “saúde do trabalhador”, “saúde no 

trabalho”, “burnout”, “qualidade de vida” e “sofrimento no trabalho”, todos relacionados a “agentes 

comunitários de saúde”. Pesquisou-se nas seguintes bases de dado: SciELO e LILACS. A busca foi feita 

na Língua Portuguesa, totalizando 240 artigos encontrados. Os estudos foram filtrados de acordo com 

os critérios de exclusão, restando doze artigos para a discussão neste trabalho. Como conclusão, o 

presente artigo encontrou evidências suficientes para alertar a respeito da importância do cuidado da 

saúde do trabalhador agente comunitário de saúde, salientando que essa temática possui relevância 

e ainda carece de estudos.  

Palavras-chave: Agentes comunitários de saúde; saúde do trabalhador; atenção básica. 
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O trabalho de agente de saúde surgiu com a integração dos profissionais da saúde no Programa de 

Emergência, criado em virtude da seca no Ceará, em 1987 (Ávila, 2011). Para participar desse 

programa, foram escolhidas seis mil mulheres pobres, esforçadas, reconhecidas pela comunidade, com 

qualquer grau de instrução escolar e que habitassem o sertão cearense. Em 1988, o Programa de 

Emergência foi extinto e, em função do impacto positivo das ações realizadas pelos agentes, o governo 

do estado do Ceará estabeleceu um novo programa de Agentes de Saúde (Ávila, 2011). Dessa forma, 

em 1990, o Ministério da Saúde decidiu ampliar tais práticas para o território nacional (Nogueira et al., 

2000). 

Em 2002, criou-se a profissão de agente comunitário de saúde (ACS) por meio da lei federal 10.507/02. 

Em 2006, essa lei foi reformulada e substituída pela lei federal 11.350/06, que regulamentou a 

profissão e estipulou as ações dos ACS exclusivas do SUS, estabelecendo os requisitos mínimos para a 

realização de suas atividades (Brasil, 2011). 

A lei anteriormente mencionada define que os agentes comunitários de saúde, para assumirem sua 

função, precisam ser maiores de dezoito anos, residirem no território de abrangência da Unidade de 

Saúde de sua referência, terem o Ensino Fundamental completo e a aprovação no curso de capacitação 

para o cargo. Essa lei descreve que a atenção para a família é o núcleo do trabalho do agente 

comunitário de saúde, representando a conexão dos serviços de saúde da Atenção Básica com a 

comunidade do seu território (Brasil, 2006).  

 Ao considerar o processo de transformação do Sistema Único de Saúde (SUS) e suas práticas no âmbito 

da saúde coletiva, deve ser levado em conta o bem-estar de quem cuida da saúde, produzindo, de 

certa maneira, uma inquietação com a qualidade de seu trabalho. Dentre os trabalhadores da área de 

saúde, o agente comunitário se apresenta como um trabalhador essencial para a atenção básica, por 

isso, a preocupação com as suas condições de vida e de trabalho é realçada, objetivando a 

compreensão das circunstâncias de exposição  ocupacional e comportamentos que podem denotar 

riscos à sua qualidade de vida (Mascarenhas et al., 2013). 

 Os autores Maia, Silva e Mendes (2011), em seus estudos, demonstraram que a proximidade 

emocional entre agentes e comunidade é uma fonte de preocupação. Os agentes comunitários de 

saúde sentem, por vezes, mais dificuldade na abordagem de assuntos polêmicos e tabus importantes 

à saúde, pois as pessoas para as quais eles transmitem conhecimentos não são apenas simples usuários 

do serviço, mas seus vizinhos, parentes ou amigos. Isso gera ansiedade e insegurança, que se traduzem 

em estresse. Os mesmos autores relataram que existem estudos que pontuam, ainda, a falta de 
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privacidade dos agentes, advinda da proximidade com a comunidade, como outro fator de estresse 

crônico (Maia, Silva & Mendes, 2011). 

Os trabalhadores necessitam de monitoramento permanente de sua saúde, amenizando os agravos e 

identificando os riscos, os acidentes e as doenças. O conhecimento desses aspectos é importante, pois 

permite caracterizar o perfil de adoecimento dos trabalhadores e monitorar informações referentes à 

saúde e, assim, facilitar a implantação de programas de saúde e segurança no trabalho, bem como 

auxiliar na organização e estruturação dos serviços de saúde (Bernardes et al., 2014). 

A partir dessas considerações, o objetivo deste trabalho foi o de realizar uma revisão sistemática para 

verificar como os estudos atuais abordam a problemática da saúde envolvendo os próprios agentes 

comunitários de saúde, conforme os métodos descritos na sequência. 

MÉTODO 

O material que tornou viável a revisão sistemática da literatura científica, realizada neste estudo, foi 

obtido por intermédio de buscas em duas bases de dados eletrônicas. Optou-se pelas bases Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). As buscas eletrônicas foram realizadas no mês de junho de 2016, a partir da utilização dos 

descritores, “saúde no trabalho”, “saúde do trabalhador”, “burnout”, “qualidade de vida” e “sofrimento 

no trabalho”, todos combinados com “agentes comunitários de saúde”. Essa estratégia foi utilizada 

porque viabilizava a localização de referências que tratassem especificamente de agentes comunitários 

de saúde.  

As bases de dados foram configuradas para encontrar as referências que apresentassem os descritores 

específicos nos campos "assunto", "título" e "resumo". Como a profissão de agente comunitário de 

saúde (ACS) é considerada relativamente nova, foi delimitado o espaço de tempo entre os anos de 

2010 e 2016 para a localização das referências, sendo selecionados os últimos seis anos por 

representarem o período mais atualizado de estudos sobre estes profissionais.  

O processo de busca e seleção dos artigos foi executado em três etapas. A primeira etapa se restringiu 

à leitura dos títulos dos artigos encontrados, com o propósito de excluir aqueles que visivelmente não 

atendiam aos critérios de exclusão previamente estabelecidos, que serão expostos a seguir. Na 

segunda etapa, o referido procedimento foi realizado, visto que, a partir disso, a decisão pela exclusão 

foi fundamentada nas informações contidas nos resumos. Logo, os resumos que não atenderam aos 

critérios de exclusão foram desconsiderados. Na última etapa, os artigos foram analisados na íntegra. 
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Nas três etapas de seleção e de análise dos artigos, o procedimento foi realizado de modo 

independente por dois avaliadores. A seleção foi feita em junho de 2016, durante o mesmo intervalo 

de tempo, com o propósito de minimizar o viés no processo. Após cada etapa, os avaliadores 

comparavam as análises realizadas e, na situação de divergência, os dois, simultaneamente, efetuavam 

novamente a leitura do resumo e, se preciso, do artigo, com a intenção de decidir consensualmente 

pela inclusão. 

Os critérios determinados para a exclusão foram: 1) artigos repetidos; 2) referências publicadas como 

relatos de experiência, relatos de intervenção, revisão de literatura e estudos de meta-análise; 3) 

artigos selecionados pelo sistema de busca das bases de dados, mas que não abordavam o tema; 4) 

idioma internacional.  

As referências selecionadas foram apreciadas qualitativamente, baseando-se nos critérios de exclusão 

e de leitura minuciosa de cada uma delas. Os achados dessas leituras foram classificados a partir de 

cinco aspectos de análise: (1) objetivo; (2) amostras; (3) instrumentos; (4) delineamento; (5) análise 

dos dados; (5) principais resultados. 

A busca feita nas bases de dados online, com a utilização dos descritores mencionados, proporcionou 

encontrar 240 referências, como mostra a figura 1. A maior parte delas foi encontrada na base de 

dados SCIELO. Ao todo foram encontrados 133 artigos nessa base, e, na LILACS, 107, totalizando 240 

artigos.  

Desse total, foram considerados 43 artigos potencialmente relevantes e 192 não relevantes. 

Posteriormente, foram removidos 44 artigos que se repetiram nas duas bases de dados. Com a leitura 

dos resumos e dos artigos encontrados, foi obtido um total de 192 artigos não relevantes e 12 artigos 

relevantes, conforme os critérios anteriormente destacados. Essa busca foi realizada por dois 

avaliadores, de forma interdependente, no mesmo intervalo de tempo.  
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FIGURA 1. Resultado da busca nas bases de dados eletrônica 

RESULTADOS 

Na tabela 1 será apresentada a descrição dos objetivos, número da amostra e instrumentos dos artigos 

selecionados.  

Tabela 1 

 

Repetidos Removidos 

N = 103

Total de não ocupados 

N = 147

Total de ocupados 

N = 12

Potencialmente não 

relevantes

N = 216
Total de ocupados 

N = 12

LILACS

N = 119

Scielo

N = 143 

Total de artigos 

encontrados

N = 262
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Na tabela 2 apresenta-se a descrição do delineamento, análise dos dados e principais resultados dos 

artigos encontrados. Posteriormente serão discutidos os resultados mais relevantes demonstrado nas 

tabelas 1 e 2. 

Tabela 2 
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DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi sintetizar e analisar os artigos empíricos encontrados que relatavam 

estudos sobre a saúde dos agentes comunitários de saúde. Os principais pontos achados foram: 1) a 

qualidade de vida considerada ruim dos ACS; 2) a forte inclinação para problemas de saúde físicos e 

psíquicos dos ACS; 3) a necessidade de dar atenção a estes trabalhadores da saúde, reconhecendo seu 

trabalho; e 4) a necessidade de mudanças no ambiente de trabalho dos ACS. 

O trabalhador ACS convive com variados fatores de sobrecarga em suas atividades profissionais, 

prejudicando as condições com as quais efetua suas ações e, consequentemente, sua qualidade de 

vida. Dificuldades relacionadas à carga horária de trabalho, às metas a serem atingidas, à vida 

particular, ao local de residência, à convivência com outros profissionais e com moradores da 

comunidade são alguns dos fatores que se apresentam como oposições do trabalho do ACS (Wai & 

Carvalho, 2009). 
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Embora ele seja agente transformador, não possui os dispositivos essenciais, o conhecimento, e muito 

menos todo este predicado de mudança que orienta a teoria sobre sua função. Em concordância com 

os resultados anteriormente aludidos, os autores Maia, Silva e Mendes (2011) relatam que o papel de 

mediador, de porta-voz entre a equipe e a comunidade e o contato direto com as dificuldades 

macroestruturais do território foram indicadas como possíveis causas de estresse que estão 

naturalmente presentes na atividade laboral diária deste profissional. Nota-se que a maior parte dos 

fatores de estresse desta profissão não pode ser alterada ou impedida, uma vez que se trata das 

características constituintes essenciais para o exercício dessa atividade. 

Sobre os riscos físicos, Nascimento e David (2008) discorreram, em seu estudo, sobre a exposição aos 

raios solares (já que uma das ações dos ACS é a visita domiciliar), ameaças de acidentes ao se referirem 

às longas caminhadas em estradas com tráfego intenso, às visitas em residências com risco de 

desabamentos e às áreas com trajetos úmidos e escorregadios que facilitam a ocorrência de quedas e, 

também, a existência de fios elétricos nos acessos, com riscos de choque, além da violência urbana. 

 Brand, Antunes e Fontana (2010) salientaram que, nos discurso dos ACS, destacou-se a falta de 

reconhecimento profissional, tanto pela comunidade quanto pela equipe, resultando na insatisfação 

desses profissionais no trabalho. A cobrança da comunidade intensifica-se com o contato assíduo que 

ela possui com os ACS, e os impedimentos de resolutividade tencionam a relação entre os ACS e a 

comunidade, ocasionando uma sensação de decepção. Toda a atividade laboral exercida é 

questionada, frustrando o profissional e ocasionando o sofrimento e a insatisfação no trabalho.  

Observou-se que a maior parte dos estudos foi de delineamento quantitativo, desses, foram 

encontrados oito artigos no total de doze. Este fato torna-se significativo, pois os resultados obtidos 

poderão dar base a outras pesquisas, gerando novos dados. No entanto, as pesquisas qualitativas 

dentro deste tema também se tornam importantes devido à possibilidade de avanço na análise dos 

fatores determinantes das questões de saúde dos ACS. Considerando a pouca quantidade de artigos 

encontrados com delineamento qualitativo nesta busca, sugere-se que novos trabalhos sejam 

realizados na área. 

Em relação às publicações, o que chama a atenção é que em 2010 houve apenas uma publicação. Nos 

anos seguintes, 2011 e 2012, este número aumentou para duas publicações em cada ano. Em 2013, 

houve o maior índice, com três publicações, caindo em 2014 para duas. Em 2015 e 2016, apenas uma 

em cada ano. Outro ponto a ser considerado é a baixa produção de estudos envolvendo os agentes 

comunitários de saúde, levando em conta o vasto território brasileiro, formado por 26 estados e o 
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Distrito Federal. Os estudos encontrados, nestes últimos seis anos, foram realizados em regiões de 

apenas oito estados brasileiros. Três estudos em Minas Gerais, em Caetanópolis, Uberaba e 

Uberlândia; dois em São Paulo, em São Carlos e na cidade de São Paulo; dois no Rio de Janeiro, ambos 

na cidade do Rio de Janeiro; um na Bahia, em Gequié; um em Sergipe, em Aracajú; um em Mato Grosso, 

em Rondonópolis; um no Paraná, em Londrina, e, por fim, um em Santa Maria, interior do Rio Grande 

do Sul. Diante disso, indica-se a realização de estudos como este em outras bases de dados nacionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De um modo geral, este artigo possibilitou um entendimento sobre a atual produção de conhecimento 

científico nacional sobre a situação da saúde dos agentes comunitários. Observa-se que a produção 

recente de estudos empíricos sobre essa temática ainda é pequena, não demonstrando significativo 

crescimento. Porém, foram encontrados estudos com contribuições pertinentes para esse campo, no 

que diz respeito ao adoecimento da saúde daqueles que exercem a função de ACS. Tais observações 

indicam que esta é uma área próspera para a atuação da psicologia no Brasil. 

Ressalta-se, a preocupação e a pertinência em desenvolver mais estudos empíricos sobre a saúde dos 

ACS no país, em função da variedade cultural e da especificidade com que se constitui cada região do 

Brasil. Isso exige atuações diferenciadas dos agentes comunitários de saúde de acordo com a região 

do território em que estão trabalhando.  

Destaca-se que os estudos encontrados nessa revisão foram publicados a partir de 2010, 

demonstrando a atualidade desse enfoque de investigação e o quanto ainda existe para ser pesquisado 

na área. Finalizando, o presente estudo encontrou evidências suficientes para alertar a respeito da 

importância do cuidado da saúde do trabalhador agente comunitário de saúde, evidenciando que essa 

temática possui relevância e ainda é muito carente de estudos. 
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Resumo: O presente estudo teve como objetivo: identificar a atuação da Enfermeira Obstétrica acerca 

da assistência ao trabalho de parto e parto natural, sob a perspectiva da mulher e discutir a visão que 

estas mulheres têm da assistência ao parto e nascimento prestados pela Enfermeira Obstétrica. 

Metodologia: trata-se de uma pesquisa de campo, que foi desenvolvida através da abordagem 

qualitativa, descritiva e exploratória. Participaram do estudo 50 mulheres internadas em uma 

maternidade pública na cidade do Rio de janeiro, em pós-parto de parto vaginal que foram assistidas 

por enfermeiras obstétricas. A coleta foi realizada por meio de um instrumento semi-estruturado, 

contendo perguntas abertas e fechadas. A coleta de dados constou de duas etapas. Primeiramente, foi 

realizado a consulta no livro de registro de partos realizados por enfermeiras obstétricas. E a segunda 

etapa constou da visita às puérperas selecionadas e que estavam internadas no setor de alojamento 

conjunto. Os dados coletados através da gravação foram analisados pela técnica de análise temática 

de Bardin. Resultados: emergiram as seguintes unidades temáticas: Reconhecimento da identidade da 

enfermeira obstétrica; Caracterização da atuação da enfermeira obstétrica: a visão das mulheres 

assistidas; sugestões das mulheres para a melhoria da atuação das enfermeiras obstétricas. Conclusão: 

as puérperas relataram uma experiência positiva em relação a assistência prestada pelas enfermeiras 

obstétricas, porém ainda possuem desconhecimento acerca da profissão e pela prática baseada em 

evidências científicas, o que indica a necessidade de ampliação do conhecimento desta temática. 

Descritores: Enfermagem Obstétrica. Parto normal. Trabalho de Parto. Saúde da mulher. 
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INTRODUÇÃO 

Desde meados do século XVII, pontua-se um marco histórico da assistência ao parto, a introdução de 

homens neste cenário do nascimento. Até então, era um exercício realizado por mulheres, parteiras e 

curiosas, que durante séculos foi uma vivência exclusivamente feminina¹.  

Contudo, o modelo hospitalar cresceu em grandes proporções e expandiu-se como padrão de 

assistência obstétrica dentre vários países, inclusive o Brasil. Esta assistência tem sido marcada pela 

adoção de práticas intervencionistas, como o uso de medicações ou outros procedimentos que não 

respeitam o processo natural de parturição². Sendo assim, a assistência ao parto e nascimento tornou-

se sinônimo de intervenções desnecessárias, cesarianas sem indicações reais e falta de respeito à 

autonomia da mulher.  

Os indicadores relacionados à saúde materna e assistência ao parto são catastróficos, eles demonstram 

a má qualidade da prestação de saúde, elevadas taxas de cesariana e morbimortalidade materna e 

perinatal no país¹.  

Com intuito de qualificar a assistência materno-infantil, reduzir os números de cesáreas desnecessárias 

e intervenções no trabalho de parto e parto, iniciou-se forte incentivo de novas políticas públicas para 

capacitação e valorização do profissional enfermeiro obstétrico. Em um breve contexto histórico, pode-

se destacar: em 1984, o Ministério da Saúde (MS), implantou o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), com objetivo de incluir assistência à mulher em todas as etapas de sua vida, 

baseado nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); em 2000 o MS lançou o Programa de 

Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), sua principal estratégia é assegurar a melhoria do 

acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e 

puerpério às gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos da cidadania³. 

Lançada em 2011 pelo governo federal, a Rede Cegonha é um programa que visa garantir atendimento 

de qualidade a todas as brasileiras pelo SUS, sendo assim, assegurado às mulheres direito ao 

planejamento reprodutivo e à atenção humanizada durante a gravidez, o parto e o pós-parto, e às 

crianças o direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudável. Prevê a qualificação 

dos profissionais de saúde que irão atender as mulheres na gestação, parto e puerpério, bem como a 

criação de estruturas de assistência para humanizar o parto4. 

A Rede Cegonha preconiza o atendimento humanizado, baseado em evidências científicas e utilização 

de boas práticas na assistência ao trabalho de parto e parto, essas recomendações visam a qualidade 
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no atendimento, redução de intervenções desnecessárias e redução das taxas de morbimortalidade 

materna e neonatal do país³. 

De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem, e dentre suas atribuições confere ao enfermeiro com título de Enfermeiro Obstétrico 

atividades como: assistência à parturiente e ao parto normal; identificação das distócias obstétricas e 

tomada de providências até a chegada do médico, dentre outras5.  

É incumbido ao enfermeiro também prestar assistência de enfermagem à gestante, parturiente, 

puérpera e recém-nascido e participar de programas e atividades de assistência integral à saúde 

individual e de grupos específicos. O enfermeiro é incorporado oficialmente ao arcabouço legal do SUS, 

como um profissional de saúde que busca incentivar o parto normal, integrando o companheiro e a 

família, estimulando a fisiologia do parir, propiciando o protagonismo feminino e respeitando suas 

crenças, seus direitos humanos e reprodutivos6. 

Mediante ao exposto, o objeto de pesquisa neste estudo é a atuação da Enfermeira Obstétrica acerca 

da assistência ao trabalho de parto e parto natural, sob a perspectiva da mulher. Baseada nesses 

aspectos relativos à atuação do profissional na humanização do parto elegeu-se o questionamento: 

Como foi ser assistida pela enfermeira obstétrica durante o trabalho de parto e parto? 

Considerou-se oportuna a realização dessa pesquisa com o objetivo de identificar a atuação da 

Enfermeira Obstétrica acerca da assistência ao trabalho de parto e parto natural, sob a perspectiva da 

mulher e discutir a visão que estas mulheres têm da assistência ao parto e nascimento prestados pela 

Enfermeira Obstétrica. 

O estudo justifica-se devido aos esforços do Ministério da Saúde na mudança do modelo de assistência 

obstétrica no Brasil e assegurar que as instituições se organizem de acordo com a Resolução COFEN 

nº516/2016, no qual normatiza a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e 

Obstetriz na assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de 

Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto e outros locais onde ocorra essa assistência, 

garantindo a mulher uma assistência qualificada e humanizada durante todo o seu ciclo gravídico 

puerperal7. A enfermagem obstétrica está passando por um período de grandes avanços, cabem a 

estes profissionais garantirem reconhecimento frente à comunidade que assistem, e uma forma 

simples, é a identificação, informando seu nome e sua categoria profissional, tornando seu cuidado 

mais próximo, acolhedor, humanizado com a população e exercendo uma assistência baseada em 

evidências científicas.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa de campo, que foi desenvolvida através da abordagem qualitativa, descritiva 

e exploratória. 

Os sujeitos foram mulheres internadas em maternidade em pós-parto de parto vaginal que foram 

assistidas por enfermeiras obstétricas. Para critérios de inclusão no estudo considerou-se, mulheres 

que foram assistidas durante o trabalho de parto e parto por enfermeiras obstétricas no Centro de 

Parto Normal (CPN). Foram excluídas puérperas com idade inferior a 18 anos e que tenham sofrido 

intervenções durante o processo parturitivo, como uso de ocitocina sintética, episiotomia, 

amniotomia, analgesia peridural ou raquidiana.  

Os dados foram coletados em uma maternidade localizada no município do Rio de Janeiro, que conta 

com um CPN e atuação da enfermeira obstétrica na assistência ao parto normal de risco habitual. Esta 

maternidade também é campo de pratica do Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da EEAN/HESFA e da Secretaria Municipal 

de Saúde do município do Rio de Janeiro sob o parecer nº 874.556 em 19/12/2014. Foram seguidas 

todas as recomendações com relação à ética de acordo com a Resolução nº 466/12  do CNS/MS. 

A coleta de dados constou de duas etapas. Primeiramente, foi realizado a consulta no livro de registro 

de partos realizados por enfermeiras obstétricas, para verificar informações e selecionar as candidatas 

a participar da pesquisa através dos critérios de inclusão e exclusão. Foram selecionados os dados de 

50 mulheres que foram assistidas no período, maiores de idade, que atenderam aos critérios de 

inclusão e exclusão, e que foram assistidas exclusivamente por enfermeira obstetra. Ao serem 

abordadas, doze puérperas recusaram participar da pesquisa. Assim, temos 38 participantes deste 

estudo. 

A segunda etapa constou da visita às puérperas selecionadas e que estavam internadas no setor de 

alojamento conjunto. Após dadas as orientações sobre a pesquisa, as mulheres que aceitaram 

participar, foram entrevistadas a beira do leito, após assinarem o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). Foi utilizado um instrumento semi-estruturado, contendo perguntas abertas e 

fechadas. A entrevista foi realizada de forma verbal e registradas através de gravador de áudio; e 

posteriormente foram transcritas na íntegra. A identidade das mulheres foi preservada sendo 

identificadas pela inicial “P” de puérpera seguidas do número de acordo com a ordem das entrevistas. 

(P1, P2, P3....e assim por diante). 
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O instrumento de entrevista possui três etapas. A primeira contém perguntas referentes aos dados 

sociodemográficos. A segunda etapa consiste em dados coletados do livro de parto realizados por 

enfermeiras sobre a assistência prestada no parto atual e a terceira e última etapa consiste em 

perguntas abertas sobre a assistência recebida no parto atual. As perguntas abertas foram: Você sabia 

que quem “fez” seu parto foi uma enfermeira obstetra? Qual o papel da enfermeira obstetra neste 

momento de sua vida? Em que a enfermeira obstetra lhe ajudou neste parto? Tem alguma sugestão 

para melhorar a assistência às mulheres durante o trabalho de parto e parto? Qual? 

A organização e o tratamento dos dados foram realizados a partir da transcrição na íntegra das falas 

das mulheres e analisadas por categorias. Os dados coletados através da gravação foram analisados 

pela técnica de análise temática de Bardin, que se organiza em torno de três polos cronológicos: a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o tratamento dos dados coletados e análise das falas das participantes emergiram as seguintes 

unidades temáticas: Reconhecimento da identidade da enfermeira obstétrica; Caracterização da 

atuação da enfermeira obstétrica: a visão das mulheres assistidas; sugestões das mulheres para a 

melhoria da atuação das enfermeiras obstétricas. 

RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE DA ENFERMEIRA OBSTÉTRICA 

O relato das puérperas foi positivo quanto à presença, conhecimento e atuação das enfermeiras 

obstétricas no trabalho de parto e parto. A assistência prestada viabiliza o resgate da autonomia da 

mulher, proporciona encorajamento e segurança, sentimentos de satisfação, além do fortalecimento 

do vínculo entre profissional e família. 

P13: “Sim, eu sabia, assim que eu entrei na sala ela se apresentou pra mim e foi super simpática, super 

atenciosa e muito, se mostrou muito preocupada em mostrar serviço. Gostei muito”. 

As enfermeiras obstetras são as profissionais reconhecidas mais apropriadas para a atenção à saúde 

da mulher8. Segundo a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal9, a assistência ao parto e 

nascimento de risco habitual pode ser realizado tanto por médico obstetra quanto por enfermeira 

obstétrica e obstetriz e é recomendado que gestores de saúde proporcionem condições para 

implementação de modelo de assistência que inclua enfermeiras obstétricas e obstetrizes, por 

apresentar vantagens ao binômio mãe-bebê.Quando o profissional é reconhecido e possui prestígio 
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social desenvolve seu trabalho com mais prazer e satisfação, fazendo o que o ambiente laboral passa 

a ser lugar de reconhecimento e valorização naquilo que realiza10. No entanto, 32% das entrevistadas 

desconheciam a presença da enfermeira obstetra na assistência ao trabalho de parto e parto, o que 

caracteriza a falta de informação para grande parte da população quanto à atuação da enfermagem 

obstétrica. É provável que o desconhecimento por parte das entrevistadas possa decorrer da ausência 

do conhecimento acerca da importância da profissão. 

P50: “Não sabia, mas para mim ela também foi ótima. Tanto faz a médica ou a enfermeira, elas para 

mim foi... tudo bem”. 

Vale ressaltar que as participantes que não souberam informar a categoria profissional que assistiu ao 

seu parto, pelo fato de que os profissionais não se apresentarem adequadamente, todavia reconhecem 

que receberam um cuidado atencioso e respeitoso com profissional capacitado³. 

Segundo Ávila10, a população, de formal geral, possui uma imagem de servilismo do enfermeiro 

perante aos outros profissionais da saúde. Além dessas fragilidades, há o “acúmulo de funções” 

durante a assistência da enfermeira obstétrica, como as funções de enfermeira generalista. O que 

causa uma fusão entre o “ser enfermeira” e “ser parteira”, o que torna uma possível dificuldade de 

uma identidade profissional11. 

Algumas mulheres fazem comparações da atuação da enfermeira obstétrica ao serviço do profissional 

médico; relacionando a boa prática e bom conhecimento da enfermeira ser equivalente ao do médico. 

A identidade profissional é estritamente dependente da representação. Este processo é influenciado 

pela cultura, história e experiências vivenciadas. A hegemonia médica pode estar relacionada ao 

modelo biomédico de atenção à saúde e ao senso comum. Valoriza-se a assistência intervencionista e 

minimiza-se a promoção em saúde exercida pelo profissional enfermeiro. Nesta visão errônea da 

sociedade, caracteriza-se a enfermagem como um complementar e submisso ao profissional médico10. 

P31: “Eu vim saber quando já tava... quando a menina tava coroando já que era uma obstetra 

[enfermeira obstetra] (Risos). Eu não sabia, eu pensei que... eu jurava que era uma médica porque ela 

tinha todas as orientações certas, tudinho. Como fazer, como respirar, tudinho. Eu pensava que era 

uma médica não uma enfermeira obstetra”.  

P50: “Ah ela fez o papel de médica, que ela que pegou o neném, ela que fez tudo. Para mim ela fez o 

papel de médica”. 
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A valorização do profissional médico e a relação com uma prática competente fragiliza a imagem e 

visibilidade do enfermeiro. Esta visão da mulher pode estar relacionada ao modelo biomédico de 

atenção à saúde que é centrado na medicina. Para Ávila10, esta hegemonia médica pode fazer com que 

na visão da população no geral, o enfermeiro pareça estar aquém do conhecimento necessário para o 

desenvolvimento de uma assistência de qualidade na saúde, o que é uma inverdade.  

Além da ausência de reconhecimento profissional e desconhecimento de suas atribuições, o 

enfermeiro não realiza o marketing pessoal, o que lhe confere menor visibilidade perante a população. 

Outra questão não é somente o desconhecimento, mas também o agir profissional, de maneira ética 

que pode assegurar o enfrentamento de possíveis preconceitos sociais, mostrando conhecimento 

técnico e científico específico em sua área10. 

CARACTERIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA OBSTÉTRICA: A VISÃO DA MULHERES 

ASSISTIDAS 

No Brasil, após evoluções das políticas públicas de saúde da mulher, incentiva-se que o cuidado a 

mulher deve ser integral, respeitando sua fisiologia do parto e da atenção humanizada. No relato das 

puérperas destaca-se o papel da enfermeira obstétrica no trabalho de parto e parto como: importante, 

ajuda e transmite segurança, revelando-se tranquila. Mostra-se bem preparada para tal assistência, 

oferece incentivos, orientações e estimula o protagonismo da parturiente. 

P1: “É… o papel é bastante importante, é um trabalho muito bonito, único, né? Ajudar a mãe nesse 

momento especial a dá à luz e a gente sabe que tem uma pessoa especializada para te conduzir, para 

te acompanhar... A pessoa se sente mais segura, mais protegida”. 

A enfermagem obstétrica possui uma proposta com base na humanização da assistência ao parto, 

diminuindo as possíveis intercorrências que possam prejudicar esse processo. Uma atuação que 

respeite os aspectos da fisiologia do corpo feminino, a autonomia da mulher durante todo o processo, 

que não intervenha desnecessariamente e que informe sobre todos os procedimentos que estejam 

sendo realizados12. Somando-se a isto a prática prevê o uso de tecnologias não invasivas para o alívio 

da dor, estimulando um processo de trabalho de parto/parto natural, seguro e respeitoso. 

P48: “Muito importante, porque da outra vez quem me acompanhou foi um médico e... um médico é 

uma figura importante, mas para acompanhar gestante de alto risco. Dessa vez a enfermeira está do 

meu lado, ela ficou do meu lado enquanto eu não me recuperei totalmente, sabe? Ela cuidou de mim 

como amiga, ficou ali do meu lado. Ela não precisou sair correndo para atender outra gestante, porque 
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ela não é médica, ela é uma enfermeira obstétrica, ela está ali para acompanhar o meu parto, o meu 

momento. Então, o fato de ser acompanhada por uma enfermeira é maravilhoso, porque ela tá ali só 

para mim... naquele momento. A sala só tinha eu, ela e o pai do bebê. Ela ficou sentada comigo 

enquanto eu paria, me olhando... Então, foi ótimo!! Ela não precisou agilizar o processo, porque ela 

não precisaria sair correndo se acontecesse algo grave com outra gestante. Ela pode cuidar de mim. 

Ela mesmo me limpou. Falei: Tô me sentindo suja! E ela com carinho, ela nem tinha necessidade disso... 

ela por carinho, ela me limpou, e cuidou de mim e ficou do meu lado. Um médico nunca faria isso, não 

teria nem porque fazer, teriam outras mulheres precisando de um médico! Então, a figura da 

enfermeira obstétrica durante o parto é super importante. Sou super a favor”. 

Uma das formas do profissional transmitir tranquilidade e confiança é através da informação, pois a 

falta de conhecimento pode causar sentimentos de medo e incerteza, o que pode desencadear a 

produção de hormônios como adrenalina e inibindo a produção de outros hormônios como a 

ocitocina, que é necessária para uma evolução adequada do trabalho de parto³. 

É inegável que além do conhecimento sobre técnicas de parto, o profissional que assiste a essa família 

no momento do trabalho de parto e parto, deve ser capacitado a reconhecer que a cada mulher possui 

sua cultura e assim deve respeitar esta condição, orientá-la e acolher em seus momentos de dúvidas. 

A enfermeira obstétrica surge como o profissional que está ao lado dessa mulher, trazendo as boas 

práticas ao parto, oferecendo segurança e estar atenta na detecção precoce de possíveis 

intercorrências12. 

O parto é um evento natural que não necessita de controle, mas sim de cuidados e acompanhamento. 

Preconizando o atendimento humanizado, baseado em evidências científicas e utilização das boas 

práticas de atendimento ao parto e nascimento. As mulheres referiram o estimulo das enfermeiras 

obstétricas quanto aos exercícios para respiração, massagem, agachamento, livre posicionamento e 

controle da dor.  

P2: “Ela me ajudou praticamente em tudo, porque me deu as técnicas de alívio de contrações. Lá na 

hora do parto, ficou me dando bastante atenção. Foi bem comunicativa e bem atenta”. 

P30: “Ah em tudo. Ela me ajuda a eu me agachar, me levantar, fazia massagem nas minhas costas. Ela 

dizia: ‘Se você não quiser fazer força agora, não faça. Não precisa respirar muito rápido, respira 

devagarinho, respira fundo’. Ela me ajudou bastante”. 
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Revisões indicam os benefícios das boas práticas em obstetrícia para atenção as gestantes de risco 

habitual. A adesão às posições verticalizadas, liberdade de posicionamento reduzem o tempo de 

trabalho de parto e não estão associadas ao aumento de intervenção ou desfechos negativos tanto 

para mãe como bebê13. Assim como também o estimulo de oferta de líquidos e o uso de métodos não 

farmacológicos para alívio da dor: o banho de aspersão ou a imersão em água quente, massagens, 

respiração consciente, uso de bola suíça e outros14. Estas também são recomendações da OMS e 

Ministério da Saúde brasileiro.  

Segundo Lawrence15, parturientes que são estimuladas ao livre posicionamento no primeiro estágio 

do trabalho de parto comparadas a posição de litotômica possuem uma redução ao risco de cesariana, 

menor uso de epidural para alívio da dor e menor chance do recém-nascido serem admitidos na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Sempre que possível, as mulheres devem ser encorajadas a 

utilização de posições verticais para um melhor progresso no trabalho de parto e parto. 

Essa prática no cenário atual brasileiro é resultado decorrente dos esforços do Ministério da Saúde 

para promoção do parto humanizado e normal, que respeite a fisiologia do corpo feminino, a presença 

do acompanhante de escolha desta mulher, através da qualificação dos profissionais e adequação da 

ambiência do parto14. 

Em relação às técnicas não farmacológicas para alívio da dor, estas são mais seguras e acarretam menos 

intervenções no trabalho de parto e parto. A enfermeira obstétrica tem papel essencial na realização 

desses cuidados, proporcionando a parturiente uma assistência humanizada, seu protagonismo e a 

oportunidade de ter uma boa vivência deste momento12. 

SUGESTÕES DAS MULHERES PARA A MELHORIA DA ATUAÇÃO DAS ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS  

As opiniões das usuárias geram informações indispensáveis para a gestão de serviços de saúde e 

avaliação da qualidade da assistência. Os relatos variaram entre a necessidade de intervenção 

medicamentosa, mais informação acerca do trabalho de parto/parto, tempo na sala de parto, 

incentivos e assistência no CPN, outras intervenções não medicamentosas, como, cesária/episiotomia. 

- Obter maior informação sobre a fisiologia do parto e gestação 

A educação para o parto possibilita uma troca de experiências entre profissionais e família e 

fortalecimento das relações, favorecendo assim, o compromisso com a qualidade de vida12. 

74



 

 

A Percepção Das Puérperas Assistidas Por Enfermeira Obstetra: Uma Contribuição Para Implantação Da Rede Cegonha 

                                                                                                   10 

P9: “Ah eu acredito assim que as moças deveriam chegar bem assim tendo conhecimento, assim como 

eu fiz, porque isso me ajudou bastante. Eu já cheguei aqui conhecendo muito do projeto cegonha. Vim 

assistir as palestras aqui. Então, isso foi muito bom. Acho que se as moças que também fizerem isso 

vão ficar bem tranquilas na hora de ter o bebê”. 

A informação e o incentivo da educação em saúde durante o pré-natal devem ser priorizados, pois 

estas podem ser a melhor forma de compreender o processo gestacional, principalmente durante o 

trabalho de parto e parto. Importante também a maternidade participar do processo de orientações e 

acolhimento destas gestantes/parturientes, incentivando a escuta ativa por parte dos profissionais, 

possibilitando a identificação de queixas, preocupações e angústias³. 

As mulheres brasileiras ainda continuam passivas durante o processo de parto, desconhecendo seus 

direitos. É fundamental que as instituições realizem estratégias educacionais para que tal público se 

aproprie de seus direitos e tenham autonomia e recebam um atendimento digno e humanizado³. 

- Manutenção de práticas interventivas ao processo fisiológico do parto e nascimento 

No relato das puérperas desse estudo, elas relacionam a necessidade da realização da episiotomia para 

abreviar o parto, o que mostra a falta de orientação e preparo para o parto. O desconhecimento acerca 

das recomendações realizadas pela OMS e a associação ao modelo tradicional de assistência ao parto, 

leva a mulher relacionar as intervenções a assistência esperada. Segundo a Diretriz Nacional de 

Assistência ao Parto Normal9, não se deve realizar a episiotomia de rotina durante o parto vaginal 

espontâneo. 

P35: “É... ai meu Deus, como eu posso responder de maneira clara (Risos), tipo assim, não tá tendo 

passagem, ajuda, dá um corte [episiotomia], ou então fazer a cesária, pra pessoa não sofrer tanto. Eu: 

Entendi, mas você acha que precisava dar corte? No meu caso não, mas de outras sim. [Viu outras 

mulheres “sofrendo” muito]”. 

P2: “Tenho sim. O que eu acho é... a única coisa que devia melhorar aqui e botar a paciente no soro 

[ocitocina], acho que adianta mais o trabalho de parto, porque como a gente delata, ainda mais o 

primeiro filho, demora muito para delatar. Igual, eu cheguei aqui meia-noite, meio dia fui ter minha 

filha. Então é isso”. 

A ocitocina é um hormônio natural produzido pelo corpo da mulher muito importante no processo de 

trabalho de parto/parto/puerpério, conhecido mundialmente como o hormônio do amor. A infusão de 

ocitocina artificial intravenosa durante o processo de trabalho de parto é uma técnica muito utilizada 
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para provocar a aceleração deste. Seu uso rotineiro não é indicado, pois pode causar riscos 

desnecessários para a mãe, bebê e aumenta as taxas de cesariana16. 

A cesariana tornou-se a maneira de se “resolver” o parto tanto em mulheres de alto risco e risco 

habitual. É provável que a “segurança” da assistência ao parto, se confunda com as metas de 

oportunismo e ultrapasse o tempo da fisiologia do corpo da mulher17. O controle do tempo e a 

imposição dada durante o trabalho de parto e parto, explicam os altos índices de intervenções, fazendo 

com que a assistência ao parto seja focada no profissional e não na dinâmica do corpo da mulher. Todo 

esse processo inicia-se no pré-natal, onde não há informação adequada acerca do processo do trabalho 

de parto e parto, sobre as boas práticas na obstetrícia e os benefícios do parto normal14. 

A presença do modelo ainda voltado para o profissional desencadeia uma cascata de intervenções não 

baseada nas evidências científicas atuais o que produz como consequência um parto ruim e 

desrespeitoso. 

CONCLUSÃO 

O estudo aponta que mesmo em ambiente hospitalar, onde a assistência ao parto ainda se mostra 

intervencionista, a enfermeira obstétrica atua sob o modelo de atenção humanizada, sendo o 

profissional que opera na desmedicalização e substitui práticas até então consideradas rotineiras e 

prejudiciais ao processo de parturição.  

O relato das puérperas mostra o quanto o processo parturitivo é cercado por mitos e crenças que são 

passadas de geração em geração, tendo grande influência durante a assistência ao parto e nascimento. 

A elaboração desta pesquisa permitiu compreender como a enfermeira obstétrica é vista pela clientela, 

bem como o trabalho que ela desempenha frente ao binômio mãe-bebê e família. As puérperas 

apontam a enfermeira obstétrica como uma profissional comprometida, qualificada, que transmite 

tranquilidade e proporciona a autonomia da mulher e segurança durante o trabalho de parto e parto. 

Na perspectiva das mulheres o uso de algumas práticas na assistência realizada devem ser estimuladas, 

tais como: a utilização de tecnologias não farmacológicas para alívio da dor, respeito à autonomia da 

mulher e o estimulo a participação do acompanhante. 

Porém, algumas práticas citadas devem ser utilizadas com cautela ou eliminadas como: a realização de 

cesárea sem real indicação, a realização da episiotomia e o uso rotineiro de ocitocina sintética 

intravenosa. 
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A participação das mulheres em pesquisas é de extrema importância, pois demonstra realmente se a 

assistência recebida tem correspondido ao proposto pelas políticas públicas de humanização ao parto 

e nascimento do Ministério as Saúde do Brasil e atendido as recomendações da Organização Mundial 

da Saúde, visando sempre o aumento do parto vaginal e diminuição da morbimortalidade materna-

infantil. 

Entende-se que a atuação da enfermeira obstétrica seja reconhecida como um importante fator para 

a mudança da assistência ao trabalho de parto e parto, mas ainda existem lacunas de conhecimentos 

acerca da sua atuação, exigindo novas discussões e pesquisas que venham respaldar e dar maior 

visibilidade ao trabalho desempenhado por estes profissionais. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar as atividades antioxidante e antimicrobiana dos extratos 

etanólicos das folhas de Bactris gasipaes Kunth (BGFoEt); folhas de Manicaria saccifera Gaertn. 

(MSFoEt); frutos e raízes de Mauritia flexuosa L.f. (MFFrEt e MFREt); sementes de Ptychosperma 

pullenii Essig (PPSEt); polpa de Raphia vinífera P. Beauv. (RVPoEt); frutos de Syagrusschizophylla (Mart.) 

Glassman (SSFrEt) e do extrato aquoso de frutos de Areca catechu L. (ACFrAq). A prospecção 

fitoquímica preliminar revelou que todos os extratos apresentaram alcaloides, cumarinas, taninos, 

triterpenos, esteroides, flavonoides e antraquinonas. O teor de flavonoides totais variou entre 17,9 e 

76,2 mg/g equivalentes à rutina. Os extratos MSFoEt, RVPoEt, PPSEt e MFREt apresentaram resultados 

significativos nos ensaios de redução do complexo de fosfomolibdênio (83 ± 0,3; 106 ± 1,8; 25 ± 1,6 e 

29 ± 4,5 % de atividade antioxidante relativa à quercetina, respectivamente) e de inibição do radical 

DPPH (CE50 de 1,0 ± 0,2; 1,7 ± 0,2; 8,4 ± 0,7 e 3,8 ± 0,3 µg/mL, respectivamente). Tais extratos foram 

selecionados para a realização do método β-caroteno/ácido linoleico, apresentando porcentagem de 

inibição da oxidação de 49,0 ± 2,6; 41,4 ± 0,6; 45,0 ± 1,9 e 51,4 ± 1,7 %, respectivamente. 

A atividade antimicrobiana foi avaliada diante das bactérias gram-positivas e gram-negativas por meio 

da determinação da concentração inibitória mínima (CIM). Todos os extratos inibiram pelo menos um 

microrganismo, sendo que MFREt obteve resultados mais promissores, principalmente para 

Enterococcus faecalis (CIM 8 µg/mL) e Klebsiella pneumoniae (CIM 16 µg/mL). Diante do exposto, os 

extratos das espécies da família Arecaceaerevelaram propriedades antioxidantes eantimicrobianas 

significativas. Outros estudos são necessários para compreender melhor os resultados encontrados e 

suas correlações com os constituintes presentes nos extratos. 

Palavras-chave: Arecaceae. Atividade antimicrobiana. Atividade antioxidante. 

Produtos naturais. 
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INTRODUÇÃO 

O surgimento de microrganismos resistentes e infecções oportunistas têm aumentado nos últimos 

anos (1). O período necessário para a ocorrência do  fenômeno de resistência é surpreendentemente 

curto, devido à capacidade de adaptação dos microrganismos a ambientes hostis (2). Essa resistência 

apresentada por vários patógenos é um fenômeno genético, que codifica diferentes mecanismos 

bioquímicos e impedem a ação de fármacos (3). Desta forma, torna-se necessária a descoberta de 

substâncias que atuem no combate  à resistência de microrganismos patogênicos e nas infecções 

oportunistas, sendo essas preferencialmente substâncias com menor toxidez (4). 

O estudo da atividade antimicrobiana das espécies vegetais é de grande relevância, visto que, algumas 

substâncias oriundas de seu metabolismo especial podem inibir o crescimento microbiano (5). As 

propriedades medicinais das plantas não estão restritas a atividade antimicrobiana, elas podem 

possuir outras propriedades, dentre elas a antioxidante, que também desperta o interesse da pesquisa 

científica (5,6). 

O excesso de radicais livres (RLs) e baixos níveis de antioxidantes endógenos, no organismo humano, 

causa um desequilíbrio a favor dos RLs, gerando o estresse oxidativo. Tal estresse pode causar danos 

em células, tecidos e órgãos, além de desencadear doenças degenerativas (7). Dentre algumas doenças 

e distúrbios gerados pelo efeito cumulativo de RLs, encontram-se o câncer, ateroscleroses, isquemia 

cerebral, envelhecimento, artrite, displasia bronco-pulmonar, distrofia muscular, diabetes, disfunção 

cardiovascular, doenças neurodegenerativas, doença de Alzheimer, doenças inflamatórias e distúrbios 

gênicos (8,9). Esses podem ter seu risco diminuído quando se administra substâncias antioxidantes 

exógenas, pois estas auxiliam na prevenção através do combate dos RLs que, consequentemente, 

retarda ou inibe  a velocidade da oxidação celular(7).  

Substâncias fenólicas do metabolismo especial como, por exemplo, os flavonoides, taninos e outras, 

possuem potencial antioxidante, principalmente por  atuarem como sequestradores de radicais de 

oxigênio, podendo contribuir na prevenção das patologias (6). 

A  família  Arecaceae  (ou  Palmae),  da  ordem  Arecales,  apresenta uma grande diversidade de 

espécies, sendo descritas 2380 espécies em cerca de 190 gêneros (10). Estão presentes em vários 

biomas, principalmente em regiões tropicais e subtropicais (11). No Brasil, são encontrados 

aproximadamente 40 gêneros e 200 espécies (12). 

Algumas espécies dessa família vêm sendo utilizadas pela população para fins alimentícios (13), na 

forma in natura e bebidas; para fim têxtil (14) e na medicina  popular  (15-17),  enquanto  outras  espécies  

ainda  carecem  de  mais estudos, tanto em relação aos seus efeitos clínicos e farmacocinéticos quanto 
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a seus componentes tóxicos (18,19). As substâncias químicas oriundas do metabolismo especial 

pertencem a diferentes classes, como os óleos essenciais, carotenoides, esteroides, alcaloides, 

fenólicos, flavonoides, alguns exclusivos para espécies da família, além de taninos e saponinas (Tabela 

1). A Arecaceae apresenta espécies com uma grande variedade de atividades farmacológicas, dentre 

elas, antidepressiva (30), antioxidante(30,45,46) antibacteriana (45,47) e antifúngica (48). 

Diante da necessidade de estudos sobre a família Arecaceae, a qual é tão importante para a 

composição da flora do Brasil, o presente estudo visa avaliar a  atividade  antioxidante  e  

antimicrobiana  de  sete  espécies  dessa  família (Bactris gasipaes Kunth, Areca catechu L., Manicaria 

saccifera Gaertn., Mauritia flexuosa L.f., Ptychosperma pullenii Essig, Raphia vinifera P. Beauv.Syagrus 

schizophylla (Mart.) Glassman). Além disso, determinar o perfil químico por meio de prospecção 

fitoquímica. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 MATERIAL VEGETAL E PREPARO DOS EXTRATOS 

Espécimes de sete espécies da família Asteraceae foram coletados no sítio Pindorama (18°51'2'' S 

41°56'53'' O), localizado no município de Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil, em maio de 

2014. Uma amostra de cada espécie foi depositada no Herbarium Leopoldo Krieger (CESJ) da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

Os órgãos vegetais das espécies foram submetidos à secagem em estufa a 40 °C. Após secos, foram 

pulverizados e, em seguida, macerados com etanol, à temperatura ambiente, até completa exaustão. 

Para concentrar os extratos foi realizado a retirada do solvente em evaporador rotativo, obtendo-se 

extratos etanólicos das folhas de B. gasipaes (BGFoEt) e de M. Saccifera (MSFoEt), dos frutos de M. 

flexuosa (MFFrEt) e de S. schizophylla (SSFrEt), da polpa de R. vinifera (RVPoEt), da semente de P. 

pullenii (PPSEt) e da raiz de M. flexuosa (MFREt). O extrato aquoso dos frutos de A. catechu (ACFrAq) 

foi obtido por maceração dinâmica em água a 50 °C por 1 hora, seguido de liofilização. 

2.2 ANÁLISE FITOQUÍMICA 

Os extratos brutos foram submetidos às análises fitoquímicas preliminares para determinação das 

principais classes dos metabólitos especiais, de acordo com o protocolo descrito por Matos (49), com 

algumas modificações. Soluções dos extratos foram preparadas na concentração de 1 mg/mL e 

utilizadas nas análises posteriores. 
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A identificação de alcaloides procedeu-se pelo método de precipitação com os reagentes Dragendorff, 

Hager e Mayer. Triterpenos e esteroides foram analisados através do método de Liebermann-Burchard; 

saponinas pelo método de formação de espuma; cumarinas através de solução de KOH 10 %; fenólicos 

através da complexação com Cloreto férrico (FeCl3) 2 %; taninos pelo método de precipitação com 

solução de gelatina 2,5 % e flavonoides através da complexação com Cloreto de alumínio (AlCl3) 5 %. 

2.3 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FLAVONOIDES 

O teor de flavonoides foi determinado pelo método descrito por Miliauskas  et  al.  (50),  com  pequenas  

modificações.  Em  um  tubo  de ensaio adicionou-se 1 mL da solução amostra (0,5 mg/mL em metanol), 

1 mL de solução de AlCl3 em etanol (20 g/L), 1 gota de ácido acético glacial (AAG) e completou-se o 

volume para 25 mL com etanol. Após 40 min de incubação, sob proteção da luz à 20 °C, foi realizada a 

leitura em espectrofotômetro UV-Vis no comprimento de onda de 415 nm. A substância rutina (Vetec) 

foi utilizada como padrão. A curva de calibração foi preparada utilizando-se alíquotas de 0,1 a 2,mL de 

uma solução etanólica de rutina (0,5 mg/mL). O branco foi preparado com 1 mL do extrato vegetal, 1 

gota de AAG e q.s.p. 25 mL de etanol. O conteúdo total de flavonoides foi expresso em mg/g de extrato 

vegetal, em equivalentes de rutina (ER). Todos os testes foram realizados em triplicatas e reportados 

como a média ± desvio padrão. dos resultados foi utilizada para o cálculo do teor de flavonoides. 

2.4 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

2.4.1 MÉTODO DE SEQUESTRO DE RADICAIS LIVRES (DPPH•) 

A atividade sequestrante de radicais foi determinada pelo método descrito por Brand-Williams et al. 

(51). A metodologia consiste em avaliar a capacidade antioxidante sequestradora do radical livre 2,2-

difenil-1-picril-hidrazila (DPPH). O DPPH apresenta uma coloração púrpura e, por ação de um 

antioxidante, é reduzido a difenil-picril-hidrazina (DPPH-H) de coloração amarela. Em uma microplaca 

de 96 poços, foram transferidos 100 µL da amostra (1 mg/mL) na primeira coluna. Em seguida, foram 

realizadas microdiluições sucessivas com 50 µL de metanol, seguido da adição de 150 µL da solução de 

DPPH (20 µg/mL em metanol), obtendo-se, no final, uma faixa de concentração da amostra de 250 a 

0,90 µg/mL. A placa foi incubada ao abrigo da luz e, após 30 minutos, foi realizado a leitura em 

espectrofotômetro UV-Vis no comprimento de onda de 515 nm. O branco do experimento foi 

preparado da mesma forma, utilizando-se metanol no lugar da solução amostra. Os testes foram 
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realizados em triplicata e o resultado foi expresso em porcentagem de sequestro de radicais DPPH, 

calculado de acordo com a equação abaixo: 

 

Onde: Abs branco: absorbância mensurada do branco; Abs amostra: absorbância mensurada da amostra. 

 Foi determinada também a Concentração Efetiva 50 % (CE50) em μg/mL, que é a quantidade necessária 

da amostra para reduzir em 50 % a ação oxidante do DPPH. Os controles positivos foram ácidos 

ascórbico, quercetina e rutina. Os dados foram apresentados em comparação com os controles 

positivos. Todos os testes foram realizados em triplicatas e reportados como a média ± desvio padrão. 

2.4.2 MÉTODO DO PODER DE REDUÇÃO DO COMPLEXO FOSFOMOLIBDÊNIO 

O ensaio foi baseado no método proposto por Prieto et al. (52). Os extratos e padrões, quercetina e 

ácido ascórbico, foram diluídos em etanol 70 % (EtOH), obtendo concentração de 100 μg/mL. Tubos 

de ensaio 1 contendo 300 μL da amostra em solução etanólica e 2 mL da solução reagente (28 mL da 

solução de fosfato, 12 mL de molibdato, 20 mL de H2SO4) foram fechados hermeticamente e levados 

ao banho-maria à 95 °C por 90 minutos. A leitura das soluções das amostras foi realizada em 

espectrofotômetro UV-Vis a 695 nm. O branco da amostra foi preparado com 300 μL amostra e 2 mL 

do solvente (EtOH 70 %). Os resultados foram expressos em porcentagem de Atividade Antioxidante 

Relativa (AAR%), sendo a capacidade antioxidante dos extratos expressas em relação ao ácido 

ascórbico e a quercetina, considerando estes padrões com atividade antioxidante correspondente a 

100 %. A equação para o cálculo da AAR% encontra-se abaixo (53,54). 

 

Onde: Abs branco: absorbância mensurada do branco; Abs amostra: absorbância mensurada da 

amostra; Abs padrão: absorbância mensurada do padrão. Todos os testes foram realizados em 

triplicatas e reportados como a média ± desvio padrão. 

2.4.3SISTEMA _-CAROTENO/ÁCIDO LINOLEICO 

A inibição dos radicais livres foi avaliada pelo método caroteno/ácido linoleico descrito por Melo & 

Mancini Filho (55). A emulsão contendo o caroteno e o ácido linoleico foi preparada adicionando a 
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um erlenmeyer 20 μL de ácido linoleico, 265 μL de Tween 40, 1 mL de clorofórmio e 50 μL da solução 

caroteno à 10 mg/mL em clorofórmio. Em seguida, a mistura passou pelo processo de evaporação 

completa do clorofórmio com auxílio do nitrogênio. No mesmo erlenmeyer, adicionou-se 30 mL de 

água destilada, previamente saturada com oxigênio por 30 min, e agitou-se vigorosamente. A emulsão 

apresentou absorbância entre 0,6 e 0,7 à 470 nm. Foi preparado soluções das amostras e dos padrões, 

rutina e quercetina, nas concentrações de 1000 a 31,25 μg/mL. Em uma microplaca de 96 poços foram 

adicionados 250 μL da emulsão preparada em cada poço e 10 μL da solução amostra a ser testada, em 

triplicata. O controle negativo foi realizado com 250 μL da emulsão e 10 μL de metanol, em triplicata, 

a fim de determinar 100 % de oxidação. A leitura da absorbância foi realizada no leitor de Elisa, no 

comprimento de onda de 470 nm, durante 120 min à 45 °C, com intervalo de 15 min entre as leituras. 

O resultado foi mensurado através do cálculo de porcentagem de inibição e avaliação da curva de 

oxidação, através do cálculo de tangente para encontrar os valores de F1 (capacidade de bloqueio da 

formação de peróxidos) entre 15 e 45 min após o início da reação e F2 (capacidade de inibir outras 

reações durante o processo oxidativo, que produzem espécies radicalares como os produtos da 

decomposição dos peróxidos, os quais aceleram a oxidação) entre 75 e 90 min após início da reação. 

A queda da absorbância da amostra foi relacionada com a queda da absorbância do controle negativo, 

obtendo-se a porcentagem de inibição, segundo a seguinte equação: 

 

 

Onde: Abs controle: absorbância mensurada para o controle negativo; Abs amostra: absorbância mensurada 

para a amostra; Abs inicial: absorbância inicial; Abs final: absorbância final; tg: tangente. Todos os 

testes foram realizados em triplicatas e reportados como a média ± desvio padrão. 
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2.5 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

2.5.1 LINHAGENS MICROBIANAS 

Os microrganismos avaliados foram: Bacillus cereus ATCC® 14579, Pseudomonas aeruginosa ATCC® 

9027, Staphylococcus aureus ATCC® 25923, Salmonella enterica sorotipo Typhimurium ATCC® 13311, 

Escherichia coli ATCC® 10536, Acinetobacter baumannii ATCC® 19606, Enterobacter aerogenes ATCC® 

13048, Enterococcus faecalis ATCC® 19433, Klebsiella pneumoniae ATCC® 4352, Streptococcus 

pyogenes ATCC® 10096. As linhagens foram cultivadas durante 24 horas à 35 °C em ágar  Mueller-

Hinton  (MHA), antes da realização dos ensaios. 

 2.5.2 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (CIM) 

 O ensaio de susceptibilidade por microdiluição em caldo foi realizado usando o método descrito pela 

Clinical Standard Laboratory Institute (CSLI) (56) para determinação da concentração inibitória mínima 

(CIM). Todos os testes  foram realizados utilizando caldo Mueller-Hinton (MHB). Preparou-se soluções 

 estoques das amostras à 25 mg/mL diluídas em DMSO à 1 %. Em seguida,  realizou-se microdiluições 

sucessivas das amostras, em microplacas de 96  poços, nas concentrações de 1000 a 8 μg/mL. Em 

microplacas contendo 100  μL de meio de cultura, foram transferidos 80 μL da solução estoque. Para 

 completar o volume final de 200 μL, foram adicionados 20 μL de inóculo (108 unidades formadoras 

de colônias (CFU/mL), de acordo com a escala  turbidimétrica padrão de McFarland). As placas foram 

incubadas à 35 °C por 24 horas. O cloranfenicol (150 a 0,5 μg/mL) foi utilizado como controle positivo. 

A  CIM foi estabelecida como a menor diluição que apresentar completa inibição da cepa testada, ou 

seja, não havendo crescimento na microplaca. Todos os  testes foram realizados em triplicatas. 

 3 RESULTADOS 

 3.1 PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA 

A prospecção fitoquímica revelou que as espécies em estudo da família Arecaceae foram positivas para 

alcaloides, cumarinas, taninos, esteroides, triterpenos, saponinas, flavonoides e antraquinonas (Tabela 

2). Todas as espécies apresentaram substâncias fenólicas e pelo menos uma das classes químicas 

pesquisadas. 
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3.2 TEOR DE FLAVONOIDES 

Os resultados mostraram que os teores de flavonoides encontrados nas espécies em estudo variaram 

de 17,99 a 76,2 mg/g de extrato equivalente à rutina. Os extratos MFREt, PPSEt, MSFoEt e BGFoEt 

foram os que apresentaram maiores teores de flavonoides, com 76,2 ± 14,1; 57,3 ± 9,2; 53,6 ± 7,8 e 

53,0 ± 3,8 mg/g, respectivamente (Tabela 3). 

3.3 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 3.3.1 SEQUESTRO DE RADICAIS LIVRES (DPPH•) 

Os resultados da avaliação antioxidante dos extratos pelo método de sequestro de radicais livres 

(DPPH) encontram-se representados na tabela 3 e expressos na forma de concentração efetiva 50 % 

(CE50). O MSFoEt apresentou capacidade antioxidante, com CE50 igual a 1,0 μg/mL, seguido por 

RVPoEt (1,7 μg/mL), os quais apresentaram equivalência à rutina. Os extratos MFREt (3,8 μg/mL) e 

PPSEt (8,36 μg/mL) também apresentaram resultados significativos. 

 Os extratos que apresentaram maior potencial antioxidante neste ensaio foram selecionados e 

avaliados pelo método _-caroteno/ácido linoleico, a fim de detectar substâncias pró-oxidantes, o qual 

não é possível pelo método de DPPH. 

 3.3.2 PODER DE REDUÇÃO DO COMPLEXO FOSFOMOLIBDÊNIO 

O ensaio de redução do complexo fosfomolibdênio foi avaliado por todos os extratos e os resultados 

demonstraram que os extratos RVPoEt e MSFoEt foram maiores que os demais, quando 

correlacionados a atividade antioxidante relativa (AAR%) à quercetina e ácido ascórbico, seguidos dos 

extratos MFREt e PPSEt. O RVPoEt se mostrou ser mais eficiente que a quercetina na redução do 

complexo fosfomolibdênio (Tabela 3). 

 3.3.3SISTEMA _-CAROTENO/ÁCIDO LINOLEICO 

 Para realizar este teste foram selecionadas as amostras que apresentaram melhores resultados no 

ensaio de DPPH. As etapas da oxidação podem ser divididas em iniciação, propagação e fase terminal. 

A determinação do decaimento da absorbância à 470 nm (descoramento do _-caroteno) com o tempo 

de reação de 120 min (Gráfico 1 A-E) permitiu o cálculo dos valores de F1 e F2, os quais forneceram 

dados adicionais sobre a atividade antioxidante. 
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 Os resultados da porcentagem de inibição estão apresentados na tabela 3. Os extratos testados 

mostraram resultados significativos quando comparados com as substâncias padrões, variando a %I 

entre 41,40 a 51,44. 

Avaliou-se os valores de F1 (bloqueio da formação de 1 peróxidos na fase  inicial) e F2 (bloqueio de 

outras substâncias produzidas durante o processo oxidativo) calculados por meio da curva cinética de 

oxidação, representados no gráfico 1. A atuação dos fenólicos como antioxidantes é mais eficiente no 

bloqueio de formação dos peróxidos (F1), uma vez que, para desempenhar uma atividade antioxidante 

satisfatória, os valores de F1 e F2 devem ser menores que 1 e mais próximos de 0 (55). 

 O MSFoEt apresentou o menor valor de F1 (0,42) dos extratos testados, sendo então o mais eficiente 

no bloqueio da formação de peróxidos. Além disso, observou-se que, os extratos PPSEt e RVPoEt foram 

capazes de bloquear a formação dos produtos de decomposição dos peróxidos, na fase final da 

oxidação, pois apresentaram valores de F2 igual a 0,48 e 0,49, respectivamente, sendo menores que 

os apresentados pela rutina e quercetina. 

3.4 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (CIM) 

 Os resultados das atividades antimicrobianas dos extratos são apresentados na tabela 4. As CIMs dos 

extratos variaram de 1000 a 8 μg/mL para os microrganismos testados. Todos os extratos exibiram 

atividade  antimicrobiana em pelo menos um microrganismo avaliado. MFREt apresentou  atividade 

antimicrobiana superior aos extratos testados, sendo que Enterococcus faecalis e Klebsiella 

pneumoniae foram os microrganismos mais susceptíveis com valores de CIM de 8 e 16 μg/mL, 

respectivamente. 

 4 DISCUSSÃO 

 As espécies da família Arecaceae apresentam metabólitos especiais de rotas biossintéticas distintas, 

não priorizando nenhuma via em especial. São encontrados alcaloides provenientes da via dos 

aminoácidos, cumarinas e taninos oriundos da via do ácido chiquímico, triterpenos e esteroides vindos 

da via do ácido mevalônico e via do metileritritol fosfato, flavonoides e antraquinonas provenientes 

de via mista (5,58). 

O DPPH é um radical de nitrogênio orgânico, instável, de cor violeta e que apresenta absorção máxima 

na faixa de 515 - 520 nm. Na presença de uma substância doadora de hidrogênio, esse radical é 

reduzido (coloração amarela) e a intensidade de absorção diminui (57). Quanto maior o consumo de 

DPPH pela amostra, maior é sua atividade antioxidante (59). Neste ensaio, os extratos MSFoEt, 

89



 

 

Perfil Fitoquímico E Avaliação Das Atividades Antimicrobiana E Antioxidante De Espécies Da Família Arecaceae 

                                                                                                   10 

RVPoEt, MFREt e PPSEt foram capazes de inibir o radical, comprovando uma expressiva atividade 

antioxidante. Estes extratos apresentam substâncias fenólicas que podem ser as responsáveis por essa 

atividade, visto que a presença de hidroxilas capazes de doar elétrons desencadeia a atividade 

antioxidante. 

A capacidade antioxidante dos flavonoides, por exemplo, pode ser atribuída às hidroxilas nos carbonos 

3 e 4 (60). É interessante a continuação do estudo químico para identificar e quantificar os flavonoides 

que contém nas espécies que apresentaram atividade antioxidante e, assim, compreender melhor a 

correlação com as propriedades biológicas dos extratos. 

O ensaio de complexação pelo fosfomolibdênio, descrito por Prieto et al. (52), é um método simples, 

com baixo custo e eficaz para avaliar a capacidade antioxidante total de uma mistura complexa de 

substâncias, como é o caso dos extratos obtidos de plantas. Este método possui a vantagem de avaliar 

a capacidade antioxidante tanto de componentes lipofílicos quanto de hidrofílicos. (58). A solução de 

fosfomolibdênio preparada no teste apresenta coloração amarela e torna-se verde à medida que o 

fosfato de molibdênio sofre reação de redução. Dessa forma, a presença de determinadas substâncias 

com capacidade antioxidante reduz o complexo fosfomolibdênico (61). Neste ensaio, o poder redutor 

do ferro é usado para medir a capacidade antioxidante através da redução de Fe+3 (férrico) a Fe+2 

(ferroso). Os resultados encontrados neste ensaio não somente confirmam o potencial antioxidante 

achado no ensaio de DPPH como comprova a constituição química e, principalmente, a presença dos 

compostos fenólicos, os quais protagonizam essa atividade (62,63). 

Os quatro extratos avaliados pelo método do _-caroteno/ácido linoleico apresentaram porcentagens 

de inibição da oxidação satisfatórias quando comparados com os padrões rutina e quercetina, ao passo 

que os padrões apresentam alto grau de pureza, enquanto que os extratos contêm uma matriz  

complexa de substâncias, mostrando que o efeito sinérgico das substâncias presentes pode levar ao 

aumento da resposta antioxidante. 

A quercetina apresentou uma alta porcentagem de inibição pelo sistema caroteno/ácido linoleico, 

o que é explicado pelo fato dela ser um flavonol (64). 

O MFREt apresentou maior atividade antioxidante neste ensaio, seguido de MSFoEt. Esses resultados 

condizem com as classes de substâncias identificadas nos extratos (Tabela 2), tais como fenóis e 

flavonoides (28). 

Os extratos não apresentaram linearidade nas curvas obtidas durante as duas horas de reação (Gráfico 

1), podendo ser explicado pela interação entre as etapas da oxidação (iniciação, propagação e fase 

terminal) e das particularidades das substâncias presentes nos extratos (57). 
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As atividades antioxidantes pelos diferentes ensaios tiveram correlação positiva com o teor de 

flavonoides, que pode ser explicado pela capacidade desse metabólito agir como sequestrador de 

radicais livres (64). Esse estudo demonstrou que a atividade antioxidante pode ser determinada usando 

vários sistemas antioxidantes. Os extratos analisados das espécies da família Arecaceae apresentaram 

alta capacidade antioxidante tanto nos métodos de transferência de elétrons, bem como na proteção 

contra a oxidação lipídica, apresentando potencial terapêutico. 

 A presença de flavonoides em todas as plantas estudadas é natural, visto que se trata de uma classe 

ubíqua e com ampla distribuição nos órgãos vegetais, tanto vegetativos, como raízes, cascas de caules 

e folhas, quanto reprodutivos, como flores, frutos e sementes (66). 

 As atividades antimicrobianas encontradas nesse estudo foram de grande relevância. Segundo Holetz 

et al. (67), para que os extratos vegetais sejam considerados como fortes antimicrobianos, a CIM deve 

ser menor ou igual a 100 μg/mL; para serem moderados, o valor é de 100 a 500 μg/mL; para os 

considerados fracos, a CIM deve estar entre 500 e 1000 μg/mL e para valores acima de 1000 μg/mL, o 

extrato é considerado inativo. Desta forma, considerando a CIM de 125 μg/mL como uma inibição 

moderada, podem ser destacados os seguintes extratos com atividade antimicrobiana: BGFoEt para 

 E. faecalis; MFFrEt para E. faecalis; SSFrEt para E. faecalis; MFREt para B.  cereus, S. enterica sorotipo 

Typhimurium, A. baumannii, E. aerogenes e S. pyogenes. Além disso, MFREt apresentou forte inibição 

para K. pneumoniae (CIM 16 μg/mL) e E. faecalis (CIM 8 μg/mL). 

 As atividades antimicrobianas apresentadas estão relacionadas com seus fitoconstituintes. Os 

flavonoides podem agir na inibição da síntese de ácidos nucleicos de microrganismos, ao inibir a 

enzima DNA girasse (68). Taninos aparentam estar envolvidos na inativação de adesinas microbianas, 

enzimas e proteínas transportadoras presentes na parede celular. Quinonas por sua vez, podem 

inativar proteínas ao se complexarem irreversivelmente aos aminoácidos, seus prováveis alvos são as 

adesinas presentes na superfície de bactérias e polipeptideos e enzimas ligadas à membrana. As 

quinonas também podem tornar os substratos indisponíveis aos microrganismos (69). 

 Cumarinas também apresentam atividades antimicrobianas, sendo que as cumarinas xanthotoxina, 

herniarina, umbeliferona e escopoletina são alguns exemplos que possuem essa propriedade já 

descrita (68). As saponinas possuem a capacidade de alterar a permeabilidade das paredes celulares. 

Elas podem ligar-se às membranas celulares e provocar alterações em sua  morfologia que levarão à 

lise celular (71). 

 Segundo Wang et al. (72), alguns triterpenos podem inibir a enzima DNA sintetase, a síntese de 

macromoléculas e possuir efeito sinérgico com alguns  lactâmicos. Os estudos in vitro realizados por 
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esses autores ainda demostram que Enteroccus faecalis apresenta alta sensibilidade aos triterpenos: 

ácido oleanólico e ácido ursólico, com valores de CIM de 4 μg/mL e 1 μg/mL, respectivamente. 

 Os alcaloides também apresentam propriedades antibacterianas e,  aparentemente, os alcaloides 

monoméricos com núcleos indólicos, indolizidínicos, isoquinolínicos, piperazínicos, quinolizidínicos e 

outros do tipo quinolona, agelasina e poliamina apresentam atividades promissoras destacadas (5,73). 

A presença dessas substâncias químicas encontradas nessas espécies  estudadas pode explicar as suas 

atividades antimicrobianas, visto que as  interações entre os múltiplos constituintes presentes, podem 

desencadear um efeito conhecido como sinergia química, fazendo com que a ação das substâncias 

juntas seja maior que a soma aritmética da ação individual dos componentes isolados (74).  Enteroccus 

faecalis é responsável por mais de 90 % das infecções enterocócicas possuindo resistência intrínseca 

a ampicilina, piperacilina e imipenem (75,76). A Klebsiella pneumoniae está relacionada a casos de 

infecção  hospitalar, como pneumonia, infecção urinária e septicemia. Algumas cepas são capazes de 

expressar um tipo de betalactamase (KPC) que confere resistência a todos os agentes betalactâmicos 

como cefalosporinas, penicilinas, monobactâmicos e, inclusive, a carbapenêmicos. Essas 

características de  resistência tornam os resultados de MFREt ainda mais promissores (77,78). 

Dessa forma, todos os extratos testados das espécies da família Arecaceae apresentaram potencial 

atividade antioxidante e antimicrobiana. Os extratos etanólicos das folhas de M. saccifera, da polpa 

de frutos de R. vinifera, das sementes de P. pulleni e das raízes de M. flexuosa foram as mais ativas 

para os ensaios antioxidantes. Já em relação à atividade antimicrobiana, o extrato etanólico das raízes 

de M. flexuosa foi o que mostrou maior efeito contra os microrganismos testados, principalmente para 

Enterococcus faecalis e Klebsiella pneumoniae, apresentando-se como candidato para futuros estudos 

de isolamento e identificação dos constituintes que possuem tal atividade. 

 Sendo assim, Arecaceae se apresenta como uma fonte promissora de substâncias bioativas, sendo 

necessário realizar mais estudos para compreensão das atividades biológicas de suas espécies e 

correlação com a composição química. 
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GRÁFICO 1. Perfil de decaimento da absorbância do caroteno, avaliada em 470 nm, para os extratos  de MSFoEt, RVPoEt, MFREt e PPSEt. Curvas 

cinéticas de oxidação das amostras, dos padrões rutina e quercetina e do controle negativo (100 % de  oxidação) em 120 minutos de reação. 

 

MSFoEt- Extrato etanólico de folhas de Manicaria saccifera. RVPoEt- Extrato etanólico de frutos de Raphia vinífera. MFREt- Extrato etanólico de 
raízes de Mauritia flexuosa. PPSEt- Extrato etanólico de sementes de Ptychosperma pullenii. CN – Controle negativo (100 % oxidação). RUT – 
Rutina. QUE –Quercetina. 
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TABELA 1. Nome científico, parte utilizada, uso popular e classes químicas encontradas nas espécies da  família Arecaceae. 
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TABELA 2. Prospecção fitoquímica das principais classes de metabólitos especiais dos extratos das espécies da família Arecaceae. 

 

ACFrAq- Extrato aquoso frutos de Areca catechu; BGFoEt- Extrato etanólico de folhas de Bactris gasipaes; MSFoEt- Extrato etanólico de folhas de 
Manicaria saccifera; MFFrEt- Extrato etanólico de frutos de Mauritia flexuosa; MFREt- Extrato etanólico de raízes de Mauritia flexuosa; PPSEt- 
Extrato etanólico de sementes de Ptychosperma pullenii; RVPoEt- Extrato etanólico de frutos de Raphia vinífera; SSFrEt- Extrato etanólico de frutos 
de Syagrus schizophylla; (+) Positivo; (-) Negativo; Al – Alcaloides; Tr – Triterpenos; Es – Esteroides; Sa – Saponinas; Cm – Cumarinas; Fe – fenóis; 
Ta- Taninos; Fl – Flavonoides;An - Antraquinonas. 
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TABELA 3. Teor de flavonoides e atividades antioxidantes dos extratos das espécies da família Arecaceae. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

ACFrAq- Extrato aquoso frutos de Areca catechu; BGFoEt- Extrato etanólico de folhas de Bactris gasipaes; MSFoEt- Extrato etanólico de folhas de 
Manicaria saccifera; MFFrEt- Extrato etanólico de frutos de Mauritia flexuosa; MFREt- Extrato etanólico de raízes de Mauritia flexuosa; PPSEt- 
Extrato etanólico de sementes de Ptychosperma pullenii; RVPoEt- Extrato etanólico de frutos de Raphia vinífera; SSFrEt- Extrato etanólico de frutos 
de Syagrus schizophylla. 

a - Controles positivos; NR – não realizado; F1 - relação entre as tangentes das curvas cinéticas da solução da amostra e do controle entre 15 e 45 
min; F2 - relação entre as tangentes das curvas cinéticas da solução da amostra e do controle entre 75 e 90 min de reação. 
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TABELA 4. Concentração inibitória mínima (CIM) dos extratos das espécies da  família Arecaceae. 

 

ACFrAq- Extrato aquoso frutos de Areca catechu; BGFoEt- Extrato etanólico de folhas de Bactris gasipaes; MSFoEt- Extrato etanólico de folhas de 
Manicaria  saccifera; MFFrEt- Extrato etanólico de frutos de Mauritia flexuosa; MFREt- Extrato etanólico de raízes de Mauritia flexuosa; PPSEt- 
Extrato etanólico de  sementes de Ptychosperma pullenii; RVPoEt- Extrato etanólico de frutos de Raphia vinífera; SSFrEt- Extrato etanólico de frutos 
de Syagrus schizophylla. 
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Resumo: O uso de drogas pelos presidiários evidencia um problema de saúde sério em que há a 

necessidade de estudos para buscar alternativas de soluções. O objetivo dessa pesquisa foi investigar 

o consumo de substâncias psicoativas em uma amostra de adultos do sexo masculino privados de 

liberdade. Foi utilizado o teste Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST), 

que avalia o consumo de drogas de indivíduos nos últimos três meses de vida anteriores a testagem. 

A aplicação se deu com 139 apenados com idades entre 19 anos e 58 anos dos presídios do Sul do 

Brasil. Os resultados mostraram o alto índice relacionado ao uso de derivados do tabaco, bebidas 

alcoólicas, maconha e cocaína/crack e que existem correlações positivas e estatisticamente 

significativas entre o uso das diferentes drogas. Concluiu-se que há uma associação fortemente 

estabelecida entre uso de drogas e a privação de liberdade nesse contexto, causando problemas de 

saúde e de segurança.  

Palavras-Chave: Drogas. Avaliação. Prisões. Homens. Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

O consumo de substâncias psicoativas na sociedade brasileira vem se destacando de tal forma que 

uma discussão ampla sobre o assunto se faz necessária, considerando que a dependência química 

tornou-se um sério problema social e de saúde pública. O uso da cocaína, do álcool, da maconha e de 

outras drogas tem contribuído para o crescimento dos graves problemas relacionados à saúde pública 

e, também, para o aumento dos índices de violência. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 

2005), a posição do Brasil em relação ao tráfico de cocaína nas Américas era o segundo lugar, com um 

índice de consumo abaixo apenas daquele observado nos Estados Unidos. Os dados também 

apontaram um aumento considerável no consumo de maconha pelos brasileiros (Matumoto & Rossini, 

2013). 

O uso de drogas se torna significativo em situações de violência como homicídios, crimes sexuais e de 

violência doméstica, em que há fortes evidências do envolvimento das substâncias psicoativas. Essas 

podem servir de estímulos, elementos mediadores, motivos ou resposta de comportamentos sociais 

violentos (Borders, Barnwell & Earleywine, 2007). Campos e Alvarez (2017) observaram em seu estudo 

que os presos por delitos vinculados às drogas correspondiam, em 2005, a 13% de toda a população 

prisional do Brasil. Em 2013, os presos criminalizados por drogas correspondiam percentualmente a 

27,2% de todos os presos no Brasil. Esse aumento confirma a forte relação entre o uso de drogas e o 

crime. 

Ao ser observado o perfil dos indivíduos privados de liberdade no Brasil, percebe-se que, em grande 

parte, são pertencentes a contextos muito vulneráveis. Quando estes chegam às penitenciárias, 

precisam lidar com todos os tipos de problemas como condições físicas e estruturais, a superlotação, 

convivência com estranhos, violência sexual (Lermen, Dartora & Ramos, 2014).  

Segundo Carvalho, Valente, Assis &Vasconcelos (2006), o sistema prisional também é considerado um 

problema de saúde pública em potencial no mundo todo.  As condições do encarceramento fazem com 

que os indivíduos que estão presos fiquem mais vulneráveis, aumentando os riscos de doenças 

contagiosas, infecções e o uso de substâncias psicoativas. Muitas vezes sendo o próprio consumo da 

droga, como exemplo, as drogas injetáveis que causam as doenças. Os mesmo autores citam, ainda em 

sua pesquisa, um estudo de 1998, feito na prisão de La Sante em Paris, sugerindo que devido à 

concentração de usuários de drogas nas prisões são necessários screenings rigorosos e sistemáticos 

para hepatites B e C em sujeitos sob risco. 

107



 

 

Consumo De Substâncias Psicoativas Em Adultos Do Sexo Masculino Privados De Liberdade 

                                                                                                   3 

Os objetivos desse estudo são de investigar o consumo de substâncias psicoativas em adultos do sexo 

masculino privados de liberdade, identificar o padrão de uso, quando existente, entre os participantes 

pesquisados, identificar a ocorrência do uso combinado de drogas e gerar dados que possam subsidiar 

novas pesquisas e intervenções específicas diante das necessidades dos apenados. Esta pesquisa 

torna-se relevante por desenvolver as temáticas de uso de drogas e sistema prisional, assuntos atuais 

e de extrema importância que, segundo Alves &Lima (2013), são problemas de saúde pública, tanto 

nacionais quanto internacionais. E, também, pela escassez de estudos brasileiros porque, mesmo 

sendo uma temática significativa e recorrente, na revisão de literatura feita não foram encontrados 

muitos estudos sobre o assunto. A maior parte dos nacionais tratava de metodologia qualitativa e eram 

voltados a questões sociais.  Por isso, houve a necessidade de um estudo de campo que produzisse 

material com mais dados quantitativos e informações sobre essa temática, contribuindo para o acervo 

que servirá para o desenvolvimento de outros estudos semelhantes. A partir disso, este trabalho foi 

realizado, buscando identificar o consumo e a frequência do uso de drogas feito por presidiários de 

casas prisionais do Sul do Brasil, com o objetivo de ampliar o conhecimento e atualizar as informações, 

podendo, assim, também proporcionar novas formas de intervenções. 

MÉTODO 

Participantes: Esta pesquisa foi realizada em nove presídios localizados na região Sul do Brasil. Os 

participantes foram 128 adultos do sexo masculino privados de liberdade com idades entre 19 e 58 

anos. Os apenados eram convidados a participar da pesquisa.  

Instrumentos: Num primeiro momento, foi aplicado o Módulo “Transtornos Psicóticos” para avaliar a 

presença ou não de sintomas psicóticos nos participantes. Esse módulo é parte do teste Mini 

International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I) que é um instrumento que se configura como uma 

entrevista diagnóstica para transtornos mentais e que possui diferentes módulos. É importante 

ressaltar que esse instrumento é compatível com os critérios do DSM-IV e da CID-10. O uso desse 

instrumento justifica-se pela necessidade de obter uma descrição mais fidedigna dos participantes no 

que se refere ao próprio consumo de drogas, padronizando a amostra no que se refere à ausência de 

quadros psicóticos. E, por último, foi feito o teste Alcohol, Smoking and Substance Involvement 

Screening Test (ASSIST): teste de triagem do envolvimento com álcool, tabaco e outras substâncias 

psicoativas. Esse teste foi desenvolvido em um projeto multicêntrico coordenado pela World Health 

Organization (WHO). Tal instrumento foi validado no Brasil em 2004. O protocolo contém oito questões 

sobre nove tipos de substâncias psicoativas (tabaco, álcool, maconha, cocaína e estimulantes). As 
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questões abordam: o uso na vida e nos últimos três meses, os problemas relacionados ao uso, etc. 

Cada resposta corresponde a um escore de 0 a 4 e a soma total pode variar de 0 a 20. Os escores 0-3 

indicam uso ocasional; 4-15 indicativo de abuso e escores maiores ou iguais a 16 são sugestivos de 

dependência. Foi utilizada, nessa pesquisa, a parte dessa testagem que avalia o uso de drogas nos 

últimos três meses de vida do indivíduo. 

Procedimentos: A presente pesquisa teve a avaliação e aprovação por parte do Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Superintendência de Serviços Penitenciários 

(SUSEPE). Para aplicação do estudo, foi utilizado o Termo Assentimento, que foi lido e assinado pelos 

participantes antes da aplicação dos instrumentos, bem como o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que foi assinado pelos diretores das instituições. O termo esclarece possíveis dúvidas 

acerca do processo de execução do estudo como: objetivos da pesquisa, participação gratuita no 

estudo, sigilo da identidade dos participantes, desvinculação imediata da participação no estudo, caso 

houvesse algum desconforto por parte dos participantes, a publicação dos resultados preservando 

sempre a identidade dos participantes. A pesquisa ficou sempre à disposição para que pudessem ser 

sanadas quaisquer dúvidas que viessem a surgir quanto a sua aplicação. 

Este estudo está ancorado nas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (RESOLUÇÃO 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) e a Resolução nº 016/2000 do 

Conselho Federal de Psicologia. Além disso, é necessário salientar que a presente pesquisa não 

confronta a resolução 012/2011 do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta a atuação do (a) 

psicólogo (a) no âmbito do sistema prisional, visto que os instrumentos que foram utilizados, bem 

como os métodos empregados, estão restritos a uma situação de pesquisa, visando apenas ao 

aprimoramento do conhecimento científico em uma área que ainda demanda novas investigações. 

Nesses termos, é correto dizer que não causam qualquer tipo de prejuízo ou interferência na situação 

jurídica dos participantes.  

A pesquisa foi feita através do contato com a Superintendência de Serviços Penitenciários (SUSEPE) e, 

posteriormente, com os diretores dos presídios das cidades do Sul do Brasil. A direção de cada 

instituição encaminhou a pesquisadora para fazer o contato com os apenados que foram informados 

da pesquisa e convidados a participar da realização da mesma. Nas galerias, foi passada uma folha, 

que ainda não era o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), para os apenados. Essa mesma 

folha resumia a pesquisa, explicando o desenvolvimento da mesma e, aqueles que quisessem 

participar, assinavam essa folha. 
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A pesquisa foi realizada nos presídios em horário combinado com a direção dos locais. Aos diretores 

dos presídios foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Aos apenados, que 

aceitaram o convite, foi entregue o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). Estes assinaram 

o TALE por serem pessoas que estão em condições de subordinação à instituição. Após a devolução do 

TCLE e do TALE, devidamente assinados, iniciou-se a execução da pesquisa. A aplicação dos 

instrumentos foi realizada de forma individual. A pesquisadora se colocou a disposição para esclarecer 

as possíveis dúvidas do participante. O tempo de aplicação da pesquisa era em torno de sessenta 

minutos. Os dados obtidos foram tabulados em banco de dados. Buscou-se ainda minimizar um 

possível efeito de desejabilidade social envolvendo as perguntas apresentadas a partir da seleção de 

indivíduos que não estivessem em prisão temporária ou preventiva. Além disso, todos os 

esclarecimentos feitos antes da aplicação dos instrumentos enfatizaram o uso dos dados para fins 

exclusivos de pesquisa.  

RESULTADOS 

A aplicação se deu com 128 apenados participantes com idades entre 19 anos e 58 anos.  

Com relação ao consumo de derivados do tabaco, foram encontrados os seguintes resultados: 15,1% 

(n=21) dos participantes não fazem uso dessas drogas, 25,9% (n=36) dos participantes fazem o uso, 

47,5% (n=66) dos participantes abusam desses tipos de drogas e 3,6% (n=5) são dependentes dessas 

drogas. Na análise para o consumo de bebidas alcoólicas, os resultados foram: 5,8% (n=8) dos 

participantes não ingerem bebidas alcoólicas, 78,4% (n=109) fazem uso de bebidas alcoólicas, 7,2% 

(n=10) abusam de bebidas e 0,7% (n=1) são dependentes de álcool. 

Os resultados para o consumo de maconha foram: 11,5% (n=16) dos participantes não fazem o uso de 

maconha, 51,1% (n=71) fazem o uso ocasional desta droga, 27,3% abusam de maconha e 2,2% (n=3) 

são dependentes de maconha. Com relação ao consumo de estimulantes, os resultados achados 

foram: 77% (n=107) dos participantes não faz o uso de estimulantes, 15,1% (n=21) dos participantes 

faz uso ocasional de estimulantes e nenhum dos participantes fez abuso ou é dependente de 

estimulantes. 

Na análise para os inalantes, os resultados foram: 51% (n=71) não fazem o uso, 40,3% (n=56) fazem 

uso ocasional, 0,7% (n=1) abusam de inalantes e nenhum dos entrevistados é dependente desta droga. 

Para o consumo de hipnóticos/sedativos, os resultados foram: 59,7% (n=83) não fazem o uso ocasional 
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destas drogas, 30,2% (n=42) fazem uso ocasional, 2,2% (n=3) abusam de hipnóticos/sedativos e, dos 

participantes da pesquisa, nenhum é dependente dessas drogas. 

Com relação ao consumo de drogas alucinógenas, os resultados foram: 71,9% (n=100) não fazem uso 

destas drogas, 20,1% (n=28) fazem uso ocasional e nenhum dos participantes abusam ou são 

dependentes de drogas alucinógenas. Na análise para opioides, os resultados foram: 90,6% (n=126) 

não fazem o uso de opioides, 1,4% (n=2) fazem o uso ocasional e nenhum dos participantes abusam 

ou são dependentes de opioides. Para a análise de drogas injetáveis, os resultados foram: 85,6% 

(n=119) dos participantes não fazem uso, 6,5% (n=9) fazem uso ocasional e nenhum dos participantes 

abusam ou são dependentes de drogas injetáveis. 

Este estudo também verificou a ocorrência do uso combinado de drogas nos participantes 

pesquisados. Em geral, as correlações foram fracas, os resultados foram significativos para p<0,05 nas 

combinações de derivados do tabaco e cocaína/crack (r=0,20), maconha e hipnótico/sedativo (r=0,18), 

cocaína/crack e estimulantes (r=0,17), cocaína/crack e drogas alucinógenas (r=0,21), estimulantes e 

hipnótico-sedativos (r=0,19). 

Embora as correlações tenham sido fracas, os resultados também foram significativos para p<0,01 nas 

combinações das seguintes drogas: derivados do tabaco e maconha (r=0,36), derivados do tabaco e 

inalantes (r=0,26), derivados do tabaco e hipnóticos/sedativos (r=0,35), derivados do tabaco e drogas 

injetáveis (r=0,23), bebidas alcoólicas e maconha (r=0,27), bebidas alcoólicas e cocaína/crack (r=0,34), 

maconha e cocaína/crack (r=47), maconha e inalantes (r=0,35), cocaína/crack e inalantes (r=0,5), 

cocaína/crack e hipnótico-sedativos (r=0,24), estimulantes e inalantes (r=0,25), estimulantes e drogas 

alucinógenas (r=0,6), inalantes e hipnótico-sedativos (r=0,29), inalantes e drogas alucinógenas 

(r=0,33), inalantes e drogas injetáveis (r=0,24) e drogas alucinógenas e drogas injetáveis (r=0,24). 

DISCUSSÃO 

Há a possibilidade do contingente elevado de usuários e dependentes de substâncias psicoativas estar 

relacionado com a manutenção da violência e da criminalidade, podendo, assim, tornar-se um dos 

maiores problemas de saúde pública mundial. Este estudo mostra as taxas de uso, de abuso e de 

dependência de drogas entre homens encarcerados. Nesta discussão, foram utilizadas referências 

bibliográficas com mais de dez anos devido à dificuldade de encontrar estudos atuais sobre o assunto 

abordado. 
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Nesta pesquisa, foi constatado o consumo de drogas nos apenados entrevistados nos últimos três 

meses antes da testagem. O abuso de derivados do tabaco representou 47,5% dos participantes e essa 

categoria teve como pontuação máxima na testagem 20 pontos, sendo relacionada com a de outras 

drogas. Sabe-se que, conforme o DSM V (2014), o padrão abusivo foi extinto e sendo esse resultado 

expressivo pode-se, assim, sugerir uma possível inclinação à dependência. No estudo feito por 

Richmond, Indig, Butler, Wilhelm, Archer & Wodak (2013) com presidiários Australianos, 83% dos 

participantes apresentaram dependência de tabaco. Foi constatado também o aumento do uso de 

outras drogas entre os fumantes dentro do presídio. Segundo Castro, Nunes, Faria, Rocha & Bacchi 

(2008), dependentes de nicotina têm mais chances de ter transtornos psiquiátricos concomitantes do 

que a população geral. Em torno de 60 a 95% dos sujeitos apresentam dependência de nicotina 

juntamente com outros tipos de droga e o tratamento do uso de substâncias psicoativas coexistentes 

é um desafio.  

Com relação ao consumo de bebidas alcoólicas, 78,4% dos presos entrevistados fizeram o uso 

ocasional da droga. No estudo de Lukasiewicz, Falissard, Michel, Neveu, Reynaud & Gasquet (2007), a 

prevalência para o uso de álcool em presos franceses nos últimos doze meses foi de 35,2%. Mais de 

um terço dos presos apresentaram critérios para diagnóstico de abuso e/ou dependência de álcool. Na 

pesquisa de Falquetto, Endringer, Andrade & Lenz (2013), há uma preocupação com o consumo de 

álcool por estar fortemente associado à hepatite C na população carcerária. Embora o uso de bebidas 

alcoólicas não seja um fator de risco para a hepatite C, o consumo de álcool por sujeitos com a doença 

no fígado pode facilitar a progressão da mesma. Assim, sabe-se que o uso do álcool, sendo ou não a 

causa de doenças, é um problema que se agrava mais dentro das casas prisionais onde, na maioria das 

vezes, o acesso a programas de saúde é bem mais difícil. 

Sobre o consumo da maconha, este trabalho mostrou que 51,1% dos presidiários entrevistados fizeram 

o uso dessa substância nos últimos três meses dentro da prisão. Na pesquisa de Carvalho, Valente, 

Assis &Vasconcelos (2006),foram entrevistados 1.452 presos e 559 presas com o objetivo de conhecer 

o perfil da população carcerária do Rio de Janeiro quanto aos aspectos sociodemográficos, história 

penal, uso de droga e ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis.O estudo desses autores 

mostrou que o uso da maconha predominou entre os homens presos no Rio de Janeiro. Esse resultado 

corroborou com as pesquisas feitas na Europa. O estudo de Lukasiewicz et al. (2007)mostrou que, nos 

últimos doze meses, a substância mais utilizada pelos presos franceses foi a cannabis (26,7%). A 
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pesquisa realizada na Inglaterra e País de Gales indicou que o uso de cannabis foi de 79%, sendo este 

o mais elevado valor de prevalência encontrado (O'Brien, Mortimer, Singleton & Meltzer, 2003). 

O resultado desta pesquisa para o uso de cocaína/crack foi o mais alto entre as drogas ilícitas em que 

56,8% dos presos fizeram o uso. Ferreira Filho et al. (2003) destacaram, em sua pesquisa, que usuários 

de cocaína/crack têm 57,4% mais chances de detenção. Siegal et al.(2002) observaram, em seu estudo, 

que usuários de crack apresentam problemas com relação à criminalidade. Com isso, podemos afirmar 

que há uma relação sólida entre essas drogas e indivíduos que são presos. 

De forma distinta a esta pesquisa, dois estudos europeus mostraram taxas não muito altas em relação 

ao uso de cocaína. Em um trabalho feito com presos britânicos, o uso de cocaína foi de 19,1% e, em 

outro com presos franceses, o uso foi de 5,7% (Boys et al., 2002; Lukasiewicz, Falissard, Michel, Neveu, 

Reynaud & Gasquet, 2007). Por isso, observou-se a necessidade de mais estudos sobre o consumo de 

cocaína/crack para a obtenção de um conhecimento mais aprofundado do contexto e dos fatores que 

envolvem o apenado para, no futuro, poder fazer as intervenções dentro das casas prisionais. 

Os resultados dos participantes foram altos para o não uso de substâncias psicoativas das categorias 

de drogas injetáveis (85,6% não fazem o uso), de opioides (90,6%), de estimulantes (77%) e de 

alucinógenas (71%). Apresentando dissimilaridades com tais dados, uma pesquisa britânica descobriu 

que 28% dos usuários de drogas injetáveis e 60% dos usuários de heroína (opioides) relataram uso na 

prisão com mais de 25% do uso iniciado na casa prisional (Boys et al., 2002).  

Também foi exposta uma relação entre o uso de diferentes drogas, principalmente nas associações de 

derivados do tabaco e cocaína/crack; maconha e hipnótico-sedativos; estimulantes e cocaína/crack; 

alucinógenos e cocaína/crack; e estimulantes e hipnótico-sedativos. Além de outras dezesseis 

correlações minimamente significativas de combinações do uso de diferentes drogas, algumas como 

bebidas alcoólicas e maconha; derivados do tabaco e maconha; bebidas alcoólicas e cocaína/crack; 

maconha e cocaína/crack. 

Em um estudo longitudinal feito com presos na Finlândia entre 1985 e 2006, foi observado que o uso 

e abuso de álcool e de outras drogas teve um aumento importante.  Também, o uso do álcool era 

fortemente acompanhado por outras drogas. Em 1985, o álcool era a principal droga de uso seguida 

da cannabis e dos sedativos. Em 2006, os estimulantes já tinham sido usados por mais de 70% dos 

presos e os opioides por mais da metade da amostra (Lintonen et al., 2012).  
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A pesquisa de Allnutt, Wedgwood, Wilhelm &Butler (2008), com presos Australianos, destacou as altas 

taxas de uso de tabaco entre os participantes e considerou o uso dessa droga como porta de entrada 

para muitas outras drogas, contribuindo para o uso concomitante entre tabaco e outras drogas. Parry 

et al. (2007) identificaram ser prevalente o uso primário e secundário de outras substâncias psicoativas, 

havendo um destaque para o álcool e a maconha. 

No estudo de Carvalho, Valente, Assis &Vasconcelos (2006), os presos utilizaram um número maior de 

combinação de drogas que as mulheres presas. Ao se analisar os usos combinados de maconha e 

cocaína, 33% dos homens informaram o uso na prisão. Entre os homens, foram observadas maiores 

chances de uso tanto de álcool como de cocaína e maconha.  

As comparações entre os estudos de uso de substâncias psicoativas são difíceis de analisar. Isso ocorre 

devido à existência de uma grande variedade de metodologias utilizadas e depende muito do recorte 

da amostra e da cultura da população a ser estudada. 

A partir dos dados coletados e das relações feitas com as pesquisas nacionais e as internacionais, pôde-

se perceber que o consumo de substâncias psicoativas é um assunto de extrema relevância. Há uma 

necessidade de investigações futuras mais amplas para que intervenções, que visem à saúde e ao bem 

estar dos presos e das pessoas que convivem com eles possam ser feitas. 

Constatou-se com esta pesquisa que existe o consumo de substâncias psicoativas dentro das casas 

prisionais. Algumas das drogas mais consumidas pelos apenados são o álcool e a cocaína/crack e as 

menos são as drogas injetáveis e os opioides. Foi observado, também, o uso concomitante de 

determinadas drogas como, por exemplo, o uso de derivados do tabaco e de cocaína/crack. 

A associação estabelecida entre uso de drogas e a privação de liberdade no contexto prisional pode 

causar problemas de saúde e de segurança, tanto para o preso quanto para as pessoas relacionadas a 

eles como os familiares, os agentes de segurança e os técnicos dos presídios. E, também, expõe a 

necessidade de investimentos em programas de promoção da saúde e prevenção ao consumo de 

drogas tanto dentro quanto fora dos muros prisionais. 

Neste estudo, os objetivos foram alcançados e obteve-se um bom número de participantes dispostos 

a colaborar. As instituições nas quais a pesquisa foi realizada mostraram-se receptivas e deram o apoio 

necessário para o desenvolvimento da mesma. Uma das limitações encontrada foi a questão da 

desejabilidade social, pois, nessa população, ela é alta e é uma variável importante que pode ser mais 

bem controlada em pesquisas futuras. É importante ampliar a literatura com novos estudos capazes 
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de fornecer mais informações que possam subsidiar intervenções específicas diante das necessidades 

dos apenados brasileiros.  
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INTRODUÇÃO 

Cerca de um milhão de pessoas sofrem queimaduras no Brasil a cada ano, segundo levantamento 

realizado pelo Ministério da Saúde, configurando está uma das principais causas de óbito.1 A clínica 

desse tipo de acometimento pode provocar um quadro infeccioso secundário, evoluindo com 

possíveis repercussões sistêmicas de alta complexidade.2 

As queimaduras são responsáveis por gerar um dano irreconstituível no ser humano incapacitando-o 

funcionalmente ao atingir, por exemplo, membros superiores e inferiores. Além dos danos funcionais 

ela também podem ocasionar uma desordem psicossocial no paciente, em decorrência dos resultados 

estéticos.2,3 Mesmo com a evolução do tratamento, ainda se observa uma conduta inadequada no 

manejo de medicamentos e treinamento insuficiente nos primeiros socorros do paciente 

traumatizado. 3 Essa inadequação de condutas pode influenciar a desfechos negativos, como o 

comprometimento do sistema nervoso central, desenvolvimento de dor crônica, perda da 

sensibilidade e mobilidade.4 Segundo estudos publicados, esses pacientes também podem 

desenvolver diversos distúrbios psiquiátricos, sendo o transtorno do estresse pós-traumático o 

principal deles.5 

A Santa Casa de São João Del Rei recebe pacientes de pequeno a médio queimados e os grandes 

queimados são encaminhados para o hospital referência em trauma João 23 em Belo horizonte, Minas 

Gerais. As transferências ocorrem quando: mais de 40% da superfície corporal foi comprometida ou se 

envolveu estruturas nobres como cabeça e regiões genitais, queimaduras em região de articulações e 

mãos e aquelas com alta voltagem, em que o risco de rabdomiólise, arritmias e outras complicações 

mais graves são maiores. 

OBJETIVOS 

Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes queimados atendidos em São João Del Rei e analisar os 

métodos de tratamento utilizados. Por meio desta pesquisa será possível desenvolver medidas de 

conscientização focadas no grupo de risco, a fim de diminuir a incidência de queimaduras no município. 

MÉTODOS 

As atividades de pesquisa foram realizadas na Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei, na qual 

levantou-se dados por meio da análise de prontuários, pesquisando a incidência e prevalência dos 

casos de queimaduras, a gravidade das lesões, os principais procedimentos realizados no hospital, 
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ocorrência de queimaduras com infecção secundária, local onde residem os pacientes, faixa etária e 

o gênero mais acometido. O levantamento e a análise dos dados abrangeram os anos de 2015 à 

2017. 

RESULTADOS 

Foram detectados 10 pacientes vítimas de queimaduras que deram entrada na Santa Casa de 

Misericórdia de São João del Rei. Após a análise dos dados obtidos a partir do questionário 

confeccionado, constatou-se os seguintes resultados: maior prevalência no sexo masculino, com idade 

superior a 35 anos, a causa mais comum foram as queimaduras por substâncias inflamáveis e trauma, 

sendo em sua maioria lesões de 2° grau atingindo principalmente face, tórax, membros superiores e 

inferiores. Apesar da instituição não possuir um protocolo específico, os tratamentos instituídos foram 

basicamente hidratação, analgesia, debridamento, uso de Sulfadiazina de Prata e antibióticoterapia. 

Dos casos encontrados, 2 foram transferidos para o hospital referência em grandes queimados e 1 veio 

a óbito. 

CONCLUSÃO 

Até o presente momento o município de São João del Rei não possuía dados referentes a incidência de 

queimaduras na região. A partir desse trabalho, conclui-se que a prevalência se demonstrou maior na 

população adulta e no sexo masculino, sendo a manipulação indevida de produtos químicos 

inflamáveis a causa mais comum desse tipo de trauma. 
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Resumo: Introdução: O uso nocivo do álcool e outras drogas pelas mulheres geralmente é decorrente 

de situações de violência doméstica ou intrafamiliar, histórico de trauma, atuais ou de infância, 

envolvimento em serviços de proteção à criança, falta de moradia e automedicação. Objetivo: 

Identificar a percepção de um grupo de mulheres adultas em sofrimento psíquico relacionado ao abuso 

ou dependência de drogas sobre as intervenções de Arteterapia em um Centro de Atenção Psicossocial 

álcool e outras drogas III (CAPS-ad) de Brasília-DF. Método: Descritivo, exploratório, de caráter misto, 

baseado na Psicologia Analítica de C. G. Jung durante o período quatro meses com um grupo aberto 

de mulheres mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa 

(CEP/FEPECS), sob o CAAE nº 44625915400005553 e, preenchimento do TCLE. Em nove encontros 

semanais de duas horas cada ocorreram as atividades grupais com dinâmicas e técnicas diversificadas 

abordando o desenvolvimento humano. As mulheres escolheram nomes fictícios de flores para 

assinarem seus trabalhos. Resultados: Por meio dos dados sociodemográficos e clínicos nota-se que 

56% eram dependentes de múltiplas drogas psicoativas, em especial do álcool e crack e 61% delas dava 

preferência ao uso da droga no ambiente privado. Tinham idade mínima de 29 e máxima de 59 anos, 

sendo 61% estavam entre 36 a 50 anos e a média de anos foi de 41. 67% das mulheres tinham os 

grupos terapêuticos como tipo de vínculo com a instituição. 56% eram solteiras ou separadas, mas do 

total de mulheres, 44% tinham parceiros dependentes de drogas, 83% tinham filhos, mas 60% dos 

filhos não viviam com elas e a média de filhos foi de 2,8. Tempo de tratamento no CAPS-ad foi de 94% 

para menos de cinco anos. Grau de escolaridade que prevaleceu foi o ensino fundamental de 56%. 

Grupo étnico prevalente foi de pardas com 61%. A maioria (61%) era procedente do Distrito Federal, 

sendo que 56% moravam com a família. 100% das mulheres participantes já haviam sofrido algum tipo 

de violência, sendo que 78% foram cometidas pelo companheiro. Nas respostas fechadas, 80% das 

participantes concordaram que a Arteterapia trazia maior relaxamento e deixa fluir o processo criativo; 

76% que a Arteterapia melhorava o estado de ânimo e autoconhecimento, já 68% aumenta as 

habilidades de enfrentamento da dependência de drogas e reforça os sentimentos positivos, 64% 

maior autonomia, 60% maior confiança em si mesmo, 56% ajuda a desabafar raiva, culpa e medo e, 

52% ajuda a aliviar os sintomas físicos. Constatou-se que 91,2% alegaram satisfação com o trabalho de 

Arteterapia e 89,6% relataram eficácia da Arteterapia na sua vida da pessoa participante. 

Considerações Finais: Constatou-se que a Arteterapia é eficaz e satisfatória para as mulheres 

dependentes de drogas, o que pode gerar melhor qualidade de vida e humanização de cuidados em 

saúde mental, sugerindo programas de tratamento com o uso da Arteterapia na reabilitação 
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psicossocial. Assim, o uso da pode ser uma ferramenta constante nos atendimentos às mulheres 

dependentes de drogas. 

Palavras-chave: Arteterapia; Saúde Mental; Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias. 
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INTRODUÇÃO 

A utilização do álcool é um comportamento aceitável e visualizado na maior parte das culturas, assim 

a acessibilidade à tal substância se torna fácil e de baixo custo. O álcool é a porta de entrada para as 

demais substâncias psicoativas (licitas e/ou ilícitas) e sua utilização vem aumentando 

substancialmente, essa realidade é observada também entre o sexo feminino. O consumo nocivo de 

álcool é responsável por cerca 3% das mortes no planeta e mais de 10% de toda a morbidade e 

mortalidade que ocorre no Brasil, tornando-se assim um grave problema de saúde público 

(LARANJEIRA et al., 2007; ALMEIDA; PASA; SCHEFFER, 2009; RAMIRO; PADOVANI; TUCCI, 2014). 

O uso nocivo do álcool e outras drogas pelo público feminino geralmente é decorrente de situações de 

violência doméstica ou intrafamiliar, histórico de trauma, maus tratos na infância, envolvimento em 

serviços de proteção à criança, falta de moradia e automedicação. Essas mulheres apresentam altos 

níveis de vitimização que as levaram ao consumo abusivo de álcool e outras drogas. Esse grupo retrata 

maior probabilidade, cerca de duas a três vezes mais, de desenvolver abuso de substâncias psicoativas 

(ZILBERMAN; BLUME, 2005; BES, 2013; RAMIRO; PADOVANI; TUCCI, 2014). 

A violência doméstica pode ser constituída por qualquer tipo de abuso físico, sexual e 

emocional/psicológico praticado no ambiente doméstico, essa violência, em sua maioria, é praticada 

em mulheres, mas também tem ocorrência em crianças e idosos. A violência sofrida por mulheres 

ocorre geralmente por pessoas próximas, como familiares ou por parceiros íntimos. A violência 

psicológica apresenta sequelas mais graves que os seus efeitos físicos, muitas vezes manifestando 

destruição da autoestima, expandindo riscos de sofrerem problemas mentais, como depressão, fobias, 

estresse pós-traumático e tendências a suicídio, aumentando a chance de consumo abusivo de álcool 

e drogas (SANTANA, 2008). 

Na assistência a estar presente com a Arteterapia que é uma ferramenta que possibilita que o indivíduo 

expresse suas emoções, seus sentimentos, seus afetos, permitindo a consciência de aspectos do 

inconsciente - pessoal e coletivo. O que facilita a ampliação da consciência e favorece uma vida mais 

plena e saudável emocionalmente (VALLADARES-TORRES, 2018a; VALLADARES-TORRES, 2018b; 

VALLADARES-TORRES, A. C. A. et al., 2018; SOARES; VALLADARES-TORRES, 2020; VALLADARES-TORRES; 

MOREIRA, 2020; VALLADARES-TORRES; RODRIGUES, 2020). 

O trabalho de Arteterapia junto às mulheres com dependência de drogas psicoativas vem sendo 

explorado pelas autoras Roldão e Menz (2012) que demonstraram que a Arteterapia pode mobilizar 
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conteúdos pessoais fortes e carregados de grande emoção. Porém de modo lúdico e mais distanciado, 

isto é, não personalizado, o que permite a expressão de emoções dolorosas. Já o trabalho de Feen-

Calligan; Washington; Moxley (2008) mostraram que à medida que as mulheres drogadictas 

aprenderam a verbalizar seus sentimentos e refletir sobre suas situações por meio da arte, elas 

modificaram positivamente seus sentimentos negativos gerados pelas toxicomanias, assim ajudaram-

nas a lidar com a doença, bem como na recuperação da dependência de drogas. 

A problemática do consumo de drogas psicoativas pela população feminina é complexa e vem se 

ampliando a cada ano, pois o número de mulheres com dependência dessas drogas está aumentando 

e corresponde a uma significativa demanda nos serviços de saúde mental atual. Portanto faz-se 

necessário planejar estratégias voltadas para o tratamento específico de mulheres dependentes de 

drogas psicoativas nos serviços de saúde mental (ELBREDER et al., 2008; CRUZ et al., 2014, LEÃO; 

VALLADARES-TORRES, 2015) com trabalhos que venha a contribuir na produção de conhecimento e 

ofereçam aos serviços de saúde alternativas de enfrentamento dessa demanda. 

O objetivo geral desse estudo é identificar a percepção de um grupo de mulheres em sofrimento 

psíquico relacionado ao abuso ou dependência de drogas sobre as intervenções de Arteterapias em 

um Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas. Já os objetivos específicos desse estudo 

compreendem: caracterizar as participantes do estudo de acordo com variáveis sociodemográficos e 

clínicos, assim como, descrever e/ou identificar a influência das atividades de Arteterapia na evolução 

do quadro clínico dessa clientela. 

MÉTODO 

Pesquisa descritiva e exploratória, de caráter misto, caracterizada por discussão dos resultados 

fundamentada pela Psicologia Analítica de C. G. Jung. O Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de 

Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (CEP/FEPECS) aprovou a pesquisa intitulada “A Arteterapia 

como dispositivo terapêutico nas toxicomanias” do qual este estudo pertence, sob o CAAE nº 

44625915400005553. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi construído conforme os 

critérios estabelecidos pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisas. Todas 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo esse impresso em duas 

vias, permanecendo uma cópia com a pesquisadora e a outra com a participante da pesquisa. As 

informações dos questionários foram mantidas em sigilo para proteger o anonimato das participantes. 

A todas as mulheres foram escolhidos nomes fictícios de flores para assinarem seus trabalhos. 
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A pesquisa foi realizada com um grupo aberto de mulheres adultas em sofrimento mental relacionado 

à dependência de substâncias psicoativas. O grupo foi composto por um total de 53 mulheres 

toxicômanas e/ou familiares vinculadas a um Centro de Atenção Psicossocial-álcool e outras drogas 

(CAPS–ad) III de uma região administrativa do Distrito Federal, contudo as mulheres familiares não 

foram analisadas nesta pesquisa. O encaminhamento de mulheres dependentes de drogas era 

realizado tanto pelas oficinas do CAPS-ad quanto do Acolhimento Integral (internação). O grupo era 

aberto e homogêneo em relação ao gênero, mas heterogêneo sobre tipo de droga de escolha 

(dependência) e tipos de vínculos com a instituição. 

O estudo foi realizado em uma sala do CAPS-ad III de uma região administrativa do DF, durante quatro 

meses de 2018. As participantes foram abordadas conforme a permissão da gestão do CAPS-ad. Os 

critérios de inclusão foram: mulheres, acima de 18 anos, vinculadas ao serviço e dependentes de 

drogas. Os critérios de exclusão foram: as que não concordaram em participar do estudo ou não 

responderam aos questionários que tivesse problemas mentais e/ou físicos que as impossibilitassem 

de trabalhar com arte ou de realizar reflexão durante o processo terapêutico. 

Esse CAPS-ad III do Distrito Federal em estudo é um serviço específico para o cuidado em saúde mental, 

atenção integral e continuada às pessoas com demandas decorrentes da dependência de substâncias 

psicoativas. Inclui também ações dirigidas aos familiares ou comunitários e compromete-se com a 

construção dos projetos de reinserção social, permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma 

perspectiva individualizada de evolução contínua. Desenvolve inúmeras atividades que vão desde o 

atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros) até atendimentos 

em grupo ou oficinas terapêuticas e visitas domiciliares; possui o acolhimento integral (internação) 

destinado a pessoas dependentes de drogas em cuidado diurno e noturno e em situação de crise por 

24h. O serviço dispõe de equipe multiprofissional composta por médico psiquiatra e clínico geral, 

psicólogos, equipe de enfermagem, farmacêutico, assistente social, terapeuta ocupacional e dentre 

outros. A sala de atendimento era ampla, luminosa e aconchegante, propícia para as dinâmicas 

oferecidas em Arteterapia, além de ser composta por cinco mesas grandes e várias cadeiras, com 

espaço próprio para acrescentar colchonetes, caso necessário. 

Elaborou-se um convite que auxiliou na divulgação e na formação do grupo específico, visto que o 

grupo era novo e inovador na instituição. Foram convidadas as mulheres que participavam de todas as 

oficinas terapêuticas do CAPS-ad, como grupo de psicoterapia de mulheres, artesanato, acolhimento 

integral e inicial, terapia ocupacional e grupo de memória entre outros. E também foi repassado o 
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convite para os profissionais do CAPS-ad ficarem cientes da existência do novo grupo para que os 

mesmos pudessem fazer o encaminhamento, caso necessário. O convite da oficina Arteterapia com 

grupo de mulheres foi divulgado durante os dois meses anteriores ao início do grupo e encontra-se 

ilustrado na Fig. 1 abaixo. 

 

Fig. 1 – Convite para participar do grupo de mulheres 

No início do processo, foi dialogado com as mulheres sobre a dinâmica da pesquisa, estabeleceram-se 

as condições de funcionamento do processo; o cronograma das intervenções (períodos, dias, horários); 

o tipo de atendimento (grupal em uma sala da instituição) e sobre o processo arteterapêutico 

(utilização e transformação de materiais de arte e espaço terapêutico criativo e expressivo). Em 

seguida, realizou-se uma entrevista para preencher o questionário semiestruturado contendo os dados 

sociodemográfico e clínico das mulheres e assinatura do TCLE. 

As intervenções de Arteterapia para as mulheres consistiram de acompanhamento grupal semanal, 

durante um total de nove encontros. As intervenções tiveram duração de aproximadamente duas 

horas cada, desenvolvidas pela arteterapeuta e discentes de enfermagem auxiliares de pesquisa 

vinculados à Universidade de Brasília. Em todas as intervenções de Arteterapia foram incluídas 

atividades tanto de aquecimento (relaxamento), como de desenvolvimento (processo terapêutico em 

si) e de fechamento do processo (reflexão e avaliação). 

Para realizar as atividades arteterapêuticas foram usadas técnicas e dinâmicas diversificadas de 

Arteterapia focadas nas necessidades das participantes e trabalhou-se com a temática sobre 

desenvolvimento humano no percurso do processo. As intervenções de Arteterapia tiveram o enfoque 

de fortalecer e auxiliar na reestruturação psíquica e melhorar a qualidade de vida das participantes, 

assim como, acolher, otimizar situações emergenciais trazidas pelas usuárias, dar suporte emocional, 

proporcionar espaços de escuta ativa qualificada, acolhimento, facilitar a liberação e elaboração de 

conflitos afetivos e emocionais. Após as produções de arte foi estimulado às mulheres a dar um título 
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para sua obra produzida e a falar sobre a mesma (pequena entrevista) ou contar uma história, caso 

quisesse. 

Após as intervenções foi realizada uma pequena entrevista para uma reflexão avaliativa da vivência de 

Arteterapia diária com as mulheres por meio da questão aberta: “O que essa dinâmica (de Arteterapia) 

representou para você durante o seu tratamento?” E do inventário estruturado contendo as dez 

questões fechadas e adaptado de Vergara (2010) e duas questões tipo Likert sobre satisfação e eficácia 

do trabalho de Arteterapia. 

No final de cada intervenção e do progresso geral de Arteterapia foi desenvolvida uma análise 

comportamental das mulheres participantes, por meio de ficha de avaliação de características 

comportamentais de Valladares-Torres (2015). A descrição das intervenções será apresentada a seguir: 

Na 1ª intervenção de Arteterapia foi contada a história do “Vestido” branco que ia sendo colorido com 

o passar do tempo. Quando terminou a história, foi sugerido que as mulheres confeccionassem um 

vestido de origami e posteriormente colorissem o vestido. Após a confecção do vestido as participantes 

verbalizaram sobre seus trabalhos e sobre suas histórias de vida. Para esta atividade foram utilizados 

giz de cera e giz pastel oleoso colorido, papel para dobradura A4, um vestidinho branco e a história. 

Na 2ª intervenção de Arteterapia, a proposta foi para que as participantes representassem a sua “Flor 

interna e externa”. As mulheres usaram imagens de figuras de revistas para colar suas imagens internas 

e externas na flor já previamente desenhada no papel e depois verbalizaram o conteúdo. Para esta 

intervenção foram utilizadas figuras de revistas tesoura, cola e cola. 

Na 3ª intervenção de Arteterapia “Ponto preto e área branca”. As mulheres representaram um ponto 

preto no papel simbolizando os aspectos negativos da vida e observaram as partes brancas da folha 

que representavam os aspectos positivos. Para esta intervenção foram utilizadas papel branco e lápis, 

caixa e espelho. 

Na 4ª intervenção de Arteterapia “Nome da flor, pasta e laços” Escolha dos nomes fictícios pelas flores, 

confecção das pastas individuais para guardar a produção artística do processo e laços para fechar as 

pastas. Foram expostas cartas com imagens das flores. Cada participante escolheu a sua flor que seria 

seu nome fictício na pesquisa, as mulheres leram o seu significado da sua flor escolhida e 

compartilharam o significado para ela da flor escolhida. Depois escolheram as cores das cartolinas, 

confeccionaram e coloriram suas pastas com a imagem da sua flor escolhida e colaram os laços para 

fechar as pastas. Nesta intervenção utilizaram-se os materiais: imagens e significados de diversas 

flores, cartolinas coloridas, fita crepe, material gráfico laços diversos e cola quente. 
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Fig.2 - Imagens das flores e que resultou os nomes fictícios 

Na 5ª intervenção de Arteterapia “Gravidez e nascimento” por meio de colagem e desenho. Iniciouse 

com um relaxamento, por meio da inspiração em IN na vertical e expiração em ON na horizontal, por 

três vezes. Foram distribuídas quatro folhas papel e gizão de cera, e com as duas mãos dominantes e 

não dominante desenharam linhas diversas e em várias direções, utilizaram-se de cores e tons 

diversos. Entre as quatro folhas desenhadas, elegeram uma que mais gostaram e uma que menos 

gostaram e expressaram verbalmente a relação entre os desenhos elegidos. Posteriormente, cada 

participante selecionou uma imagem de mulher grávida de revistas, as recortaram e colaram em numa 

folha de papel e ao lado desenharam a letra inicial dos nomes das mães e dos pais e, em seguida, da 

inicial do seu próprio nome. Retornaram aos dois desenhos elegidos e procuraram entre os rabiscos a 

letra do seu próprio nome. Com diluente e pincel, enfatizaram a letra do seu próprio nome, sendo que 

o desenho que mais gostaram foi confeccionado pela mão dominante e o que menos gostaram pela 

mão não dominante. No final, as participantes expressaram verbalmente sobre a sua dinâmica familiar, 

sobre a gestação da mãe durante a sua espera, a escolha do nome delas e o que sentiram ao realizar 

os trabalhos. Igualmente, refletiram sobre as duas projeções: mão dominante com o melhor desenho 

e mão não dominante com o pior desenho, simbolicamente como projeção de si mesmas, são os dois 

lados de si mesmas, compostos de aspectos que gostamos e dominamos, bem como aspectos que não 

admiramos em nós e, frequentemente, não se tem controle sobre ele. Entretanto os dois trabalhos 

pertencem a nós e não se pode abandoná-los. Um trabalho ruim pode ser o esboço de um aspecto 

bom que necessita ser trabalhado e reorganizado. Com a força do gizão de cera são expressos os 

aspectos sombrios de nós mesmos (raiva, medo, tensão), depois com o diluente permite a diluição 

desses aspectos sombrios e facilita a transformação. Assim, os recursos utilizados foram: cinco folhas 

de papel sulfite branco A4, gizão de cera, revistas e cola branca. 

Na 6ª intervenção de Arteterapia. “Infância”. Houve um trabalho de descontração corporal com a 

música desengonçada, depois jogaram o Amarelinho (1 a 10) sendo cada número tinha um desafio a 
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cumprir e voltado para a infância, como, por ex., comer brigadeiro, cantar músicas infantis, pintar as 

pedras, escutar a história “O pote vazio” e modelar seu próprio pote com massinha colorida. Os 

recursos e materiais utilizados foram: jogo amarelinho, pedras e cola colorida, massinha, história, 

músicas infantis, brigadeiros. 

Na 7ª intervenção de Arteterapia. “Adolescência”. Observaram os materiais e a presença das deusas 

Gregas, responderam um questionário sobre sua deusa interior, refletiram sobre as características, 

qualidades e defeitos das deusas e sua relação pessoal, construíram uma máscara que representasse 

a sua deusa interior, vestiram as máscaras e dançaram ao som de música para soltar o corpo sensual 

adolescente com auxílio de tecidos. Foram usados materiais diversos como os de colagem, de pintura, 

revistas sobre as imagens, questionário e histórias das Deusas Gregas, tecidos coloridos e músicas. 

Na 8ª intervenção de Arteterapia. “Fase adulta”. As mulheres foram incentivadas a construir sua linha 

da vida (passado e presente) com auxilia de fios sobre papel. Depois compartilharam os trabalhos com 

o grupo de pares. Materiais utilizados: cartolinhas coloridas, fios coloridos e cola. 

Na 9ª intervenção de Arteterapia. “Projetos futuros e sonhos”. Foram incentivadas a pensar nos seus 

sonhos futuros de curto, médio e longo prazo. Ao mesmo tempo em que iam expressando seus sonhos, 

elas construíam um cata-vento com palitos e fios. Posteriormente foi projetado o vídeo “Te desejo a 

vida” e entregue a letra para cada uma que no final expressou com o grupo a parte da história que 

mais se identificou. Recursos e materiais utilizados: palitos e fios coloridos, vídeo (Datashow e 

computador), letra de música, lanche. 

O Quadro 1 expõe as produções artísticas finais das intervenções de Arteterapia realizadas com as 

mulheres participantes durante os nove encontros. 

Quadro 1- Descrição das intervenções de Arteterapia, segundo número, quantidade de participantes, 

tema e materiais trabalhados, consigna, objetivos terapêuticos e produção de arte final. Brasília, DF, 

Brasil, 2020. (n=53) 
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Fonte: Organizado pelas autoras 

Na coleta dos dados se utilizaram as técnicas de observação direta e participante, e levou-se em 

consideração tanto o processo quanto o produto final elaborado e a reflexão verbal dos participantes 

sobre as intervenções. As intervenções em Arteterapia foram analisadas pelo método clínico-

qualitativo. 

No método clínico-qualitativo são abordados alguns preceitos fundantes: a prática e a teoria como 

pontos de partida; a importância atribuída aos significados o valor dado às angustias. Aspectos estes 

conectados particularmente a fase de coleta de dados, porém presentes na fase de interpretação que 

se encontra discutida em acordo a atividade de bricoleur exercida pelo pesquisador; e a 

contextualização da questão da validade em pesquisa. A interpretação dos dados pode começar a 

acontecer durante a própria coleta de dados. O pesquisador deve estar atento, no momento da 

entrevista, para possíveis manifestações não verbais do entrevistado que possam lhe dar indícios 

interpretativos (TURATO, 2005). 

Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram:  

- (a) Questionário semiestruturado contendo os dados sociodemográficos e clínicos das participantes. 

Foi desenvolvido pelas pesquisadoras e objetivou indicar o perfil das mulheres deste estudo e 

trabalhou-se com as variáveis como: droga de dependência, idade, tipo de vínculo com a instituição, 

estado civil, filhos, tempo de tratamento, escolaridade, grupo étnico, procedência, tipo de violência 

sofrida e trabalho. Usou-se a análise quantitativa por meio de frequências simples e percentuais. 

- (b) Ficha de avaliação de características comportamentais de Valladares-Torres (2015), instrumento 

utilizado para análise comportamental das mulheres participantes, composto por vinte itens e 
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desenvolvido numa visão compartilhada dos pesquisadores, durante as intervenções de Arteterapia e 

após o processo terapêutico geral. Buscou-se apreender as seguintes variáveis relativas às 

representações gráficas produzidas pelos participantes: descrição geral do trabalho, criatividade, 

cores, outras características do desenho, nível de desenvolvimento, omissões ou inclusões de 

elementos e expressão da integração da personalidade pelo desenho da casa e do hospital e 

comentários subjetivos dos avaliadores. 

Para análise operou-se com a análise qualitativa clínico-qualitativa. 

- (c) Uma questão aberta, que foi elaborada pelas pesquisadoras com o objetivo de avaliar 

qualitativamente as intervenções de Arteterapia pelas mulheres deste estudo: “O que essa dinâmica 

(de Arteterapia) representou para você durante o seu tratamento?” 

Utilizou-se a análise qualitativa de conteúdo do tipo temático estrutural e as respostas foram descritas 

e avaliadas sob a ótica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), após a leitura flutuante das 

respostas, descreveu-se e interpretou-se em forma de categorias representando as respostas obtidas. 

- (d) Inventário estruturado de Saída e foi aplicado no final das intervenções de Arteterapia. 

Questionário adaptado de Vergara (2010), que objetivou de avaliar quantitativamente os aspectos de 

mudança durante as intervenções de Arteterapia pelas mulheres deste estudo. Continha dez questões 

fechadas tipo Likert, cujas variáveis possibilitaram as seguintes opções: "com muita certeza sim" 

(valor=10), "sim" (valor=8), "provavelmente sim" (valor=6), "não sei/não lembro/neutro" (valor=5), 

"provavelmente não" (valor=4), "não" (valor=2), "com muita certeza não" (valor=1). As variáveis 

incluíram os tópicos: satisfação e eficácia da intervenção de Arteterapia; se as atividades 

proporcionaram o relaxamento, a melhoria do estado de ânimo e da autoconfiança; se estimularam a 

autonomia, a criatividade, a expressão verbal de sentimentos, o autoconhecimento, as habilidades de 

enfrentar a dependência de drogas e o alívio dos sintomas físicos e, finalmente, se reforçaram os 

sentimentos positivos. 

Empregou-se a análise qualitativa de conteúdo do tipo temático estrutural e as respostas foram 

descritas e avaliadas sob a ótica de análise de conteúdo e em forma de categorias representando as 

respostas obtidas. Foram realizadas análises descritivas simples para as variáveis categóricas e, para as 

variáveis numéricas, foram calculados a média percentual. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS E PSIQUIÁTRICOS 

De acordo com a análise descritiva dos dados sociodemográficos, clínicos e psiquiátricos das 

toxicômanas participantes, a amostra foi composta por 53 mulheres, observou-se que 56% eram 

dependentes de múltiplas drogas psicoativas, em especial do álcool e crack e 61% delas dava 

preferência ao uso da droga no ambiente privado. Tinham idade mínima de 29 e máxima de 59 anos, 

sendo 61% estavam entre 36 a 50 anos e a média de anos foi de 41. 67% das mulheres tinham os 

grupos terapêuticos como tipo de vínculo com a instituição. 56% eram solteiras ou separadas, mas do 

total de mulheres, 44% tinham parceiros dependentes de drogas, 83% tinham filhos, mas 60% dos 

filhos não viviam com elas e a média de filhos foi de 2,8. Tempo de tratamento no CAPS-ad foi de 94% 

para menos de cinco anos. Grau de escolaridade que prevaleceu foi o ensino fundamental de 56%. 

Raça ou cor autodeclarada prevalente foi de pardas com 61%. A maioria (61%) era procedente do 

Distrito Federal, sendo que 56% moravam com a família. 100% das mulheres participantes já haviam 

sofrido algum tipo de violência, sendo que 78% foram cometidas pelo companheiro. Dados descritos 

na Tabela 1 a seguir. Na atual classificação do IBGE, a respeito do quesito "cor ou raça" é verificada 

pela autodeclaração, encontram-se as seguintes categorias: brancos, pardos, pretos, amarelos e 

indígenas. Os negros correspondem ao somatório das populações pardas e pretas. 

De acordo com Ribeiro (2015), a utilização de álcool e do tabaco são as drogas mais utilizadas por 

brasileiros, de uma forma geral, sendo que o álcool também é utilizado para diminuir a sensação de 

boca seca entre os usuários de crack e para amenizar efeitos indesejáveis. Outro fato do álcool ser 

muito utilizada por poli usuários é o fato de potencializar ou inibir os efeitos das demais drogas. 

Os dados deste presente estudo colaboram com estudo como o Leão (2015) e Jesus (2015), em que 

também constataram que a maioria deste público feminino é formada por solteiras ou separada. Essa 

média de filhos condiz com a tendência nacional de fecundação que está em queda, como acrescentam 

as autoras. 

De acordo com Jesus (2015), ter filhos pode auxiliar para a separação, mas quando o oposto ocorre ele 

contribui a continuidade do relacionamento abusivo, podendo muitas vezes fortalecer o ciclo de 

violência. 

Em relação às participantes que não viviam com seus filhos (Leão, 2015), esse cenário pode ser 

explicado por terem uma dificuldade de executar o papel de mãe, afeto prejudicadas com os mesmos 

e como essas mulheres estão em estado de vulnerabilidade, pode predispor aos seus filhos estados de 
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vulnerabilidade como negligência nos cuidados com a alimentação e higiene, agressividade, falta de 

educação, de amor e atenção. Assim é possível ver um ciclo de violência e com ele todos os efeitos 

negativos que o acompanha. 

A prevalência de baixa escolaridade nesse público foi constatada em outros estudos como Jesus 

(2015) e Leão (2015), assim é notório que apesar do menor nível de escolaridade esse grupo estar 

denunciando com maior frequência tais atos de violência. A falta de qualificação profissional 

decorrente do baixo nível escolar favorece a introdução no mercado de trabalho em condições 

precárias. Que tem influência direta na baixa renda, esse fato leva ao acesso limitado na educação, 

saúde, culta e lazer. 

O grupo étnico prevalente foi de pardas. A maioria (61%) era procedente do Distrito Federal, sendo 

que 56% moravam com a família. 

Foram constatados que 100% das mulheres participantes já haviam sofrido algum tipo de violência, 

sendo que 78% foram cometidas pelo companheiro. Segundo Ramiro, Padovani e Tucci (2014) o 

público feminino apresenta muitas situações de maus tratos, traumas na infância e violência 

interpessoal na fase da adolescência e na vida adulta, além de estresse relacionados a eventos na vida. 

O grupo de mulheres tem maior prevalência de histórico de violência, sendo que estudos como o de 

Leão (2015) constatam que muitos dos companheiros dessas mulheres apresentam uso abusivo de 

álcool e outras drogas. 

Fatores como esses encontrados na pesquisa, podem ser classificados como fatores de risco, 

relacionamentos insatisfatórios (com os pais, companheiros e familiares), dinâmica familiar, ambiente 

de convívio e o contexto ao qual pertence. Esses fatores podem fortalecer o desenvolvimento de 

distúrbios psicológicos e ao uso de substâncias psicoativas como o álcool. 

CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS 

A avaliação de características comportamentais segundo Valladares-Torres (2015) no momento da 

intervenção demonstrou que: 

- Houve formação de vínculo afetivo positivo entre terapeutas e a maioria das mulheres durante as 

intervenções. Somente uma mulher deixou a oficina antes do seu término por não querer participar. 

Outros deixaram a oficina por motivos de consultas agendadas previamente ou visita familiar. Aspecto 

esperado no grupo de drogadictos, pois é uma característica comum nas oficinas terapêuticos dos 

CAPS-ad em geral, pela dificuldade de formação de vínculo entre o grupo de pares. 
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- No início da intervenção algumas se mostraram mais ansiosas, tensas, inquietas e retraídas, 

entretanto posteriormente demonstraram mais dinamismo, por meio da verbalização e 

desenvolvimento criativo pelas produções artísticas. 

- De forma geral as mulheres participantes apresentaram-se mais interessadas e reflexivas no decorrer 

do processo arteterapêutico. 

- No processo evolutivo da intervenção houve demonstração de carinho, postura mais relaxada e 

melhora da comunicação. 

- As produções de arte significaram a autorrevelação de seus sentimentos e uma forma de catarses de 

emoções. 

- As mulheres participantes conseguiram dar um título para sua obra produzida e a falar sobre as 

mesmas. 

- As mulheres participantes compartilharam a percepção dos trabalhos artísticos com os terapeutas e 

o grupo de pares. 

- Não houve transgressão de limites físicos ou verbais e nem desrespeito em relação aos terapeutas 

ou grupo de pares. Bem como não houve mal-estar físico durante as vivências ou outra situação de 

emergência. 

Outras questões observadas sobre o grupo de mulheres ao longo do processo sobre o processo 

arteterapêutico levantadas serão listadas a seguir: 

- Houve rotatividade grande de mulheres no grupo. Entretanto esta é uma característica comum nas 

oficinas terapêuticos dos CAPS-ad; 

- As avaliadoras perceberam que existe uma demanda reprimida de mulheres em grupos terapêuticos 

exclusivo para mulheres; 

- Diferentemente dos outros grupos mistos, em que existe uma minoria de mulheres nos grupos, elas, 

neste grupo exclusivo de mulheres, expuseram mais seus sentimentos; 

- Um grupo menor e exclusivo de mulheres trabalha melhor a questão de gênero, que se mostra 

semelhante para dependentes de drogas ou familiares, pois o tempo e o espaço se tornam mais 

propícios mais expor suas verdadeiras demandas e necessidades e uma escuta ativa qualificada dos 

terapeutas; 

- Foi um grupo inédito no CAPS-ad composto por mulheres dependentes de drogas e mulheres 

familiares. O que trouxe boa repercussão na instituição, pois existe uma demanda de familiares que 

desejam trabalhar com terapia mais lúdica e em outros horários e dias dos existentes no CAPS-ad. 
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QUESTÃO ABERTA SOBRE INTERVENÇÃO EM ARTETERAPIA 

Após a análise das respostas relatadas sobre a questão aberta “O que essa dinâmica (de Arteterapia) 

representou para você durante o seu tratamento?”, apreenderam-se dez categorias temáticas 

semelhantes às categorias das questões fechadas e serão descritas pareadas com as categorias das 

questões fechadas pra facilitar a análise. Sobre as categorias fechadas do Inventário estruturado, serão 

descritas as porcentagens de respostas das mulheres que concordaram e extraídas da análise de cada 

sessão. Já em relação às afirmações das questões abertas também serão descritas quais as 

intervenções que foram citadas. 

Tabela 2 – As dez categorias de análise e seus resultados (N=53). Brasília, DF, Brasil, 2020. 
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INVENTÁRIO ESTRUTURADO DE SAÍDA 

Sobre a escala tipo Likert que avaliou a satisfação e a eficácia do trabalho de Arteterapia durante as 

intervenções e se segue no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Frequência das respostas da escala tipo Likert para satisfação e eficácia do trabalho de 
Arteterapia. Brasília, DF, Brasil, 2020. (n=53); 
 
Constatou-se que 91,2% alegaram satisfação com o trabalho de Arteterapia e 89,6% relataram eficácia 

da Arteterapia na sua vida da pessoa participante. Sobre eficácia e eficiência do processo de 

Arteterapia com grupo de mulheres, pesquisa de Arteterapia desenvolvida com jovens do sexo 

feminino em situação de risco e traumas indicou aumento significativo para a amostragem total em 

resiliência - habilidades de enfrentamento e do funcionamento social e emocional (SITZER; 

STOCKWELL, 2015). 

Trabalho de Arteterapia utilizando os mitos de deusas gregas e aplicado a mulheres, mães de crianças 

e adolescentes portadores de deficiências atendidas em uma instituição em Minas Gerais constatou 

que o processo arteterapêutico foi possível constatar melhoras nas habilidades criativas para resolução 

de problemas cotidianos, assim como aumento da autoestima e da qualidade de vida das mulheres 

participantes (SANTOS, 2014). 
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Pesquisa de Arteterapia desenvolvida com mulheres dependentes de drogas em idades variadas em 

um hospital psiquiátrico possibilitou a expressão de sentimentos, o resgate da autoestima e o 

ressignificar da vida (SBRAGIA, 2011). 

O processo Arteterapêutico obteve progresso em relação às dez categorias extraídas das questões 

abertas e fechadas, como relaxamento e autoconhecimento, criatividade, sentimentos positivos, 

desabafar, habilidades de enfrentamento da doença, confiança em si mesmo, autonomia e melhora do 

estado de ânimo e aliviar os sintomas físicos. 

As oficinas de Arteterapia constituíram de uma ferramenta facilitadora no processo terapêutico de 

mulheres dependentes de drogas e familiares num processo integrado e relacionado ao sofrimento 

mental. 

As intervenções de Arteterapia auxiliaram na promoção da prevenção e da saúde psíquica e física, 

facilitaram o contato e o desenvolvimento de potenciais da personalidade, a inteligência emocional, a 

criatividade, a motivação, a autoestima, a capacidade relacional. Enfim, ajudaram a melhorar a 

qualidade de vida de mulheres relacionadas às toxicodependências, sendo ela uma dependente ou 

familiar (VALLADARES-TORRES, 2018a; VALLADARES-TORRES, 2018b; VALLADARES-TORRES, A. C. A. et 

al., 2018; SOARES; VALLADARES-TORRES, 2020; VALLADARES-TORRES; MOREIRA, 2020; VALLADARES-

TORRES; RODRIGUES, 2020). 

Dados que corroboram com os achados do estudo qualitativo de Farias et al. (2016) que objetivou 

investigar a percepção de profissionais de saúde sobre o funcionamento das oficinas terapêuticas em 

um CAPS, identificaram que as oficinas terapêuticas eram espaços que estimulavam as 

potencialidades, valorizavam os aspectos saudáveis da vida e permitiam a expressão da subjetividade 

dos usuários do serviço de saúde mental com o uso da arte, do artesanato e das atividades coletivas 

terapêuticas. 

Em consonância com os dados encontrados na pesquisa, uma investigação baseada em arte criativa 

realizada por Fernández-Cao (2016) mostrou que pode auxiliar a aliviar e elaborar a dor, a reestruturar 

a vida e a identidade daqueles que sofreram um evento traumático, no caso aqui, um assassinato no 

contexto de guerra civil. 

Nesta perspectiva, experiência de artes com pacientes psiquiátricos tiveram impacto positivo sobre a 

melhora da autoestima, o estímulo da criatividade, a diminuição do estigma e isolamento social que 

envolvem pessoas em sofrimento mental (LAMONTAGNE; PALARDY, 2015). 

142



 

 

Arteterapia Com Grupo De Mulheres Em Sofrimento Mental Relacionado Ao Uso Abusivo De Substâncias Psicoativas 

                                                                                                   21 

Estudo de Arteterapia no enfrentamento do câncer constatou que as atividades de Arteterapia 

proporcionaram autoconhecimento, resgate da autoestima e a sensação de bem-estar, por meio d 

relaxamento e da redução do estresse (D'ALENCAR et al., 2013). 

Esses resultados são enfatizados pela revisão sistemática de Archer, Buxton, Sheffield (2015) ao avaliar 

o efeito de intervenções psicológicas criativas sobre resultados psicológicos para os pacientes 

oncológicos adultos, observaram que os estudos relataram melhorias na ansiedade, na depressão, na 

qualidade de vida, no enfrentamento, no estresse, na raiva e no humor. Entretanto não sinalizaram 

impacto significativo sobre os aspectos físicos da qualidade de vida, como vigor-atividade ou fadiga 

inércia ou no funcionamento físico. 

Estudo que objetivou investigar se o uso da Arteterapia podia contribuir para a redução dos sintomas 

experimentados pelos pacientes em cuidados paliativos constatou que as intervenções reduziram o 

sofrimento global dos pacientes em 47%, bem como houve redução da dor, ansiedade, mal estar, 

cansaço, tristeza, depressão e angústia dos seus participantes (LEFÈVRE; LEDOUX; FILBET, 2015). 

Pesquisa de Arteterapia baseada na apreciação de pinturas famosas e seu efeito sobre o sofrimento 

entre pacientes com câncer que recebem radioterapia mostraram que a Arteterapia melhorou 

significativamente a ansiedade e a depressão relacionadas ao câncer e reduziu a prevalência de 

ansiedade e depressão severas durante o tratamento do câncer (LEE. et al., 2017). 

As intervenções de Arteterapia criaram um espaço para a expressão criativa, a comunicação verbal e 

não verbal pela arte; para o estímulo a aspectos cognitivo, emocional e sensório-motor; para a 

despotencialização de conteúdos subjetivos e a integração de conteúdos emocionais. As intervenções 

ajudam a resgatar aspectos mais saudáveis da personalidade e buscam construir caminhos visando a 

melhoria da qualidade de vida (VALLADARES-TORRES, 2015; VALLADARES-TORRES, 2018a; 

VALLADARESTORRES, 2018b; VALLADARES-TORRES, A. C. A. et al., 2018; SOARES; VALLADARES-TORRES, 

2020; VALLADARES-TORRES; MOREIRA, 2020; VALLADARES-TORRES; RODRIGUES, 2020). 

CONCLUSÕES 

Neste estudo, constatou-se que a Arteterapia é eficaz e satisfatória para as mulheres dependentes de 

drogas, o que pode gerar melhor qualidade de vida e humanização de cuidados em saúde mental. 

Os resultados sugerem programas de tratamento com o uso da Arteterapia na reabilitação psicossocial 

de mulheres com dependência de álcool e outras drogas psicoativas. Nota-se que há poucos estudos 

que avaliam o impacto da o Arteterapia com grupo exclusivo de mulheres toxicômanas adultas nos 

CAPS-ad. 
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O uso da Arteterapia na saúde e enfermagem pode ser uma ferramenta constante nos atendimentos 

às mulheres dependentes de drogas para ser uma oportunidade de humanização à saúde e de 

melhorar a qualidade de vida das participantes. 

Ainda que como limitação desta pesquisa o grupo tenha sido pequeno e rotativo, acredita-se que possa 

ser aplicado a um grupo maior de pessoas e num tempo maior e ampliar o estudo acrescentando 

mulheres familiares, com agentes ativos do processo. 

O estudo, ainda, pode contribuir para ampliar as possibilidades de atendimento às mulheres em 

sofrimento mental, oferecendo uma contribuição valiosa às demandas do serviço e uma oportunidade 

de fortalecer os laços da Universidade com as demandas do serviço de saúde mental, o que favorece 

a sustentabilidade e expansão da pesquisa científica. 

Colaboradores: Gestão e servidores do CAPS-ad III e alunos auxiliares de pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

As Práticas Integrativas e Complementares (PICs) foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde 

(SUS) pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), por meio da Portaria 

GM/MS nº 971/2006 e, atualmente, é orientada pelo Anexo XXV da Portaria Consolidada n. 2, de 28 

de setembro de 2017 (BRASIL, 2017). A PNPIC tem como objetivo: incorporar e implementar as PICs 

no SUS com ênfase na atenção básica para fortalecer o cuidado integral em saúde (BRASIL, 2006). As 

PICs envolvem diferentes abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de promoção da 

saúde, prevenção de agravos e recuperação da saúde com ênfase na escuta acolhedora, no 

desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a 

sociedade (SANTOS, TESSER, 2012; ANTONIO, TESSER, MORETTI-PIRES, 2014). Considerando-se a 

Portaria Ministeriais nº 971, de 3 de maio de 2006, bem como a Portaria nº 849 de 27 de março de 

2017 que inclui as PICs na atenção primária em saúde (BRASIL, 2006; BRASIL, 2017). Hoje, em nosso 

SUS, temos 29 práticas reconhecidas: acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e termalismo, 

as primeiras a integrarem a PNPIC na sua criação, em 2006. A Portaria nº 849/2017, incluiu outras 14 

práticas: arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, 

osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária e yoga. A Portaria nº 

702/2018, por sua vez, integrou mais 10 práticas ao SUS, sendo: apiterapia, aromaterapia, 

bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, 

ozonioterapia e terapia de florais (BRASIL, 2017). É importante destacar que o Estado de Santa Catarina 

(SC), operacionalizou no Plano Estadual 

de Saúde metas (duas webpalestras e 50 teleconsultorias) para estimular a implementação de terapias 

integrativas e complementares conforme PNPIC, corroborando com a institucionalização destas 

práticas no SUS de forma integral e qualificado na atenção básica. Este artigo apresenta o relato de 

experiência da parceria do Estado de Santa Catarina com o Núcleo do Telessaúde SC, no ano de 2016 

a 2018, para ofertar educação permanente à distância em PIC no contexto da atenção primária em 

saúde em SC. 

AÇÕES ESTADUAIS VISANDO À AMPLIAÇÃO DO ACESSO ÀS PICS 

Para estimular a implantação de PICs na atenção básica, a Gerência de Coordenação da Atenção Básica 

(GEABS) do Estado de Santa Catarina organizou, em parceria com o Núcleo Telessaúde SC, ações 

educativas (fórum de discussão mensal, webpalestras e Teleconsultorias). Além disso, criou 
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premiações para experiências exitosas de boas práticas, estimulou a publicações de relatos de 

experiências na Revista Catarinense de Saúde da Família e Comunidade de Práticas sobre PICs, bem 

como propôs a criação da área técnica de Práticas Integrativas na atenção primária em saúde no Núcleo 

de Condições Crônicas da Diretoria de Atenção Primária em Saúde, atendendo o Plano Estadual de 

Saúde e as solicitações do Conselho Estadual de Saúde para melhorar a qualificação dos profissionais 

da atenção primária em saúde. 

Com isso, percebeu-se que a oferta de PICs vem aumentando em Santa Catarina comparando o ano 

de 2017 e 2018 (quadro 1). 

Quadro 1 – Monitoramento das Ações de PICS - Informe Departamento da Atenção Básica/MS 

(DAB/MS) 2019 

 

Fonte: SCNES, SISAB/DATASUS/MS (2019) 
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Em junho de 2020, há o registro de 481 estabelecimentos de saúde ofertando serviços de práticas 

integrativas e complementares (código 134) de acordo relatório de serviços especializados (Portaria 

no. 84/SES 25/03/2009) do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) (07/2020). 

Entretanto, há uma subnotificação de 45% registro no SCNES dos estabelecimentos de saúde que 

ofertam as PIC. O Relatório de monitoramento nacional de prática integrativas e complementares 

aponta que em 2017, 2018 e 2019 foram registrado oferta de PIC por respectivamente: 776, 802 e 887 

estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2020).  

Em SC, 258 estabelecimentos de saúde ofertam acupuntura, 25 antroposofia aplicado à saúde, 9 

aromaterapia, 13 ayruveda, 84 fitoterapia, 48 homeopatia, 15 imposição de mãos, 260 outras práticas 

da medicina tradicional chinesa, 1 ozonioterapia, 237 práticas corpo-mente, 29 práticas manuais, 19 

psicodinâmicas, 21 termalismo. Essas ações estão presentes também nos polos de Academia da Saúde 

catarinense.  

EDUCAÇÃO PERMANENTE ON LINE EM PICS POR MEIO DO TELESSAUDE SC  

As ações educativas em PIC foram realizadas por meio da parceria entre Diretoria de Atenção Primária 

à Saúde, Núcleo Telessaúde SC e Horto Didático do Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Santa Catarina para qualificação dos profissionais em PICs nos municípios catarinenses. Entre 2016 a 

2018, ações educativas ocorram por meio de teleconsultorias (síncronas e assíncronas), fóruns de 

discussão, reuniões de matriciamento, webpalestras (figura 1) e segunda opinião formativa (quadro 2), 

totalizando a participação de 4.350 participantes.  

Figura 1. Percentual de participação dos profissionais nos serviços do Núcleo do Telessaúde sobre PIC, 

2016-2018 

 

151



 

 

Estratégias De Educação Permanente On line Em Práticas Integrativas E Complementares Na Primária Em Saúde No Estado De 

Santa Catarina 

                                                                                                   4 

A teleconsultoria síncrona ganhou destaque entre os profissionais devido sua flexibilidade de datas, 

horário e escolha de temas de acordo com a realidade local (figura 2). Elas também foram realizadas 

na forma assíncrona para orientar planos de trabalho para implantação de PICs na atenção primária 

em saúde.  

Figura 2. Teleconsultorias sobre estudo de plantas medicinais com profissionais da atenção básica 

 

Fonte: Gouveia et al. (2016). 

O tema com maior demanda foi o estudo de plantas medicinais (reconhecimento de espécies com 

mesmo nome científico, organização de hortas, evidências científicas para uso clínico e ações 

educativas) e auriculoterapia (figura 3).  

Figura 3 – Principais temas abordados nas Teleconsultorias do Telessaúde SC sobre práticas integrativas 

e complementares 
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No ano de 2016 e 2017, foram publicados relatos de experiência na Revista Catarinense de Saúde da 

Família(https://www.saude.sc.gov.br/?option=com_content&view=article&id=5438&Itemid=692) 

que abordaram o processo de inserção de PICs nas unidades básicas de saúde, contando com os 

serviços prestado pelo Telessaude SC (quadro 2). Também, percebeu-se o crescimento de publicações 

na área de práticas integrativas nesta revista. 

Quadro 2. Relatos de experiências sobre inserção das PIC com apoio do Núcleo Telessaúde SC sobre 

PIC, 2016-2019 

 

As perguntas/respostas de segunda opinião formativa (SOF) relacionadas as PIC, elaboradas pelo 

Núcleo do Telessaúde SC e publicadas entre 2014 e 2019 no site da Biblioteca Virtual em Saúde, 

também contribuíram para a educação permanente dos profissionais da atenção básica (quadro 3).  
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Quadro 3. Segunda opinião formativa do Núcleo Telessaúde SC sobre PIC, 2016-2019 
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As webpalestras e fóruns de discussão também foram amplamente visualizados e fornecem elementos 

que despertam o interesse dos profissionais sobre o que são as PICs, como elas podem ser inseridas e 

ou operacionalizadas na atenção primária em saúde. Os profissionais, também, puderam acompanhar 

essas estratégias de educação permanente por meio do Facebook e pelo canal do YouTube do 

Telessaúde SC, ambos abertos para consulta a nível nacional. (quadro 4). 

Quadro 4 – Playlist do Núcleo de Telessaúde SC sobre práticas integrativas e complementares 

 

A participação dos médicos foi crescente ao longo dos anos. Percebeu-se um interesse crescente pelo 

tema, nos últimos anos, por parte dos profissionais e gestores.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A inclusão das PIC no SUS pode ser considerada uma estratégia no manejo da medicalização e no 

desenvolvimento da universalidade, equidade e integralidade, para a construção de um SUS prudente 

e para um cuidado à saúde decente (TESSER; BARROS, 2008). 

O apoio por meio dos recursos tecnológicos de comunicação e de educação permanente em saúde à 

distância do Telessaúde SC contribuiu para sensibilização, superação obstáculos e viabilização da 

implantação de práticas integrativas e complementares em diferentes municípios catarinenses.  
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A estratégia de educação permanente adotada pelo Estado de SC foi uma medida promissora que pode 

ser fortalecida e estimulada pelos gestores municipais para proporcionar qualificação e segurança dos 

profissionais para inserção de novas opções terapêuticas inovadoras e humanizadas. 
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Resumo: O temor pelo ator cirúrgico não é contemporâneo, na realidade vem percorrendo a história. 

Medo, ansiedade, angústia e estresse são sentimentos corriqueiramente encontrados no centro 

cirúrgico (TUBINO; ALVES, 2009). Como profissional assistencialista e gerenciador, o enfermeiro, neste 

contexto, é apontado como um elo entre o ser e o meio que o cerca, prestando-lhe cuidados diretos e 

indiretos (NASCIMENTO et al., 2014). Stefanelli e Carvalho, (2012), afirmam que tais cuidados devem 

ser fundamentados nos elementos da comunicação, versando que esta deve ser priorizada pelos 

enfermeiros tanto quanto as técnicas e procedimentos realizados, uma vez que, somente desta forma 

será possível ofertar um cuidado seguro, humano e completo ao paciente. Assim, objetiva-se descrever 

os achados da literatura científica nacional acerca da relevância da comunicação do enfermeiro junto 

a pacientes no período pré-operatório. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão narrativa da 

literatura. Para embasar a pesquisa, foram coletados dados na Biblioteca Virtual SCIELO (Scientific 

Eletronic Library Online) e base de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde), no período de setembro de 2017 a abril de 2018, utilizando como descritores: 

“enfermagem” AND “comunicação” AND “pré-operatório”. Da amostra selecionada, constata-se uma 

grande variedade na metodologia escolhida para abordar a temática. No concernente a relevância da 

comunicação dentro da assistência pré-operatória, todas as publicações ressaltam-na como um 

instrumento fundamental e indispensável na qualificação do cuidar, neste cenário, Nakata e silva 2005, 

expõem que o ato comunicativo não contribui apenas para um adequado preparo psicológico e 

emocional do ser assistido, mas, enriquece a todos envolvidos no processo, uma vez que comunicar-

se é premissa intrínseca da natureza humana desde os primórdios. Para tanto, o enfermeiro deve 

revelar-se pronto a ofertar um preparo cirúrgico circundado pelo envolvimento do paciente no seu 

próprio cuidado, o que só ocorrerá por meio da comunicação eficaz (CHISTOFÓRO; CARVALHO, 2009). 

Ao abrir a discussão sobre a complexidade cirúrgica, os autores corroboram entre si, Alegando que o 

ato cirúrgico causa no ser inúmeros sentimentos, reiterando ainda que inegavelmente o período pré-

operatório é crucial e influenciador. Pôde-se inferir, portanto, que o período pré-operatório é carreado 

por inúmeros sentimentos que podem interferir em todo o perioperatório. Assim o paciente deve ter 

uma assistência pré-cirúrgica humanizada, segura e integral que o prepare não só fisicamente, mas sim 

biopsicossocialmente, por meio de um processo comunicativo eficaz, o que leva o enfermeiro a uma 

reflexão crítica sobre os cuidados que tem prestado ao indivíduo submetido a cirurgia. Será que 

realmente o enfermeiro tem associado a práxis ao vínculo comunicativo?  

Descritores: Comunicação; Enfermagem; Pré-operatório. 
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INTRODUÇÃO  

Os procedimentos cirúrgicos carreiam a responsabilidade de lidar com a profunda intimidade do ser 

humano, que muitas vezes encontra-se em seu estado mais delicado, o desequilíbrio no processo 

saúde-doença. Atender a demandas tão específicas e individualizadas por vezes pode ser interpretado 

pelo paciente como uma invasão que embora seja necessária, resulta em uma condição de temor 

(ÁVILA et al., 2012; MELCHIOR, 2017).  

As angústias apresentadas pelos pacientes são explicadas pelo estado no qual se encontram, o 

adoecimento, e pelo desconhecimento da unidade na qual irá ocorrer as intervenções, o centro 

cirúrgico, este é uma área fechada, não exposta à visão geral, além de apresentar inúmeras normas 

que são comuns aos profissionais, mas incógnito aos pacientes (ROCHA; IVO, 2015).  

O termo “Cirurgia” é advindo do vocábulo latim chirurgia, este é derivado de duas palavras gregas: 

cheiros que significa mãos e ergon que se traduz em  trabalho. Destarte, cirurgia pode ser caracterizada 

como um procedimento que reúne um agrupamento de técnicas executadas manualmente ou por 

intermédio de instrumentais, compreendendo ou não a diérese de órgãos, tecidos e/ou estruturas 

(POSSARI, 2011).  

O ato operatório pode ser praticado com finalidades diversas, quais sejam: curativas, corretivas, 

estéticas e/ou para reabilitação e somente pode ser executado por profissional capacitado para tal, o 

cirurgião (POSSARI, 2011). Relatos históricos apontam que os primeiros atos cirúrgicos eram 

enfrentados como o último método a ser realizado na tentativa de sanar o agravo ou mesmo de manter 

a vida (MATTOX, 2015).  

Tais receios se davam pelo alto índice de fracassos que resultavam desses procedimentos, uma vez que 

os meios e métodos utilizados levavam a um grande desequilíbrio homeostático. Não havia 

conhecimento sobre anestesias, hemostasias e metodologias que facilitassem a cicatrização, 

comumente, muitos se quer resistiam ao procedimento e aqueles que sobreviviam findavam em suma 

maioria adquirindo infecções; poucos indivíduos obtinham o reestabelecimento de suas funções vitais 

(SANTOS; KEMP, 2011; TUBINO; ALVES, 2009).  

É inegável, porém, que grandiosos avanços têm ocorrido nas últimas décadas, citando-se como marco 

a influência de Edwin Smith que revolucionara a medicina com descobertas sobre o tratamento de 

feridas operatórias (TUBINO; ALVES, 2009).  
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Entretanto, o temor pelos atos cirúrgicos perdurou a história, sendo muitas vezes encarado como um 

procedimento assustador, causando ansiedade, stress e medo (TUBINO; ALVES, 2009). Nesse contexto, 

a enfermagem ganha espaço na prestação de cuidados pré-operatórios, dedicando-se não somente as 

ações burocráticas, mas aos cuidados junto ao paciente, percebe-se, portanto, o enfermeiro como um 

elo entre o ser e o meio que o cerca (NASCIMENTO et al., 2014).  

Stefanelli e Carvalho, (2012), afirmam que tais cuidados devem ser fundamentados nos elementos da 

comunicação, esta faz parte da própria ciência de enfermagem, é intrínseca às bases da profissão, 

sendo a âncora para o desenrolar de todo o processo de enfermagem.  

Os autores versam sobre a comunicação na enfermagem, expondo que esta deve ser priorizada pelos 

enfermeiros tanto quanto as técnicas e procedimentos realizados, uma vez que, somente desta forma 

será possível ofertar um cuidado seguro, humano e completo ao paciente.  

Ora, é indiscutível que se o cliente é inserido em seu próprio cuidado, sendo informado sobre tudo 

que está ou irá ser executado, ofertando-lhe o poder de escolha dentro do tratamento recomendado, 

este indivíduo manter-se-á perceptivelmente mais tranquilo e confiante, o que auxiliará em seu 

processo de recuperação.  

Esse processo de comunicação é essencial em todo o período perioperatório, mas é primordial no pré-

operatório, uma vez que este é marcado por grande apreensão, nesta fase a excelência do cuidar do 

enfermeiro pode transformar o prognóstico negativo que o paciente apresenta (SAMPAIO et al., 2013).  

É por meio da comunicação que o enfermeiro conseguirá entender os anseios, dificuldades e 

preocupações apresentadas pelo cliente e por sua família, envolvendo-os no próprio cuidado, o que 

resultará em um ato cirúrgico mais tranquilo e um pós-operatório com chances reduzidas de 

complicações. É também utilizando esta metodologia que o profissional desvenda e envolve-se  na 

cultura do ser assistido, podendo perceber quais valores são atribuídos para o processo saúde-doença 

e a disposição para a autoajuda, conseguindo intervir em diagnósticos negativos (MESQUITA; BRESSAN; 

CHAVES, 2013).  

Utilizando métodos adequados de comunicação o profissional consegue ofertar não somente um 

cuidado mais tranquilo, mas também averiguar quais fatores podem intervir negativamente no 

procedimento, como a existência de morbidades, histórico prévio de intercorrências em outros atos 

cirúrgicos, presença de processos alérgicos ALVES, 2010; MESQUITA; BRESSAN; CHAVES, 2013).  
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Outrossim, o estabelecimento de vínculo comunicativo permite que a equipe multiprofissional se 

empodere sobre o estado biopsicossocial do indivíduo, possibilitando observar se o paciente apresenta 

todas as condições possíveis para a realização do procedimento, garantindo assim a segurança do 

cliente e reduzindo os riscos de eventualidades (ALVES, 2010; MESQUITA; BRESSAN; CHAVES, 2013).  

Para Mazzi e Tonhom (2014), o real problema é que inúmeras vezes essa comunicação é esquecida e a 

assistência torna-se mecanizada, voltando-se a assistência somente para o preparo físico e deixando o 

indivíduo a parte do seu próprio cuidado, o que gera consequências negativas no intraoperatório, uma 

vez que o paciente inicia o procedimento sem estar preparado, e na recuperação, pois não há o 

conhecimento sobre o que se pode fazer, quais meios e como proceder para facilitar tal processo.  

Os autores afirmam ainda que o acompanhamento pré-operatório de enfermagem qualifica a 

assistência e colabora com a própria exérese, ou seja, tem importância sobre o próprio ato cirúrgico 

(MAZZI; TONHOM, 2014). Assim, a pesquisa em questão encontra justificativa embasada em uma 

vivência, na qual se percebeu a dificuldade que os profissionais apresentam no repasse de informações 

de forma esclarecedora.  

Ademais nas indagações expostas por pacientes mediante um processo cirúrgico. O estudo encontra-

se de mesmo modo alicerçado na percepção da importância da utilização da metodologia da 

comunicação na assistência de enfermagem no período pré-operatório e seus resultados nos demais 

períodos.  

OBJETIVO  

 Descrever os achados da literatura científica nacional acerca da relevância da comunicação do 

enfermeiro junto a pacientes no período pré-operatório.  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão narrativa da literatura. Gil (1999) apresenta a pesquisa 

descritiva como uma metodologia que dedica-se a explanação pormenorizada de características 

relativas a uma determinada população ou a fenômenos pertinentes. No concernente a revisão 

narrativa, esta pode ser entendida como um método utilizado para explicar indagações específicas 

levantadas pelo pesquisador, sem estabelecer critérios rígidos de inclusão ou exclusão de publicações, 

o quer permite que o autor do estudo “passeie” com liberdade entre autores que versam sobre a 

temática (CORDEIRO et al., 2007). 
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Realizaram-se buscas na Biblioteca Virtual SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e base de dados 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), no período de setembro de 

2017 a abril de 2018, objetivando encontrar resposta para a pergunta norteadora da presente revisão, 

qual seja: “Qual a relevância da comunicação do enfermeiro com pacientes no período pré-

operatório?” 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os descritores “comunicação” AND 

“enfermagem” AND “pré-operatório”, constantes no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). Os 

critérios de inclusão elencados foram: documentos do tipo artigo científico, indexados nas bases de 

dados eleitas para o estudo, com texto completo gratuitamente disponível para download, no idioma 

português. Excluíram-se publicações e documentos com teor repetido, e que não respondiam á 

questão norteadora da investigação. 

Fluxograma 1 – Seleção da amostra utilizada para embasar a revisão narrativa da literatura 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As buscas nas bases de pesquisa apontaram que há uma abundante produção científica sobre os 

diversos objetos de estudo que envolvem o processo cirúrgico. Igualmente, ver-se que o período pré-

operatório é privilegiado nas produções multiprofissionais e tal padrão não difere dentro da 

enfermagem que apresenta estudos relevantes e investigações grandiosas explorando métodos e 

técnicas para qualificação do preparo do paciente. 

Neste contexto, a figura do enfermeiro desponta fortemente, sendo evidenciada como fundamental 

tanto na organização da instrumentação e do ambiente cirúrgico, quanto principalmente, na 

preparação psicológica, social e física do paciente. O que se observa, porém, são vastas publicações 

com foco generalista que circundam o preenchimento de instrumentos padronizados e muitas vezes 

“robotizados” ou rodeiam sempre o cumprimento de rotinas. 

Ao indagar ou trilhar o caminho da comunicação como um instrumento qualificador de todo o 

perioperatório, percebe-se, uma redução drástica no número de conteúdo produzido. Na realidade, o 

processo comunicativo está fortemente inserido nas outras interfaces da saúde, mas brandamente 

explorado na busca de aprimoramento e mestria seja no pré, intra ou pós cirurgia. 

Exponha-se então, em uma discrepante comparação, que a quantidade de trabalhos findados 

cotidianamente sobre todo o entorno cirúrgico, é numeroso, como as vozes de uma orquestra. 

Enquanto que a comunicação é abordada potencialmente em todos os outros contextos do processo 

saúde-doença, há de se citar: a saúde coletiva ou ainda, a promoção de bem-estar psicológico, o que 

pode ser comparado ao instrumental da arte citada. 

Todavia, projetos científicos que investigam a utilização desta comunicação no preparo do paciente 

frente a condição operatória, são produzidos em uma velocidade extremamente reduzida, o que 

contradiz totalmente a importância de tal metodologia dentro deste cenário, uma vez que os poucos 

estudos encontrados, tratam a comunicação realizada pelo enfermeiro no período pré-operatório 

como um mecanismo com poder influenciador sobre o ser, a equipe e o processo de prestação de 

cuidados. 

Tais evidências revelam a capacidade que as técnicas comunicativas possuem, inclusive de transformar 

quadros negativos, aumentando os benefícios e melhorando a recuperação do paciente, ou seja, seria 

como um maestro, este é apenas um, mas detém a responsabilidade de conduzir diversos 

componentes, como as vozes e o instrumental, e caso utilize adequadamente o seu conhecimento 

alcançará um resultado brilhante. 
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O quadro a seguir discrimina a relação de artigos da amostra, os títulos, autores, ano de publicação, 

objetivos da pesquisa, tipo de estudo e principais conclusões acerca das orientações pré-operatórias 

de enfermagem. 

Quadro1- Amostra selecionada para a revisão narrativa da literatura 
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A amostra selecionada revela claramente que há uma diversidade na metodologia utilizada para versar 

sobre a temática central, qual seja, a comunicação pré-operatória como um instrumento que ao ser 

somado a atuação do enfermeiro qualifica o processo cirúrgico. Desta forma, têm-se quatro estudos 

descritivos, um projeto de intervenção, uma revisão integrativa da literatura, uma pesquisa 

exploratória e um ensaio randomizado. 

No concernente a abordagem, ver-se uma leve sobreposição na utilização da metodologia qualitativa 

em detrimento da quantitativa. Por sua vez, os objetivos traçados nos estudos, permeiam desde uma 

relação periférica até aqueles que diretamente tratam sobre a comunicação de enfermagem no pré-

operatório. Salienta-se, portanto a revisão integrativa de KRUSE et al. 2012, que tem como cunho 

central conhecer a opinião dos pacientes cirúrgicos sobre a orientação pré-operatória que receberam 

das enfermeiras. 

A autora logo ao iniciar seus argumentos expõe que cada paciente pode adotar diferentes significações 

ao ser submetido ao ato operatório. Ávila et al. 

2012, expressa que o preparo para a cirurgia se inicia bem antes da internação, na realidade é 

necessário a formação de um elo de confiança entre a equipe e o paciente. Tal afirmação se dar pelo 
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fato de que o corte operatório não é apenas físico, mas envolve todo o ser, e por que não alegar que 

as experiências vivenciadas em um centro cirúrgico vão de encontro as inúmeras interfaces do “eu”. 

Não se pode deixar de citar as especificidades de cada ato, algumas cirurgias conduzem o paciente a 

um processo prolongado de adaptação, haja vista, desestruturar sua vida socioeconômica, o que 

desequilibra não apenas o próprio indivíduo, mas a família e contexto ao redor e tal desarranjo inicia-

se ainda no pré-operatório, pois é neste, que as informações sobre o ato cirúrgico em sua completude 

são repassadas (SANTOS; HENCKMEIER; BENEDET, 2011). 

Neste contexto, Gomes et al., 2013, reitera a explanação trazida, ao tratar a cirurgia como um trauma 

que só se difere por ter finalidades terapêuticas. Ademais, há ainda uma certa “magia” entorno do 

centro cirúrgico, isto é justificado pela elevada segregação deste setor do complexo hospitalar, o 

desconhecimento sobre as técnicas executadas, os pacientes que são atendidos e os profissionais que 

em geral não se expõem em outras áreas, geram tanto admiração e curiosidade, como também medo, 

angustia e ansiedade (ALMEIDA; SOUZA; AZZOLIN, 2013). 

É inegável que estes sentimentos rondam todos os períodos operatórios, mas a espera por algo que 

em suma maioria nunca se viu ou participou, além da experiência vivenciada, ouvindo profissionais 

falando sobre o que irá ocorrer com seu corpo em uma linguagem tão rebuscada e ser submetido a 

um preparo tão rigoroso, sem dúvidas eleva bruscamente a tensão no pré-operatório (MESQUITA; 

BRESSAN; CHAVES, 2013). 

Estudos realizados apontaram que 80% dos pacientes que seriam submetidos ao ato cirúrgico, foram 

acometidos por ansiedade no período pré-operatório (ASSIS et al. 2014). Júnior et al. 2012, em seu 

levantamento bibliográfico, apontou que a sensação antecipada de dor ou desconforto, o tempo de 

espera pela realização do procedimento, a segregação familiar somada a sensação de abandono, a 

preocupação com redução ou perca da autonomia e o pavor pela possibilidade de morte são as causas 

basilares para o desenvolvimento do quadro de ansiedade que por vezes pode transformar-se em 

pânico ou síndromes mais complexas. 

O enfrentamento a um momento tão singular e diga-se, inesperado na maior parte dos casos, deixa o 

indivíduo vulnerável e dependente, desenvolvendo stress excessivo relacionado a um conflito 

psicológico decorrente da desinformação sobre o ambiente cirúrgico (SAMPAIO et al. 2013). O que se 

pode observar é que sete das oito publicações selecionadas apontam a ansiedade como a principal 

problemática enfrentada no pré-operatório, seguida por medo citados em 6 publicações e estresse 

presente em cinco das oito literaturas escolhidas. 
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No concernente a comunicação, embora todos os artigos selecionados versem sobre a utilização desta 

como metodologia qualificadora nos cuidados pré-operatórios, apenas três centram-se 

completamente nas orientações fornecidas ao cliente antes da exérese propriamente dita. 

Evidenciando os benefícios e os principais desafios encontrados para o estabelecimento do vínculo 

comunicativo entre profissional-paciente. 

O ato comunicativo não contribui apenas para um adequado preparo psicológico e emocional do ser 

assistido, mas, enriquece a todos envolvidos no processo, uma vez que comunicar-se é premissa 

intrínseca da natureza humana desde os primórdios. Desta forma, os profissionais também adquirem 

bases fortalecidas ao transmitir conhecimento e ouvir as demandas, pois prestará um atendimento 

fincado no empoderamento do histórico familiar e pessoal do ser, situações de riscos sociais e/ou 

psicológicos, estratégias que se adequam a realidade específica em questão e quais potenciais 

problemáticas evidenciam a necessidade de atenção intensificada (SILVA; NAKATA, 2005). 

Nesta perspectiva, Chistóforo e Carvalho (2009), em sua pesquisa, pág. 18, referem: 

“A orientação é uma forma de esclarecer as dúvidas que a intervenção 
cirúrgica provoca e o enfermeiro é um profissional que, além  de 
preparado para realiza-la, é obrigado legal e moralmente a fazê-la, 
preparando o paciente quanto a cirurgia a ser realizada e aos cuidados 
pré e pós procedimento, aos riscos e benefícios em linguagem acessível.” 

A relevância da comunicação do enfermeiro com o paciente cirúrgico no pré-operatório é fortemente 

pontuada no discurso de Mafetoni, Higa e Bellini (2011), quando elegem a figura do enfermeiro como 

um elo entre a carga trazida pelo doente e a equipe cirúrgica, alegando então, que somente por meio 

da formação de vínculo comunicativo, o enfermeiro pode inteirar-se fidedignamente sobre os 

significados que a hospitalização, a segregação sócio-familiar e o desequilíbrio no “padrão saúde” que 

o ser e seus laços pessoais próximos elencam. 

A cruel realidade é que as densas montanhas de impressos e a padronização da rotina diária, 

distanciam o profissional de uma assistência individualizada, por vezes fazendo-o esquecer das 

particularidades de cada ser humano (MAFETONI; HIGA E BELLINI, 2011). Estudos demonstram que no 

ambiente cirúrgico, embora seja comum a atuação no auxílio ao transporte, na realização do check list 

sobre tempo de jejum necessário respeitado ou ainda, retirada de adornos e preparo físico do 

paciente, 70, 5% de tais procedimentos são executados sem nenhuma orientação prévia 

(CHISTÓFORO; CARVALHO, 2009). 
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Em um hospital universitário, após a investigação sobre a problemática que resultou no cancelamento 

em sequência de 60 cirurgias, mapeou-se que 11 pacientes não compareceram porque se quer sabiam 

a data da cirurgia, haja vista nenhum profissional ter estabelecido contato para orienta-lo (ÁVILA; 

GONÇALVES; MOYSES, 2012). Este quadro de descaso é justificado por muitos profissionais pela 

elevada complexidade e aumento das atribuições diárias na carreira do enfermeiro cirúrgico (MAZZI; 

TONHOM, 2014). 

A busca constante das unidades hospitalares em melhorar e tornar a assistência cirúrgica mais segura, 

tem tornado a atuação do enfermeiro cada vez mais burocrática, levando-o a permanecer a maior 

parte de seu plantão na resolução de questões administrativas, tendo ainda que gerenciar a equipe, 

dirimir conflitos internos e alcançar metas de sucesso previamente estabelecidas, elevando o paciente 

a condição de “mais um número contabilizado na planilha de procedimentos executados com sucesso 

ou na de exéreses que fracassaram” (PEREIRA et al., 2013; JÚNIOR; MORAES; MARQUES NETO, 2012). 

Tal alegação não vem expor as medidas estabelecidas como barreiras minimizadoras de danos e 

agravos, como um ponto negativo, porém é necessário que o enfermeiro saiba associar de forma tão 

magnifica tanto a prática e a burocracia, quanto o processo de humanização e de assistência integral 

(MAZZI; TONHOM, 2014). Neste contexto, o estabelecimento de uma comunicação adequada deve ser 

vislumbrada como um trunfo a mais no momento da visita pré-operatória de enfermagem (ALMEIDA; 

SOUZA; AZZOLIN, 2013). 

Silva e Nakata (2005), pontuam que a instituição do vínculo comunicativo entre paciente-enfermeiro é 

prejudicado pela falta de habilidade que este profissional apresenta em suma maioria das vezes em 

ouvir, ver e sentir e ainda em compreender a mensagem recebida. Sobre isso, Mafetoni, Higa e Bellini 

(2011), abordam que para exercer a comunicação de modo efetivo e resolutivo, se faz necessário que 

o enfermeiro abandone sua “zona de conforto”. 

Transporte o seu olhar para uma visão mais holística e retire o foco do simples fazer para o escutar, 

compreender, observar, pontuar as necessidades para só depois estabelecer seu plano de ação. Para 

tanto é fundamental entender que escutar e ouvir se diferem grandiosamente, pois enquanto este se 

refere apenas ao fato de ceder seu aparelho auditivo, aquele está relacionado com o silêncio (escuta 

ativa e qualificada) e gestos expressados (mostrar-se pronto e presente) (MAFETONI; HIGA E BELLINI, 

2011). 
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Assim, da amostra escolhida, 6 artigos referenciam o enfermeiro como figura central e indispensável 

no preparo do paciente cirúrgico, sendo que os demais também citam o enfermeiro como parte 

fundamental nesse processo, confirmando tal informação tem-se as considerações finais adotadas por 

Alves et al. (2010), ao falar: “Constatou-se, portanto, que a mulher ao vivenciar o pré-operatório da 

mastectomia deve ser apoiada pela equipe multidisciplinar e pela (o) enfermeira (o) [...]”. 

Nota-se a relevância atribuída ao profissional enfermeiro, não por ser menor ou maior que o restante 

da equipe multidisciplinar, haja vista, todos possuírem funções essenciais para uma assistência 

completa, porém é reconhecido que a enfermagem se coloca como a classe que permanece com o 

paciente o maior período de seu tratamento, o que revela a necessidade de aprimoramento, 

principalmente do enfermeiro, em técnicas adequadas de comunicação, buscando proporcionar 

conforto não somente físico, mas psíquico, social e emocional. 

Todos os resultados, portanto, apontam que a presença do enfermeiro, quando junto ao preparo do 

paciente cirúrgico utilizando de metodologias adequadas de comunicação gera benefícios grandiosos 

em todo o perioperatório. Há uma ressalva feita por Assis et al. (2014), que ao realizar uma pesquisa 

concluiu que os pacientes acolhidos por enfermeiros não demonstraram redução significante da 

ansiedade quando comparados ao acolhimento realizado pela família. 

Este fato é justificado pelo próprio autor que atribui o resultado ao despreparo dos profissionais 

participantes e evidencia que a comunicação realizada de qualquer forma não traz nenhuma relevância 

para o quadro clínico do ser, na realidade pode dificultar o preparo cirúrgico, levando o paciente a 

sofrer aumento da carga de ansiedade, medo e stress. Deve-se compreender que as orientações 

repassadas devem seguir um planejamento voltado para a individualidade de cada paciente (ASSIS et 

al., 2014). 

Alves et al. (2010), expressa que o compartilhar de sentimentos, a exposição de pensamentos e a 

abertura para a discussão são extremamente importantes no pré-operatório, possuindo capacidade 

inclusive de fortalecer o sistema imunológico, ativando-o e aumentando seu funcionamento. Rocha e 

Ivo (2015) reiteram afirmando que a escassez de informação associada ao precário nível de 

conhecimento do doente que irá ser operado, são as bases para o caos emocional. 

As publicações utilizadas para embasar a pesquisa demonstraram claramente que a utilização de um 

processo comunicativo simples, claro e adequado a cada especificidade dos pacientes reduz a 

ansiedade, o estresse, o medo e auxilia na recuperação pós-cirúrgica, uma vez que a participação do 
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paciente no seu próprio processo de cura foi apontado como benéfico, reduzindo as chances de 

alteração nos SSVV e aumentando o potencial de controle emocional, o que também melhora o 

enfrentamento a dor pós-cirúrgica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a busca na literatura nacional, objetivando encontrar embasamento científico que respondesse 

à pergunta norteadora desta pesquisa, observou-se que a comunicação pode ser compreendida como 

um instrumento qualificador da assistência pré-operatória, não somente de enfermagem, mas sim de 

toda a equipe. Se reconhece, porém, que como “linha de frente”, o enfermeiro deve fixar em suas 

bases de atuação o hábito de esforçar-se por estabelecer uma comunicação eficaz. 

Neste contexto é perceptível que simplesmente iniciar uma “conversa” ou tecer orientações ao 

paciente não expressa que o processo comunicativo fora estabelecido com qualidade ou ainda que 

este gerará bons resultados no conforto emocional e social do ser e de seus familiares. A exposição das 

publicações selecionadas, claramente evidencia que comunicar-se vai além de tais coisas, na realidade 

é importante que o profissional se aperfeiçoe e busque estratégias de comunicação que se adequem 

às particularidades de cada cenário. 

Há de se ressaltar que todas as publicações selecionadas apontaram tanto a comunicação como algo 

indispensável para a garantia de uma assistência qualificada, assim como evidenciaram a figura do 

enfermeiro como profissional fundamental na prestação de tais cuidados, todavia, os autores por vezes 

frisaram que em suma maioria a comunicação estabelecida entre profissional e paciente não gera 

alterações significantes no quadro de ansiedade, medo, estresse ou outros sentimentos negativos, isso 

porque em geral este profissional possui pouca habilidade em estabelecer um processo comunicativo 

eficaz, não traçando estratégias adequadas e individualizadas. 

Vê-se, que não adianta somente atentar-se para as condutas que devem ser tomadas para cada ato 

operatório, é necessário, uma reflexão crítica e sistêmica que volte o olhar ao ser, suas vontades, 

culturas, como gosta de iniciar o processo comunicativo, respeitando o tempo de cada indivíduo. 

Outrossim, para que a comunicação seja eficaz é necessário garantir que não está sendo realizada 

apenas uma orientação mecanizada, mas que o cliente está conseguindo compreender e envolver-se 

nas condutas tomadas, participando do seu próprio cuidar. 

Conjuntamente percebeu-se que o estabelecimento do vínculo comunicativo quando feito de modo 

isolado, ou seja, somente entre profissional-paciente, não surge resultados tão benéficos quanto 
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aqueles onde há participação dos familiares. Conclui-se, então que o processo comunicativo somente 

ocorre com o envolvimento de todos os “atores” envolvidos. 

 

  

174



 

 

Utilização Da Comunicação Na Assistência De Enfermagem Prestada Ao Paciente No Período Pré-Operatório: Revisão Narrativa 

                                                                                                   16 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, S. M.; SOUZA, E. N.; AZOLIN, K. O. Efeito da orientação pré-operatória por grupo 
multiprofissional na ansiedade de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Revista de Enfermagem da 
Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, v. 3, n. 3, p. 402-404, set/dez. 2013. 

ALVES, P. C. et al. Conhecimento e expectativas de mulheres no pré-operatório da mastectomia. Revista 
escola de enfermagem da Universidade São Paulo, São Paulo, v. 44, n.4, p. 989-993, mar-mar. 
2009/2010. 

ASSIS, C. C. et al. Acolhimento e sintomas de ansiedade em pacientes 

no pré-operatório de cirurgia cardíaca. Revista Brasileira de Enfermagem, São Paulo, v. 67, n. 3, p. 401-
405. 2014. 

ÁVILA, M. A. G. et al. Cancelamento de cirurgias: uma revisão Integrativa da literatura. Revista da 
Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 39-47, abr/jun. 2012. 

CORDEIRO, Alexander Magno et al. Revisão sistemática: uma revisão narrativa. Revista Colégio 
Brasileiro Cirurgiões, v. 34, n. 6, p. 428-431, 2007. 

CHISTÓFORO, B. E. B.; CARVALHO, D. S. Cuidados de enfermagem realizados ao paciente cirúrgico no 
pré-operatório. Revista da escola de enfermagem da universidade de São Paulo, São Paulo, v. 43, n. 1, 
p. 14-22, mai/jun. 2009. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

GOMES, J. R. A. A. et al. A prática do enfermeiro como instrumentador cirúrgico. Revista SOBECC, São 
Paulo, v. 18, n. 1, p. 55-57, jan./mar. 2013. 

JÚNIOR, A. L. C. et al. Preparação psicológica de pacientes submetidos 

a procedimentos cirúrgicos. Estudos de psicologia, Campinas, v. 29, n. 2, p. 271-74, abri/jun. 2012. 

JÚNIOR, N. J. O.; MORAES, C. S.; NETO, M. S. Humanização no centro cirúrgico: A percepção do Técnico 
de enfermagem. Revista da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico, São Paulo, v. 17, 
n. 3, jul/set. 2012. 

MAFETONI, R. R.; HIGA, R.; BELLINI, N. R. Comunicação enfermeiro-paciente no pré-operatório: revisão 
integrativa. Revista da rede de enfermagem do nordeste, v. 12, n. 4, p. 859- 865, out/dez. 2011. 

MATTOX, K. L. et al. Sabiston Tratado de Cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna. 19ª 
ed.,p. 65-71. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

MAZZI, N. R.; TONHOM, S. F. R. Visita pré-operatória de enfermagem: validação de um instrumento. 
Revista eletrônica acervo saúde, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 638-645, jan/mai. 2014. 

MELCHIOR, L. M. R. Ansiedade pré-operatória em pacientes cirúrgicos hospitalizados de Goiânia-Go. 
Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 
Goiás. Goiânia. 2017. 

175



 

 

Utilização Da Comunicação Na Assistência De Enfermagem Prestada Ao Paciente No Período Pré-Operatório: Revisão Narrativa 

                                                                                                   17 

MESQUITA, A. C.; BRESSAN, V. R.; CHAVES, E. C. L. A relação de ajuda não-diretiva como instrumento 
para o Cuidado de enfermagem no pré-operatório: um relato de Experiência. Revista ciência cuidado 
e Saúde, Maringá, v. 12, n. 4, p. 789-796, out/dez. 2013. 

NASCIMENTO, K. T. S. et al. Cuidar integral da equipe multiprofissional: discurso de mulheres em pré-
operatório de mastectomia. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, Rio de janeiro, v. 18, n. 3, p. 
436-437, jul/set. 2014. 

PEREIRA, F. C. C. et al. Compreensão de enfermeiros de centro cirúrgico a respeito do seu processo de 
trabalho. Revista pesquisa cuidado é fundamental online, v. 5, n. 1, p. 3251-3258, jan/mar. 2013. 

POSSARI, J.F. Centro Cirúrgico: Planejamento, organização e gestão. 5ª ed., p.149-183. São Paulo: 
Látria, 2011. 

ROCHA, D. R.; IVO, O. P. Assistência de enfermagem no pré-operatório e sua influência no pós-
operatório: Uma percepção do cliente. Revista enfermagem contemporânea, Salvador, v. 4, n. 2, p. 170-
175, jul/dez. 2015. 

SAMPAIO, C. E. P.; COSTA, T. M. N.; ARAÚJO, D.; SANTORO, D. C. Mecanismos de enfrentamento 
desencadeados por pacientes em situações estressoras: cirurgia ambulatorial. Revista enfermagem 
Universidade Estadual Rio de janeiro, Rio de janeiro, v. 21, n. 4, p. 515-520, out/dez. 2013. 

SANTOS, J.; HANCKMEIER, L.; BENEDET, S. A. O impacto da orientação pré-operatória na recuperação 
do paciente cirúrgico. Enfermagem em foco, Santa Catarina, v. 2, n. 3, p. 184-187. 2011. 

SANTOS, J. S.; KEMP, R. Fundamentos básicos para a cirurgia e cuidados 

perioperatórios. Portal de Revistas, Ribeirão Preto, v. 44, n. 1, p. 2, fev. 2011. 

SILVA, W. D.; NAKATA, S. Comunicação: uma necessidade percebida no período pré-operatório de 
pacientes cirúrgicos. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 58, n. 6, p. 673-676, nov/dez. 2005. 

STEFANELLI, M.C.; CARVALHO, E.C. A comunicação nos diferentes contextos da enfermagem. 2ª ed. p. 
2-4. São Paulo: Manole Ltda. 2012. 

TUBINO, P.; ALVES, E. História da Cirurgia. Revista Medicina e Pesquisa, v. 1, n. 2, p. 1-8. 2009. 

176



Ciências da Saúde: uma abordagem pluralista

10.37423/200802414

Capítulo 15

EFICÁCIA DOS JOGOS DO WII NO TRATAMENTO 
DA DOENÇA DE PARKINSON: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA

Ayla de Sousa Universidade Euro Americana de Brasília

Elisabete Nogueira dos Santos Universidade Euro Americana de Brasília

Liana Mayara Queiroz Caland Universidade Euro Americana de Brasília

http://lattes.cnpq.br/6175434590660040
http://lattes.cnpq.br/9477437491134852


 

 

Eficácia Dos Jogos Do Wii No Tratamento Da Doença De Parkinson: Uma Revisão Sistemática 

                                                                                                   1 

Resumo: Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa que acomete 

progressivamente os neurônios dopaminérgicos da substância negra. Com a progressão dos sintomas 

motores e cognitivos na DP, podendo ter redução da amplitude de movimento, alterações na 

musculatura do tronco, diminuição no desempenho funcional, perda cognitiva, déficit de equilíbrio e 

lentificação da marcha e redução do comprimento da passada. A realidade virtual é considerada uma 

atividade lúdica que fornecem feedbacks visuais e auditivos, facilitando a adesão dos pacientes ao 

tratamento Objetivo: qualificar os efeitos terapêuticos, verificando os protocolos e jogos do Wii-fit na 

reabilitação do equilíbrio, marcha, cognição e melhora na qualidade de vida em pacientes com 

Parkinson. Métodos: Foi realizada uma busca nas principais bases de dados na literatura científica e os 

artigos selecionados foram classificados de acordo com escala PEDro. Resultados: Foram encontrados 

vinte e quatro artigos e selecionados quatros para analise, sendo discutido característica da amostra, 

descrição das sessões, efeitos da intervenção, jogos utilizados, duração da sessão, tempo de 

intervenção e analise dos resultados encontrados. Conclusão: A realidade virtual traz efeitos benéficos 

para a melhora do equilíbrio, marcha, cognição e qualidade de vida de pacientes com doença de 

parkinson. Porém, é necessária a realização de mais estudos com maior rigor metodológico e analise 

de jogos para área da saúde.  

Palavras-chave: Cognição, equilíbrio, marcha, qualidade de vida, realidade virtual, Wii Fit. 
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INTRODUÇÃO  

A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa que acomete progressivamente os 

neurônios dopaminérgicos da substância negra, que ocasiona perdas motoras e cognitivas. Os sinais 

clínicos conhecidos como tétrade parkinsoniana são: tremor de repouso, rigidez muscular, bradicinesia 

e instabilidade postural. O acometimento é unilateral inicialmente, mas se torna bilateral com a 

progressão da doença1.  

A DP é mais comum em indivíduos do sexo masculino, não diferindo entre grupos étnicos. No Brasil, a 

prevalência é estimada em 200 mil casos por ano, estimando-se cerca de 1% a 2% da população 

mundial. Geralmente seus sintomas surgem a partir da quinta década de vida, sendo a sua incidência 

proporcional ao aumento da idade2.  

Dentre os sintomas não motores estão às disfunções neuropsiquiátricas, distúrbios do sono, depressão 

e alterações cognitivas, como dificuldades de concentração, que podem afetar a qualidade de vida 

desses pacientes3. Tanto as alterações não motoras como as motoras podem aumentar o risco de 

quedas, limitando o desempenho de atividades e restringindo a participação social desses indivíduos1.  

Atualmente, o tratamento medicamentoso é o tratamento principal para atenuar os sintomas e 

aumentar o desempenho funcional dos pacientes com DP. Porém, quando utilizados por longo prazo, 

os medicamentos provocam efeitos colaterais e tendem a perder a sua eficácia4,5,6. Por outro lado a 

fisioterapia vem se mostrando muito eficaz no controle dos sintomas da doença, auxiliando na 

prevenção dos efeitos colaterais da medicação bem como na necessidade de aumento da dose da 

medicação7,8.  

A fisioterapia pode trazer inúmeros benefícios na reabilitação de pacientes com DP, tendo como 

principal objetivo minimizar ou retardar a progressão dos sintomas da tétrade parkinsoniana. Dentre 

os diversos recursos terapêuticos a realidade virtual (RV) pode ser uma técnica terapêutica benéfica 

no tratamento. É uma terapia com games considerada atividades lúdicas que fornecem feedbacks 

visuais e auditivos, facilitando a adesão dos pacientes ao tratamento9.  

A terapia com games ocorre em um ambiente multissensorial e multidimensional que requerem dos 

usuários a utilização de funções motoras e conitivas, simultanemamente, o que exige planejamento, 

atenção, integração sensorial e processamento de informações10 que podem contribuir para uma 

maior qualidade na vida diária em comparação com a reabilitação de equilíbrio com base apenas na 

estimulação motora11 tento assim um potencial de melhorar o equilíbrio e a marcha, levando à 
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diminuição de lesões relacionadas com a queda nesta população. Estas características indicam que o 

Wii Fit pode ser uma plataforma promissora para a reabilitação na DP12.  

O WII Fit tem sido utilizado como proposta terapêutica em inúmeras pesquisas e têm demonstrado 

resultados estatisticamente positivos. Visto que paciente com DP apresentam alterações cognitivas e 

motoras que podem interferir no processo de aprendizagem, dependendo da demanda solicitada, há 

uma limitação aparentemente nas pesquisas com o tipo de jogo utilizado e o tempo da sessão, de 

modo que tal seleção pode interferir na reabilitação12, 13.  

O objetivo da nossa pesquisa foi por meio de uma revisão sistemática verificar protocolos e jogos do 

wii utilizados na reabilitação do equilíbrio, marcha, cognição e qualidade de vida de pacientes com DP  

MÉTODOS  

Foi realizada uma busca sistemática de artigos nas principais bases de dados para identificar estudos 

relevantes sobre a influência da realidade virtual na reabilitação em pacientes com doença de 

Parkinson (DP). A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis 

(Medline), PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), biblioteca virtual em saúde (BVS), 

literatura Latino-Americana e do Caribe em ciências da Saúde (LILACS). Na estratégia de busca foram 

utilizados os seguintes descritores: virtual reality and Parkinson, and gait, and postural instability, and 

cognition, and game therapy and quality of life.  

A busca dos artigos inclui estudos publicados entre janeiro de 2008 a maio 2018, nos idiomas inglês e 

português, com metodologia de ensaio clínico randomizado, e que obteve como amostra indivíduos 

adultos, acometidos pela doença de Parkinson, com alteração no equilíbrio, marcha, cognição e 

qualidade de vida, que utilizaram a realidade virtual como instrumento para reabilitação. Foi utilizado 

como critério de exclusão: revisões sistemáticas, duplicações em base de dados, estudos que não 

avaliassem as alterações referentes aos critérios de inclusão, e escore menor que cinco na escala 

PEDro. 

Os artigos foram selecionados primeiramente por títulos e resumos, após avaliados e classificados a 

partir da Physiotherapy Evidence Based Database (PEDro), a mesma e utilizada para fins de descrição, 

com intuito de verificar-se a validação. Esta escala é composta por onze questões que têm como 

finalidade permitir á avaliação dos artigos, cada questão corresponde a um ponto, sendo excluída a 

primeira questão totalizada dez pontos, quanto maior número de questões respondidas melhor o 

escore. Os artigos foram avaliados por dois pesquisadores independentes treinados para aplicação da 
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escala caso houvesse discordância entre as pontuações um terceiro avaliador analisava o artigo, 

determinando a inclusão ou exclusão do mesmo. 

RESULTADOS 

 

Figura 1: Fluxograma dos procedimentos para seleção de artigos inseridos na análise final do estudo 
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Tabela 2: Síntese dos Estudos incluídos na revisão 

 

Legenda: PS:por semana,ADM:amplitude de movimento,QD:qualidade de vida,EMT:mobilidade de tronco,SOT:Sensory Integration 
ability,TUG:timed up and go test,FES-I:falls efficacy scale internationnaire,H&Y:.escala de Hoehn e Yahr 
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DISCUSSÃO  

Com a progressão dos sintomas motores e cognitivos na DP, podemos ter uma redução da amplitude 

de movimento, alterações na força e tônus da musculatura do tronco, diminuição no desempenho 

funcional, déficit de equilíbrio, lentificação da marcha, redução do comprimento da passada e perda 

da função cognitiva, sendo prejudicial para o processo de aprendizagem das demandas solicitadas, por 

isso deve-se analisar a escolha dos jogos para maior potencial terapêutico12.  

Os artigos avaliados demonstraram variações quanto a duração da intervenção, apresentando maior 

tempo de 24 sessões observado no estudo de MHATRE et al. (2013) e o menor periodo de intervenção 

de 12 sessões no estudo de LAIO et al., 2015. Verifica-se, segundo a análise estatística, que o estudo 

que realizou intenvenção por maior periodo obteve um melhor resultado no equilibrio dinâmico. 

Ainda em relação ao tempo de sessão com Wii Fit, todos os estudos 1,11,14 utilizaram 30 minutos 

com os jogos selecionados, sendo assim, pode-se considerar como base nas intervenções esse período 

de duração.  

O Wii Fit não apresenta jogos especificos para a área da saúde, apesar do crescente uso dos jogos na 

reabilitação, há uma falta de critérios para ajudar e orientar o fisioterapeuta sobre como utilizar essa 

ferramenta terapêutica. Como pode ser constatado na análise do estudo de SILVA et al. (2013) onde 

foi possível verificar a utilização de jogos que demandam dupla tarefa com foco em rotação de tronco 

e amplitude de movimento, não realizando deslocamento do centro de equilíbrio. O que difere de 

POMPEU et al. (2012), MHATRE et al. (2013) e LAIO et al. (2015) que utilizaram jogos que estimulam 

o deslocamento do centro de gravidade nos planos sagital, coronal e transversal, e equilíbrio estático, 

que é predominantemente uma demanda utilizada nas atividades de vida diária que são compostas 

por movimentos de dissociação de tronco e transferência de peso.  

A velocidade da marcha, o comprimento da passada e a estabilidade diminuem quando os pacientes 

andam e realizam outra tarefa simultaneamente podendo dobrar o risco de queda durante a 

realização de atividades de vida diária11. O estudo de LAIO et al. (2015) avalia tal demanda e aponta 

melhora significativa, que associam com a melhora do equilíbrio dinâmico e capacidade de integração 

sensorial, porém o artigo de MHATRE et al. (2013) relata melhora na marcha sem especificar tais 

características, demonstrando assim a importância de utilizar atividades associadas a dupla tarefa e 

cognição. 6  
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Os jogos selecionados devem ser adaptados com objetivo de tratamento e de acordo com a severidade 

da doença avaliada pela escala de Hoehn e Yahr, pois á um aumento nos sintomas motores e cognitivos 

dificultando a realização das demandas solicitadas, pode-se verificar nos artigos de Silva et al. (2013), 

LAIO et al. (2015) e MHATRE et al. (2013) que analisaram pacientes classificados em grau III que se 

refere a um acometimento bilateral leve a moderada com instabilidade postural associada, utilizaram 

em média três jogos, otimizando o aprendizado.  

As diretrizes de fisioterapia na DP apontam que o tratamento deve ocorrer em longo prazo devido a 

doença ser degenerativa e crônica, de acordo com POMPEU et al. (2012) tal intervenção pode ter um 

efeito adverso sobre a adesão dos pacientes ao tratamento pois os exercícios repetitivos podendo 

tornar o tratamento monótono. Assim, o Wii Fit poderia ser usado como uma ferramenta nova, sendo 

relevante associar a outros tipos de exercícios, em especial em paciente com grau III de acordo com a 

escala H&Y, a fim de otimizar a motivação, e consequentemente, a aderência, de pacientes em 

processo de reabilitação a longo prazo.  

Desta forma, o tratamento com Wii Fit proporciona a manutenção dos resultados obtidos podendo 

ser observados no estudo de POMPEU et al. (2012) que manteve os resultados por 60 dias após a 

última sessão. LAIO et al. (2015) também analisou que manteve a melhora após 30 dias, esses 

resultados sustentam a inclusão do Wii Fit no programa de exercícios terapêuticos para pacientes com 

DP.  

As limitações deste estudo, se referem à existência de poucas publicações com qualificador maior que 

quatro, classificados pela escala PEDro que possibilita validações fidedignas, havendo limitações nos 

critérios de estudos randomizados cego e grupo controle. Artigos com metodologias mais detalhadas 

e com objetivo de analisar as demandas dos jogos para área de saúde e avaliação de follow up, 

podendo ser analisado possíveis benefícios em longo prazo.  

CONCLUSÃO  

A utilização do Wii Fit como proposta terapêutica em pacientes com DP é eficaz para alguns sintomas 

motores especialmente instabilidade postural e marcha, por associar funções cognitivas e motoras. 
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Resumo: Essa escrita consiste em um relato de experiência que têm por objetivo discutir sobre o tema 

das bioidentidades, articulado com experiências de um estágio de grupos em que a GAM – Gestão 

Autônoma da Medicação – é utilizada como dispositivo que auxilia na produção de tensionamentos 

acerca da medicalização da vida. Os encontros grupais ocorreram semanalmente em um Centro de 

Atenção Psicossocial I (CAPS I) no ano de 2018, em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul (RS). 

Foi possível observar através dos encontros que o uso do guia GAM como estratégia em saúde mental, 

facilitou o acesso dos usuários participantes às questões que envolvem o processo de formação 

diagnóstica e uso de medicações. O acesso as informações contidas no guia GAM também auxiliou os 

participantes a desenvolverem uma maior autonomia e compreensão sobre as bioidentidadas que 

foram subjetivadas ao longo do tempo e através de processos sociais. Diante disto, observa-se que a 

estratégia de gestão autônoma da medicação tem muito a somar se for utilizada em contextos de 

saúde mental, pois a mesma tende a auxiliar no desenvolvimento de pessoas que tenham condições 

de saber sobre seus processos psíquicos e a melhor forma de tratá-los.  

Palavras-chave: GAM; Bioidentidades; CAPS;  
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INTRODUÇÃO 

A ascensão da psiquiatria fez com que a loucura passasse a ser definida como doença mental 

(FOUCAULT, 1975) e, com isso, o saber médico tomou posição dominante sobre os corpos dos quais 

eram estigmatizados por suas diferenças. A partir da Reforma Psiquiátrica, os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) foram introduzidos nos territórios sociais, sendo responsáveis por ofertar 

atendimentos especializados na área da saúde mental, na forma de grupos, oficinas e atendimentos 

individualizados. Dessa forma, os sujeitos que eram vistos como loucos, passaram a ser introduzidos 

de forma mais humanizada na sociedade, tendo a liberdade para transitar em suas cidades novamente, 

constituindo um ato político de desinstitucionalização da loucura (LANCETTI, 2006).  

Embora a Reforma Psiquiátrica tenha desconstruido antigas maneiras de se lidar com a questão da 

loucura, ainda existem muitos aspectos que não foram reformados. Um desses aspectos se trata do 

uso exacerbado de medicações prescritas para tratar transtornos mentais. Assim, as pessoas podem 

acabar ficando aprisionadas em diagnósticos que criam identidades patológicas ou bioidentidades 

(LIMA, 2011) das quais constituem, por vezes, as formas como os mesmos se apresentam no mundo. 

Esses diagnósticos levam ao uso de diversas medicações, pois as mesmas funcionam como um recurso 

que age rapidamente na melhora de sintomas mais graves. 

METODOLOGIA 

A composição desse trabalho se deu a partir da vivência de estágio em um CAPS I de uma cidade do 

interior do Rio Grande do Sul em que o dispositivo grupal foi ofertado uma vez por semana, para um 

grupo de usuários do serviço. Dessa forma, essa escrita consiste em um relato de experiência com um 

delineamento de pesquisa-intervenção.  

A pesquisa-intervenção “se caracteriza como uma forma de pesquisar através de intervenções 

institucionais/comunitárias, considerando imprescindíveis os processos de conhecer e fazer, entre 

pesquisar e intervir” (Kastrup, Escóssia e Passos, 2009, p. 17). É nesse sentido que se pensa esse tipo 

de pesquisa como método possível as práticas no contexto da saúde mental, pois acredita-se que o 

processo de desenvolver uma pesquisa, já se constitui como uma intervenção. Se compreende como 

intervenção qualquer modificação que ocorra no meio que está sendo pesquisado, sejam estas 

modificações psíquicas ou físicas. Essas mudanças constituem acontecimentos que se tornam 

extremamente importantes para a pesquisa e, assim, a pesquisa vai se desenrolando com o passar e o 

acontecer de cada encontro grupal.  
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Como se trata de um contexto de CAPS em que existem usuários com diversas problemáticas, sabe-se 

que os acontecimentos podem ser da ordem do imprevisível e por conta disso, pesquisas 

extremamentes lineares, com procedimentos padrões e pré-estabelecidos podem acabar podando a 

pluralidade e potência do ato de pesquisar. Dessa forma, foi escolhida a pesquisa-intervenção como 

bússola dessa escrita, pois a mesma cria seus próprios procedimentos de análise a partir da vivência 

do campo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Seguindo a linha de reflexão proposta nessa escrita, pode-se pensar em como a lógica do controle de 

corpos ainda ocorre atualmente pela via da biopolítica.  A fim de gerar capital para as instituições 

responsáveis pela produção de medicações, se vende uma ideia de cura a partir do uso de 

psicotrópicos, uma vez que essa cura prometida, muitas vezes, é apenas uma suposição de melhora. 

Esse processo pode fazer com que as pessoas passem a procurar as medicações como primeiro recurso 

terapêutico, tornando-se dependentes dos mesmos, mesmo que não apresente nenhuma melhora 

real a longo prazo. 

Segundo Lima (2011), desde 1952 se tem a primeira versão do DSM – Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais. A produção desses manuais são realizados até hoje e, em cada versão, são 

alteradas as questões que foram aprofundadas em estudos e também são adicionados novos modos 

de adoecimento. Hoje, comportamentos rotineiros passam a se enquadrar em espectros que, por sua 

vez, passam a aparecer em versões mais recentes do DSM, disseminando a patologização do cotidiano 

e a criação de novos diagnósticos.  

O diagnóstico de um sofrimento psíquico grave surge associado a uma ideia de cura, geralmente 

vendida por indústrias farmacêuticas que dispõe de vastas possibilidades de medicações para cada 

transtorno, configurando uma sociedade com tendência a se tornar entorpecida. Sobre isso, 

pressupõe-se que “a fantasia da medicalização difunde a crença de que a substância química vai livrar 

o sujeito do sofrimento o mais rapidamente possível, pois seria um tratamento rápido, indolor e que 

dispensa trabalho” (Figueirado, 2018, p. 131). Assim, percebe-se que majoritariamente a medicação é 

tida como primeiro recurso terapêutico, pois esta viabilizaria a tentativa de se chegar a uma 

“normalidade” hegemônica com base na produção de prognósticos em que os psicotrópicos são 

receitados para conter a singularidade de cada um.  
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Considerando que hoje há milhares de diagnósticos dos quais pode-se enquadrar, não obstante o fato 

de que os manuais diagnósticos possuem interrogatórios sugestivos que facilitam a colagem entre os 

sentimentos dos sujeitos e os sintomas descritos, ainda há pelo menos um psicotrópico típico ou 

atípico para cada sintoma que surge no intento de apaziguar as diversas formas de sofrimento psíquico. 

Em decorrência disso, pode-se questionar acerca de quem é o sujeito que é medicalizado e porque 

isso ocorre? 

Uma via de compreensão seria a partir do conceito de bioidentidade. A bioidentidade se origina na 

constituição do sentimento de desenraizamento (Lima, 2011), que pode causar ao sujeito uma 

sensação de não pertencimento à sociedade na qual está inserido, ou seja, aqueles que possuíam 

sustentação em tessituras familiares, religiosas e culturais, hoje se percebem à margem de certos 

acontecimentos responsáveis pelo processo de subjetivação. Essa questão pode ocorrer pelo fato de 

estarmos vivenciando uma sociedade de relações líquidas (BAUMAN, 2001), onde há excesso de 

informações e estímulos cibernéticos e a falta de afetividade e de convivência social. Essas relações 

líquidas podem ser resultado do capitalismo – sistêma econômico baseado na legitimidade dos bens 

privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, tendo como objetivo principal a produção 

lucrativa. 

 Por conta do capitalismo ter um poder capilar que nos toca de forma transgeracional, o mesmo nos 

subjetiva a ponto de nos tornarmos pessoas com vínculos cada vez mais frágeis, a fim de seguirmos 

uma lógica de produção individualista, que exclui o outro. Assim, cada vez mais separados um do outro, 

o sujeito se constitui sem referências ou então com referências fragilizadas, o que pode criar a sensação 

de não pertencimento.  Essa sensação pode facilmente se intensificar e tornar-se um sofrimento 

psíquico grave, sendo este diagnosticado e medicalizado. 

A facilidade de enquadre nos manuais proporciona a naturalização do aprisionamento dos sujeitos 

nessas identidades biológicas, definidas por espectros/transtornos/distúrbios gerando grupos de 

biocategorias (LIMA, 2011) que evidenciam relações e identificações entre as pessoas a partir de seus 

diagnósticos. Assim, a articulação entre a medicalização e as bioidentidades se dá no fato de que a 

intervenção farmacológica se apresenta como a forma mais conveniente de enfrentar os mal-estares, 

tornando os remédios indispensáveis no manejo de problemas singulares, principalmente porque o 

imagético da medicação pode se apresentar colado à concepção de cuidado.   

Atualmente, encontra-se pessoas medicalizadas desde a infância. O uso de medicações se justifica na 

medida em que as crianças apresentam comportamentos desviantes da maioria. Com adolescentes, 
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adultos e idosos também não é diferente. Existe um ideal do que ser/fazer de acordo com cada 

momento da vida e, quando esse ideal não é alcançado naturalmente, se buscam outras maneiras para 

se chegar no mesmo. Isso resulta em pessoas entorpecidas, em que o modus operandi delas se torna 

automatizado, padrão e sem espaço para o que é mais singular em cada ser humano. Pensando sobre 

essas questões, foi escolhido um CAPS I para a realização da prática de estágio com o dispositivo GAM, 

pois sabe-se que é nesses espaços onde mais encontram-se pessoas aprisionadas a diagnósticos e que 

são dependentes de medicações. Com base nesse estágio, foi produzido este relato de experiência, 

com o delineamento de pesquisa-intervenção.  

ESTRATÉGIA GAM 

A GAM originou-se em Quebec, no Canadá em 1993, através de usuários de contextos de saúde mental 

que buscavam auxiliar os sujeitos envolvidos em situações relacionadas aos diversos tipos de 

medicalização da vida, a terem um maior conhecimento sobre essa temática e autonomia para se lidar 

com essas questões . No Brasil, a proposta iniciou-se nos CAPS das cidades-piloto de Campinas/SP, Rio 

de Janeiro/RJ e Novo Hamburgo/RS. O guia ofertado inicialmente consistia em um conjunto de passos 

propostos aos usuários com questões e informações objetivadas a ajudá-los a refletir acerca das suas 

relações com o seu próprio cuidado. 

Segundo Jorge et al. (2012, p. 1544), “a GAM constitui uma proposta participativa de discussão e 

reflexão sobre o uso de medicamentos psicotrópicos, com a finalidade de disparar autoconhecimento 

e autonomia”. Assim, por ser uma estratégia que auxilia na composição de saberes para e com o 

usuário, a fim de que este possa desenvolver maior protagonismo nos atravessamentos e criações de 

novos territórios existenciais, a GAM torna visível a pluralidade de posicionamentos frente ao uso de 

medicações. Além disso, essa estratégia reconhece o direito ao consentimento livre e esclarecido sobre 

o uso de psicofármacos e a necessidade em compartilhar as decisões entre profissionais e usuários 

(FREITAS et al., 2016).  

Com a finalidade de alcançar um maior número de usuários do CAPS, para trabalhar as questões sobre 

a medicalização da vida, optou-se pela produção de um grupo. Os contextos grupais têm sido 

implantados como formas de intervenção na assistência em saúde mental, pela reconhecida 

capacidade de oportunizar a integração social, estabelecer boas relações interpessoais entre usuários 

e equipe e entre os demais âmbitos sociais envolvidos nesse processo, que buscam proporcionar o 

pertencimento grupal aos participantes a fim de ter uma maior coesão entre os mesmos (RIBEIRO, 

192



 

 

Bioidentidades E A Medicalização Da Vida: Guia Gam Como Estratégia De Intervenção 

                                                                                                   6 

2010). Além disso, o dispositivo grupal é importante nesse tipo de contexto, pois convida não só os 

usuários do serviço a participarem, mas também as equipes que constituem os locais, acionando a 

subjetividade de cada um em um processo de alteridade.  

No contexto de CAPS I, o dispositivo grupal GAM tem demonstrado fundamental importância, pois a 

possibilidade de questionar sobre o uso de medicação pode gerar ansiedade em algumas pessoas, mas 

dividir essas experiências medicamentosas com outros, pode vir a aumentar a autonomia do sujeito 

perante o apoio e compreensão que recebe dos demais participantes (GAM, 2012).  

Além disso, o grupo GAM é uma estratégia usada para instruir os participantes a agirem 

cogestivamente sobre o manejo de medicações, considerando os impactos que estes possuem nas 

vidas das pessoas que fazem uso. Isso quer dizer que apesar de haver um guia com passos mais 

direcionados, a estratégia também permite que o discurso de cada um movimente-se de forma livre 

dentro e fora do grupo, possibilitando que os usuários também se percebam na posição de saber sobre 

suas condições, o que faz com que os mesmos tomem a frente para gerir os encontros. Sendo assim,  

a GAM parte da ideia de que cada usuário tem uma vivência singular com o uso dos psicofármacos e 

que é relevante dar voz e possibilidade de negociação do uso das medicações a cada usuário (GAM, 

2012), pois assim o sujeito sai de uma posição passiva e submissa e cria um posicionamento mais ativo 

e crítico. 

Além disso, tanto por ser um dispositivo facilitador no desdobramento de relações que se instituíram 

de forma hierárquica, a GAM se mostra como um potente instrumento político que questiona as 

relações de poder e propõe espaços criativos nas teias sociais. Portanto, a estratégia além de visar uma 

produção maior de autonomia e protagonismo coletivo, em que a pessoa poderá se deparar com suas 

questões a partir de uma perspectiva relacional e coletiva, a estratégia também proporciona um olhar 

para o processo de institucionalização de algumas práticas e idéias recorrentes no campo da saúde 

mental, ofertando um território mais amplo de desinstitucionalização da loucura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o conceito de biocategorias, presume-se que o grupo em questão de certa forma se 

engendrou a partir das identificações entre as bioidentidades que cada usuário carregava. Ao longo 

dos encontros, foi possível perceber que a cada passo que foi dado em direção a um pensamento mais 

crítico sobre o uso de medicações, foi-se criando rachaduras nos discursos que estavam enrijecidos, 

tornando possível que novas percepções perpassassem o grupo como um todo. O espaço grupal 
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também construiu coletivamente modos menos degradantes de se pensar sobre diagnósticos e 

medicações psiquiátricas, colocando em pauta que independente de um diagnóstico – de uma 

bioidentidade – existem pessoas que sentem, que desejam e que sonham.  

Portanto, a GAM possui um papel intrínseco em fazeres grupais que se dispobilizam a discutir sobre a 

temática da medicalização da vida, pois com essa estratégia é possível reconhecer as bioidentidades 

cristalizadas e como estas aprisionam as pessoas em um modo de vida entorpecido. No contexto dessa 

escrita, com o uso da estratégia GAM, foi possível delinear que os participantes se percebiam presos 

aos seus diagnósticos quando o grupo iniciou. Ao longo dos encontros, esse dispositivo proporcionou 

com que linhas de fuga pudessem ser traçadas já que, atualmente, os usuários se mostram mais 

desprendidos dos seus diagnósticos e mais protagonistas de suas histórias.  

Além disso, embora existam muitos profissionais que visem um fazer terapêutico mais voltado para a 

melhoria do sujeito através da fala, da busca de apoio e da produção de outros sentidos para diferentes 

vivências, ainda existe a prática de medicalização da vida. Entretanto, não se pode deixar de considerar 

que existem casos que realmente precisam de medicações para terem uma melhora em sintomas 

graves e uma vida mais qualificada. Dessa forma, o que buscou-se salientar nesse trabalho, é que 

apesar da medicação ser importante em alguns casos, também é necessário que as pessoas recebam 

um tratamento adequado para a melhora não apenas de seus sintomas, mas também das suas formas 

de viver. Considera-se que novos estudos precisam ser realizados sobre essa temática, já que a 

estratégia GAM é recente no campo da saúde mental.  
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Resumo: O Direito da Saúde é um direito transversal, social, fundamental e indispensável para a vida 

plena, digna e sustentável, previsto no artigo 196, caput, da Constituição Federal de 1988 – 

constituição cidadã garantidora da dignidade da pessoa humana- que preconiza o acesso universal, 

igualitário e digno dos serviços públicos de saúde para quem dela necessitar e, sobretudo, para as 

populações em situação de vulnerabilidade social. Os serviços públicos de saúde são oferecidos através 

de uma rede regionalizada, hierarquizada e constituída sob a forma de um Sistema Único de Saúde – 

SUS, com o objetivo de atender de forma eficiente, preventiva, humanizada e integral a população com 

atendimento médico e ambulatorial com a mais completa, complexa e atual tecnologia. O objetivo 

deste trabalho é analisar se a gestão pública dos serviços de saúde e seus respectivos registros 

tecnológicos estão sendo executados de forma eficiente, transparente e integral para a redução das 

iniquidades sociais, como determinado pelo texto constitucional. Evidencia-se, no bojo teórico deste 

trabalho, os mandamentos de otimização que o Direito e as políticas de saúde pública determinam. 

Sob a abordagem metodológica do materialismo histórico dialético, onde o fator econômico (reserva 

do possível e limitações orçamentárias) e social da saúde (exercício pleno deste direito) enfrentam-se 

numa ponderação de valores. Para isso, faremos uma revisão bibliográfica acerca da temática, numa 

pesquisa do tipo descritivo-explicativa e dialógica dos principais autores deste fenômeno jurídico-

social, tais como: Alexandre de Moraes (2017), Maurício Godinho Delgado (2017), Pedro Lenza (2017) 

e Flávia Bahia (2017). A eficiência e transparência da gestão dos serviços públicos de saúde, aliado a 

um forte e moderno aparato tecnológico (sistemas integrados de acesso e controle de dados médico-

hospitalares), poderão ser fortes instrumentos de combate às diversas iniquidades sociais na área da 

saúde, tais como: o não acesso de saúde básica às populações da cidade e do campo, demoras no 

atendimento e no acesso à exames e consultas médicas, mal atendimento médico-hospitalar da 

população, falta de medicamentos gratuitos, instrumentos de trabalho, falta de acompanhamento do 

paciente e de profissionais qualificados. A gestão pública, planejada e transparente, poderá contribuir 

para a solução de diversos problemas, que a saúde no Brasil enfrenta. São iniquidades sociais: a 

corrupção, desvios, agravamentos, morte de pacientes pela negação de direitos e a falta de 

sistematização dos protocolos médicos. Para a redução dessas desigualdades sociais, faz-se necessário 

o acompanhamento pelos órgãos de fiscalização dos serviços de saúde, através de um controle social 

eficiente, democrático e justo. É preciso que haja comprometimento, proatividade, planejamento, por 

parte dos gestores e profissionais, na busca da qualidade, eficácia e promoção da saúde como direito 

humano e fundamental disponibilizado de forma integral e digna para estas e futuras gerações. Uma 

gestão ética que diminui as despesas, maximiza os resultados e amplia a rede de atendimento para 
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uma saúde plena é um mandamento constitucional de otimização que todos os gestores públicos 

devem incluir nas suas agendas de poder para promover a cidadania, democracia sanitária, prevenção 

e o restabelecimento da saúde. 

Palavras-chave: Direito. Saúde. Gestão. Iniquidades Sociais. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o surgimento das plataformas digitais, da internet e da internacionalização das informações, 

muitas áreas, no Brasil, vêm passando por transformações no que tange à gestão dos recursos públicos, 

da oferta e do controle das ações e estratégias na área da saúde. Esses avanços tecnológicos podem, 

a priori, serem pontos de partida para grandes conquistas sociais na área de Gestão, da Saúde e da 

otimização dos serviços públicos no combate às iniquidades sociais, aos desvios de conduta e à falta 

de atendimento humanizado da população nos serviços e ações ofertados. Seria possível a implantação 

de um sistema de gestão pública informatizado, eficiente e acessível para usuários, fornecedores e 

para o setor público? As iniquidades sociais poderiam ser fortemente combatidas através da 

implantação de sistemas de controle rígidos e eficientes em plataformas digitais? Que medidas 

tecnológicas podem ser utilizadas no combate às desigualdades sociais? São essas as perguntas iniciais 

que circundam os eixos temáticos relacionados ao Direito, à Ciência e à Tecnologia da área da Saúde. 

A falta de eficiência, de investimentos e de proatividade por parte dos gestores públicos tem levado o 

Brasil para um quadro crítico de iniquidades sociais, gerando mutilações, agravamentos e mortes de 

pacientes dos serviços públicos de saúde. A falta de padronização, de protocolos médicos de controle, 

a mecanização e a burocratização das ações e estratégias em saúde também são grandes problemas a 

serem afrentados pela administração pública no Brasil. O Direito da Saúde enquanto direito difuso, 

fundamental e social precisa ser implementado, otimizado e promovido, também, por meio de 

incentivos e criações tecnológicas para que os serviços de saúde médico e ambulatoriais sejam de fato 

acessíveis à população. O Direito da Saúde – conectado diretamente à dignidade humana, à vida e à 

integridade física – precisa ser estrategicamente evidenciado nos espaços e nas agendas de poder dos 

gestores públicos em atendimento ao princípio da eficiência e da qualidade dos serviços públicos de 

saúde. Reduzir as desigualdades sociais e regionais na área da saúde - com utilização de meios digitais 

que favoreçam uma gestão transparente, efetiva, eficaz e acessível - representa um dos grandes 

desafios da Gestão Pública que aqui serão debatidos e socializados para que o direito humano à saúde 

seja respeitado e atendido para todos aqueles a quem dele necessitarem, conforme os modais 

constitucionais. 
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2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é analisar se a gestão pública dos serviços de saúde e seus respectivos 

registros tecnológicos estão sendo executados de forma eficiente, transparente e integral para a 

redução das iniquidades sociais, como determinado pelo texto constitucional. 

3. METODOLOGIA 

O método de abordagem de nossa pesquisa, será o método histórico-dialético onde o fator econômico 

e de ideologia dominantes e as questões relacionadas às violações e ameaças aos direitos advindos da 

saúde, que formam o sistema constitucional da garantia de direitos, se enfrentam numa ponderação 

de valores. Faremos, portanto, uma revisão bibliográfica da temática geradora envolvendo igualdade, 

promoção de direitos, cidadania e inovação no acesso à saúde para a redução das desigualdades 

sociais, utilizando-se documentos eletrônicos, estudos doutrinários e portarias, o que caracteriza nossa 

pesquisa do tipo documental. 

Com relação ao método procedimental de coleta de dados que irá subsidiar as informações de nossa 

pesquisa, iremos recorrer a referenciais teóricos, realizando-se, assim, uma verdadeira revisão 

bibliográfica em virtude de grandes alterações legislativas e jurisprudenciais que o Direito 

Constitucional e o Direito da Tecnologia têm passado na conquista democrática dos direitos de 

igualdade e cidadania sanitária. 

Nossa pesquisa é de cunho descritivo-explicativa porque analisamos, observamos, registramos e 

classificamos os fatos sociais e as políticas de saúde, enquanto conquista tecnológica para a redução 

das iniquidades sociais. O método procedimental de análise desses dados será o desenho de 

investigação qualitativa. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Direito da Saúde é um direito transversal (conectado e justaposto a outras categorias de direitos 

difusos como a previdência, trabalho e assistência social), social (instrumento da sociedade e fruto de 

lutas e enfrentamentos que garantisse melhora da qualidade de vida da população), fundamental (sem 

o qual a vida humana seria inviável) e indispensável para a vida plena, digna e sustentável, previsto no 

artigo 196, caput, da Constituição Federal de 1988 – constituição cidadã garantidora da dignidade da 

pessoa humana- que preconiza o acesso universal ( a quem dela precisar), igualitário (respeitando-se 

as demandas específicas de cada grupo de vulnerabilidade de forma equitativa) e digno. Os serviços 
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públicos de saúde devem ser ofertados para quem dela necessitar e, sobretudo, acessível às 

populações em situação de vulnerabilidade social como negros, idosos, mulheres e outras minorias 

que necessitam de atendimento personalizado, moderno, tecnológico e integral. As normas que 

trazem os direitos fundamentais – dentre eles o meio ambiente, saúde e educação digna -, nessa 

perspectiva: 

são aquelas imantadas por uma tutela de interesse público, por se constituírem 
em um patamar civilizatório mínimo que a sociedade democrática não concebe 
ver reduzido em qualquer segmento econômico-profissional, sob pena de se 
afrontar a própria dignidade da pessoa humana e a valorização mínima deferível 
ao trabalho. (DELGADO, 2017, p. 999). 

Os serviços públicos de saúde, de fato, como citado acima, precisam contar com esse patamar 

civilizatório mínimo para que os direitos básicos advindos da atenção básica da saúde sejam 

promovidos de forma moderna, sustentável e acessível à população. Uma das medidas tecnológicas 

iniciais que podemos apontar, segundo estudos doutrinários, seria a implantação dos prontuários 

eletrônicos e on line, para que todos os atendimentos sejam controlados, acompanhados e bem 

delineados em todo o território nacional, sendo consultado por todos os profissionais que atenderem 

– em qualquer lugar do Brasil – aquele paciente, sem precisarem abrir – a cada novo atendimento - 

um novo prontuário mecânico, muitas vezes, desatualizado e que se perde com facilidade nos 

amontados escriturais dos hospitais. Muitas vezes, um paciente é submetido a um mesmo tratamento 

– de que não precisava mais – porque o novo médico que o atendeu não sabia ou não tinha condições 

de saber o trâmite medicamentoso que aquele paciente já tinha sido exposto em outros atendimentos, 

trazendo muitas vezes riscos ao paciente devido a doses duplas ou triplas de medicamento. A criação 

dos prontuários eletrônicos, informatizados e padronizados acessíveis por um sistema seguro, 

protegido e criptografado, pode reduzir demoras no atendimento com preenchimento de longas fichas 

e eliminar a falta de acesso ao quadro clínico do paciente. Conceder tecnologia na melhora da saúde 

significa almejar um patamar civilizatório mínimo de atendimento integral e humanizado. Uma gestão 

efetiva, transparente e participativa poderá desencadear melhoria nos indicadores de saúde. Nessa 

linha, a gestão pode ser conceituada como: 

área das ciências humanas que se dedica à administração de empresas e de 
outras instituições visando fazer com que alcancem os seus objetivos de forma 
efetiva, eficaz e eficiente. O conceito de gestão possui ligação direta com a 
administração dos recursos disponíveis na organização. Esses recursos podem 
ser tanto materiais e financeiros como humanos, tecnológicos ou de informação 
(FRAZÃO, 2018, p. 1) 
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Entretanto, não são apenas os mecanismos tradicionais de gestão que resolverão os problemas tão 

graves que o sistema de saúde perpassa. Faz-se necessário inovações, pesquisas e melhoramentos no 

trato da saúde pública. Nessa linha, gestão tecnológica é, portanto: 

o ato de imaginar uma nova forma de realizar um serviço, mobilizar os 
recursos disponíveis para alcançar esse objetivo e tornar a organização 
diferenciada em relação aos seus pares ou concorrentes. Nas instituições 
públicas, é a elevação do nível do serviço oferecido ao cidadão, com 
consequente satisfação da população atendida (ROCK, 2017, p.1) 
 

É preciso, ainda, rever e criticar os procedimentos antigos de atendimento, controle e fiscalização dos 

serviços públicos de saúde feitos por funcionários, muitas vezes, despreparados e desmotivados. Filas 

imensas nos hospitais, negações de direitos básicos quanto à tratamentos e medicamentos, mortes 

nos leitos e falta de equipamentos básicos das equipes médicas são problemas de ordem emergencial 

no quadro de saúde do Brasil. Uma outra solução tecnológica para a melhoria do quadro caótico de 

saúde em nosso país, seria a implantação de cartões magnéticos do SUS (com chips e identidade 

digitais) onde os dados e perfis dos pacientes estariam guardados e poderiam ser gradativamente 

atualizados nos atendimentos, evitando-se fraudes e controlando-se os atendimentos médicos desses 

pacientes. Além disso, esse Cartão com chip do SUS poderia servir para compensação de despesas ou 

reembolso quando o paciente tivesse que utilizar alguns serviços emergencial em hospitais privados, 

bastando-se apenas a passagem do cartão nas máquinas dos hospitais privados, gerando-se relatórios 

financeiros. O paciente passaria, assim, o cartão e esses dados seriam recebidos pelo sistema público 

que, tempestivamente, repassaria os valores às instituições e hospitais privados – de acordo com o 

convênio celebrado - como forma de compensação. É preciso tratar o paciente cidadão com 

consideração, respeito, humanidade e atenção. 

Os serviços públicos de saúde – precisam passar por uma elevação do nível de qualidade e agilidade 

oferecido ao cidadão, com consequente satisfação da população atendida, pois o que se apercebe que 

o Brasil vem passando por sérias dificuldades financeiras, logísticas e estruturais, apesar dos grandes 

investimentos e da alta carga tributária dispendida pela população. A falta de medicamentos, 

instrumentos de trabalho, profissionais capacitados, controle de gastos, gestão eficiente, criação de 

tecnologia, negação de direitos e judicialização da saúde, são apenas problemas iniciais que devem ser 

encarados de forma eficiente pelos gestores públicos. Com relação à essa situação caótica na saúde do 

Brasil, Raquel Muniz (2017), nos alerta para o fato de que: 
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A saúde pública no Brasil tem se revelado um verdadeiro martírio para sua 
gente. Insuficiência de profissionais, infraestrutura precária e superlotação são 
algumas das mazelas de um sistema fragilizado pela corrupção e pelo descaso 
de muitos governantes. A imprensa noticia todos os dias a situação de 
desespero de inúmeras pessoas, vítimas não apenas de uma doença ou de 
determinados incidentes que acabam levando-as aos hospitais. A má gestão dos 
recursos afeta até a realização de procedimentos mais simples. A cena é 
realmente deplorável. Deixar faltar recursos para uma área prioritária como a 
saúde é pura insanidade (MUNIZ, 2017, p. 1) 
 

Os direitos sociais são, nessa perspectiva, aqueles relacionados com o trabalho, o seguro social, a 

subsistência, o amparo à doença e a velhice. (MORAES, 2017, p. 45), que precisam de um apoio mais 

efetivo e tecnológico por parte do poder público. 

Podemos apontar, ainda, três princípios que devem ser encarados pelos gestores públicos, são eles: 

criatividade: é o elemento essencial para gerar uma nova ideia, seja ela 
incremental (para melhorar o que já existe) ou disruptiva (criação de algo 
completamente novo); viabilidade: analisa se uma ideia tem um potencial real 
de gerar lucro ou valor. Para determiná-la, é necessário avaliá-la do ponto de 
vista financeiro, legal, operacional, técnico ou tecnológico e mercadológico; 
demanda: investiga se, caso concretizado, o projeto despertará interesse por 
parte de seu público-alvo (ROCK, 2017, p.1) 

A eficiência é um princípio constitucional e administrativo que determina que todos os gestores e 

administradores públicos realizem os serviços públicos, maximizando-se os resultados com o mínimo 

de dispêndio possível, evitando-se assim despesas desnecessárias, inviáveis e improdutivas para o bom 

andamento dos serviços públicos em saúde. Um grande problema enfrentando é justamente a falta de 

otimização dos trabalhos e serviços prestados pelos profissionais da saúde, pelos gestores e 

conveniados de qualquer forma. Aliado a isso, encontramos, no panorama brasileiro, um grave 

problema que é de desvios dos recursos públicos em saúde aliado ao custeio indevido e ilegal de gastos 

pessoais dos governantes afrontando-se diversos princípios como os da probidade, honestidade e ética 

na administração pública. Nesse sentido, e transparência da gestão dos serviços públicos de saúde, 

aliado a um forte e moderno aparato tecnológico (sistemas integrados de acesso e controle de dados 

médico-hospitalares), poderão ser fortes instrumentos de combate às diversas iniquidades sociais na 

área da saúde.  Com relação, ainda, às iniquidades sociais, podemos afirmar que: 

No caso do Brasil o fardo é duplo, pois além de apresentar graves iniquidades 
na distribuição da riqueza há grandes setores de sua população vivendo em 
condições de pobreza que não lhes permite ter acesso a mínimas condições e 
bens essenciais à saúde. Para ser coerente com essa nova maneira de entender 
a pobreza, as estratégias para combatê-la devem incluir tanto a geração 
oportunidades econômicas como medidas que favoreçam a construção de 
redes de apoio e o aumento das capacidades desses grupos para melhor 
conhecer os problemas locais e globais, para estreitar suas relações com outros 
grupos, para fortalecer sua organização e participação em ações coletivas, para 
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constituir-se enfim em atores sociais e ativos participantes das decisões da vida 
social ( BUSS e FILHO, 2006, p. 3). 

Pedro Lenza (2017) e Flávia Bahia (2017), nos ensinam que as políticas públicas de afirmação também 

assumem um caráter pedagógico no sentido de que nos ensinam a afastar o sentimento de 

discriminação que vigorou durante muitos anos no Brasil, minimizando-se as diferenças e disparidades 

econômicas e sociais, entre as pessoas, na busca pela plena igualdade, como medida de dignidade. 

Além disso, e ainda falando de acesso, a saúde precisa ser efetivada através do atendimento integral 

ao cidadão, ou seja, do básico ao complexo com o acesso à ações, programas, medicamentos, 

tratamentos preventivos e de assistência disponibilizados de forma celere e gratuita. As ações nos 

serviços públicos de saúde também envolvem a fiscalização de produtos farmacêuticos, a vigilância 

sanitária, saneamento básico, controle e inspeção de alimentos e a promoção do meio ambiente do 

trabalho. Com todas essas responsabilidades o “ Estado é, pois, protagonista dos deveres relacionados 

à saúde” (MASSON, 2016, p. 1262). 

Podemos apontar algumas iniquidades sociais na área da saúde que podem ser combatidas com 

soluções tecnológicas. A corrupção e os desvios de recursos públicos poderão ser combatidos com o 

sistema eletrônico que monitore, em tempo real, os comandos que autorizam os gastos nas rubricas 

bancárias que recebem recursos da saúde por meio dos cartões corporativos. Esse sistema poderia – 

conectado com o Ministério Público e Tribunal de Contas – acompanhar todas as medidas que 

impliquem alocação de despesas por parte dos gestores públicos, a fim de que os órgãos da justiça 

possam estar subsidiados com provas da má gestão pública para as devidas responsabilizações 

jurídicas. Outras iniquidades, que podemos citar, seriam os agravamentos, morte de pacientes pela 

negação de direitos e a falta de sistematização dos protocolos médicos, cartilhas eletrônicas sobre ética 

médica e justiça que poderiam ser disponibilizados em totens eletrônicos nos hospitais e nos conselhos 

médicos com todos os direitos e responsabilidades dos usuários. Controle do ponto eletrônico, metas 

por atendimento em sistemas informatizados também são medidas para aferir a verdade e 

honestidade no atendimento médico. Quantos médicos ficam em suas casas enquanto a população o 

espera em longas filas nos hospitais sujos e sem estrutura? Em contrapartida, quantos médicos, em 

salas de cirurgia, não dispõe de instrumentos básicos de trabalho como os anestésicos e outros para 

prosseguirem com as intervenções? Jornadas de trabalho excessivas, falta de equipes 

multiprofissionais e de medicamentos complexos tornam a saúde um problema estratégico para as 

agendas de poder dos gestores públicos. 

Para a redução dessas desigualdades sociais, faz-se necessário o acompanhamento pelos órgãos de 

fiscalização dos serviços de saúde – Ministério Público, OAB e Poder Judiciário - , através de um 
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controle social eficiente, democrático e justo, também por parte, da população em geral e dos usuários 

dos serviços de saúde. Esse controle pode ser feito de forma mais efetiva com os conselhos de saúde 

que já existem e possuem lastro no ordenamento brasileiro e que são verdadeiros espaços de 

implementação de políticas públicas. 

É preciso, ainda, que haja comprometimento dos gestores públicos para buscarem novas tecnologias, 

novas técnicas e abordagens no exterior (ao mesmo tempo fomentando pesquisas nacionais) que 

otimizem e tornem menos burocráticos os serviços de atendimento ambulatorial e hospitalar. 

Atendimentos rápidos – feitos por enfermeiros ou médicos -  para casos simplificados via plataforma 

digitais diretamente, on line, com os pacientes seriam também muito eficientes no atendimento de 

demandas simples. 

Além disso, proatividade, planejamento, por parte dos gestores e profissionais, na busca da qualidade, 

eficácia e promoção da saúde como direito humano e fundamental disponibilizado de forma integral 

e digna para estas e futuras gerações, são prioridades do Direito à saúde.E isso se consegue com 

reuniões periódicas de sensibilização com as equipes de saúde, com os usuários e com os parceiros 

privados ( em sinergia com o Poder Público). Nathalia Masson (2016), também ensina que os direitos 

fundamentais necessitam de investimento máximo e não podem passar por políticas de restrições de 

investimento, pois tecnologia exige investimento, pesquisa, tempo e força de vontade para vencer as 

barreias institucionais e tradicionalistas que ameaçam os avanços tecnológicos. 

5. CONCLUSÃO 

A gestão pública, planejada e transparente, poderá contribuir para a solução de diversos problemas, 

que a saúde no Brasil enfrenta. Para isso, é necessário que as instâncias de poder saiam de seus 

“castelos” e possam ouvir as reclamações e demandas frequentes da população mais carente nos 

conselhos, fóruns federais, estaduais e municipais de saúde – além das ouvidorias dos serviços de 

atendimento ao consumidor - , a fim de perceber a conjuntura total de problemas que assolam os 

direitos básicos da população. 

Assim, para que a Ciência e Tecnologia na área da saúde, sejam fortificadas e implementadas, faz-se 

necessário que as mesmas estejam alinhadas a um sistema rígido, estável, simplificado e claro de 

regras jurídicas que viabilizem uma atuação sustentável, ética e eficiente de todos os pesquisadores 

para a melhoria dos serviços de saúde, para o progresso da nação e redução das desigualdades sociais 

e regionais, conforme os preceitos máximos de nossa Carta Magna de 1988. 
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Uma gestão ética que diminui as despesas, maximiza os resultados e amplia a rede de atendimento 

para uma saúde plena (com a construção de hospitais e centros de alta complexidade, com forte 

aparato de segurança da informação e com materiais clínicos disponíveis) é um mandamento 

constitucional de otimização que todos os gestores públicos devem incluir nas suas agendas de poder 

para promover a cidadania (participação efetiva e ativa da população no combate, controle e punição 

das corrupções), democracia sanitária (inserção dos usuários nas decisões dos rumos da saúde no 

Brasil, prevenção e o restabelecimento da saúde para as populações da cidade e do campo (em 

respeito ao princípio da igualdade no atendimento da saúde). A implantação de prontuários nacionais, 

eletrônicos e on lines darão segurança médica nos atendimentos e tratamentos para o usuário na 

condução e superação de seus agravos. Além disso, cartões magnetizados e controlados por um 

sistema central de saúde podem, também, ser fortes auxiliadores no combate às fraudes de 

atendimento e no controle da qualidade desse atendimento – tanto no ressarcimento de despesas 

médicas nos setores privados quanto no controle da quantidade de atendimentos por pacientes. 
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Resumo: Uma estratégia que detêm maior impacto positivo é o aleitamento materno até o sexto mês, 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. Embora os benefícios 

proporcionados sejam comprovados cientificamente, o desmame precoce antes do período 

recomendado – torna-se cada vez mais comum, principalmente em lactantes adolescentes. Tem como 

objetivo relatar quais os principais fatores físicos, sociais e emocionais envolvidos na rotina da jovem 

que podem acarretar consequências no período pós-parto e como estão associados ao desmame 

precoce. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, sem utilização de recorte temporal, realizada 

nas bases de dados LILACS, MEDLINE, BDENF e SciELO, com os seguintes descritores: Amamentação, 

Desmame Precoce e Adolescência. Os principais fatores encontrados que possuem associação ao 

desmame precoce são escolaridade, necessidade de retorno às atividades, estado civil, relação familiar 

e social, aleitamento materno não realizado na alta hospitalar, falta de suporte profissional, dificuldade 

de amamentar nos primeiros dias, problemas mamários e a introdução alimentar precoce. Logo, a 

elaboração e aplicação de medidas que destaquem a importância do aleitamento materno exclusivo e 

que favoreçam sua prática entre as mulheres faz com que os agravos associados ao desmame precoce 

reduzam, além de permitir maior ligação entre a mãe e o bebê.  

Palavras-Chave: Amamentação; Desmame Precoce; Adolescência. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aleitamento materno é um processo biológico pelo qual o recém-nascido alimenta-se do leite 

produzido pela mãe, mediante a atuação dos hormônios prolactina e ocitocina que estimulam as 

glândulas mamárias na produção e ejeção do leite. Esse processo influencia positivamente a vida do 

binômio mãe-filho, pois oferece vantagens médicas, econômicas, ambientais e psicossociais (SILVA; 

GOETZ; SANTOS, 2017).  

Além disso, têm impactos significativos na morbimortalidade infantil por diarreias e doenças 

infecciosas, menor desenvolvimento doenças metabólicas ao longo do tempo e melhor desempenho 

em testes de inteligência, já para as mães que amamentam, possuem menores riscos de desenvolver 

câncer de mama e ovário, diabetes, doenças cardíacas e predisposição á uma saúde reprodutiva 

saudável (BRASIL, 2017). 

O Aleitamento Materno Exclusivo (AME) até o sexto mês de vida é uma estratégia que detém maior 

impacto na saúde da criança, tornando-se essencial para o crescimento e o desenvolvimento infantil, 

visto que além de atuar na formação de vínculo afetivo traz benefícios físicos e biológicos, é 

recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2017; 

OMS, 2018). 

O leite materno tem papel fundamental na formação do sistema imune da criança, preconiza que este 

seja o primeiro alimento que o recém-nascido deve receber e a única fonte de nutrientes nos primeiros 

meses de vida, que a partir destes, seja introduzido outros alimentos e que o aleitamento materno 

permaneça até os dois anos (FERNANDES; HÖFELMANN, 2020). 

Embora os benefícios proporcionados pelo AME até o sexto mês sejam comprovados cientificamente, 

o desmame precoce - interrupção do AME antes do período recomendado - tem se tornado cada vez 

mais comum, apesar das recomendações supracitadas (TAVEIRA; ARAÚJO, 2019). 

A taxa mundial de adesão do aleitamento materno até os seis meses é de 41%, sendo meta da OMS e 

do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) atingir 70% até 2030 por meios das políticas e 

programas nacionais dos países, ainda mais estabeleceram “Dez passos para o sucesso da 

Amamentação” incentivando o aumento do número do AME de mínimo até os seis meses. Entre os 

dez passos, destaca-se ajudar as mães iniciar, manter a amamentação e a lidar com as dificuldades 

comuns (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2019). 
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A adolescência compreende-se pelo período transitório entre a criança e o adulto do qual condiz com 

as mudanças corporais, emocionais, psicológicas e sociais. Tais transformações são provocadas pela 

liberação hormonal quanto a evolução do saber crítico constituindo-se mais precocemente pelas 

meninas. Ainda mais, essa fase constitui a maturidade sexual e compreensão das interações homem-

mulher (LEITÃO; BENEVIDES, 2016). 

Na fase de maturação feminina, puberdade, as adolescentes adquirem a capacidade de engravidar, 

porém de forma imatura visto que o corpo ainda não está preparado adequadamente para a gestação, 

sendo classificada como gravidez de risco biológico. Entretanto, neste estágio muitas meninas 

engravidam principalmente de maneira indesejada e/ou não planejada, assim, impactando diversas 

áreas da vida desta adolescente (CONCEIÇÃO; VIEIRA; NUNES, 2020).  

 Devido à falta de planejamento, esse período acarreta situações de dificuldades. Nesse sentido, 

observa-se a falta de experiência e aumento repentino das responsabilidades (OLIVEIRA et al, 2018). 

Ademais, evidencia-se, ainda, a dificuldade de manutenção da vida escolar e social em razão das 

responsabilidades trazidas pela maternidade (RODRIGUES; DA SILVA; GOMES, 2019). 

Além disso, observa-se que devido à baixa renda há uma maior adesão à amamentação exclusiva. Por 

outro lado, famílias que apresentam maiores oportunidades financeiras utilizam, com maior 

frequência, outros métodos de alimentação para o bebê. Sendo assim, faz-se necessário a realização 

de educação em saúde em ambas as situações, pois pode repercutir no conhecimento das famílias 

sobre a importância do aleitamento materno no desenvolvimento infantil (VICTORA et al., 2016). 

Outros fatores que contribuem para desmame precoce entre mães adolescentes podem estar 

relacionados, muitas vezes, à insegurança e ausência autoconfiança, carência de experiência, além de 

imaturidade e dificuldades com autoimagem, o que impossibilita ainda mais o estabelecimento da 

lactação (CONDE et al, 2017). 

Aspectos clínicos também estão relacionados ao desmame precoce, entre os problemas mais comuns 

observa-se o ingurgitamento mamário, bloqueio de ductos lactíferos, dor/trauma mamilar, infecção 

mamilar por Staphylococcus aureus, candidíase, mastite, fenômeno de Raynaud, abscesso mamário e 

secreção láctea insuficiente (ALVARENGA et al, 2017)  

Nesse sentido, este estudo tem por objetivo identificar as informações presentes na literatura acerca 

da suspenção do leite materno para neonatos de mães adolescentes. Nesse sentido, busca-se relatar 
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quais os principais fatores sociais e emocionais envolvidos na rotina da jovem que podem acarretar 

consequências no período pós-parto e como estão associados ao desmame precoce. 

2 METODOLOGIA  

Trata-se de estudo de revisão integrativa da literatura, que tem por objetivo realizar uma síntese de 

conhecimento já existente, a fim de identificar lacunas e analisar fenômenos. O percurso metodológico 

desse estudo foi por meio das seguintes etapas: elaboração da questão norteadora; definição dos 

critérios de inclusão e exclusão, termos utilizado para busca e base de dados; coleta de dados, extração, 

apresentação e análise. 

Para elaborar a questão norteadora deste estudo, utilizou-se o acrônimo PICo, no qual P é população 

(Amamentação), I é o interesse (Desmame Precoce) e Co é contexto (Adolescência), desta forma a 

questão norteadora deste estudo foi: Quais os principais fatores do desmame precoce na 

adolescência?  

Esta pesquisa teve como critérios de inclusão, estudos publicados nos idiomas inglês, português e 

espanhol, realizados com mães adolescentes. Foram excluídos trabalhos como teses e dissertações, 

artigos de revisão, relatos de caso ou experiência, cartas, editoriais e publicações em que o método 

não foi claramente descrito. 

 Para a seleção dos estudos, os termos utilizados na pesquisa, foram extraídos dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), sendo eles: Amamentação, Desmame Precoce e Adolescência. Utilizando o 

operador booleano AND. A busca foi realizada no período de agosto e setembro de 2019, nas seguintes 

bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Não foi estabelecido recorte temporal para inclusão dos 

artigos.   

Após a identificação do problema e definição da pergunta norteadora, definição dos critérios de 

inclusão e exclusão, foi realizada a seleção das publicações nas bases de dados. Foram duas buscas, 

utilizando as seguintes combinações: Amamentação AND desmame precoce AND adolescência (1) e 

Adolescência AND desmame precoce (2).  

Na primeira busca, obteve-se um total de 87 artigos, sendo 11 da BDENF, 27 da LILACS, 49 artigos da 

MEDLINE e nenhum artigo da SciELO. Na segunda busca, obteve-se um total de 109 artigos, sendo 10 

da BDENF, 31 da LILACS, 66 da MEDLINE e 2 da SciELO. 
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 A pesquisa totalizou 196 artigos, dos quais foram excluídos 98 artigos repetidos. Dos 98 artigos 

restantes, 84 artigos foram descartados após a leitura do título e resumos por não se encaixarem no 

objetivo da pesquisa e 14 artigos foram selecionados para a leitura na íntegra, sendo 3 artigos 

pertencentes à BDENF (todos resultantes da primeira busca), 8 artigos da LILACS (4 artigos na primeira 

busca e 4 artigos na segunda busca) e 3 artigos da MEDLINE (1 artigo na primeira busca e 2 artigos na 

segunda busca). Após a leitura completa dos artigos foram selecionados 5 artigos para a inclusão na 

pesquisa.  

Figura 1: Fluxograma de informação da busca realizada adaptada do PRISMA 

 

3 RESULTADOS 

Dos cinco estudos identificados nessa revisão, 2 foram publicados na Revista de Enfermagem UFPE 

(Souza et al, 2016; Oliveira et al, 2016), 1 foi publicado na Revista de Enfermagem e Atenção Básica 

(Margotti; Margotti, 2019), 1 foi publicado no Journal of Pediatric Nursing (Wambach; Cohem, 2009) e 
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1 foi publicado na Revista Saúde Pública (Frota; Marcopito, 2004). Quatro dos artigos foram publicados 

em periódicos brasileiros e um dos EUA.  

Os artigos foram publicados entre 2004 e 2018, sendo escritos por 16 autores. Além disso, os 5 artigos 

selecionados apresentavam nível de evidência 4 que, segundo Souza, Silva e Carvalho (2010), refere-

se à evidências de estudos descritivos não-experimentais ou com abordagem qualitativa. 

Em relação à filiação institucional, conforme a época de publicação, três estavam filiados à 

Universidade Federal da Bahia – UFBA; quatro estavam filiados à Universidade Regional do Cariri – 

URCA; os nove autores restantes estavam filiados, respectivamente, à Universidade Federal do Pará – 

UFPA, Universidade do sul de Santa Catarina – UNISUL, Universidade Estadual de Montes Claros – 

UNIMONTES, Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB, Hospital Regional de Guanambi/SESAB, Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará, Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP e University of 

Kansas School of Nursing, 

Quadro 1. Perfil Geral da Amostra 
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Os artigos foram analisados na íntegra e foram organizados de acordo com os objetivos, principais 

resultados e conclusão. Nesse sentido, a pesquisa evidenciou diversos aspectos relacionados ao 

desmame precoce na adolescência, dando ênfase aos fatores socioeconômicos e de suporte, 

apresentados detalhadamente no Quadro 2. 

Quanto aos objetivos, quatro dos artigos tinham como principal interesse o direcionamento ao 

desmame precoce e apenas um colocava o aleitamento materno entre mães adolescentes de maneira 

geral, apesar de seus resultados apresentarem dados acerca dos fatores de desmame entre esse 

público. 

A pesquisa mostrou ainda que intervenções podem ser realizadas com esse público. Sugeriu-se a 

realização de educação em saúde durante o pré-natal e período puerperal para fornecer apoio para as 

mães adolescentes e difundir conhecimento acerca da prática do aleitamento materno. 
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Quadro 2. Análise dos estudos conforme objetivos, principais resultados e conclusão  
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4 DISCUSSÃO 

Os resultados dos estudos realizados acerca do desmame precoce em mães adolescentes sugerem que 

diferentes condições podem estar associadas à interrupção adiantada do aleitamento materno, sento 

tanto fatores econômicos, culturais, comportamentais e sociais. 

Nesse sentido, os principais fatores observados foram a necessidade de retorno ao trabalho ou escola, 

suporte profissional deficiente e falta de apoio do parceiro, crença na produção de leite insuficiente 

ou “fraco”. Além disso, outros fatores também foram destacados, tais como: escolaridade, problemas 

mamários ou relacionados à pega, introdução alimentar precoce e dificuldade de amamentar em 

público. 

O nível de escolaridade das mães adolescentes é um fator relevante quanto ao desmame, visto que o 

acesso a educação está correlacionado a maior busca pela informação (VIEIRA, et al, 2016). Verificou-

se que a escolaridade >8 anos tem melhor continuidade do aleitamento materno exclusivo (CARREIRO 

et al, 2018). Todavia, não somente o grau de tempo escolar materna influencia, uma vez que é 

comprovado que a escolaridade paterna é uma causa determinante ao desmame (LIMA; CAZOLA; 

PICOLI, 2017). 

A necessidade de retorno às atividades, tais como escola e/ou trabalho demonstra-se um dos motivos 

principais para a interrupção precoce do aleitamento materno. Isso acontece devido aos seus efeitos 

secundários, visto que ao retornar as suas atividades a mulher vivencia um maior nível de cansaço 

relacionado à intensidade da rotina, além de dispor de um período menor de tempo e menor 

praticidade para realizar a amamentação (ORTELAN; VENANCIO; BENICIO, 2019).  

Em relação às influências que corroboram para a tomada de decisões, a família se mostra como 

principal referência para a mulher no processo de amamentação. Nesse sentido, segundo estudo 

realizado por Souza, Nespoli e Zeitoune (2016), mulheres que apresentavam suporte familiar na 

realização das tarefas diárias e incentivo do aleitamento materno, principalmente por figuras femininas 

do seu meio social, sofreram influencia na escolha de manutenção do processo de lactação. 

Outrossim, o estado conjugal pode interferir com que a puérpera permaneça amamentando até os seis 

meses de vida do bebê, observando no aspecto que a ausência paterna provoca inseguranças quanto 

ao futuro e estabilidade da criança, ou do contrário, a presença do pai produza maior autoconfiança e 

sensação de apoio, consequentemente, prolongando a amamentação. (MACHADO et al, 2014; LIMA; 

CAZOLA; PICOLI, 2017; SIQUEIRA et al, 2019).   
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 Em relação ao apoio oferecido pelo parceiro, Ferraz et. al (2016) aponta que o pai exerce função 

importante na realização do aleitamento materno, visto que tem um papel de incentivar e auxiliar 

nesse processo e, assim, facilitá-lo. Além disso, o estudo demonstrou que 83% da puérperas 

consideraram a participação do pai é importante, e grande parte dessas (70,8%) relatou que seria difícil 

manter a amamentação sem esse apoio. 

Ademais, é identificado a existência cultural do “leite fraco” entre as puérperas, devido ao mito que as 

propriedades do leite materno seriam insuficientes para nutrir o recém-nascido. Por essa razão, muitas 

genitoras param de amamentar replicando a crença, condição que provoca o desmame precoce (LIMA; 

NASCIMENTO; MARTINS, 2018). Em detrimento a esta ideologia, o leite materno é capaz de suprir as 

necessidades alimentar do bebê e proporcionar diversos benefícios (DE OLIVEIRA et al, 2017). 

Outro fator importante é a realização do aleitamento materno no período intra-hospitalar, devido a 

sua associação a menores taxas de desmame precoce quando realizado. Nesse sentido, o contato 

prévio do binômio mãe-filho é recomendado como medida que auxilia a amamentação em relação à 

duração e exclusividade, sendo ainda um fator que beneficia o desenvolvimento de vínculo (COCA et 

al, 2018).  

Outrossim, o suporte profissional também apresenta associação com a duração do aleitamento 

materno. Isso acontece, pois, a orientação profissional deve acontecer desde o período pré-natal e 

seguir pelo período puerperal, é responsável por oferecer informações acerca dos benefícios 

decorrentes do aleitamento materno, subsidiando sua prática. Dessa forma, a falha na assistência pode 

corroborar com o desmame precoce (BAUER, 2019). 

Nesse sentido, o enfermeiro tem papel importante, pois se trata de um profissional presente desde a 

captação da gestante para a realização do pré-natal, sendo totalmente capacitado para a realização de 

educação em saúde e para exercer o papel de facilitador a respeito do aleitamento materno, além de 

representar confiança devido à proximidade criada com a mulher durante esse período (DE OLIVEIRA 

et al, 2017). 

Os primeiros dias de amamentação torna-se um desafio para as lactantes, principalmente as 

primíparas, em virtude das inseguranças, o processo de amamentar, a demanda do bebê, o contexto 

socioeconômico e as demais atividades que exerce. Dessa forma, a sobrecarga de ações e as 

turbulências hormonais desmotivam a amamentação exclusiva (CARREIRO et al, 2018). Em sua 

pesquisa Rocha et al (2018) identifica que a “obrigação” de nutrir pode distanciar o elo mãe-filho 

quando isto a priva de sua liberdade e interesses. 
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Os traumas mamilares também repercutem na decisão de continuidade ou não da amamentação, a 

dor e formação de fissuras com sangramento interferem na saída do leite dificultando a mamada para 

a criança. Além disso, devido à dificuldade gerada a puérpera pode desenvolver um sentimento de 

impotência e culpa, que acabam favorecendo a inibição da ejeção do leite. A dificuldade de pega 

apresentada pelo bebê nos primeiros dias também está associada e pode ser um problema para o 

aleitamento materno (ALVARENGA et al, 2017). 

Outro fator agregado ao desmame está introdução alimentar precoce. Isso deve-se as causas já 

descritas, como a crença do leite fraco, problemas mamilares e outras complicações que prejudicam o 

AME. Apesar de vários alimentos e o leite similar possuírem propriedades nutritivas boas, é constatado 

que a inserção alimentar antes do período recomendado ocasiona maior incidência de baixo peso, 

diarreias, alergias e outras doenças, comprometendo a base nutricional e imunológica da criança 

(SILVA et al, 2019; GONÇALVES et al, 2019). 

Diante dos achados, o processo de atenção a gestante e a puérpera, como diz COCA et al (2018), deve 

incluir diversas facetas para o sucesso do AME, tal como o contato pele a pele precoce, a intervenção 

na dor mamilar durante a amamentação, o aleitamento materno sob livre demanda e as intervenções 

educativas por meio de suporte individual e/ou em grupos durante a internação. Além disso, é 

importante incluir a atenção psicossocial ao quadro das mães adolescentes. 

5 CONDIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se a existência de diversos fatores que possuem associação ao desmame precoce entre mães 

adolescentes. O resultado desse estudo possibilitou conhecer quais fatores estão relacionados à 

diminuição da duração do aleitamento materno, dentre esses fatores, os verificados com maior 

frequência foram: escolaridade, estado civil, influência familiar e do parceiro, leite fraco/insuficiente, 

aleitamento materno antes da alta hospitalar, problemas mamários e introdução alimentar precoce. 

Dessa forma, é importante a elaboração e aplicação de medidas que destaquem a importância do 

aleitamento materno exclusivo e favoreçam sua prática entre as mulheres de modo a diminuir os 

agravos associados ao desmame precoce, além de permitir maior ligação entre a mãe e o bebê. 
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INTRODUÇÃO  

A necrose esofágica aguda, também chamada de esôfago negro é uma comorbidade rara caracterizada 

pela mucosa esofágica de aspecto negro e circunferencial à endoscopia digestiva alta (EDA). Acomete 

principalmente a porção distal do órgão interrompendo abruptamente na junção esôfago-gástrica. A 

etiologia na maioria dos casos é desconhecida, mas resulta de processo isquêmico. Habitualmente 

manifesta-se com hemorragia digestiva alta, sendo o prognóstico dependente de comorbidades 

individuais.  

OBJETIVOS  

Este trabalho objetiva relatar o caso de um paciente portador de necrose esofágica aguda atendido na 

sala vermelha do Hospital Dório Silva (HDS) em julho de 2018.  

DESCRIÇÃO DO CASO  

Homem, 54 anos, tabagista, etilista, hipertenso, diabetes mellitus tipo 2, doença pulmonar obstrutiva 

crônica e usuário de drogas ilícitas: maconha e crack; apresentou seis episódios de vômitos em borra 

de café, após libação alcoólica intensa.  

Foi admitido em nosocômio com quadro de dor torácica, hipotensão, taquicardia e sinais de baixo 

débito cardíaco. Ao exame físico, regular estado geral, hipocorado, anictérico, acianótico, desidratado. 

Ausculta cardiovascular, ausculta respiratória e exame abdominal estavam sem alterações. Pressão 

arterial 70/40mmHg, FC:120 bpm, eupneico e afebril. Exames laboratoriais mostravam leucocitose 

com desvio para esquerda, hiperlactatemia, acidose metabólica e disfunção renal.  

Após medidas de suporte e recuperação do quadro de instabilidade hemodinâmica, foi realizada EDA 

que evidenciou mucosa esofágica com áreas enegrecidas recobertas por fibrina de permeio (Imagem 

1). Não foi realizada histologia pelo risco de perfuração. A conduta inicial foi manter dieta zero, inibidor 

de bomba de prótons (IBP) em dose plena, medidas anti-abstinência e suporte clínico em sala 

vermelha. Após 24 horas de estabilização hemodinâmica foi liberado dieta líquida fria. O paciente 

evoluiu com melhora clínica após duas semanas de internação, indo de alta para acompanhamento 

ambulatorial com gastroenterologista. 
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Imagem 1 – Endoscopia Digestiva Alta evidenciando mucosa esofágica com áreas enegrecidas com 

fibrina de permeio. 

TÉCNICA  

As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista 

com o paciente, registro fotográfico dos métodos diagnósticos e artigos do PubMed usando as 

palavras-chave: esôfago negro e necrose de esôfago.  

CONCLUSÃO  

O esôfago negro é uma condição diagnosticada por EDA, de aparência negra e friável, afetando quase 

que universalmente a parte distal do órgão. O diagnóstico e o manejo adequados resultarão em 

melhores resultados clínicos podendo facilitar a abordagem diante dessa síndrome. 
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Resumo: Esta pesquisa aborda a contribuição dos profissionais da educação no processo de adaptação 

de estudantes do curso de Medicina, em vista dos inúmeros desafios associados às dimensões pessoal, 

acadêmica e social. O objetivo do trabalho foi analisar ações realizadas pelos profissionais de educação 

que atuam no Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP), de uma Instituição de Ensino Superior privada 

localizada no interior de São Paulo a estudantes do curso de Medicina, como forma de auxílio na 

adaptação dos ingressantes no período de 2012 a 2016, verificando a sua contribuição para a 

permanência do estudante no referido curso. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de caráter 

qualitativo, fundamentada em documentos institucionais. Constatou-se que a equipe de profissionais 

do NAPP tem desenvolvido várias ações relevantes no enfrentamento das situações de fragilidades 

apresentadas pelos estudantes, tais como programas internos e atendimento psicopedagógico; porém 

outros fatores, como o estudante não ser contemplado com o FIES (Financiamento Estudantil) e a sua 

classificação (chamamento tardio) em Instituição de Ensino próxima a sua cidade de origem têm sido 

as principais causas para solicitação de transferência ou “trancamento” de matrícula na Instituição. 

Palavras-chave: Ensino superior; Curso de medicina; Profissionais de Educação; Aluno ingressante. 
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INTRODUÇÃO 

Verifica-se que as experiências durante o primeiro ano na universidade são muito importantes para a 

permanência no Ensino Superior e para o sucesso acadêmico dos estudantes (PASCARELLA; TERENZINI, 

2005). Há significativa diferença de estilos de aprendizagem entre o Ensino Médio e a vida universitária 

e a forma de adaptação desses dois contextos podem interferir na aprendizagem do estudante.   

Especialmente nos anos iniciais, jovens que concluem o Ensino Médio e ingressam logo em seguida 

em um curso de Ensino Superior, a universidade tem um impacto que vai além da profissionalização 

(ALMEIDA; SOARES, 2003). Segundo Cunha e Carrilho (2005), o ingresso dos alunos no Ensino Superior 

é marcado por inúmeros desafios, tanto pela adaptação ao curso, quanto pela transição entre a 

adolescência e a vida adulta.  

Dentre as situações vivenciadas de adaptação nesse novo meio social, destaca-se: convívio com novas 

pessoas, metodologia e conteúdos diferenciados; estrutura da Instituição de Ensino Superior (IES); 

responsabilidades pessoais e acadêmicas; transição da adolescência para vida adulta. Diante dessas 

situações a serem enfrentadas, ajustar-se à universidade implica, assim, integrar-se socialmente com 

as pessoas desse novo contexto, participando de atividades sociais e desenvolvendo relações 

interpessoais satisfatórias (DINIZ; ALMEIDA, 2006; PASCARELLA; TERENZINI, 2005). 

Autores como Zago (2006), Almeida (2007), Soares (2009) e Saavedra (2011) indicam a proposta da 

disposição de serviços de apoio e integração ao estudante nas IES, ou seja, a importância de as 

universidades promoverem intervenções que visem o desenvolvimento do estudante universitário, 

disponibilizando aos ingressantes recursos que auxiliem sua integração e sua aprendizagem. 

O auxílio psicopedagógico de atendimento ao discente, realizado por profissionais da área da educação 

tem se constituído como relevante campo de atuação, estudos e pesquisas sobre o processo de 

aprendizagem e suas dimensões. O trabalho psicopedagógico se apresenta em duas modalidades de 

intervenção: a dimensão clínica, voltando-se para o atendimento individual (sujeito x objeto de 

conhecimento) e a dimensão institucional, focalizando a instituição, seja escola, hospital, empresa, 

indústria, enquanto espaço físico e psíquico da aprendizagem (BRIDI, 2008). 

No ensejo de contribuir para a integração e adaptação de seus estudantes, a IES desta pesquisa criou 

em 2012 o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP), formado por profissionais da área da área da 

educação (docentes da IES e psicopedagoga) que consiste numa ação multidisciplinar voltada ao 

atendimento e à orientação dos acadêmicos no que tange à superação de dificuldades no processo de 
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aprendizagem, no campo do relacionamento interpessoal e distúrbios cognitivos que afetam o 

desempenho acadêmico, bem como apoio didático-pedagógico aos docentes. 

O NAPP desenvolve ações de apoio ao estudante através de demanda espontânea ou busca ativa. A 

atuação deste órgão operacionaliza-se de maneira organizada e científica, com base em campos de 

estudos específicos, a partir das seguintes modalidades: 

I - Atendimento individual, com o fim de diagnóstico e orientação; 

II - Atendimento em grupos de apoio, com o fim de contribuir com o desenvolvimento de aspectos que 

incidam sobre o processo de aprendizagem, por meio de encontros e/ou oficinas; 

III - Encaminhamento, caso necessário, para acompanhamento com outros profissionais.  

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Levando em consideração que uma pesquisa “é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem 

empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já visitados” (DUARTE, 2002, p. 

140), busca-se a construção de novas abordagens. Esta é uma pesquisa exploratória que utiliza 

abordagem qualitativa.  

Para a coleta de dados foi realizada pesquisa documental. A análise documental é uma técnica que 

permite ao pesquisador fazer uso de qualquer material escrito como fonte de informação vinculada ao 

objeto de estudo e se constitui numa fonte estável de dados. 

Para análise de dados dos documentos foi utilizado a Análise de Conteúdo (AC) segundo Bardin (2016), 

por sua expansão de aplicações técnicas e propostas metodológicas. Os documentos para análise de 

pesquisa foram disponibilizados sob a aquiescência da direção da Instituição de ensino e 

disponibilizados para a Comissão de Avaliação Institucional do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), uma entidade pública federal vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC). 

O NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE E SEUS PROGRAMAS INTERNOS 

A criação do NAPP ocorreu em 2012, mesmo ano de inauguração da IES. Nesse período a instituição 

iniciava a sua primeira turma do curso de medicina e contava com o ingresso de 30 estudantes no 

primeiro semestre. No segundo semestre do mesmo ano, houve a entrada de mais 30 estudantes, 
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formando a segunda turma do curso de Medicina. Após 3 anos, o aumento de número de vagas 

ofertadas neste curso passou de 60 para 90, conforme tabela 1. 

Tabela 1: Número de vagas ofertadas para o curso de Medicina de uma universidade particular do 

interior de São Paulo. 

Período de Ingresso 2012/I 2012/II 2013 2014 2015 2016 

Nº de Vagas Oferecidas 30 30 60 60 60 90 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados fornecidos pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

da Instituição (2017). 

Nesse período, os profissionais do NAPP tem desenvolvido diversas ações, comentadas a seguir: a) 

Programa de Recepção e Integração de Ingressos (PRINT), b) Atendimentos Psicopedagógicos, c) 

Programa de Nivelamento, d) Programa de Apoio às Necessidades Educacionais Especiais (PANEE), e) 

Programa de Monitoria. 

A ) PROGRAMA DE RECEPÇÃO E INTEGRAÇÃO DE INGRESSOS (PRINT) 

O PRINT se constitui como um programa de recepção, acolhida e transmissão de informações aos 

estudantes ingressos, tendo como finalidade principal o acolhimento e ambientação desses 

ingressantes na instituição. É realizado por pedagoga através de uma programação especial 

desenvolvida em conjunto com vários outros setores da IES (administrativo, coordenação de curso, 

docência), como forma de acolhimento aos ingressos. A tabela abaixo explicita a participação de 

estudantes e convidados, tendo em vista a importância desta ação para os referidos estudantes. 

Tabela 2: Número de participantes no Programa de Recepção e Integração de Ingressos. 

Participação no PRINT 2012/I 2012/II 2013 2014 2015 2016 

Nº de estudantes 30 30 60 60 60 90 

Nº de convidados dos 

estudantes 
90 90 180 180 180 270 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados fornecidos pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

da Instituição (2017). 

As atividades desenvolvidas na recepção aos calouros seguem basicamente um padrão de 

programação, acrescentando a partir da II turma (2012) a participação dos alunos veteranos. As 

atividades são as seguintes: coffee de recepção, mensagem de acolhida e boas-vindas, apresentação 
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do curso (matriz curricular), apresentação de docentes e funcionários da IES, almoço oferecido aos 

alunos ingressos e seus convidados, tour pela cidade de Barretos, apresentação do centro acadêmico, 

atlética e ligas acadêmicas, apadrinhamento dos estudantes veteranos com os alunos calouros e 

apresentação de atividade artística. 

B) ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS 

Os atendimentos psicopedagógicos são realizados por pedagoga com pós-graduação em 

psicopedagogia institucional/clínica e objetivam o acolhimento, orientação e assistência didático-

pedagógica, bem como a promoção do aconselhamento psicológico para os estudantes que estão 

enfrentando alguma dificuldade ou crise atual de comportamento. O agendamento dos atendimentos 

pode ser feito via e-mail ou por telefone. Tais atendimentos podem ser realizados através de 

encaminhamento ou de busca espontânea, conservando o sigilo das informações coletadas, buscando 

assistência individual e/ou coletiva e direcionamento nas ações de superação das fragilidades 

apresentadas. Em alguns casos, dependendo da queixa apresentada, o estudante pode ser 

encaminhado a outros profissionais (psicólogo e psiquiatra) que possuem convênio com a IES.  

O número de atendimentos segue exposto na tabela abaixo: 

Tabela 3: Quantidade de atendimentos  registrados pelo Núcleo. 

Atendimentos Psicopedagógicos 2012/I 2012/II 2013 2014 2015 2016 

Atendimentos Pedagógico 55 34 93 77 138 235 

Atendimentos Psicológico 48 12 0 05 30 15 

Atendimento Psiquiátrico - - - - 08 07 

Atendimento Geral (informativo) - 36 328 496 103 168 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados fornecidos pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

da Instituição (2017). 

C ) PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

O Programa Institucional de Nivelamento corresponde a atividades oferecidas, aos estudantes da IES 

pelos docentes da instituição, visando possibilitar ao acadêmico a adoção de métodos pedagógicos 

que permitam a reorientação do processo ensino-aprendizagem e o resgate de conteúdo a ser melhor 

assimilado pelo estudante advindo do Ensino Médio, essenciais ao aprendizado acadêmico. Por 
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orientação do atendimento psicopedagógico, da coordenação do curso de docentes, podem ser 

atendidos alunos matriculados em qualquer período do curso.  

A participação dos estudantes nas atividades do Programa de Nivelamento é de caráter 

voluntário/optativo. 

Tabela 4: Quantidade de atendimentos registrados no Programa de Nivelamento 

Atendimentos no Programa de 

Nivelamento  
2012 2013 2014 2015 2016 

Número de Atividades 17 45 41 56 87 

Número de Participantes 14 30 39 53 75 

Carga Horária 11 33 23 32 54 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados fornecidos pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

da Instituição (2017). 

D ) PROGRAMA DE APOIO ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS (PANEE) 

O PANEE é um programa que reúne um conjunto de atividades que visa propiciar um ambiente 

educacional à comunidade acadêmica que possua Necessidades Educacionais Especiais (pessoas 

cegas, com resíduos visuais e ou auditivos, surdos, deficiência física, múltipla, transtornos globais do 

desenvolvimento e alunos com altas habilidades/superdotação). Tais ações são realizadas por 

pedagoga que possui pós-graduação em Educação Especial e têm por objetivo assegurar a plena 

inclusão educacional.  

Até o momento, não houve a demanda de nenhum caso que necessitasse de apoio educacional 

especial. Porém, é realizado um trabalho preventivo, capacitando os docentes e funcionários 

administrativos com palestras voltadas à Inclusão, Transtorno do Espectro Autista e LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais). Além disso, a FACISB conta com acervo de material de apoio às necessidades 

especiais da pessoa com deficiência visual/cega e estrutura acessível (elevadores, rampas de acesso, 

piso tátil, placas com informações em braile etc.). 

E) PROGRAMA DE MONITORIA 

O Programa de Monitoria corresponde ao conjunto de atividades de apoio acadêmico realizado por 

alunos regularmente matriculados na IES, sob orientação de docentes da instituição. A monitoria é 

exercida única e exclusivamente em ambientes acadêmicos da IES e caracteriza-se: 
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I- Pela coleta de dados e informações que possam contribuir para a preparação das aulas e 

de outras atividades vinculadas às atividades monitoradas; 

II- Pelo auxílio ao professor na preparação do material didático e paradidático a ser utilizado 

nas atividades monitoradas; 

III- Pela colaboração com o professor nas aulas, seminários, trabalhos práticos e de 

laboratórios vinculados às atividades monitoradas; 

IV- Pelo auxílio ao professor nas pesquisas vinculadas às atividades monitoradas; 

V- Pelo auxílio ao professor em outras atividades acadêmicas vinculadas às atividades 

monitoradas. 

O Programa de Monitoria teve início no segundo Semestre de 2014, com as inscrições para o processo 

seletivo aos alunos candidatos à monitores, cujo início ocorreu no I Semestre de 2015. As vagas 

ofertadas foram relativamente baixas para o número de inscritos no Programa, por exemplo, no ano 

de 2015, foram 31 vagas ofertadas para 109 inscritos, e no ano de 2016, 37 vagas para 120 inscritos, 

ou seja, a demanda triplicou e em seguida quadruplicou, apesar de a Instituição também ter 

aumentado o número de vagas para monitoria. Abaixo encontram-se os nomes dos projetos de 

monitoria desencadeados a partir do ano inicial (2015 e 2016). 

Tabela 6: Nome dos projetos de monitoria desenvolvidos pelos estudantes recém-ingressados no 

curso de Medicina da Instituição. 

Projetos 

de 

Monitoria 

Ano de 2015 Ano de 2016 

I Semestre  II Semestre  I Semestre  II Semestre  

Anatomia 

Humana em 

Sistemas 

Orgânicos e 

Funcionais I e III 

Anatomia 

Humana em 

Sistemas 

Orgânicos e 

Funcionais II 

Anatomia 

Humana em 

Sistemas 

Orgânicos e 

Funcionais I e III 

Anatomia 

Humana em 

Sistemas 

Orgânicos e 

Funcionais II 

Histologia Histologia Histologia Histologia 

Semiologia 

Neurológica: 

Bases para 

Imunopatologia Organização 

Molecular e 

Celular nos 

Imunopatologia 
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Neurologia 

Clínica 

Sistemas 

Orgânicos 

Moléculas e 

Células 

Studium 

Generale II 

Studium 

Generale I 

Studium 

Generale II 

Studium 

Generale 

      

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados fornecidos pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

da Instituição (2017). 

EVASÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATRÍCULA DA INSTITUIÇÃO 

Segundo Adachi (2009), a evasão perpassa por três esferas conhecidas, que vão desde o 

comportamento e as particularidades do estudante, da Instituição e da própria sociedade que acolhe 

aquele curso de graduação.  

Ribeiro (2005), em seu estudo com alunos evadidos, ressalta que, entre esses, predominavam os que 

tinham níveis socioeconômico e cultural baixos, que, segundo o autor, não se ajustam ao ambiente 

universitário, que é voltado predominantemente aos indivíduos de classe média e alta, sendo assim, o 

grande empecilho para esses alunos seria a dificuldade de adaptação em diversas dimensões.  

Através de documentos, fornecidos pelo setor da secretaria acadêmica da IES, verificou-se os números 

abaixo de evasões e transferências de matrículas do curso de Medicina. 

Tabela 7: Quantidade de atendimentos registrados pelo Programa de Nivelamento do Núcleo. 

Evasões e transferências  2012 2013 2014 2015 2016 

Nº Evasões e Transferências de Matrículas 0 04 01 01 01 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados fornecidos pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico da 
Instituição (2017). 

Dentre as razões que causaram esse número de transferência de matrícula, verifica-se que três (03) 

transferências ocorreram por chamamento tardio em Instituição de ensino próximo à cidade de origem 

do estudante, três (03) transferências ocorreram pelo fato do estudante não ter sido contemplado no 

programa do Financiamento Estudantil (Fies) e uma (01) por inadaptação ao critério de avaliação da 

IES. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os profissionais da área de educação que compõem o NAPP, em sua trajetória, tem desenvolvido várias 

ações institucionais na adaptação do estudante tais como: Programa de Recepção e Integração de 

Ingressos (PRINT), Atendimentos Psicopedagógicos, Programa de Nivelamento, Programa de Apoio às 

Necessidades Educacionais Especiais (PANEE) e Programa de Monitoria. Tais ações visam atuar 

também de forma prevencionista. Segundo Balestro (2005), com relação à prevenção, a orientação 

educacional deveria antever e administrar situações de conflitos acadêmicos. Verifica-se também que: 

[...] a orientação é uma função estruturadora da intervenção psicopedagógica, 
um recurso disponível às instituições educacionais em seu conjunto e os seus 
diversos subsistemas. Sua finalidade é a de contribuir para prevenir possíveis 
disfunções ou dificuldades, para compensar ou corrigir aquelas que tenham 
surgido e visa a potencializar e a enriquecer o desenvolvimento dos indivíduos 
e dos sistemas que integram a instituição educacional, sua organização e seu 
funcionamento (SOLE, 2001, p.20). 

As atividades desenvolvidas pelos profissionais da área de educação que integram a equipe do NAPP 

têm sido de grande relevância no acolhimento aos estudantes e possuem uma boa receptividade, 

verificado na quantidade de atendimentos e participação registrada. Tais ações contribuem 

significativamente para o enfrentamento das fragilidades encontradas na trajetória acadêmica, porém, 

outros fatores alheios à adaptação, tais como, o estudante não ser contemplado com o FIES 

(Financiamento Estudantil) e a sua classificação (chamamento tardio) em Instituição próxima a sua 

cidade de origem tem sido relevantes para a transferência ou “trancamento” de matrícula ainda em 

seu primeiro ano de curso.  
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 OBJETIVO 

 Relatar o caso de lactente com cisto de utrículo, raro na literatura médica.  

RELATO DE CASO  

Lactente, um ano, 10,7 kg, apresentou, em 2018, quadro de ITU – Infecção do Trato Urinário. Após o 

tratamento inicial, realizou-se investigação anatômica das vias urinárias com Ultrassonografia (USG) e 

Uretrocistografia, obtendo o diagnóstico de Cisto de Utrículo. Iniciou profilaxia para ITU com 

sulfametoxazol + trimetroprim 2 ml por 5 meses, sem queixas. Por quatro meses não apresentou 

demais sintomas. Em março de 2019, paciente compareceu ao ambulatório, levado pela mãe, com 

história de febre (39,6º) e vômitos por quatro dias, a mesma relata ter procurado o pronto atendimento 

onde criança recebeu medicações para controle dos sintomas e foi realizada análise laboratorial de 

urina, a qual demonstrou hematúria, bacteriúria, com depósito de Eschericha coli. Em consulta 

pediátrica prescreveu-se antibioticoterapia a partir de análise de antibiograma em conjunto com ajuste 

da dose da profilaxia de acordo com peso. Paciente em espera para cirurgia de retirada do cisto. 

DISCUSSÃO 

O utrículo prostático, um remanescente embriológico, é uma evaginação na uretra prostática, com 

prevalência na faixa etária pediátrica e no sexo masculino. Origina-se no declínio do fator anti – 

mulleriano e na hipossensibilidade da testosterona, aos quais impedem a regressão do seio urogenital. 

Mediante associação com ITU recorrente, o cisto de utrículo é evidenciado por exames sensibilizadores 

de alterações anatômicas das vias urinárias, como USG e Uretrocistografia. O tratamento profilático 

preconizado para ITU recorrentes é o uso continuo de sulfametoxazol + trimetropin. Entretanto, o 

tratamento definitivo neste caso, é a remoção cirúrgica do cisto via transvesical, o que melhora 

significativamente a qualidade de vida do paciente.  

CONCLUSÃO 

A principal manifestação do cisto de utrículo é a ITU de repetição, dessa forma, a importância do 

diagnóstico precoce de tal patologia tem como finalidade prevenir e minimizar a formação e 

progressão da cicatriz renal, além de atenuar os sintomas referidos no paciente. 
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 Introdução: O uso de terapias complementares e integrativas, em conjunto com a educação em saúde, 

busca estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio 

de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo 

terapêutico, na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Adotando uma visão 

ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado cultural materno-infantil. Deste 

modo, o projeto de extensão “Maternagem: conversando e cuidando do binômio mãe-filho” tem-se 

colocado como uma estratégia de redução das vulnerabilidades que atingem esses sujeitos. Objetivo 

geral: Desenvolver ações educativas e práticas de cuidado complementares que contribuam para a 

promoção da saúde e bem-estar da gestante, puérpera e neonato. Objetivos específicos: Refletir e 

discutir sobre temas relativos à saúde da mulher e neonato; Estimular a adoção de hábitos saudáveis, 

o estímulo da autoestima e o empoderamento das mulheres; Realizar práticas integrativas e 

complementares de cuidado a saúde das mulheres e neonatos; Construir coletivamente o 

conhecimento e aprendizado discente; Fortalecer vínculos e aproximar a Universidade Federal do 

Amazonas das Instituições de saúde e comunidade, tornando-se referência de cuidado e educação em 

saúde a este público. Material e métodos: Trata-se de um projeto de intervenção composto por duas 

linhas de ação, a educação em saúde e o uso de práticas complementares e integrativas de cuidado 

voltadas para gestantes e puérperas. O referencial teórico utilizado é a Teoria do Cuidado Cultural, por 

meio do qual são desenvolvidas práticas de cuidado culturalmente coerentes, buscando o intercâmbio 

de saberes científico e popular. O projeto de intervenção foi idealizado e realizado por docentes, 

enfermeiros, acadêmicos de graduação e residentes em enfermagem obstétrica. Ocorre no ambiente 

da Escola de Enfermagem de Manaus (UFAM) desde 2017, e em salas de vinculação de gestantes e 

alojamentos conjuntos de três maternidades do município desde o ano de 2013. São realizadas rodas 

de conversa, dramatização, simulações da realidade, intervenções em grupo e consultas individuais. 

Os temas abordados na educação em saúde referem-se a auto-cuidado da mulher na gestação e 

puerpério: relações de gênero; violência; sexualidade; modificações e adaptações comuns à gestação, 

parto e pós-parto; cuidado com o recém-nascido: cuidado com coto umbilical, higiene, aleitamento 

materno, alimentação complementar saudável e massagens terapêutica. As atividades desenvolvidas 

na educação em saúde envolvem quatro etapas metodológicas, o acolhimento, desenvolvimento, 

encerramento e avaliação. Por utilizar uma abordagem problematizadora os temas de educação em 

saúde podem variar de acordo com a necessidade das mulheres. As intervenções em grupo ou em 

consultas individuais utilizam práticas integrativas e complementares de cuidado, como a 

aromaterapia, musicoterapia, reflexologia podal, acupressão e drenagem linfática com objetivo de 
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melhorar a produção láctea de puérperas e reduzir níveis de ansiedade de todas as mulheres. A fim de 

melhorar continuamente o projeto de intervenção, a cada semana é refeito o levantamento de 

informações, o planejamento das próximas semanas, execução e avaliação de todas as práticas. 

Resultados e discussão: O projeto tem promovido a integração docente e discente e da Universidade 

com a comunidade através da oportunidade de discutir, vivenciar e reproduzir na prática o 

conhecimento adquirido nas disciplinas ministradas em sala de aula favorecendo o seu processo de 

aprendizagem. As mulheres tem encontrado um espaço para troca de experiências, conhecimento e 

reflexão sobre o auto-cuidado, prevenção e promoção da saúde. A educação em saúde nos oportuniza 

a transformar a linguagem científica utilizada no cotidiano acadêmico, em palavras simples e objetivas 

que satisfaçam as necessidades e dúvidas do público-alvo. As ações educativas têm contribuído para a 

promoção da saúde e bem estar da mulher, neonato e comunidade; refletir e discutir sobre temas 

relativos à saúde da mulher, neonato e comunidade; estimular a adoção de hábitos saudáveis e que 

estimulem a autoestima e o empoderamento das mulheres, construir coletivamente conhecimento e 

aprendizado discente; fortalecer vínculos e aproximar a Universidade Federal do Amazonas da 

comunidade, a medida que as práticas de educação em saúde e cuidado ocorreram semanalmente no 

ambiente da Escola de Enfermagem de Manaus. O desenvolvimento da educação em saúde está 

fundamentada na pedagogia de Paulo Freire, o que possibilitou às gestantes e puerperas a participação 

ativa nas ações de saúde, uma vez que este arcabouço teórico traz como premissa a valorização do 

diálogo e favorece o reconhecimento das usuárias enquanto sujeitos portadores de saberes sobre o 

processo saúde-doença-cuidado, evitando o monólogo de palestras onde se busca apenas transferir 

conhecimentos. No âmbito da educação em saúde, os círculos de cultura podem ser uma ferramenta 

fundamental de atuação por possibilitar a troca entre conhecimento técnico e popular, permitindo o 

desenvolvimento de ações de prevenção e controle de doenças1. As intervenções em grupo e 

consultas individuais possibilitam aos alunos e enfermeiros conhecer e aplicar práticas de cuidado da 

enfermagem novas, baseadas em evidência, que favorecem o processo de ensino-aprendizagem. 

Atualmente diversas práticas complementares e integrativas tem sido utilizadas na assistência à 

grávidas e puerperas. Estudos evidenciam a eficácia do tuiná2, do Gua-Sha, massagem de oketami3 e 

acupuntura4 na indução de produção láctea. Alem do uso da reflexologia podal5 para analgesia 

durante o trabalho de parto de primíparas, analgesia pós-cesarea e melhora da qualidade do sono no 

puerpério, redução dos níveis de ansiedade e melhora do aleitamento materno. Os profissionais que 

tem interesse em aperfeiçoar suas práticas em direção à promoção da saúde, para esse público alvo, 

devem procurar adotar abordagens metodológicas e tecnológicas enquanto meios complementares as 
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demais intervenções de saúde. Deste modo, o projeto tem desenvolvido nos estudantes e enfermeiros 

um olhar critico e reflexivo, a fim da aplicação de práticas baseadas em evidencias para atingir a 

solução dos problemas frente ao contexto social, econômico, cultural e religioso destas mulheres e, 

conseqüente intercambio de saberes e a melhora da qualidade de vida materno-infantil. Contribuições 

para enfermagem obstétrica e neonatal: As ações educativas devem ser intensificadas e o 

esclarecimento da gestante e puerpera devem ser constantes, por meio de orientações 

individualizadas e coletivas, adaptadas às suas necessidades e às de sua família. As práticas integrativas 

baseadas em evidencias devem ser estimuladas no cuidado a gestantes e puerperas. O 

desenvolvimento das duas linhas de ação tem melhorado a qualidade da atenção com consequente 

impacto sobre a morbi-mortalidade materno-infantil. Alem disso, observa-se que a efetividade e 

sucesso de um projeto de intervenção, envolvem o empenho conjunto de todos os atores envolvidos, 

sejam eles alunos de graduação, residentes e especializandos em enfermagem obstétrica, enfermeiros 

obstetras, docentes universitários e as mulheres. 

245



Ciências da Saúde: uma abordagem pluralista

10.37423/200802537

Capítulo 23

PERCEPÇÃO DE HISTERECTOMIZADAS FRENTE 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 

PÚBLICO DE ASSU/RN

Diego Henrique Jales Benevides Faculdade Nova Esperança de Mossoró

Lívia Helena Morais de Freitas Faculdade Nova Esperança de Mossoró

Gilmara Michelle Cosmo Da Rocha Cachina Faculdade Nova Esperança de Mossoró

Gildemberton Rodrigues De Oliveira Faculdade Nova Esperança de Mossoró

http://lattes.cnpq.br/1490622004892977
http://lattes.cnpq.br/8937835966893660


 

 

Percepção De Histerectomizadas Frente Assistência De Enfermagem Em Hospital Público De ASSU/RN 

                                                                                                   1 

 A histerectomia implica na remoção cirúrgica parcial ou total do útero. Indicada no tratamento de 

câncer, sangramento uterino disfuncional, endometriose, dor persistente, relaxamento, prolapso 

pélvico e lesões prévias do útero. O enfermeiro deve prestar seu cuidado de forma individualizada, 

prestando-lhe informação que passe tranquilidade, minimizando seu sofrimento a fim de proporcionar 

uma boa recuperação. O estudo propõe analisar a percepção das pacientes histerectomizadas frente 

ao cuidado de enfermagem prestado no pós-operatório e entendimento sobre complicações 

potenciais em um Hospital público de Assu/RN. Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e 

exploratório, com abordagem quanti - qualitativa. Utilizou se como local da pesquisa o Hospital 

Regional Nelson Inácio dos Santos. A amostra foi constituída por 20 pacientes histerectomizadas, no 

período compreendido entre abril e maio de 2017, que aceitaram participar voluntariamente da 

pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Como instrumento para a 

coleta de dados foi realizada uma entrevista semi estruturada, e abordagem com a Escala de Likert na 

clínica cirúrgica. Os dados coletados da pesquisa qualitativa foram analisados e organizados de acordo 

com teoria de Bardin e os dados quantitativos obtidos através da Escala de Likert, conforme um 

questionamento de perguntas com opções de respostas progressivas. As participantes foram 

esclarecidas sobre a pesquisa, em todo o processo houve o anonimato e sigilo das informações 

confidenciais, de acordo com os princípios éticos e legais que constam na Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde. Todas as despesas decorrentes da pesquisa foram de inteira responsabilidade da 

pesquisadora associada. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa sob número de 

protocolo: 53/2017 e CAAE: 66056317.7.0000.5179. Na análise dos resultados obteve-se uma visão 

geral das 20 mulheres que fizeram parte desde estudo. Constatou que 60% da faixa etária situou-se 

acima dos 40 anos de idade, dedicava-se a atividade agrícola, casadas, residentes em Assu, a maioria 

não exerce atividade remunerada e predominou o ensino médio incompleto, todas receberam o apoio 

familiar. Sobre a avaliação do estudo as entrevistadas referiram não conhecer ou receber informações 

das complicações decorrentes da histerectomia. Diante da notícia de que precisa retirar este órgão, 

em questão de segundos, a mulher passa por dois tipos de problemas distintos: o grande medo da 

cirurgia e o medo da mutilação de um órgão de grande representatividade para mulher. Atrelado a isso 

vem o bem-estar diante da enfermidade diagnosticada, a cura faz com que essas mulheres se 

tranquilizem, e encarem como um fato benéfico para suas vidas, apesar dos traumas decorrentes da 

cirurgia como ficou evidente nos relatos descritos. A satisfação frente à assistência prestada pela 

equipe de enfermagem foi de 95%. O que demonstra à importância da qualidade dos profissionais, 

eficácia e atendimento as pacientes. Percebeu-se então que o cuidado de enfermagem é de qualidade, 
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busca a integralidade da assistência, proporciona o alívio de suas angústias, medos e anseios, além de 

proporcionar um melhor entendimento dos motivos e consequências biológicas, psicológicas e sociais 

decorrentes de uma histerectomia. 
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Resumo: Objetivos: Relatar a construção do mapeamento de processos de uma Unidade de Centro 

Cirúrgico de alta complexidade, assim como conhecer os fornecedores e clientes desta unidade, 

elencando possibilidades de melhorias. Método: Trata-se de um relato de experiência proveniente da 

elaboração do Mapa de Processos da Unidade estudada.  Para a construção deste mapeamento foram 

realizadas reuniões sistemáticas com profissionais desse cenário de estudo, (18 reuniões, em um 

espaço de tempo correspondente a 05 meses), utilizando-se a ferramenta fluxograma para a 

construção do mapa de processos. Após esta etapa, foram listadas as oportunidades de melhoria, que 

foram classificadas para posterior tratamento adequado, considerando o Plano Diretor Estratégico 

(PDE) da Instituição. Pela autonomia inerente a essa metodologia, os pesquisadores contam com o 

apoio da gestão local, e o estudo, nessa fase, não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP).  

Resultados: Foram mapeados os processos da Unidade de Centro Cirúrgico, sendo possível ao final, 

conhecer os principais fornecedores e clientes da Unidade, assim como os atores envolvidos em cada 

processo. Foram elencados os documentos de processo, lista de normativos e lista de melhorias. A 

partir desta última, surgiu um cronograma de trabalho contemplando todas as propostas de melhorias 

e seus respectivos responsáveis. Conclusão: A metodologia de mapeamento de processo, à medida 

que foi sendo aplicada na documentação das atividades desenvolvidas na Unidade de Centro Cirúrgico, 

permitiu que o grupo de trabalho visualizasse de forma objetiva a dinâmica o inter-relacionamento 

que existe entre elas, o que permitiu uma avaliação, mesmo que de caráter preliminar, dos pontos que 

necessitariam de estudos mais aprofundados com vistas ao seu aperfeiçoamento. Essas análises 

originaram uma lista de oportunidades de melhorias a serem oportunamente tratadas pela gestão. 

Palavras-chave: Centro Cirúgico; Gestao em Saúde; Mapeamento de Processos. 
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INTRODUÇÃO 

O Complexo Hospitalar que foi cenário do estudo, é composto por uma Unidade Hospitalar de grande 

porte, um Centro Pediátrico e um Ambulatório. Possui a importante missão de prestar assistência à 

saúde da população; formar recursos humanos voltados para as práticas de ensino, pesquisa e 

assistência e produzir conhecimentos em benefício da coletividade. Para isso, na ocasião do estudo, 

contava com 42 mil m2 de área construída, 277 leitos, 116 consultórios, 17 salas de aula, 03 auditórios, 

12 laboratórios de pesquisa e 16 unidades de internação. 

No período estudado, a Unidade de Centro Cirúrgico (UCC), contava com 05 (cinco) salas operatórias 

ativas para atender procedimentos de 17 (dezessete) especialidades cirúrgicas, cuja maioria possui 

residência médica. Seu funcionamento ocorre eletivamente das 07:00 às 22:00h de segunda a quinta-

feira, das 07:00 às 19:00 horas nas sextas-feiras e das 07:00 às 13:00 horas aos sábados. Demais 

horários atendem a procedimentos em caráter de urgência e emergência. O complexo hospitalar não 

possui emergência “porta aberta”, sendo as urgências e emergências atendidas relacionadas aos 

pacientes já internados. 

De acordo com a definição de Lamb (2000), a Unidade de Centro Cirúrgico é o conjunto de ambientes, 

devidamente localizados, dimensionados, inter-relacionados e dotados de instalações e 

equipamentos, com pessoal qualificado e treinado para a realização de procedimentos cirúrgicos, de 

forma a oferecer o máximo de segurança aos pacientes e às melhores condições de trabalho para a 

equipe técnica”. 

Dada a complexidade da UCC, decorre uma grande dificuldade em determinar os principais processos 

a serem monitorados, bem como seus atores. A UCC funciona como “peça de engrenagem”, como 

estação de cuidado, sendo assim, conhecer quem são os principais clientes e fornecedores, assim como 

trabalhar os processos de forma integrada, é fundamental para atingir das metas da Unidade. 

Neste sentido, este artigo tem como objetivo relatar a experiência na construção do Mapa de 

processos da Unidade de Centro Cirúrgico, assim como conhecer os fornecedores e clientes desta 

unidade, elencando possibilidades de melhorias. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um relato de experiência proveniente da elaboração do Mapa de Processos da Unidade de 

Centro Cirúrgico de um Hospital Universitário Federal, localizado em Salvador-Ba. 
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Foram realizadas reuniões iniciais com profissionais desse cenário de estudo. A primeira reunião 

contou com representante médico cirurgião, técnicos em enfermagem da UCC, enfermeiras da UCC, 

médico anestesiologista, representante da Divisão de Enfermagem e representantes da Unidade de 

Processamento de Materiais Esterilizados (UPME), quando foram trabalhados e discutidos conceitos 

que chegaram à missão, visão e valores da Unidade de Centro Cirúrgico, de acordo com a vocação da 

Instituição. 

A segunda reunião, contou com a presença de um representante dos cirurgiões, um representante 

anestesiologista, representantes da UPME, da Unidade de Centro Cirúrgico e uma pedagoga, quando 

foram eleitos e listados os principais fornecedores e clientes da UCC, conforme a percepção do grupo. 

A seguir, os documentos, fluxogramas, rotinas e documentos normativos que existiam foram 

apresentados para a Gestão do hospital e áreas relacionados, momento em que foram pactuados 

novos encontros para o desenvolvimento do Mapa de Processos. A ferramenta utilizada para a 

construção do mapa de processos foi o fluxograma, por ser, segundo Fryman (2002), diagrama simples 

para documentar algoritmos ou processos de uma maneira formal, gráfico.  

No fluxograma, as etapas do processo foram exibidas em caixas, que são conectados por setas com 

direção, contendo diferentes elementos representativos. O modelador de Processos utilizado para a 

construção do fluxograma foi o Bizagi, na sua configuração gratuita. 

Para a construção do fluxograma contemplando o mapa de processos, foram realizadas 18 reuniões, 

em um espaço de tempo correspondente a 05 meses. Participaram da elaboração a então 

coordenadora da Unidade de Centro Cirúrgico, o Auditor Chefe do Complexo Hospitalar e Gerente de 

Atenção à Saúde, contando com a colaboração do Chefe de Cirurgia Geral, representante da Divisão 

de Enfermagem, enfermeiras da UCC e representante da farmácia satélite da UCC. 

Concluída a primeira documentação do processo, listaram-se 21 (vinte e uma) oportunidades de 

melhoria, que passaram a compor uma proposta de agenda de trabalho, elaborada para viabilizar o 

adequado tratamento de tais oportunidades. 

Primeiramente, foram elencadas na agenda as ações previstas no Plano Diretor Estratégico (PDE) do 

Complexo hospitalar, de modo a segregar as oportunidades de melhoria que, com eles se relacionam, 

conferindo-lhes a necessária precedência de tratamento, daquelas que não guardam essa relação. 

Ademais, todas as oportunidades de melhoria foram classificadas segundo a amplitude das possíveis 

discussões, isto é, aquelas que necessitam de um grupo multidisciplinar, identificadas com a sigla “GT”, 
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e as demais a serem trabalhadas por uma ou mais pessoas dentro do próprio domínio da UCC. As 

últimas identificadas pela letra “A”.  

A classificação “GT” e “A” objetivou proporcionar maior celeridade na elaboração das propostas de 

melhoria porquanto permitirá trabalhos concomitantes, mas coordenados. Quanto à dinâmica da 

construção das melhorias, decidiu-se por dividir os trabalhos em 06 (seis) etapas para fins de 

construção do cronograma, a saber e conforme figura 1: 

Figura 1 - Reengenharia de processos para a execução do cronograma 

 

Preparação (PR): Ações destinadas à programação de reunião e ao convite dos profissionais 

interessados na etapa do processo da UCC a qual se refere a oportunidade de melhoria a ser 

trabalhada; 

Discussão Preliminar (DP): Reunião de Discussão Preliminar, mediante registro em ata, da qual 

participam todos os profissionais interessados na etapa do processo da UCC, a qual se refere a 

oportunidade de melhoria a ser trabalhada.  Nessa reunião os profissionais apresentam suas 

respectivas propostas de mudança que, por sua vez, são debatidas pelo grupo com o intuito de formar 

uma ideia preliminar do fluxo de atividades, atores e canais de comunicação.  

Elaboração da Proposta (EP): Com base na ideia preliminar do fluxo de atividades, atores e canais de 

comunicação formulada na etapa “Discussão Preliminar”, será modelada uma proposta do novo fluxo 

de atividades, inclusive seus formulários/documentos e atores a serem envolvidos. 

Apreciação e Considerações (AC): corresponde ao novo fluxo de atividades, contendo padrões de 

formulários/documentos e indicação dos atores envolvidos, originado da etapa de “Elaboração da 

1
•Preparação

2
•Discussão Preliminar

3
•Elaboração da Proposta

4
•Apreciação e considerações

5
•Reconstrução da proposta

6
•Homologação
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Proposta” será encaminhado a todos os profissionais que participaram da “Discussão Preliminar”. Esses 

terão 05 (cinco) dias úteis para apresentar suas considerações e/ou propostas de modificação. 

Reestruturação da Proposta (RP): Passado o prazo estabelecido para a etapa anterior, são realizados os 

ajustes que se fizerem necessários, conforme as considerações e/ou propostas de modificação dos 

envolvidos. 

Homologação (H): Momento em que a autoridade competente apreciará a proposta para fins de 

compor o novo Processo “Centro Cirúrgico”. 

RESULTADOS 

A Unidade de Centro Cirúrgico apresenta-se como uma das áreas essenciais para a Instituição, com 

alto potencial gerador de recursos, bem como de contribuição para a comunidade na qual está 

inserida, cabendo destaque os usuários Sistema Único de Saúde (SUS), alunos dos cursos de graduação, 

residência, pós-graduação e pesquisadores. 

Como produto dos trabalhos, identificaram-se, como fornecedores do processo intitulado “Centro 

Cirúrgico”, o Almoxarifado Central, a Farmácia Satélite da UCC, o Laboratório Central (Análises Clínicas), 

Médico responsável (clínica especializada), Equipe de avaliação Pré-anestésica, Unidade de 

Processamento de Materiais Esterilizados – UPME, Unidade de Gestão e Regulação de Leitos (UGRL), 

Anatomia Patológica/ Laboratório, Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-intensivos Adulto/Unidades 

de Internação. 

De certo, outros fornecedores vinculados a processos de apoio poderiam ser citados, tais como: 

Engenharia Clínica, Infraestrutura, Serviço de Arquivo Médico e Estatística, dentre outros. Contudo, 

escolheu-se desconsiderar os fornecedores que funcionam paralelamente ao processo “Centro 

Cirúrgico”, em função de sua participação indireta, mas não menos importante. 

De forma análoga, iluminaram-se os clientes do processo em questão, a saber: o paciente, médico 

responsável (clínica especializada), Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-intensivos 

Adulto/Unidades de Internação. 

Ainda sob esse diapasão, há os atores interessados, os chamados stakeholders, que merecem destaque 

para fins de alimentação de dados/informações para o processo decisório. São eles: Gerência de 

Atenção à Saúde, Gerência de Ensino e Pesquisa, Gerência Administrativa, médico responsável (clínica 

especializada), Unidade de Gestão e Regulação de Leitos (UGRL). 
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À medida que as reuniões foram avançando, foram identificados 22 (vinte e dois) documentos 

essenciais ao processo e 3 (três) documentos normativos. Muitas dúvidas surgiram acerca do 

funcionamento e da relação das diversas atividades, constituindo principal sinal de necessidade de 

adequações e de maior clareza no processo. 

Observa-se que, com o mapa de processos, foi possível observar como a Unidade está estruturada, 

conhecer quem são seus principais fornecedores e clientes, bem como seus principais acertos e 

necessidades de ajustes, classificados como oportunidades de melhorias e que podem ser observados 

na figura 2. 

Figura 2 – Lista de oportunidades de melhoria 
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Dessa forma, é possível inferir que a partir da representação clara das atividades integrantes do 

processo no diagrama construído, e uma vez eleitos os melhoramentos necessários no processo, o 

tratamento dos mesmos poderá vir a ser mais eficaz e agregar valor considerável aos resultados da 

instituição. 

DISCUSSÃO 

Segundo Gonçalves (2000), processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma um 

input, adiciona valor a ele e fornece um output a um cliente específico. Esse output é o produto, 

resultado da realização do processo, e que pode ser tangível ou intangível. 

De forma mais ampla, Oliveira (2007) define processo como um conjunto de atividades sequenciais 

que apresentam relação lógica entre si, com a finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar 

as necessidade e expectativas dos clientes externos e internos da empresa. Enfim, um processo é um 

conjunto de atividades com início e fim determinados. 

O Mapa de Processos demonstrado no Apêndice A, é produto do trabalho relatado no presente estudo 

e proporciona a visualização do início e fim dos processos realizados no âmbito da Unidade de Centro 

Cirúrgico, sendo o output do processo, o procedimento realizado de forma segura, ou seja, o paciente 

operado em condições satisfatórias de segurança. 

Estudos brasileiros, ao mapear diferentes processos (processo admissional de técnicos em 

enfermagem, programa de treinamento em ressuscitação cardiopulmonar e processamento de 

desinfecção e esterilização dos artigos médico hospitalares) evidenciaram, como denominador 

comum, que por meio do mapeamento torna-se possível a visualização dos recursos consumidos e, 

consequentemente, a sua otimização (FOLLADOR e CASTILHO 2007; JERICO e CASTILHO 2010). 

Ao concordarmos com a afirmação de Krajewski et al. (2009), que diz que a maioria dos processos pode 

ser aperfeiçoada, se alguém pensar em um modo de fazê-lo e implementá-lo de maneira eficaz, 

concluiremos, portanto, que as possibilidades de melhorias levantadas, fruto do trabalho deste 

trabalho desenvolvido, se aplicadas de forma integrada, poderão trazer resultados favoráveis ao 

processo. 

Nesse sentido, a análise dos processos começará das oportunidades de melhorias encontradas e das 

soluções integradas, de modo que a conclusão poderá se dar mediante implementação do processo 

revisado, nascendo um novo fluxograma. 
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CONCLUSÃO 

O mapeamento das etapas e atividades que constituem o processo da Unidade de Centro Cirúrgico 

passou a constituir importante subsídio para o planejamento e aplicação de melhorias essenciais ao 

funcionamento adequado da Unidade.  

A metodologia de mapeamento de processo, que pode ser reproduzida em outros cenários 

hospitalares públicos e privados, à medida que foi sendo aplicada na documentação das atividades 

desenvolvidas na Unidade de Centro Cirúrgico, permitiu que o grupo de trabalho visualizasse de forma 

objetiva a dinâmica o inter-relacionamento que existe entre elas, o que permitiu uma avaliação, 

mesmo que de caráter preliminar, dos pontos que necessitariam de estudos mais aprofundados com 

vistas ao seu aperfeiçoamento. Essas análises originaram uma lista de oportunidades de melhorias a 

serem oportunamente tratadas pela gestão. 
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de Material e Esterilização. 

259



Ciências da Saúde: uma abordagem pluralista

10.37423/200802553

Capítulo 25

PERFIL DOS PACIENTES COM HIPERTENSÃO 
ARTERIAL PULMONAR ACOMPANHADOS 

AMBULATORIALMENTE

Karla Patrícia Bianca Silva Nogueira Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Anthonia Viviany Barbosa Lopes Faculdade Metropolitana do Vale do Aço 
(FAMEV)

Nathanael de Souza Maciel Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

Vanuzia Prudêncio Siqueira Silva Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO)

Leide Laura Santos Leite Centro Universitário Estácio do Ceará

Luiza De Marilac Soares Gomes Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO)

Rousane Rodrigues Arrais Monteiro Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO)

Maria Charlianne de Lima Pereira Silva Instituto Centro de Ensino Tecnológico 
(CENTEC)



 

 

Perfil Dos Pacientes Com Hipertensão Arterial Pulmonar acompanhados Ambulatorialmente 

                                                                                                   1 

Resumo: 

Objetivos: avaliar o perfil clínico de pacientes com hipertensão arterial pulmonar atendidos, classificar 

a polifarmácia e determinar esquemas de tratamento medicamentoso mais frequentemente utilizado, 

com finalidade de prevenir o desenvolvimento progressivo e a morbimortalidades decorrentes da HAP 

para diminuir as sequelas e consequências fatais ocasionadas pela doença. Método: estudo 

quantitativo, documental, exploratório e retrospectivo. Resultados: Dos 60 pacientes atendidos no 

ambulatório do centro de referência 66,6% eram do sexo feminino e 33,3% eram do sexo masculino. 

Em relação a idade da amostra, foi encontrada a menor faixa etária de 12 anos e a maior de 72 anos. 

Na distribuição de grupos etários, evidenciou-se que a maioria (55%) tinham entre 21 a 49 anos, 

seguido pelo grupo de 0 a 20 anos (26,6%). Já em relação a procedência, 65% procediam do interior 

do Ceará e 35% da capital do Estado. Com relação ao tratamento medicamentoso utilizado pelos 

indivíduos do estudo, constatou-se que houve uma predominância pelo inibidor de fosfodiesterases. 

Em que 75% (n= 45) utilizavam Sildenafil. Dos 60 pacientes, 38,3% (n=23) faziam uso de 2 a 3 

medicações, 36,6% (n=22) de 4 a 5 medicações e 10% (n=6) mais de 5 medicações. Conclusão: Denota-

se a classificação atual da HAP em pacientes provenientes do atendimento ambulatorial em um centro 

de referência que reflete o reconhecimento da situação clínica vivenciado pelo uso da polifarmácia 

como uma necessidade de tratamento. 

Descritores: Hipertensão arterial pulmonar; cardiopatias congênitas; Polifarmácia.  
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INTRODUÇÃO 

Hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma condição grave, constituída por um conjunto de sinais e 

sintomas clínicos e hemodinâmicos que pode suceder de forma idiopática classificada como forma 

primária, ou secundária quando em associação a outras condições clínicas (Jardim; Prada; Souza, 

2015). Em 1998 durante o segundo simpósio mundial, ocorrido em Evian à classificação de HAP foi 

dividida em cinco grupos. Essa classificação passou por algumas mudanças ao longo do tempo 

denotando novas divisões nos dias atuais. Na contemporaneidade, a HAP está designada dentro do 

grupo 1, juntamente com as cardiopatias congênitas e doenças que causam Hipertensão Pulmonar 

relacionadas ao comprometimento do lado esquerdo do coração (COSTA; RUFINO, 2015). 

A HAP tem como consequência o aumento sustentado da pressão na artéria pulmonar e elevação da 

resistência vascular nos pulmões. Seus parâmetros são definidos como pressão arterial pulmonar 

média igual ou acima de 25 mmHg em repouso ou maior que 30mmHg durante a prática de exercícios, 

com pressão de oclusão da artéria pulmonar e/ou pressão diastólica final do ventrículo esquerdo 

abaixo ou igual a 15 mmHg, padrão identificado por cateterismo cardíaco (JARDIM; PRADA; SOUZA, 

2015). 

Estudos demostram que a suspeita clínica de HAP apresenta especificidade e padrão contínuo. A 

sintomatologia apresenta dispneia progressiva, fraqueza, síncope, dor precordial, aumento do volume 

abdominal e intolerância aos esforços e elevação os níveis pressóricos na circulação pulmonar, 

frequentemente esses sintomas estão sendo associados a outras doenças cardiorrespiratórias, o que 

retarda a confirmação do diagnóstico. Assim, identifica-se que 75% dos pacientes são diagnosticados 

numa fase avançada da doença (RUFINO et al.,2013). 

Dessa forma, o diagnóstico é realizado com frequência nas fases avançadas, momento em que a 

eficácia das intervenções é menor, e a expectativa de vida consideravelmente reduzida. Na suspeita de 

HAP, deve-se atentar em todos os casos para a dispneia, mesmo existindo sinais evidenciados de 

doença pulmonar ou cardíaca. Os pacientes com diagnóstico de HAP necessitam de acompanhamento 

em instituições que abordam e garantem o tratamento em toda sua plenitude, com a participação da 

equipe multidisciplinar sendo composta por profissionais capazes de conduzir o caso na sua 

integralidade (RUFINO et al.,2013). 

Alguns dados franceses mostraram que em 2013 encontrou-se uma estimativa de 1,7 mulher para 1 

homem, afetados por HAP, e um índice com cerca de 6 casos por milhão de habitantes/ ano. A HAP 
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atinge geralmente pessoas jovens, e tem predominância por mulheres que se encontram na terceira 

década de vida (30 anos), e nos homens, na quarta década (40 anos). Alguns estudos relatam que no 

Brasil a cada 4 mulheres portadoras de HAP, 1 homem manifesta o diagnóstico (SILVANO,2016). Nos 

casos inerentes a hereditariedade apresenta um percentual de 6%-10% dos pacientes (BRASIL, 2014). 

Apesar de não existires poucos dados nacionais sobre prevalência da HAP, estudos demostram que há 

uma estimativa de 2% a 6% de HAP em pacientes portadores de cirrose, e que a causa dessa relação 

ainda é desconhecida, contudo na maioria dos casos está concernente à existência da hipertensão 

portal. Outra patologia de alta relevância nos casos de HAP no Brasil é esquistossomose, onde se 

estima que 8 a 10 milhões de pessoas estejam acometidos pela doença. A predominância varia de 1% 

a 11,7%, ocorrendo em maior número em indivíduos com a forma hepatoesplênica, nas regiões com 

endemias. O índice de mortalidade atual de pacientes em terapia é de aproximadamente 15% por ano, 

33% em 3 anos e 42% em 5 anos. (BRASIL, 2014). 

Desse modo, o reconhecimento dos fatores de risco e da doença em seu período incipiente juntamente 

com o direcionamento em tempo hábil e adequado para assistência especializada constitui um caráter 

fundamental para uma melhor resposta terapêutica e prognóstico dos casos. Independentemente da 

causa, HAP é uma doença grave e progressiva, com consequências que atingem a função ventricular 

direita e compromete a tolerância ao exercício físico, expondo o indivíduo a uma insuficiência cardíaca 

direita e até a morte. (CICERO et al., 2012). 

Consequentemente, a condução terapêutica para HAP está dividida em tratamento não 

medicamentoso, medicamentoso agregados aos eventos relacionados (trombose, hipoxemia, 

insuficiência cardíaca direita) e tratamento exclusivo. 

De acordo com Lima, 2017, a enfermagem dispõe uma função indispensável na prevenção e 

tratamento da HAP e deve ter entendimento da patologia e da assistência indispensável para a garantia 

à manutenção da vida, substanciando ao indivíduo uma melhor qualidade de vida e contribuindo para 

a diminuição da taxa de mortalidade (LIMA; RIBEIRO, 2017) 

Nesta situação, a partir da observância feita durante a prática da vivência acadêmica, despertou-se o 

interesse pelo conhecimento do tratamento dos pacientes acometidos por HAP. Portanto, a pergunta 

norteadora desse estudo é: qual o perfil clínico dos pacientes com HAP atendidos no ambulatório de 

um centro de referência? 
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Esse assunto retrata a importância da indispensabilidade da capacitação cientifica do enfermeiro, 

comprometido em realizar ações sistematizadas em avaliação e prevenção, desenvolvendo métodos 

que diminuam consequências indesejadas causadas pelo tratamento, retratando a importância e a 

indispensabilidade do conhecimento e identificação do perfil dos pacientes com HAP. O presente 

estudo tem como objetivo avaliar o perfil clínico dos pacientes com HAP atendidos ambulatorialmente, 

classificar a polifarmácia e determinar esquemas de tratamento medicamentoso mais frequentemente 

utilizado. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo, documental, exploratório e retrospectivo. 

O estudo foi realizado em um hospital da rede pública do município de Fortaleza, no estado do Ceará. 

Os sujeitos do estudo foram pacientes a partir de 12 anos de idade com diagnóstico médico de 

Hipertensão Arterial Pulmonar, que fazem uso de polifarmácia. 

As variáveis do estudo estavam relacionadas ao tipo da medicação, número de comprimidos e 

polifarmácia, sendo a base na disposição e na média do uso dos fármacos. A classificação de 

polifarmácia foi denominada em polifarmácia baixa – 2 a 3 medicamentos, moderada – 4 a 5 

medicamentos e alta – maior que 5 medicamentos (VEEHOI; STEWART; HAAIJER, 2000). Ambos os 

dados foram considerados nos prontuários; 

A coleta de dados ocorreu no período de Janeiro a Dezembro de 2018. 

Primeiro foi realizado a busca ativa desses pacientes que foram escolhidos nos critérios de inclusão, a 

partir da pesquisa dos prontuários. Segundo passo foi à coleta de dados realizado por meio de um 

processo que contém as seguintes variáveis sociodemográficas: Sexo, idade, Procedência, Diagnóstico, 

Tempo de Diagnóstico, além dos dados. 

Os dados analisados no programa Statistic Package for Social Sciense SPSS, versão 20.0. os resultados 

foram demonstrados na maneira de tabelas para mostrar as frequências absolutas e relativas, as 

medidas de tendência central (média, mediana e desvio padrão). 

A coleta de dados foi realizada depois da analise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade de Fortaleza, bem como da referida instituição. 

Respeitando os princípios éticos e legais regidos na Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, 

que coloca sobre os princípios éticos e legais devendo ser respeitados nas pesquisas com humanos, 
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seja coleta de dados primários ou secundários. A pesquisa teve aprovação do Comitê em Ética do 

referido hospital com número: 799.192. 

RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DO ESTUDO, SEGUNDO AS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Dos 60 pacientes atendidos no ambulatório do centro de referência do Hospital Dr. Carlos Albert 

Studart, 66,6% eram do sexo feminino e 33,3% eram do sexo masculino. Em relação a idade da amostra, 

a menor idade encontrada foi de 12 anos e a maior de 72 anos. Na distribuição de grupos etários, 

evidenciou-se que a maioria (55%) tinham entre 21 a 49 anos, seguido pelo grupo de 0 a 20 anos 

(26,6%). Já em relação a procedência, 65% procediam do interior do Ceará e 35% da capital do Estado. 

A Tabela 1 apresenta a distribuição das pessoas com HAP. 

Tabela 1 – Distribuição de pessoas com Hipertensão Arterial Pulmonar, atendidos em um ambulatório. 

Fortaleza - CE, 2019. 

 

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO UTILIZADO PELOS PACIENTES PORTADORES DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL PULMONAR 

Constatou-se que houve uma predominância pelo inibidor de fosfodiesterases. Em que 75% (n= 45) 

utilizavam Sildenafil, 61,1% (n=37) a Furosemida, 51,6% (n=31) a Digoxina, 50% (n= 30) a Marevan, 

23,3% (n=14) a Aldactone, 18,3% (n=11) a Caverdilol, 11,6% (n=7) a Bosetana, 10% (n=6) a Captopril, 
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5% (n=3) a Amiodarona, 5% (n=3) a Losartana, 5% (n=3) a Abrisetana, 3,3% (n=2) a Omprazol, 1,6% 

(n=1) a AAS, 1,6% (n=1) Atenolol e 6,6% (n=4). A Tabela 2 apresenta os principais fármacos. 

Tabela 2 – Principais fármacos utilizados na Hipertensão Arterial Pulmonar/Pacientes. Fortaleza - CE, 

2019. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA POLIFARMÁCIA 

Dos 60 pacientes, 38,3% (n=23) faziam uso de 2 a 3 medicações, 36,6% (n=22) de 4 a 5 medicações e 

10% (n=6) mais de 5 medicações. Ainda foi encontrado uma porcentagem de 15% (n=9) de pacientes 

que faziam o uso de 1 ou nenhuma medicação. A Tabela 3 apresenta a utilização da polifarmácia nos 

pacientes atendidos . 

Tabela 3 – Utilização da polifarmácia nos pacientes atendidos no ambulatório. Fortaleza – CE, 2019. 
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DISCUSSÃO 

O presente estudo descreve a predominância e os dados clínicos obtidos dos pacientes com HAP 

atendidos no ambulatório de um hospital Centro de Referência em Fortaleza- CE. Obteve-se um maior 

índice de predominância em pessoas do sexo feminino, com um número de 66,6% (n=40). De acordo 

com SILVINO (2016) a relação mulher/homem é de 4:1. 

Há um progresso no número de pesquisas que buscam compreender a ligação de inúmeros 

determinantes relacionados à condição de saúde das mulheres, no entanto são insuficientes, e poucos 

identificam a construção de uma hipótese abrangente e atualizada da saúde da mulher. Desconhecem-

se as vertentes das causas de morbi-mortalidade feminina, suas diferenças regionais e determinações 

de forma geral. Infere-se também a ausência de um estudo das causas de internação e morte de 

mulheres nas diferentes fases do ciclo vital, que como se sabe, apresentam níveis distintos de 

desenvolvimento econômico e de atendimento à saúde (FERREIRA, 2018). 

Já em relação à idade, pode-se evidenciar que a maior porcentagem em média ficou com as pessoas 

que pertencem ao grupo da segunda idade, que segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) 

infere-se o limite de 21 a 49 anos, com um total de 55% (n=33), no total de pacientes (OMS,2019). 

Quanto à procedência de localidade, encontrou-se uma taxa de 65% (n=39), incluídos no contexto 

advindo do interior do estado. Segundo Fernandes, 2016, a mudança no perfil demográfico e 

epidemiológico da população em nível mundial, é progressiva bem como o elevado índice de doenças 

crônico-degenerativas, assim como o uso de medicamentos para seu controle. 

Em relação ao tratamento da HAP são utilizados vasodilatadores, diuréticos, oxigênio, diminuição do 

consumo de sal, agentes inotrópicos e anticoagulantes, variando conforme o grau da doença. O 

vasodilatador mais utilizado é o inibidor da fosfodiesterase 5 (sildenafil) que age aumentando a 

concentração de oxido nítrico e promovendo dilatação da artéria pulmonar. 
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Estudos demostram que ele é que promove um maior benefício clínica, funcional e hemodinâmico 

(RUFINO,2015). Já os antagonistas do receptor da endotelina (Bosentana e Ambrisentana) agem 

bloqueando a ligação da endotelina ao seu receptor, evitando a vasoconstricção e os análogos 

(SILVINO, 2016). 

Ao investigar o tratamento medicamentoso característico de HAP, confirmou-se com outros estudos 

que a medicação mais utilizada é o Sildenafil, um inibidor seletivo da enzima fosfodiesterase-5, que 

promove uma melhora da qualidade de vida dos pacientes (BRASIL,2014). O Sildenafil foi reconhecido 

em 75 % (n=45) dos pacientes, seguida pelo diurético Furosemida, que apresentou uma taxa de 61,6% 

(n=37) e em terceiro lugar encontramos a Digoxina com 51,6% (n=31), essas destacam-se como as três 

medicações mais usadas por esses pacientes.. 

Ao que se aplica à classificação da polifarmácia, encontrou-se uma taxa de em 38,3% (n=23) na 

utilização de apenas 2 a 3 medicamentos para o tratamento, destacando-se como o tipo de 

polifarmácia baixa sendo a mais utilizada, ocorrida nas prescrições dos portadores de HAP. Já na 

polifarmácia moderada constituída por 4 a 5 medicamentos, foi encontrado 36,6 (n=22) pacientes em 

uso. E Na polifarmácia alto, formada por mais de 5 medicamentos encontramos 10% (n=6) dos 

pacientes em uso. Em uso de apenas uma medicação foi identificado 15% (n=9) pessoas. Constatando-

se assim, que a maior parte dos pacientes fazia uso de polifarmácia baixa. 

Dessa forma, compreende-se que mesmo que a polifarmácia mais detectada entre esses pacientes 

seja baixa, merece atenção especial, pois os medicamentos são substâncias químicas que podem 

interagir entre si, com nutrientes ou agentes químicos ambientais e desencadear respostas indesejadas 

ou iatrogênicas. Diante desse contexto, identifica-se o enfermeiro como um dos principais profissionais 

responsáveis pela supervisão, administração correta e orientação sobre o uso de medicamentos, bem 

como o aprazamento destes. 

Durante sua prática, deve ser capaz de reconhecer os efeitos deletérios causados pela polifarmácia e 

garantir a segurança do paciente quanto à administração segura dos fármacos (FERNANDES et al, 

2016). Dessa forma, é imprescindível que o enfermeiro saiba a função dos medicamentos em uso e o 

quanto podem estar implicando negativamente para o aparecimento de outro diagnóstico. e dessa 

forma seja capaz de compreender as mudanças relativas que podem alterar de forma significativa a 

farmacocinética e a farmacodinâmica das drogas, gerando a necessidade de ajustes na posologia, 

dosagem e monitoramento sérico contínuo dos fármacos (FERNANDES et al., 2016). 
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CONCLUSÃO 

Denota-se a classificação atual da HAP em pacientes provenientes do atendimento ambulatorial que 

reflete o reconhecimento da situação clínica vivenciado pelo uso da polifarmácia como uma 

necessidade de tratamento. Assim fica claro e imprescindível à necessidade da busca constante de 

ferramentas que indiquem caminhos para a melhoria da qualidade das ações de enfermagem. Esse 

estudo permitiu a realização da caracterização dos pacientes, onde reconheceu-se que o perfil clínico 

é constituído em sua maioria por mulheres e provenientes do interior do estado do Ceará, o que torna 

o trabalho um sistema suficientemente pertinente para nortear o conhecimento acerca da HAP, e levar 

a investigação mais aprofundada das causas desse perfil econtrado. 

Espera-se que os resultados do presente estudo possibilitem subsídios para gestores e profissionais da 

saúde, a fim de possibilitar uma melhor visão sobre o perfil dos pacientes com HAP, que necessitam 

de uma atenção especializada e tratamento precoce, para obterem uma melhor qualidade de vida. 
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Resumo: A Miocardiopatia periparto (MCPP) é uma doença rara, caracterizada por uma função sistólica 

ventricular esquerda que surge entre o último trimestre da gravidez e o período pós-parto precoce, de 

etiologia desconhecida que acomete mulheres em idade reprodutiva e sua incidência está relacionada 

ao ciclo gravídico-puerperal. O Objetivo -Identificar os cuidados de enfermagem à gestante com 

miocardiopatia periparto e as repercussões materno-fetal desse evento. Trata-se de uma Revisão 

Integrativa, que buscou responder a seguinte questão norteadora- “Quais os cuidados de enfermagem 

no cuidado à mulher com miocardiopatia periparto? .Para responder a essa questão, foi realizada uma 

busca nas principais bases de dados da área da saúde pública ( Lilacs, Medline), abrangendo os 

trabalhos publicados no período de 2007 a 2017. A Coleta de dados Ocorreu nos meses de março a 

junho de 2018, com os descritores: Miocardiopatia Periparto, enfermagem e Cardiomiopatia Periparto. 

A Revisão foi composta de 09 artigos publicados na integra, nas línguas português, inglês e espanhol. 

Após análise de dados, foi possível a construção de 02 categorias: Cuidado de enfermagem na 

miocardiopatia periparto e miocardiopatia periparto, e sua repercussão na gravidez. Onde foi possível 

constatar que o enfermeiro tem papel essencial na detecção precoce da doença, bem como, no 

suporte emocional, visto que é uma condição grave que repercute emocional e fisicamente para o 

binômio mãe e filho. 

Palavras-chave: Miocardiopatia Periparto. Enfermagem. Cardiomiopatia Periparto. 
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INTRODUÇÃO 

A Miocardiopatia periparto (MCPP) é uma doença rara, caracterizada por uma função sistólica 

ventricular esquerda que surge entre o último trimestre da gravidez e o período pós-parto precoce, de 

etiologia desconhecida que acomete mulheres em idade reprodutiva e sua incidência está relacionada 

ao ciclo gravídico- puerperal. As alterações cardiovasculares associadas com a gravidez e o período 

pós-parto podem contribuir para deteriorização clinica nessas pacientes, e, muitas vezes, para o 

diagnostico inicial de doença valvar. Nesse período, o volume de sangue circulante aumenta em torno 

de 30 a 50%, com correspondente aumento do debito cardíaco. Suas principais complicações incluem 

insuficiência cardíaca sistólica, arritmias e tromboembolismo. 

A MCPP é rara, possui causa desconhecida e ocorre em mulheres previamente saudáveis durante o 

periparto. Caracteriza-se por disfunção ventricular esquerda e manifestações clínicas de insuficiência 

cardíaca (IC) que podem surgir entre o final da gravidez e até cinco meses após o parto. A relação entre 

desenvolvimento de IC e gravidez foi inicialmente relatada em 1870 por Virchow e Porack, que 

observaram degeneração da função miocárdica em pacientes que faleciam no puerpério (RESENDE et 

al., 2009). 

A MCPP, com frequência não diagnosticada precocemente, devido às suas variadas manifestações 

clínicas serem atribuídas às alterações fisiológicas da gravidez e do período pós-parto. Seu diagnóstico 

deve ser aventado em toda gestante ou puérpera previamente hígida, com sintomatologia de IC. É 

essencial a demonstração ecocardiográfica de disfunção sistólica de VE para que se possa rapidamente 

instituir a terapêutica eficaz, o que permite reduzir as taxas de mortalidade e melhorar o prognóstico. 

A associação entre doença cardíaca e gravidez é reconhecidamente fator de risco obstétrico e fetal em 

potencial durante o ciclo gravídico-puerperal. Além disso, as cardiopatias são consideradas a principal 

causa indireta de mortalidade materna em nível mundial. No Brasil, a incidência de cardiopatia na 

gravidez atinge  o índice de 4,2%, oito vezes maior do que as estatísticas internacionais. Esse alto 

percentual é atribuído à elevada incidência de doença reumática em mulheres em idade reprodutiva. 

A doença reumática é considerada a determinante etiológica mais importante das valvopatias, uma 

vez que a cicatriz do processo inflamatório que afeta os seguimentos do coração durante os surtos de 

febre reumática causa deformação das valvas cardíacas (MENEGUIN; XAVIER, 2013). 

As alterações cardiovasculares associadas com a gravidez e o período pós-parto podem contribuir para 

deterioração clínica nestas pacientes e, muitas vezes, para o diagnóstico inicial de doença valvular. 

Nesse período, o volume de sangue circulante aumenta em torno de 30 a 50%, com correspondente 

aumento do débito cardíaco. Concomitantemente, há redução substancial da resistência vascular 
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sistêmica e diminuição da pressão sanguínea. Essas alterações começam no primeiro trimestre e 

atingem o pico entre 20 a 24 semanas de gestação, com aumento adicional no pós-parto imediato 

(MENEGUIN; XAVIER, 2013). 

O cuidado faz parte da vida do ser humano desde os primórdios da humanidade, como resposta ao 

atendimento às suas necessidades. Para realizar o cuidado, o enfermeiro, como membro integrante da 

equipe multidisciplinar, utiliza um conjunto de conhecimentos que possibilita a busca de resolutividade 

às respostas dos fenômenos de saúde. 

O instrumento para a realização do cuidado é o processo de enfermagem, visto que o proporciona um 

planejamento da assistência a ser prestada , mediante uma ação interativa entre o enfermeiro e o 

paciente. Nele, as atividades do profissional são desenvolvidas “para” e “com” o paciente, ancoradas 

no conhecimento científico, habilidade, intuição, pensamento crítico e criatividade e acompanhadas 

de comportamentos e atitudes de cuidar/ cuidado no sentido de promover, manter e/ou recuperar a 

totalidade e a dignidade humana. O desenvolvimento do cuidado ocorre nas suas mais diferentes 

especialidades e, neste estudo, abordará o processo de cuidar ao paciente crônico cardíaco. 

Portanto, os enfermeiros devem em conjunto com os demais profissionais, priorizar na assistência Pré-

natal, a identificação precoce dos fatores de risco, mantendo-se vigilantes aos primeiros sintomas, 

adequação aos sinais e sintomas e orientação para a qualidade de vida dessa gestante. Para que o 

cuidado se concretize é importante o acompanhamento meticuloso, reclassificação de risco a cada 

consulta de pré-natal, realização de entrevista e exame físico criterioso, referência e contra referência, 

e um acompanhamento minucioso do trabalho de parto e puerpério, bem como o desenvolvimento 

de ações educativas (AMORIM; SOUSA, MOURA; QUEIROZ; SALIMENA, 2017). 

O enfermeiro atua na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, à medida que incorpora o princípio 

da integridade com a dimensão do cuidar. Neste panorama os enfermeiros e os demais profissionais 

de saúde devem estar preparados para a detecção precoce e subsequente classificação da mulher 

gestante e portadora de agravos cardíacos, assim como a possibilidade de desenvolvimento da doença 

no curso gestacional. Isso porque as cardiopatias representam a maior causa obstétrica indireta de 

mortalidade materna. Dentre os aspectos a serem considerados pelos profissionais que acompanham 

a gestante portadora de cardiopatia ressaltam-se os de cunho emocional e psicossocial. 

Nesta perspectiva, sentimento de ansiedade, medo, angustia e incerteza quanto ao porvir são 

frequentemente relacionados e expressos no curso das gestações de alto risco. Com base nas 

assertivas vistas até agora, surge o questionamento: Quais os cuidados de enfermagem no cuidado à 

mulher com miocardiopatia periparto? 
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O interesse pelo tema surgiu da experiência dos autores em um hospital de cardiologia e doenças 

pulmonares, onde houveram internações de mulheres acometidas por essa patologia MCPP, que 

levantou a questão do olhar do enfermeiro para essa clientela especifica, onde vivenciavam um 

momento delicado de suas vidas. 

Este estudo visa contribuir para que a enfermagem tenha uma visão holística e humanizada, para com 

esse publico, mulheres vivenciando um momento que teoricamente seria de felicidade, de 

renascimento, interrompido pelo diagnostico dessa síndrome. Assim, objetivou-se identificar os 

cuidados de enfermagem à gestante com miocardiopatia periparto e as repercussões materno-fetal 

desse evento. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da literatura, que consiste em reunir artigos de um tema específico, 

resumindo e organizando seus resultados para contribuir mais profundamente com o tema em 

questão. Outra característica desse tipo de revisão é a possibilidade de reunir dados como a categoria 

profissional que mais estuda o tema abordado, além de possibilitar aos profissionais de saúde um 

acesso rápido a informações relevantes ao seu contexto, fundamentando suas condutas e tomadas de 

decisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão 

e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado 

assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de 

novos estudos. Este método de pesquisa permite a síntese de múltiplos estudos publicados e 

possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo. (MENDES, SILVEIRA e 

GALVÃO, 2008). 

A seguir são descritas as etapas do estudo de acordo com os autores citados anteriormente: 

Primeira etapa: O processo de elaboração da revisão integrativa se inicia com a definição de um 

problema e a formulação de uma hipótese ou questão de pesquisa que apresente relevância para a 

saúde e a enfermagem. Neste estudo a primeira etapa consistiu na identificação da seleção da hipótese 

ou questão norteadora definida da seguinte forma: “Quais os cuidados de enfermagem no cuidado à 

mulher com miocardiopatia periparto? Para responder a essa questão, foi realizada uma busca nas 

seguintes bases de dados da área da saúde pública ( Lilacs, Medline, BDENF), abrangendo os trabalhos 

publicados no período de 2007 a 2017. 
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b) Segunda etapa: Nesta etapa foram encontradas 62 produções indexadas na base de dados da 

Literatura Latino Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), SCIELO e Banco de Dados de 

Enfermagem (BDENF), em idioma português, inglês e espanhol publicadas entre 2007 e 2017, onde o 

descritor: Miocardiopatia periparto apareceu juntamente com um dos outros descritores enfermagem, 

gestação de alto risco, miocardiopatia na gravidez. A coleta de dados foi realizada nos meses de Março 

a Junho de 2018. Esta etapa está intimamente ligada à anterior, pois a abrangência do assunto a ser 

estudado determina o procedimento de amostragem, ou seja, quanto mais amplo for o objetivo da 

revisão mais seletivo deverá ser o revisor quanto à inclusão da literatura a ser considerada. Como 

critérios de inclusão foram selecionados apenas artigos científicos de pesquisa,  publicados em 

periódicos nacionais e internacionais, no período de 2007 a 2017, disponíveis em texto completo 

online, em idioma português, inglês e espanhol, onde o descritor: Miocardiopatia periparto apareceu 

juntamente com pelo menos um dos outros descritores: enfermagem, miocardiopatia na gravidez e 

gestação de risco. Foram excluídas todas as teses, dissertações, monografias e manuais, assim como 

todas as obras publicadas antes de 2007 e todas as publicações que não estivessem disponíveis em 

texto completo online. 

c) Terceira etapa: Para esta etapa foi necessário a utilização de outros critérios de definição, para reunir 

e sintetizar as informações. Após ter filtrado todas as produções publicadas, selecionou-se apenas 

artigos científicos de pesquisa. Ao todo foram encontrados 62 artigos, sendo que 08 artigos 

encontravam-se repetidos, 01 artigo em alemão e 01 em francês, 19 não se encaixavam no tema e 

objetivo da pesquisa, 10 não estavam com texto completo disponível online, 05 eram manuais ou 

protocolos, 03 capítulos de livros,  06 não se encaixavam no recorte de tempo.  Ao final da busca 

totalizou-se 09 Artigos Científicos de Pesquisa, estes foram publicados entre 2007 e 2017, sendo; 02 

artigos em 2008, 02 artigos em 2009, 01 artigo em 2007, 2011 e 2014 e 02 artigos em 2016. 

d) Quarta etapa: Nesta etapa para garantir a validade da revisão dos estudos selecionados foi realizada 

a observação e a análise de forma crítica, procurando explicações para os resultados diferentes ou 

conflitantes dos estudos. 

e) Quinta etapa: Esta etapa corresponde à fase de discussão dos principais resultados da pesquisa 

convencional. O revisor fundamentado nos resultados de uma avaliação crítica dos estudos incluídos 

realiza a comparação com o conhecimento teórico, a identificação das conclusões e implicações 

resultantes da revisão integrativa. Devido à ampla avaliação, foi possível identificar fatores e lacunas 

que permitiram apontar sugestões pertinentes para futuras pesquisas direcionadas para a melhoria da 
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assistência de enfermagem as pacientes com Miocardiopatia Periparto, bem como sua repercussão na 

Gravidez. 

f) Sexta etapa: Nesta etapa da revisão integrativa foram incluídas as informações suficientes que 

permitiram ao leitor avaliar a pertinência dos procedimentos empregados na elaboração da revisão, 

os aspectos relativos aos tópicos abordados, o detalhamento dos estudos incluídos, a identificação das 

conclusões e implicações resultantes da revisão integrativa. Esta etapa consistiu na elaboração do 

documento que contempla as principais características da análise relevante dos artigos incluídos e dos 

resultados dos estudos relatados nas fases anteriores pelo revisor e evidenciados acerca do 

conhecimento sobre a temática pesquisada.  

Para descrição das buscas e seleção dos estudos utilizou-se o Preferred Reporting Items for Systematic 

Review and Meta-Analyses (PRISMA), conforme fluxograma a seguir (Figura 1). 

Fluxograma da escola dos artigos da Revisão Interagtiva- Miocardiopatia Pariparto-2018. 
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No capítulo a seguir serão apresentados os resultados e discussões evidenciados a partir da revisão 

integrativa de literatura, subdivididos em 02 categorias temáticas que se destacaram entre os artigos 

selecionados e responderam aos objetivos da pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A MCPP é diagnosticada por meio da disfunção sistólica inexplicável do ventrículo esquerdo, que 

ocorre durante o último mês de gestação ou nos cinco primeiros meses pós-parto. Essa doença pode 

se manifestar por insuficiência cardíaca congestiva, arritmias ou eventos embólicos. Muitas mulheres 

afetadas mostrarão melhora no estado funcional e na função ventricular pós-parto, mas outras ficarão 

com disfunção persistente ou progressiva (LAGES e BARBOSA,2012). 

Após análise dos 09 artigos que integram essa revisão foi possível constatar o quanto esse tema ainda 

é pouco explorado, principalmente por enfermeiros e que a construção dos cuidados de enfermagem 

para essa clientela perpassa pela estruturação da sistematização de enfermagem. Uma análise 

minuciosa dos artigos permitiu construir duas temática, são elas: Cuidados de enfermagem na 

Miocardiopatia Periparto e Miocardiopatia Periparto e sua repercussão na gravidez. 

Quadro 01 - Síntese dos artigos que compõem essa revisão 
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Fonte: Elaborado pelos Autores 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MIOCARDIOPATIA PERIPARTO 

A gravidez é um evento fisiológico que faz parte da vida de um grande número de mulheres. É uma 

fase de profundas alterações, no âmbito social, psicológico e físico da gestante. Toda gravidez, no 

entanto, apresenta um risco potencial à saúde da gestante, por ser um dos momentos de maior 

sobrecarga cardíaca na vida da mãe (PINTO et. al., 2007). Segundo Custódio et al. (2008), dentre as 

diversas modificações hemodinâmicas esperadas durante a gestação, pode-se citar: o aumento do 

volume sanguíneo, a queda da pressão arterial e resistência vascular sistêmica e o aumento na 

frequência cardíaca e débito cardíaco. Além disso, durante o trabalho de parto e puerpério, ocorrem 

aumento adicional do débito cardíaco e da pressão arterial, principalmente relacionado às contrações 

uterinas. 

Entretanto, algumas das alterações podem ocorrer menos usuais. Dentre as mais raras, tem-se a MCPP 

que é uma doença de etiologia desconhecida, com maior incidência em mulheres de raça negra, 

multíparas e com idade superior a 30 anos. Caracteriza-se pela presença de insuficiência cardíaca (IC) 

materna, no último mês de gestação ou até cinco meses após o parto, com disfunção ventricular 
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sistólica esquerda, na ausência de outras causas de insuficiência cardíaca e em mulheres previamente 

saudáveis (GAMA PINTO et. al., 2007). 

De causa idiopática, apresenta-se como uma insuficiência cardíaca secundária à disfunção do 

ventrículo esquerdo, sendo um diagnóstico de exclusão. Tem como fatores de risco a ocorrência 

familiar de cardiomiopatia do periparto e CD (SE´BASTIEN et al., 2011). São igualmente fatores 

predisponentes a multiparidade, gravidez múltipla, história pessoal ou familiar da doença, tabagismo, 

diabetes, hipertensão, pré-eclâmpsia, raça negra, desnutrição, idade materna avançada ou idade 

muito jovem e o uso prolongado de β agonistas. 

A Leitura dos artigos nos permitiu visualizar que a Miocardiopatia periparto é muito temida, mais 

pouco conhecida inclusive, por profissionais assistenciais, dos artigos do estudo apenas Rodrigues et 

al. 2007), Chaves, Macedo e Freitas (2007), trazem como objetivo principal a Sistematização da 

assistência de enfermagem para uma paciente com miocardiopatia Periparto, onde foi aplicado a 

NANDA, NIC e NOC com o intuito de criar um plano de cuidados mais voltado para essa clientela. 

Dentro da concepção assistencialista e fenomenológica Amorim, Souza, Salimena, Melo, Paiva, e 

Moura(2016) afirmam que a inserção da mulher no mercado de trabalho e a associação de hábitos 

prejudiciais à saúde, como o tabagismo, uso de álcool, sedentarismo, obesidade e estresse, têm 

colaborado com o desenvolvimento da doença cardíaca, especialmente a de origem isquêmica. 

Sabendo-se de sua evolução lenta e progressiva, o diagnóstico usualmente se torna conhecido após a 

idade de 30 anos, período que tangencia na atualidade a ocorrência de gravidez, que neste caso, é 

classificada como de alto risco. Ressaltam-se ainda os avanços científicos em torno das correções 

cirúrgicas de defeitos congênitos, o que tem levado ao aumento de gestações em mulheres portadoras 

de cardiopatia congênita. Neste panorama, os enfermeiros e demais profissionais de saúde devem 

estar preparados para a detecção precoce e subsequente classificação da mulher gestante e portadora 

de agravos cardíacos,assim como para a possibilidade de desenvolvimento da doença no curso 

gestacional. Isto por que as cardiopatias representam a maior causa obstétrica indireta de mortalidade 

materna. 

Esses mesmos autores levantam a questão da pouca participação dos enfermeiros de forma efetiva, 

muitas vezes tornando-se invisíveis, visto que o acompanhamento desse tipo de condição pauta-se 

ainda no modelo biomédico. É certo que a condição patológica de base direciona a mulher 

majoritariamente para o acompanhamento pré-natal junto à equipe médica, porém tanto no nível de 

atenção secundário quanto no terciário, a equipe de enfermagem representa os profissionais que 
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estão com as gestantes. Se por um lado os resultados deste estudo apontam a necessidade de 

transcender a relação assistencial pautada no modelo biomédico para uma relação existencial pautada 

na consideração da mulher como ser dotada de possibilidades, por outro anuncia a importância do 

cuidado de enfermagem congruente às necessidades objetivas e subjetivas de gestantes portadoras 

de cardiopatia na perspectiva de se fazer percebido e anunciado pelo ser-cuidado (AMORIM, SOUZA, 

SALIMENA, MELO, PAIVA, e MOURA ,2016). 

Para a insuficiência cardíaca recomenda-se repouso no leito e restrição hidrossalina. Se necessário, 

poder-se-á incluir no tratamento diuréticos e antihipertensores, cuja utilização na gestação seja 

inóqua. Os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca são muitas vezes semelhantes aos da própria 

gestação, daí que o exame físico cuidadoso e encaminhamento das complicações, bem como o 

trabalho em equipe (RESENDE et al., 2009). 

A construção desta Revisão Integrativa, permitiu constatar que existe um longo caminho a ser 

percorrido na elaboração de planos de cuidados e protocolos  de assistência de enfermagem na 

identificação precoce e cuidados e mulheres com Miocardiopatia Periparto. 

MIOCARDIOPATIA PERIPARTO, E SUA REPERCUSSÃO NA GRAVIDEZ 

A MCPP associa-se com alta mortalidade materna, sendo suas principais complicações os fenômenos 

tromboembólicos (30 a 50% de mortalidade), arritmias, choque séptico e insuficiência hepática e 

falência múltipla de órgãos, devido à congestão secundária à IC. Podem ocorrer também complicações 

obstétricas e perinatais, como a incidência aumentada de abortamentos (4 a 25%), partos pré-termo 

(11 a 50%), crescimento intrauterino restrito, neonatos pequenos para idade gestacional (PIG) e morte 

neonatal. A identificação de anormalidades congênitas é menos comum, representando 4 a 6% dos 

casos. 

A avaliação de uma gestação em mulheres portadoras de cardiopatia no contexto multidisciplinar de 

aconselhamento e manejo, consiste em identificar e estimar o risco gestacional orientando-a caso 

decida planejar ou evitar a gravidez. Destaca-se neste processo diminuta atenção aos valores 

familiares e culturais quando comparada à valorização do impacto de uma gestação no curso da 

doença de base. 

Em sua rotina, possuir cardiopatia, vislumbra-se um acompanhamento rígido e constante o que se 

desvelou como um modo de ser cotidiano da ocupação com o acompanhamento ao ciclo gravídico-

puerperal no qual lidou com o risco de gestar. Sendo assim, é primordial que o enfermeiro esteja 
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atento ao encaminhamento à instituição de porte para o risco gestacional e orientação para o 

autocuidado, junto às consultas com diversos profissionais, aos medicamentos mantidos, introduzidos 

ou suspensos para a cardiopatia, aos exames e às internações, conforme orientam e recomendam os 

manuais técnicos. 

As complicações cardiovasculares mais relevantes encontradas na Miocardiopatia Periparto: são a 

insuficiência cardíaca, as disritmias e os fenómenos tromboembólicos, estando muitas vezes 

relacionadas entre si. (RESENDE et al., 2009). Os Estudos analisados afirmam que nos países 

desenvolvidos, estão disponíveis os melhores cuidados para estas doenças e complicações, apesar de 

nem sempre serem necessários. O oposto se passa nos países em desenvolvimento, onde o 

prognóstico é, obviamente, pior (ALVES et at; 2007). 

Os Artigos compilados, evidenciaram que são fatores de risco para o desenvolvimento destas 

complicações a insuficiência valvular aórtica, pulmonar ou auriculoventricular, associada a disritmias 

e insuficiência cardíaca, a presença de próteses valvulares mecânicas, associada a terapêutica 

anticoagulante e seus riscos, e a doença cardíaca cianótica, associada a intervenções terapêuticas de 

repetição. A classe funcional da New York Heart Association (NYHA), as lesões obstrutivas do 

ventrículo esquerdo e os antecedentes de arritmia são fatores de risco independentes para o 

desenvolvimento de complicações (GUZMAN; PALMEZANO; GUTIERREZ, 2009). 

A principal repercussão vista nos artigos desta revisão é de insuficiência cardíaca, reforçada em todos 

os artigos da mesma, devendo igualmente suspeitar- se da doença na mulher assintomática com 

atraso no retorno ao estado pré- concepcional para o estado ecocardiograficamente normal, o 

ventrículo esquerdo poderá não se apresentar dilatado, mas a Fe de VE é geralmente inferior a 45%. 

A mortalidade materna varia entre 0 e 9% (MARTINS et al; 2016). 

O tratamento consiste em tratar a insuficiência cardíaca congestiva. Em caso de refratariedade à 

terapêutica, a intervenção cirúrgica poderá ser uma opção, durante ou após a gestação (MARTINS et 

al, 2016). 

O parto vaginal é sempre preferível se houver estabilidade hemodinâmica e na ausência de motivos 

obstétricos para a cesariana. Em caso de instabilidade hemodinâmica, a cesariana urgente é 

recomendada (SILVA, MONTEIRO, LIMA e RIOS,2009). 

Perez e Lopez (2008) afirmam que em 23-54% das doentes, a função do ventrículo esquerdo normaliza 

em 3-24 meses. Se a FeVE for < 25%, a probabilidade de recuperação é reduzida, sendo que, numa 

282



 

 

Miocardiopatia Periparto: Melhores Práticas De Enfermagem 

                                                                                                   12 

futura gestação, há um risco aumentado de insuficiência cardíaca, parto pré-termo, aborto e 

mortalidade, quer materna quer fetal (MARTINS et al,2016). A recorrência numa futura gestação  é de 

30 a 50%, desaconselhando-se a mesma ainda que a FeVE tenha normalizado. A gravidez é contra-

indicada na mulher com cardiomiopatia periparto prévia com sequelas disfuncionais no ventrículo 

esquerdo. 

Constata-se que a ocorrência da Miocardiopatia Periparto é um evento grave para a mulher, sendo 

portanto necessário um acompanhamento multiprofissional, cabendo à enfermagem o 

acompanhamento criterioso, buscando estratégias para a melhora da qualidade vida dessas mulheres 

e adaptação a um novo processo de vida. 

CONSIERAÇÕES FINAIS 

A enfermagem tem papel determinante em todo o ciclo gravídico- puerperal de risco, para além disso, 

influência educativa em todo o processo saúde- doença da mulher exposta à Miocardiopatia Periparto. 

Muitas das consequências da gestação de risco podem ser evitadas com um serviço preventivo e 

diagnóstico eficiente, além de um planejamento familiar para além da contracepção, com presença 

de aconselhamento reprodutivo e integralidade da assistência, referindo a mulher ao atendimento 

especializado em busca de promoção em saúde e assegurando-lhe o direito à maternidade. 

A Revisão nos permitiu vê que o Papel da Enfermagem no cuidado à mulheres portadoras de 

Miocardiopatia Periparto, envolve um complexo de ações que vão desde a detecção precoce, busca 

na assistência de Qualidade, encaminhamento e acompanhamento adequado e olhar atento aos sinais 

de complicações. A MCPP é rara, com frequência não diagnosticada precocemente, devido às suas 

variadas manifestações clínicas serem atribuídas às alterações fisiológicas da gravidez e do período 

pós-parto. Seu diagnóstico deve ser investigado em toda gestante ou puérpera previamente hígida, 

com sintomatologia de IC. É essencial a demonstração ecocardiográfica de disfunção sistólica de VE 

para que se possa rapidamente instituir a terapêutica eficaz, o que permite reduzir  as taxas de 

mortalidade e melhorar o prognóstico, cabe nesse sentido uma assistência de enfermagem minuciosa 

e cuidadosa no pré natal de alto risco e quando necessário internação em unidade cardiológica. 

As gestantes portadoras de Miocardiopatia Periparto apresentam uma série de repercussões 

materno-fetais relacionadas a instabilidade hemodinâmica, desconhecimento da doença e adequação 

ao tratamento. As repercussões maternas identificadas por ordem decrescente foram a Insuficiência 

Cardíaca,  a progressão de classe funcional, a hipertensão da artéria pulmonar, a insuficiência cardíaca 
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congestiva, o aumento da dose de medicamentos cardíacos prescritos, a taquicardia, a cardiomegalia. 

As repercussões fetais por ordem decrescente foram o retardo do crescimento fetal, o aumento da 

taxa de prematuridade e o baixo peso ao nascer. 

A assistência à essas mulheres perpassam também por um complexo de ações que incluem a 

identificação precoce dos sinais e sintomas, suporte emocional à mulher e à família, bem como 

prevenção de complicações. 

Face à escassez de estudos acerca desta temática, propõe-se o desenvolvimento de futuras pesquisas 

que possam contemplar um número maior de gestantes, e deste modo, aumentar o poder de 

generalização do mesmo. 
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Resumo: Lapachol É Uma Naftoquinona Abundante Encontrada Em Árvores Da Família Bignoniaceae 

Que Foi Utilizada Clinicamente Como Fármaco Antimalárico, Apesar De Seu Efeito Moderado. Com O 

Objetivo De Alcançar Antimaláricos Potencialmente Atrativos, Uma Série De Derivados 1,2,3-Triazol 

Foram Sintetizados Através De Modificações Químicas Do Lapachol. A Alquilação Da Hidroxila Presente 

No Lapachol Gerou Um Éter Que Posteriormente, Via Ciclo Adição Azida-Alcino Catalisada Por Cobre 

(Cuaac) Com Diferentes Azidas Orgânicas, Formou-Se 10 Derivados Inéditos Do Tipo Lapachol-1,2,3-

Triazóis. Todos Os Compostos Sintetizados Tiveram Sua Atividade Testada In Vitro Contra Plasmodium 

Falciparum (W2), Tiveram Sua Citotoxicidade Avaliada Para Células Hepg2 E Foram Devidamente 

Caracterizados. Os Compostos Sintetizados Mostraram Atividade Antimalárica Maior Que O Lapachol 

(IC50 = 123 Μm) E Valores De Índice De Seletividade (IS) Na Faixa De 4,5-170,0. Sendo Assim, Os 

Resultados Do Estudo Mostraram Que Com As Modificações Estruturais Do Lapachol, Através Da 

Técnica De Hibridização Molecular, Houve Um Aprimoramento Da Sua Atividade Biológica Contra 

Malária.  

Palavras-Chave: Malária. Lapachol. Reação Click. Triazol. 
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INTRODUÇÃO  

A malária ainda é considerada uma doença parasitária de grande relevância, uma vez que possui alto 

índice de morbidade e mortalidade em áreas tropicais. Apenas em 2015 é estimada a ocorrência de 

mais de 200 milhões de casos mundialmente, sendo que a maioria dos 429.000 casos que culminaram 

em morte foram de crianças com menos de 5 anos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). P. 

falciparum e P. vivax são os principais protozoários responsáveis por essa doença, em que 

ultimamente tem-se observado o ganho de resistência aos medicamentos já existentes.  

Quinonas representam uma ampla classe de compostos cíclicos carbonil conjugados com grande 

número de aplicações terapêuticas. As naftoquinonas são naturalmente encontradas em diferentes 

famílias de plantas e fungos (ARAÚJO et al., 2019; HUSSAIN; GREEN, 2017). O Lapachol é uma 

naftoquinona conhecido por ser um agente antimalárico encontrado em troncos de árvores da família 

Bignoniaceae, além disso, modificações na estrutura do Lapachol têm sido estudadas a fim de 

aumentar sua atividade antimalárica obtendo resultados promissores (ANDRADE NETO et al., 2004)  

Sendo assim, com derivados de naftoquinonas apresentando resultados favoráveis, a hibridização 

molecular se mostra como um caminho eficaz na obtenção de novos medicamentos contra malária, 

em que dois grupos farmacofóricos diferentes são associados em uma única molécula . A “reação click” 

pode ser utilizada como uma técnica de hibridização molecular para combinar a naftoquinona com 

uma série de azidas orgânicas, modificando então o Lapachol com o objetivo de obter novos 

compostos com atividade antiplasmódica (ROSTOVTSEV et al., 2002).  

METODOLOGIA  

Troncos de Handroanthus serratifolius coletados em Belo Horizonte foram pulverizados e 3 Kg do 

material obtido foram submetidos à maceração com 10L de solução 2,5% m/m de carbonato de sódio 

por 12 horas. A suspensão foi filtrada e o filtrado obtido foi acidificado com HCl(aq) concentrado, 

resultando na precipitação de 180 g de um material escuro e viscoso que foi filtrado à vácuo e seco à 

45 ºC. Este foi continuamente extraído com diclorometano em Soxhlet por 12 horas. Em seguida o 

material foi purificado através de cromatografia em coluna de sílica gel tendo diclorometano/hexano 

[1:1] como eluente.  

Por fim, obteve-se um sólido amarelo brilhante que, que foi caracterizado como Lapachol (1) por meio 

de métodos como 1H NMR e 13C NMR.  
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Os demais reagentes empregados na rota de síntese (Figura 1) foram obtidos comercialmente. O 

Lapachol (1) foi o-alquilado a fim de fornecer o bloco construtor e, numa rota paralela, 

funcionalizaram-se anilinas aromáticas por substituição nucleofílica bimolecular (SN2). Em seguida, os 

intermediários foram combinados por cicloadição azida-alcino catalisada com cobre (CuAAC) para 

fornecer híbridos tipo Lapachol-1,2,3- triazóis.  

Figura 1 – Rota de síntese de derivados triazólicos inéditos a partir da cicloadição catalisada por 

cobre  

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Obteve-se 10 compostos que tiveram seus pontos de fusão determinados, além de caracterizados 

através de Espectroscopia de Infravermelho (IR), Cromatografia Líquida acoplada à Espectrômetro de 

Massas (LC-MS) e Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H NMR) e Carbono (13C NMR). 

Além do mais, as moléculas tiveram a atividade antimalárica avaliada através do ensaio de lactato 

desidrogenase do Plasmodium falciparum (pLDH) previamente descrito na presença dos compostos 

sintetizados e de um controle positivo. Foi realizado também o docking molecular desses compostos, 

para avaliar a estabilidade dos complexos formados com o inibidor PfDHODH (LENGAUER; RAREY, 

1996).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Lapachol é uma naftoquinona natural abundante em plantas brasileiras da espécie Handronthus spp, 

que possui amplo campo de atividades biológicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, análogos desse 

composto foram estudados na busca de compostos antimaláricos alternativos. Posteriormente, uma 

estrutura modificada do Lapachol levou ao desenvolvimento da atovacona, uma naftoquinona 

sintética usada como antimalárica. Sendo assim, sabendo do potencial antimalárico dos derivados do 

Lapachol, a possibilidade de unir diferentes grupos farmacofóricos a ele foi o principal objetivo deste 

trabalho. Através da reação de Williamson foi possível gerar o alcino, a partir do Lapachol, necessário 

para que as reações click fossem realizadas. Em seguida, foram então sintetizados e caracterizados 10 

híbridos nafthoquinonolil-1,2,3-triazol inéditos.  

O Lapachol foi isolado através de elaboração e purificado por cromatografia em coluna de sílica. Os 

compostos sintetizados tiveram sua atividade antimalárica testada in vitro contra o P. falciparum W2. 

A Tabela 1 mostra, os valores do IC50a para os ensaios biológicos in vitro (método pLDH), os valores 

do CC50
b para a citotoxicidade para células HepG2 (método MTT) e o ISc para cada composto.  

Tabela 1. Teste in vitro de atividade antimalária (IC50 μM) contra P. falciparum, citotoxicidade (CC50 

μM) e índice de seletividade (IS) dos derivados do Lapachol sintetizados 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Em geral, foi observada baixa citotoxicidade (CC50 > 100μM) para os derivados sintetizados. Todos os 

compostos obtiveram IC50 < 20 μM e, portanto, são mais ativos que o lapachol (IC50 = 123,5 ± 11,5 

μM), exceto pelo composto 8, cujo o exato IC50 não foi determinado (IC50 > 104,6 μM). Sete 

compostos mostraram IC50 < 15 μM sendo o 12 o mais ativo com IC50 de 4.1 ± 1 μM e também se 

mostrando o composto mais promissor já que apresentou o mais alto valor de SI (171.0). Além disso, 

estudos computacionais mostraram resultados promissores dos fármacos sintetizados. O docking dos 
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compostos obtidos para as proteínas DHODH (PfDHODH) do P. falciparum apresentaram resultados 

entre -9,14 e -13,62; comparados com o valor de -12,95 da atovacona.  

Figura 2 - Estudos computacionais da interação dos fármacos sintetizados com sítios ativos da 

proteína 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

CONCLUSÃO  

Através do trabalho realizado foi possível então extrair Lapachol em quantidades significativas e em 

alto grau de pureza e posteriormente sintetizou-se 10 compostos inéditos com atividade antimalárica. 

Os derivados do Lapachol apresentaram altos níveis de atividade sendo maiores até que o produto 

natural usado como material de partida. Os derivados que se mostram mais promissores foram os 

compostos 9 e 12 (IS = 117,7 e 171, respe’ctivamente). O híbrido 9 mostra que a presença de um 

halogênio como substituinte no anel aromático possui importante papel na atividade das moléculas 

formadas, assim como os grupos nitro e metoxi presentes no composto 12. Com os resultados 

encontrados conclui-se que alterações na estrutura do Lapachol, por técnica de hibridização se mostra 

como interessante via de se obter novos medicamentos contra malária.  

GLOSSÁRIO  

a IC50: concentração que inibe 50% do crescimento do parasita em relação ao controle de culturas sem 

drogas.  

b CC50: concentração capaz de matar 50% das células HepG2, 24h após incubação com os compostos 

determinados pelo método MTT.  
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A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica caracterizada pela incapacidade do coração de 

manter débito suficiente para as necessidades do organismo ou o faz à custa de altas pressões de 

enchimento cardíaco. Manifesta-se em dois grupos clássicos de sinais e sintomas típicos: a síndrome 

de congestão e a síndrome de baixo débito. Entre os sinais e sintomas típicos da síndrome de congestão 

encontram-se a dispneia aos esforços, a ortopneia, a dispneia paroxística noturna, tosse noturna, entre 

os sintomas comumente relatados pelos pacientes, e edema de membros inferiores, as crepitações 

pulmonares bibasais, a turgência jugular e refluxo hepato jugular, entre os sinais percebidos pelo 

médico ao exame físico. Entre os sinais e sintomas relacionados à síndrome de baixo débito encontram-

se síncopes, hipotensão, cianose de extremidades, livedo reticular e sinais de má perfusão em órgãos 

alvo. (BRANDÃO NETO et al., 2019).  

As causas de insuficiência cardíaca são classificadas naquelas que possuem fração de ejeção reduzida 

(<40%), fração de ejeção preservada (>40 a 50%) ou estados de alto débito. Causas de IC com FE 

reduzida podemos citar a doença arterial coronariana, sobrecarga pressórica crônica, sobrecarga 

volumétrica crônica, doença pulmonar crônica, miocardiopatia dilatada não isquêmica, lesão induzida 

por tóxicos ou fármacos, doença de Chagas e distúrbios da frequência e do ritmo. Com FE preservada 

podemos citar hipertrofia patológica, miocardiopatia restritiva, fibrose, distúrbios endomiocárdicos e 

envelhecimento. Já nas IC que possuem estados de alto débito temos doenças metabólicas, distúrbios 

nutricionais, exigência de fluxo sanguíneo excessivo e anemia crônica. (KASPER, et al. Medicina interna 

de Harrison. 19. ed. Porto Alegre: AMGH, 2017. v. 1 e 2.) 

O estudo BREATHE, realizado no Brasil entre 2011 e 2012, foi o primeiro registro do país sobre 

insuficiência cardíaca a contar com um grande número de pacientes, de diferentes regiões do país. 

Este estudo demonstrou que a maioria dos casos de IC no Brasil tinham etiologia isquêmica, 

correspondente a 30,3% dos casos. 20,4% dos casos tinham etiologia hipertensiva, 14,6% associados 

a cardiomiopatia dilatada, 12,4% associados a uma etiologia valvar, 10,8% associados à doença de 

Chagas, 0,8% associados a miocardite, 0,4% secundários a tratamento quimioterápico, e 10,3% 

associados a outras etiologias. (ALBUQUERQUE et al., 2015) 

É um problema importante no Brasil e no mundo, estando relacionada com até 270.000 internações 

hospitalares e 20.000 mortes por ano. (SCOLARI; BIOLO, 2019; ALBUQUERQUE et al., 2015; BRANDÃO 

NETO et al., 2019) Cerca de 20% dos pacientes com IC recebem o diagnóstico nos departamentos de 

emergência, após um episódio de insuficiência cardíaca agudamente descompensada. Todavia, a 

esmagadora maioria dos pacientes, que corresponde a 80% dos casos, se apresenta ao médico com 
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queixas relacionadas à IC em ambiente ambulatorial recebendo o diagnóstico antes de um evento 

agudo. (BRANDÃO NETO et al., 2019) Assim, é de extrema importância que os médicos, principalmente 

aqueles que atuam na atenção primária, tenham conhecimento sobre a síndrome da insuficiência 

cardíaca e suas causas, estando aptos a dar precocemente o diagnóstico, que é essencialmente clínico.  

A fim de discutir melhor sobre o diagnóstico clínico e as evidências sobre achados semiológicos 

classicamente associados à insuficiência cardíaca, optamos por relatar o caso de um paciente atendido 

no Hospital Universitário de Brasília. 

Homem, 39 anos, sem fatores de risco cardiovasculares prévios, encaminhado pelo Instituto Hospital 

de Base do Distrito Federal (IHBDF) ao Hospital Universitário de Brasília (HUB) devido a seu quadro de 

IC idiopática descompensada. Relata histórico familiar de morte da mãe por cardiopatia. Referiu 

dispneia intensa aos mínimos esforços e ortopneia, de início abrupto, há 2 meses, associado à sudorese 

intensa e fadiga. Nega melhora com o uso de broncodilatador ou antibioticoterapia. Associada a tosse 

seca e dispneia paroxística noturna (DPN). Nega dor torácica, febre ou diarreia. Após tratamento com 

Bisoprolol, Furosemida e AAS, referiu melhora da ortopneia e DPN, porém mantendo dispneia a 

moderados esforços. Ao exame físico: PA: 90 x 70 mmHg, impulsões em precordio, artérias carótidas e 

epigástricas. Ictus cordis palpável (3 polpas digitais) e visível no 5º espaço intercostal esquerdo, na 

linha hemiclavicular esquerda. Ritmo cardíaco regular, com extrassístoles esparsas e sopro 

holossistólico, panfocal, 3+/6+, mais evidente em foco mitral, sem frêmito. Cacifo positivo. Após 14 

dias de internação, foi encaminhado ao grupo de transplante do Instituto de Cardiologia do Distrito 

Federal (ICDF).  

Como já dito anteriormente, o diagnóstico da IC é essencialmente clínico. Para a confirmação deste 

diagnóstico foram propostos diferentes critérios. Os mais classicamente adotados são os critérios de 

Framingham. O diagnóstico de IC se dá na presença de 2 critérios maiores, ou dois menores. Estes 

podem ser observados no quadro 1. ((BRANDÃO NETO et al., 2019).  

Critérios Maiores Critérios Menores 

Dispneia paroxística noturna Edema bilateral de membros inferiores  

Distensão venosa jugular  Tosse noturna  

Crepitações Dispnéia aos esforços 

Cardiomegalia (índice cardiotorácico 
>0,5 em radiografia de tórax) 

Hepatomegalia 
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Edema agudo de pulmão Derrame pleural  

Terceira bulha Frequência cardíaca > 120 bpm 

Pressão venosa central >16 cmH20  

Refluxo hepatojugular  

Perda de peso > 4,5 kg em 5 dias com 
resposta ao tratamento 

 

Quadro 1 - Critérios de Framingham para insuficiência cardíaca. São necessários dois critérios maiores 

ou um critério maior e dois menores para o diagnóstico. 

Estudos de validação dos critérios de Framingham descrevem que valores de 96,4% de sensibilidade, 

38,7% de especificidade e razão de verossimilhança positiva de 15,2. Entre os critérios, encontra-se o 

refluxo hepatojugular, porém estudos demonstram que o refluxo abdominojugular, obtido pela 

pressão exercida em qualquer local de abdômen, tem relevância clínica semelhante, com 55-84% de 

sensibilidade,  83-98% de especificidade e razão de verossimilhança positiva de 8,0. A palpação da 

pulsação do ápice cardíaca, também denominada de Ictus cordis também é uma manobra importante, 

já que quando este é palpado lateralmente à linha hemiclavicular, há 24-66% de sensibilidade, 93-98% 

de especificidade e razão de verossimilhança positiva de 10,1 para detecção de baixa fração de ejeção. 

A ausculta da terceira bulha está associada com 41-65% de sensibilidade, 93-97% de especificidade e 

razão de verossimilhança positiva de 10,1 de detectar níveis elevados do peptídeo natriurético cerebral 

(BNP), fortemente relacionado à IC. (MCGEE, 2007) 

O diagnóstico de insuficiência cardíaca deve ser feito pelo médico que estiver em contato com aquele 

paciente no momento dos sintomas, ou referenciar para outro médico, lembrando da importância que 

é realizar a contra referência para melhor acompanhamento. O meio pelo qual ele irá procurar ajuda 

varia entre a atenção primária, secundária e saúde suplementar.  

O paciente pode fazer um acompanhamento na UBS próxima a sua casa e o médico de família e 

comunidade ficará atento aos fatores de risco do paciente e se possui sintomas. Ou pode ter procurar 

um pronto socorro já com sintomas da IC e o médico plantonista que fará a primeira abordagem. Ou 

ainda poderá procurar um cardiologista diretamente através de clínicas populares ou planos de saúde.  

Independente do meio que o paciente procurar ajuda médica, todos os profissionais citados estão 

aptos para diagnosticar IC, o qual usa ferramentas primordiais: a história clínica e o exame físico. Cabe 
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ao profissional de saúde que atender esse paciente, realizar o acompanhamento do tratamento e da 

relação psicológica com a doença, o impacto que a doença causou sobre seu estilo de vida, suas 

expectativas quanto ao tratamento. Uma vez que a IC tem potencial desfecho desfavorável e 

repercussões no estilo de vida e nos projetos futuros do paciente. 
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Resumo: 

Introdução: O método de rastreio do câncer do colo uterino no Brasil é o exame colpocitológico (exame 

de Papanicolau), que deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram 

atividade sexual, salvo exceções. A rotina de rastreio recomendada no Brasil é a repetição do exame a 

cada três anos, após dois exames consecutivos realizados no intervalo de um ano com resultados 

normais. Objetivos: Relatar a experiência acerca de um projeto de intervenção de discentes e docente 

orientadora da disciplina Estágio Supervisionado I do curso de Enfermagem da Universidade de Brasília 

em um Hospital de Ensino do Distrito Federal (DF), considerado de médio porte. Métodos: Estudo 

descritivo do tipo relato de experiências, realizado em um Hospital de Ensino do DF, impulsionadas a 

partir do vislumbrar das demandas da população atendida pela atenção secundária do local e do mês 

comemorativo “Outubro Rosa”. Foi prestada assistência a mulheres que continham prontuário ativo 

nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2018, a fim de identificar alterações ginecológicas e rastrear o câncer 

cervical. Resultados: Em três dias foram atendidas quinze mulheres entre 20 a 66 anos, o que 

corresponde a 30% das pacientes esperadas, uma vez que, havia recursos materiais para cinquenta 

pacientes. Na população estudada as pacientes não realizavam o CCO com a frequência preconizada. 

Uma paciente relatou nunca ter realizado este exame (3%). Por fim, 93,3% das mulheres relataram ter 

vida sexual ativa e não utilizarem métodos de prevenção à infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

corretamente. Conclusão: Conclui-se que apesar de haver a oferta de CCO na atenção à saúde, é 

frequente a irregularidade na realização do exame. É notório que as pacientes se sentem 

desconfortáveis com o exame, em especial quando realizado por homens. É notório ainda, que 

costumam não se prevenirem de IST’s, principalmente quando inseridas em uma relação amorosa 

estável. Em suma, diante do observado, compreende-se ser essencial oportunizar espaços de 

assistência à saúde para prevenção a de agravos e promoção de hábitos de vida saudáveis, sendo 

assim, realizar eventos como esse auxiliam na captação e orientação de pacientes acerca de doenças 

ginecológicas, bem como acerca da importância de preveni-las. 

Descritores: Relatos de Casos; Teste de Papanicolaou; Doenças Ginecológicas. 
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INTRODUÇÃO 

Câncer é o termo utilizado para definir mais de 100 tipos de doenças cuja característica principal seja 

o crescimento desordenado de células, potencialmente capazes de invadir tecidos e órgãos e se 

espalhar rapidamente, devido a intensa divisão celular. Tratam-se de células bastante agressivas e 

incontroláveis. O tipo de câncer será determinado por sua localização primária (LEMOS et al., 2020). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (2020), no Brasil, a expectativa sobre o número de novos casos 

de câncer é de que seja em torno de 316.140, com exceção os casos de câncer de pele não melanoma. 

Estima-se a incidência de 16.590 novos casos de câncer de colo do útero no Brasil para cada ano do 

triênio 2020/2022, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres, ocupando a 

terceira posição. Os pré-cânceres de colo do útero são diagnosticados com maior frequência do que o 

câncer de colo do útero invasivo, dessa forma se tem um melhor prognóstico dos casos. 

Diante do cenário apontado, observa-se a necessidade de maiores investimentos no desenvolvimento 

de ações para o controle do câncer, abrangendo diferentes níveis de atuação, tais como: promoção da 

saúde, detecção precoce, assistência aos pacientes, vigilância, formação de recursos humanos, 

comunicação e mobilização social, pesquisa, extensão e gestão do Sistema Único de Saúde (OLIVEIRA 

et al., 2012). 

O exame de Papanicolau, conhecido internacionalmente, é o instrumento mais adequado, prático e 

barato para o rastrear câncer de colo de útero, esse consiste no esfregaço ou raspado de células 

esfoliadas dos epitélios cervical e vaginal (MATÃO et al., 2011). A experiência de alguns países 

desenvolvidos mostra que a incidência do câncer do colo do útero foi reduzida em torno de 80% onde 

o rastreamento citológico foi implantado com qualidade, cobertura, tratamento eseguimento das 

mulheres (WHO, 2007). 

O método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil é o exame citopatológico (exame de 

Papanicolau), que deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram 

atividade sexual. A priorização desta faixa etária como a população-alvo do Programa justifica-se por 

ser a de maior ocorrência das lesões de alto grau, passíveis de serem tratadas efetivamente para não 

evoluírem para o câncer. A rotina recomendada para o rastreamento no Brasil é a repetição do exame 

Papanicolau a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com um intervalo de 

um ano. A repetição em um ano após o primeiro teste tem como objetivo reduzir a possibilidade de 

um resultado falso-negativo na primeira rodada do rastreamento. 

302



 

 

Mutirão Piloto: Experiência De Citologia Cervical Oncótica 

                                                                                                   3 

A técnica de coleta adequada, no momento e condições oportunas fornece os resultados mais 

confiáveis (BRASIL, 2016) importantes tanto para a prevenção secundária quanto para o diagnóstico, 

possibilitando a descoberta de lesões pré-neoplásicas e da doença em seus estágios iniciais (MATÃO et 

al., 2011). 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de conscientização da população acerca da prevenção e 

identificação precoce do câncer de colo de útero, bem como de demais doenças ginecológicas, visto 

que desta forma há melhores prognósticos. Bem como justifica-se pela incidência de câncer de colo 

uterino no Brasil, pois mesmo sendo disponibilizados rastreamento e tratamento pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), há uma demanda que por vezes se faz maior que a oferta do serviço. Portanto, 

objetivou-se com esta intervenção, estabelecer uma cultura de rastreamento precoce para patologias 

que acometem o sistema reprodutor feminino, em especial o câncer de colo de útero, devido sua alta 

prevalência em países em desenvolvimento, como o Brasil. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho se trata de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado no contexto da 

disciplina Estágio Supervisionado I, ministrada no nono período do curso de Graduação em 

Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, que tem por objetivo 

principal a inserção do graduando em serviços de enfermagem de baixa e média complexidade, a fim 

de que este desenvolva suas habilidades técnicas e científicas na atenção básica à saúde. 

Um relato de experiência faz parte do domínio social, pertencendo às experiências humanas, devendo 

conter impressões observadas e conjecturadas. Portanto, tal estudo faz-se importante por descrever 

uma vivência particular que suscitou reflexões acerca de um fenômeno (LOPES, 2012). 

A atividade em questão se deveu à necessidade de os alunos realizarem uma intervenção no campo 

de estágio que estivessem inseridos, como uma devolutiva ao campo acerca daquilo que o aluno 

desenvolveu de prática nesse ambiente. A atividade realizada foi um multirão de colpocitologia 

oncótica cervical. Esta foi a intervenção escolhida porque durante o período de estágio, as alunas 

estiveram presentes com grande frequência nas clínicas de Enfermagem Pré-Natal (EPN) e Ambulatório 

de Puerpério (APP) nas quais observou-se a demanda de pacientes e funcionárias do hospital pelo 

exame, embora não fosse uma atribuição comum destas clínicas. Após verificada a demanda e decidida 

a intervenção pelas alunas em conjunto com a professora orientadora do campo, foi elaborado um 
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plano de trabalho a partir de uma revisão de literatura sobre o exame e sobre câncer de colo de útero, 

que consiste no achado de maior frequência do CCO. 

A luz da literatura, a proposta de intervenção foi apresentada em primeiro momento ao enfermeiro 

preceptor das alunas, e em um segundo momento à chefia do hospital. Foram posteriormente 

solicitados os materiais necessários, dispostos na tabela 2., a uma técnica em enfermagem responsável 

pelo almoxarifado do ambulatório I do Hospital Universitário de Brasília (HUB). Foram reservados os 

dois consultórios localizados no Ambulatório 1 desse hospital, corredor vermelho G, sala 71, uma vez 

que, esses eram equipados com bens patrimoniais, necessários aos exames citopatológicos. Com 

relação aos recursos humanos, a intervenção contou com uma equipe de alunos e professoras, 

totalizando 10 pessoas. Uma vez que, além dos atendimentos oferecidos, a intervenção visava aplicar 

ao estágio supervisionado 1 a experiência de mentoria em enfermagem, foram agregados à equipe 

graduandos de Enfermagem que cursavam a disciplina de Vivências Integradoras 6 (código 177695) 

inserida no 7º semestre, a qual se propõe ao estudo e à realização de intervenções de enfermagem 

nos problemas de saúde da mulher, criança e adolescente, conforme detalhado na Tabela 1. 

Antes do mutirão foi elaborada a arte de cartazes pelas alunas e pela equipe de comunicação do 

hospital, posteriormente foram impressos 15 cartazes e colados pelas alunas nos ambulatórios 1 e 2: 

nas clínicas médica e cirúrgica e na porta do laboratório de patologia, a fim de divulgar o evento. Foram 

reservadas as salas nas quais os exames seriam realizados nas datas escolhidas. 

A intervenção ocorreu nos dias 06/11/2018 de 08:00 às 11:00 horas; 07/11/2018 de 13:00 às 17:00 

horas e 08/11/2018 de 08:00 às 16:30 horas. No primeiro dia do multirão houve somente 01 paciente 

que procurou o serviço; no segundo dia 05 pacientes procuraram o atendimento, e no terceiro dia 

foram 09 pacientes, mas 01 não pôde ser atendida no dia, pois estava durante o período menstrual. 

O total de pacientes atendidas ao longo dos 03 dias foi de 14 pacientes, o que corresponde a 

aproximadamente 46,7% das pacientes esperadas. Os atendimentos foram distribuídos entre a equipe 

supracitada, nos períodos matutino e vespertino. O número esperado era de 50 pacientes, porém 

somente 15 buscaram o serviço no período do mutirão.  
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Tabela 1. 
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Tabela 2. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a realização do CCO, o espéculo é introduzido na porção posterior do intróito e lentamente 

avançado até o ápice da vagina. A extremidade do espéculo deve ser elevada e ligeiramente girada 

para uma posição transversal, em sentido anti-horário, sendo o orifício vaginal mantido aberto pelo 

polegar e pelo indicador da mão não dominante enluvada. Em seguida, o espéculo é lentamente 

aberto, sendo o parafuso de regulagem do pegador apertado para manter o espéculo aberto, enquanto 

um esfregaço de Papanicolau é obtido ao girar uma pequena espátula de madeira chamada de Ayre, 

na ectocérvice, seguido por uma raspagem cervical rodada na endocérvice; o tecido obtido é 

espalhado sobre uma lâmina de vidro e fixado imediatamente (SMELTZER; BARE, 2009). 
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Sob a preceptoria da docente do campo de estágio e da docente vinculada ao hospital, a técnica de 

coleta fora realizada adequadamente pelas discentes que desenvolveram a intervenção, a fim de 

contribuir para a prevenção de doenças e a promoção de saúde das pacientes que buscaram o mutirão. 

Intentando uma melhor compreensão da condição clínica das pacientes, optou-se pela descrição em 

forma de casos individualizados, associando os achados de cada paciente à literatura. Caso Clínico 01 

- Paciente M.J.S.S., 67 anos, multípara, último CCO há 05 anos, ativa sexualmente, com único parceiro, 

menopausa há 14 anos. Refere não fazer uso de nenhum método de prevenção a IST’s. Relatou 

dispareunia e prolapso de órgãos pélvicos há 05 anos, aguardando há 04 anos por cirurgia de correção 

em outro hospital. Refere escapes urinários frequentes, sendo necessário uso constante de 

absorvente. Refere sentir-se constrangida por sua condição clínica atual e solicita encaminhamento 

para avaliação cirúrgica nesse hospital, visto estar bastante tempo esperando e ainda distante em lista 

de espera na instituição na qual aguarda. Negou utilizar métodos de prevenção a IST’s. Ao exame-

físico: não foram identificados nódulos durante palpação axilar; mamas flácidas, mamilos planos, sem 

presença de nódulos mamários; abdômen flácido e indolor à palpação. No momento da inspeção 

ginecológica fora percebido o referido prolapso nitidamente e identificado que os escapes se devem a 

compressão da bexiga, devido tal problema. Colo uterino apresentava-se normocorado, com secreção 

caracteristíca e sem ectopias. Paciente orientada acerca do autoexame das mamas e da frequência 

preconizada para a realização de Papanicolau. 

Em conformidade com a literatura, o achado mais importante do caso dessa paciente foi o prolapso 

uterino, O prolapso de órgãos pélvicos (POP), constitui-se em uma herniação dos órgãos da pelve 

através da vagina. É uma condição prevalente de baixa morbimortalidade, mas que afeta as mulheres 

no seu cotidiano, sexualidade e atividade física (BARBER; MAHER, 2013). A prevalência desta condição 

clínica é de aproximadamente 22% em mulheres entre 18–83 anos, variando até 30%, em mulheres de 

na faixa-etária dos 50 a 89 anos. Os prolapsos de órgãos pélvicos são a principal indicação de 

histerectomia em mulheres na pós-menopausa (SMITH et al., 2010). 

Caso Clínico 02 - Paciente T.C.S., 31 anos, multípara, último CCO há 01 ano, ativa sexualmente, com 

múltiplos parceiros. Relatou sinusorragia, negou dispareunia, negou utilizar métodos contraceptivos 

oral e de barreira, sem história de doença ginecológica. Ao exame-físico: não foram identificados 

nódulos durante palpação axilar; mamas flácidas, mamilos protrusos, sem presença de nódulos 

mamários; abdômen globoso, indolor à palpação. No momento da inspeção ginecológica fora 

observada hipertrofia uterina, especificamente quando utilizado o espéculo. Tal achado pode ser 
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interpretado como vaginismo, isto é, contração muscular involuntária da vagina e assoalho pélvico 

durante penetrações, impedindo-as total ou parcialmente. Devido ao quadro, a equipe de fisioterapia 

obstétrica/ pélvica foi convidada, sob autorização da paciente, a participar da intervenção. As equipes 

de enfermagem e de fisioterapia realizaram aconselhamento para dessensibilização do vaginismo e de 

massagem intravaginal, a fim de que fosse conquistado relativo relaxamento e dilatação vaginal, 

técnica justificada para portadoras de vaginismo. Em suma, não foram encontradas alterações no colo 

uterino e nem sinais de IST. Paciente orientada acerca da importância de uso de métodos de 

contracepção e de prevenção a IST’s; acerca do autoexame das mamas e da frequência preconizada 

para a realização de Papanicolau. 

O distúrbio identificado na paciente condiz com vaginismo involuntário, portanto, é um distúrbio 

caracterizado pela contração involuntária dos músculos do pavimento pélvico e da vagina, o que torna 

as relações sexuais difíceis ou impossíveis (MELNIK, 2012). Estima-se que entre 1-7% da população 

feminina mundial apresente vaginismo por etiologia psicossomática ou física (CARVALHO, 2017). O 

vaginismo tende a ser um problema psicossomático, logo apesar da elevada percentagem, a etiologia 

parece relacionar-se a problemas psicológicos. A reação espasmódica impeditiva da penetração é física 

(SILVA, 2009). 

Caso Clínico 03 - Paciente V.P.P., 28 anos, nulípara, relatou último CCO há 02 anos, dando inalterado, 

contudo, paciente refere que há cerca de 01 mês apresenta disúria e dispareunia e nas últimas 02 

semanas notou secreção vaginal amarelada com odor fétido. Refere relações sexuais casuais e usar 

camisinha como método de prevenção a gravidez e IST’s, contudo, admite não fazer uso em todas as 

relações, por esquecer determinadas vezes. Ao exame físico: observou-se ausência de linfonodos 

aumentados em região axilar; mamas de características normais, mamilos protrusos, sem presença de 

nódulos ou dor à palpação; abdômen plano, apresentando dor à palpação em regiões inguinais. Ao 

exame ginecológico: o colo estava com dimensões normais, hiperemiado, apresentando secreção 

intensa de coloração amalerada e odor de peixe podre, caracterizando infecção por Trichomonas 

vaginalis. Solicitada avaliação de ginecologia geral. Paciente orientada quanto ao autoexame das 

mamas; quanto à frequência de realização de Papanicolau, quanto ao uso de métodos de prevenção a 

gravidez e a IST’s e quanto a cuidados específicos relacionadas aos sinais clínicos. 

Caso Clínico 04 - Paciente S.M.P., 41 anos, secundípara, último CCO há menos de 01 ano, sexualmente 

ativa, parceiro único, não faz uso de métodos contraceptivos ou de proteção de infecção por IST’s, 

segundo ela, por ser histerectomizada há 05 anos, devido à miomatose. Entretanto, buscou o serviço 
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devido há presença de secreção vaginal moderada, de coloração amarelada, com odor forte, além de 

prurido vaginal. Devido à intervenção cirúrgica que realizará anteriormente foi realizada avaliação 

vaginal. Ao exame-físico: ausência de nódulos em região axilar; mamas flácidas, mamilos protrusos 

sem presença de nódulos à palpação; abdômen flácido, indolor à palpação. Quanto ao exame 

ginecológico, evidenciou-se secreção de volume médio, de coloração amarela-esverdeada e de odor 

fétido, sinais característicos de tricomoníase. Paciente recebeu orientações gerais bem como recebeu 

orientações acerca do autoexame das mamas e da frequência preconizada para a realização de exame 

Papanicolau, além de ser orientada acerca dos cuidados específicos aos achados clínicos. Solicitada 

avaliação de ginecologia geral. 

Tanto em relação a paciente V.P.P., 28 anos, quanto a paciente S.M.P., 41 anos, o achado de maior 

relevância clínica foi o de provável tricomoníase. Embora quase 1/3 das infecções por T. vaginalis seja 

assintomático, a maioria das pacientes desenvolvem queixas como descarga vaginal (clara ou de 

aspecto purulento), irritação vulvar e inflamação. Algumas ainda, descrevem dor pélvica e disúria 

(JOHNSTON; MABEY, 2008). Há evidências de que esta infestação também seja fator de risco para 

aquisição do Vírus da Imunideficiência Humana (HIV) e outras ISTs e esteja associada a efeitos adversos 

na gravidez, como rotura prematura de membranas, parto prematuro e baixo peso. 

(CDC, 2010). O exame citológico de Papanicolau foi avaliado como uma ferramenta para diagnosticar 

infecções/infestações vaginais e alterações da flora vaginal, como a tricomoníase, devido ao seu uso 

difundido, facilidade de realização e baixo custo (KARANI et al., 2007). 

Caso Clínico 05 - Paciente M.N.P., 51 anos, multigesta, realizou último CCO há menos de 01 ano, porém 

não conseguiu pegar o resultado e fazer os encaminhamentos necessários. Paciente sexualmente ativa, 

com único parceiro, refere não fazer uso de qualquer método de prevenção à DST’s. Relatou sentir 

calor intenso, sudorese e após 03 anos com a menstruação interrompida, notou um leve sangramento. 

Apresenta histórico familiar de hipertensão e Diabetes Mellitus, entretanto, a paciente relata não fazer 

acompanhamento de rastreamento para essas doenças. Quanto ao exame físico, notou-se manchas 

escurecidas na parte inframamária, região inguinal e retal; mamas flácidas, mamilos protrusos, sem 

presença de nódulos e indolor à palpação; abdômen plano, sensível à dor quando efetuada palpação 

em quadrante inferior esquerdo. Quanto ao exame especular, o colo do útero apresentava-se secretivo, 

normocorado, sem presença de ectopias. Paciente foi orientada acerca da importância de fazer 

acompanhamento de rotina, visto que a mesma relatou negligenciar sua saúde, devido o trabalho; 

orientada sobre o autoexame das mamas e encaminhada ao mastologista, devido ao fato da paciente 
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nunca ter realizado mamografia e já estar em idade apta. Encaminhada à dermatologia para avaliação 

e acompanhamento das manchas inframamárias, inguinal e retal. 

Paciente recebeu orientações acerca do autoexame das mamas e da frequência preconizada para a 

realização de Papanicolau. Encaminhada ao ginecologista para retorno e avaliação do resultado do 

exame CCO. 

Caso Clínico 06 - Paciente A.C.A., 42 anos, multigesta. Relatou ser sexualmente ativa, com único 

parceiro, em uso de anticoncepcionais orais. Relatou ter realizado último CCO há 05 anos, sem 

alterações nos anos verificados. Ao exame físico: não foram identificados nódulos axilares palpáveis; 

mamas flácidas, mamilos protrusos, com achados de nódulos indolores à palpação; abdômen flácido, 

indolor à palpação. No exame especular, fora verificado que o colo do útero estava em porção mais 

alta e lateralizado, isto é, configurando possivelmente retroflexão uterina. Esta consiste em inclinação 

posterior do útero e inclinação anterior do colo uterino. Apesar disso, não foi evidenciado alterações 

malignas no colo uterino ao exame citopatológico, tampouco sinais de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST). Nesse sentido, a paciente foi encaminhada para a mastologia da instituição 

hospitalar. Paciente recebeu orientações acerca do autoexame das mamas e da frequência preconizada 

para a realização de Papanicolau. 

Ambas as pacientes M.N.P., 51 anos e A.C.A., 42 anos, relataram negligenciarem a saúde, 

especialmente no que se refere a prevenção e rastreio de agravos. Já a paciente A.C.A., 42 anos, 

embora tendo maiores cuidados quanto sua saúde, teve por achado nódulos palpáveis em mamas, 

muitas vezes não identificados durante o autoexame ou mesmo em exames de imagem das mamas. 

Ambas receberam encaminhamentos e orientações necessárias. Sendo assim, em conformidade com 

a literatura, observa-se que o autoexame das mamas associado a mamografia, deve ser exaltado, pois, 

ainda são métodos essenciais para o diagnóstico de câncer de mama. A Organização Mundial da Saúde 

prioriza as ações de prevenção e enfatiza que dessa maneira é possível prevenir a maioria das doenças. 

Entretanto, nos deparamos com a dificuldade de adesão dos indivíduos aos comportamentos 

preventivos preconizados (CESTARI; ZAGO, 2005). No Brasil, o câncer de mama apresenta incidência e 

mortalidade ascendentes desde a década de 1960, o aumento da incidência de tal incidência no Brasil 

pode estar associado à melhoria no diagnóstico e à qualidade das informações, porém altas taxas de 

mortalidade são atribuídas ao retardo no diagnóstico da doença (BRASIL, 2008). 
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Foi registrado em 2017 cerca de 16.724 casos de morte de mulheres por câncer de mama no Brasil, e 

são esperados mais de 66.280 casos de incidência de câncer de mama feminino para 2020 (BRASIL, 

2020). Este aumento é devido as inúmeras barreiras, desde o acesso ao rastreamento, diagnóstico até 

o tratamento. Como consequência, há impactos relevantes tanto no âmbito individual, social e político, 

sendo analisado como um problema de saúde pública e um dos alvos da Política Nacional de Atenção 

Oncológica (ALMEIDA et al., 2017). Deve-se destacar que a mamografia é o único exame que, quando 

feito regularmente, a partir dos 40 anos em mulheres assintomáticas, é constatada redução da 

mortalidade pelo câncer de mama. Em estudos com mais de 500.000 mulheres observouse diminuição 

da mortalidade no grupo submetido ao rastreamento, variando entre 10% a 35% em comparação ao 

não submetido (MASTOLOGIA, 2019). No Brasil, a mamografia é o método preconizado para 

rastreamento na rotina da atenção integral à saúde da mulher, cuja aplicação em apresenta eficácia 

comprovada na redução da mortalidade do câncer de mama (BRASIL, 2015). 

Caso Clínico 07 - Paciente R.P.S., 43 anos, multípara, relatou ter feito último CCO há 02 anos, mas não 

ter programação para realização de exame de acordo com o preconizado pelo Ministério de Saúde. 

Relatou vida sexual ativa, com único parceiro e uso de Dispositivo Intrauterino como único método 

contraceptivo; nega histórico de doença ginecológica, embora refira prurido esporádico em região 

vaginal. Ao exame-físico observou-se ausência de linfonodos aumentados em região axilar; mamas 

flácidas, mamilos protrusos, sem presença de nódulos e indolor durante palpação; abdômen semi-

globoso, ausência de dor à palpação. Ao exame ginecológico o colo estava lateralizado, o que impediu 

avaliação de endocérvice, foi pega amostra somente de ectocérvice, pouco hiperemiado, pouco 

edemaciado, muito secretivo, apresentando secreção esbranquiçada de odor característico, sinais 

indicativos de infecção por Cândida albicans em região vaginal. Paciente orientada a como e com qual 

frequência realizar o autoexame das mamas; quanto ao período ideal para a realização de CCO e 

quanto aos cuidados específicos relacionados aos achados clínicos. Solicitada avaliação de ginecologia 

geral. 

Caso Clínico 08 - Paciente G.S.S., 32 anos, primípara, relatou último CCO há 01 ano, dando inalterado, 

contudo, refere ter sido tratada anteriormente para candidíase vulvovaginal (CVV) com pomada vaginal 

a base de Nistatina, sessando o uso ao desaparecimento dos sinais descritos, todavia, refere retorno 

de prurido e secreção esbranquiçada em região vaginal atualmente. Refere ainda, vida sexual ativa, 

com único parceiro, fazendo uso de anticoncepcionais orais. Paciente faz acompanhamento com 

dermatologia neste hospital, por diagnóstico de esclerodermia em placa. 
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Refere em primeira gestação ter apresentado distúrbios em concentração de hormônios de Tireóide, 

fazendo uso de medicamentos durante a gestação. Paciente se encontrava bastante tensa com o 

exame, relatou constrangimento e temor pelo resultado, apresentando choro no início da consulta. 

Relatou não querer ser atendida nesta especialidade por profissionais do sexo masculino. Ao exame 

físico: paciente não apresentava nódulos evidentes em palpação axilar; observou-se mamas rígidas, e 

mamilos protrusos, não apresentando nódulos mamários; abdômen flácido, indolor à palpação, 

referindo colecistectomia ao ser questionada por cicatriz em região epigástrica; apresentava placas de 

esclerodermia em membros inferiores, desde altura de calcâneo até próximo à patela, não 

apresentando sinais de edema. Ao exame ginecológico foram detectados sinais característicos de 

candidíase, devido à presença de placas bacterianas em parede vaginal, secreção vaginal de volume 

médio, hiperemia em parede vaginal e em ectocérvice. Orientada a como e com qual frequência 

realizar o autoexame das mamas e da realização do Papanicolau. Paciente orientada quanto aos 

cuidados específicos dos achados cínicos. Paciente solicitou encaminhamento para endocrinologia, por 

distúrbio na concentração de T3 e T4 em hemograma. Encaminhada para avaliação de ginecologia 

geral. 

Quanto aos achados ginecológicos, as pacientes R.P.S., 43 anos e G. S. S., 32 anos, tiveram como sinal 

de maior relevância a presença de infecção por Cândida albicans. A C. albicans é uma levedura 

facilmente encontrada em mucosa oral, trato gastrointestinal, trato urogenital e pele de seres 

humanos. Em circunstâncias excepcionais, ocorrendo uma ruptura do equilíbrio biológico, pode haver 

um aumento na multiplicação e invasão destes microorganismos nos tecidos, ocasionando infecções 

denominadas candidíases (VALLE; RENDE; OKURA, 2010). A CVV é um processo infeccioso do trato 

geniturinário inferior feminino, importante na clínica médica, devido ao grande número de 

atendimentos (SILVA et al., 2008). Seus possíveis sinais e sintomas são: prurido, dor, edema e hiperemia 

vulvovaginal, além de secreção esbranquiçada, em grumos, com aspecto de “leite coalhado” 

(HOLANDA et al., 2007). Na prática diária, podem ser encontrados três tipos de mulheres com CVV: as 

quais identificaram como um achado eventual no exame Papanicolau; as que foram ao consultório por 

apresentarem sintomas, porém sem história de episódios recorrentes de candidíase e as que 

apresentam um histórico de episódios recorrentes (SIMÕES, 2005). Para a confirmação da suspeita 

clínica, torna-se necessária a realização de testes laboratoriais para o isolamento e identificação do 

patógeno (SILVA et al., 2008), uma vez que a sintomatologia desta infecção não é patognomônica 

(BOATTO et al., 2007). 
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Caso Clínico 09 - Paciente M.A.S.S., 41 anos, multípara, relatou último CCO há menos de 01 ano, dando 

inalterado, contudo, desde essa data a paciente apresenta quadro de hemorragia vaginal intermitente, 

cessando somente com o uso de anticoncepcionais orais. Refere ter realizado colposcopia nesse 

mesmo período, diagnosticando miomatose em outra unidade, sendo acompanhada na unidade em 

que recebeu diagnóstico, e na qual aguarda intervenção cirúrgica desde então. Refere vida sexual ativa, 

com único parceiro, e como método contraceptivo refere laqueadura. Paciente queixa-se por ter que 

fazer uso de anticoncepcionais orais para evitar o sangramento. Quanto ao exame físico: observou-se 

ausência de linfonodos aumentados em região axilar; mamas flácidas, mamilos planos, sem presença 

de nódulos e indolor à palpação; abdômen globoso, dor à palpação em quadrante inferior direito. Ao 

exame ginecológico o colo estava bastante hiperemiado, bastante edemaciado e não secretivo, sendo 

observados nódulos subserosos. Durante o exame a paciente teve discreto sangramento, referindo 

incômodo e dor ao exame. Paciente recebeu orientações acerca do autoexame das mamas e da 

frequência preconizada para a realização de Papanicolau. Paciente encaminhada para Ginecologia 

Oncótica. 

A Paciente M.A.S.S., 41 anos, teve como sinal clínico de maior importância nódulos subserosos em 

útero. Tais nódulos surgem no miométrio e contêm quantidade variável de tecido conjuntivo fibroso. 

Cerca de 75% dos casos são assintomáticos, encontrados ocasionalmente durante exame abdominal, 

pélvico bimanual ou ultrassonografia. O sangramento uterino aumentado é a queixa mais comum, 

podendo levar a anemia (CORLETA et al., 2007). Os sintomas são relacionados diretamente ao 

tamanho, ao número e à localização dos miomas. Os subserosos tendem a causar sintomas 

compressivos e distorção anatômica de órgãos adjacentes, produzem sangramentos irregulares com 

maior frequência, e ainda, observou-se que estão mais associados à disfunção reprodutiva. Já os 

miomas intramurais causam sangramento e dismenorreia (WEGIENKA et al., 2004). As abordagens 

terapêuticas podem ser clínicas (anticoncepcionais orais, progestágenos e antiprogestágenos, 

análogos do hormônio liberador das gonadotrofinas (GnRH), e antiinflamatórios não esteróides) e 

cirúrgicas (histerectomia, miomectomia e embolização) (CORLETA et al., 2007). 

Caso Clínico 10 - Paciente N.C.A., 26 anos, multigesta, gestante, refere ter realizado CCO pela última 

vez há 01 ano, sem alterações, contudo, referiu ardor em região vaginal. Paciente relatou estar com 34 

semanas de IG e sentir frequentes contrações de treinamento, diante do relato, optou-se por realizar 

coleta de swab vaginal ao invés de CCO. Paciente referiu dificuldade de adesão ao serviço  de pré-natal 

em que estava inserida e solicitou ser atendida pelo serviço desse ambulatório. Apresenta vida sexual 
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ativa com parceiro único. Utilizava anteriormente anticoncepcionais injetáveis comométodo 

contraceptivo. Ao exame físico: pele normocorada, sem presença de linfonodos aumentados; mamas 

rígidas, mamilos protrusos, sem sinais de nódulos ou secreções, observados tubérculos de 

Montgomery e aréola secundária em ambas; abdômen gravídico. MMII apresentando edemas 

++/++++. Ao exame ginecológico fora avaliada somente vagina externa que se encontrava 

normocorada, sem sinais flogísticos, com secreção e odor característicos. Todavia, pelo relato de ardor 

e pela solicitação de acompanhamento na unidade paciente foi encaminhada para ambulatório de 

enfermagem pré-natal do HUB. Paciente orientada a como e com qual frequência realizar o autoexame 

das mamas e o exame de Papanicolau. 

Em relação a paciente N.C.A., 26 anos, um aspecto bastante interessante de seu atendimento foi o 

relato, durante a coleta do histórico, de estar com 34 semanas gestacionais e ainda assim ter 

dificuldade de adesão ao acompanhamento de pré-natal no centro de saúde de seu município, sendo 

solicitado inclusive acolhimento nesta unidade ambulatorial. Diante disso, identifica-se nas literaturas 

que o Ministério da Saúde (2014), determina o início da assistência pré-natal logo no primeiro 

trimestre gestacional, com a realização de no mínimo seis consultas ao longo da gestação e uma no 

puerpério. Deve-se, durante esse período promover acolhimento e acompanhante através de 

atividades educativas, disponibilizando exames laboratoriais, imunizações e classificação de risco. 

Esses são procedimentos assistenciais mínimos que todos os estados e municípios brasileiros devem 

assegurar às gestantes. Porém, existem desigualdades regionais que interferem na adesão adequada 

ao pré-natal. O acompanhamento da gestante e da puérpera na atenção básica deve ser 

multiprofissional, tendo ênfase na participação do profissional médico e enfermeiro (BRASIL, 2012). 

Acolhimento, aceitabilidade, apoio, bem como o tipo de assistência prestada pelos profissionais 

também exercem influências para adesão e frequência às consultas. Esses fatores são modificáveis e 

devem ser adaptados conforme a especificidade de cada gestante para maior qualidade da assistência 

e influenciar positivamente para adesão do público alvo ao programa de cuidado pré-natal (ROCHA; 

BARBOSA; LIMA, 2017). 

Caso Clínico 11 - Paciente P.J.M., 24 anos, nuligesta, refere ter realizado último CCO há 02 anos, 

somente uma vez, detectando candidíase, sendo tratada com Nistatina. Refere que recentemente 

apresentou prurido e secreção vaginal, fazendo uso por conta própria de Nistatina, contudo, não 

obteve resultado satisfatório. Vida sexual ativa, parceiro único, tendo contraceptivos orais como 

método de escolha. Paciente optou por não realizar exame físico completo, pois estava apressada, 
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solicitando somente coleta de CCO. Paciente apresentava secreção de médio volume, paredes uterinas 

pouco edemaciadas, cérvice pouco hiperemiado e ectopia de colo de útero. Apresentava ainda 

verrugas em região perineal, sinal sugestivo de infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV). Paciente 

orientada quanto a realização do autoexame das mamas e quanto à realização de Papanicolau. 

Encaminhada para ginecologia oncótica. 

Caso Clínico 12 - Paciente I.S.L.M., 29 anos, primípara, último CCO há menos de 01 ano, sexualmente 

ativa, parceiro único, faz uso de contraceptivos orais. Refere ter tido HPV há 08 anos, diagnosticada 

após seu parto. Refere dispareunia há cerca de 03 meses, tendo se intensificado há 01 mês, o que a 

fez perder o interesse em sua atividade sexual. Ao exame físico: ausência de nódulos em região axilar; 

mamas flácidas, mamilos protrusos sem presença de nódulos à palpação; abdômen plano, indolor à 

palpação. Quanto ao exame especular, útero com secreção de volume reduzido, hipocorado, sem 

presença de ectopia. Durante o exame, a paciente queixou-se de dor e solicitou que parássemos. 

Características clínicas de vaginismo. Paciente recebeu orientações gerais acerca de métodos de 

minimização/ redução da dor durante o ato sexual, bem como recebeu orientações acerca do 

autoexame das mamas e da frequência preconizada para a realização de exame Papanicolau. 

Encaminhada para a fisioterapia pélvica. 

Acerca das pacientes P.J.M., 24 anos e I.S.L.M., 29 anos, se discute a temática da infecção por HPV, esta 

é uma das infecções genitais mais frequentes no mundo e é causa necessária para ocorrência do câncer 

do colo do útero (FORMAN et al., 2013). No Brasil, estima-se que 15.590 mulheres adoeçam 

anualmente, o que torna a prevenção e o controle do câncer do colo do útero prioridades nos pactos 

de gestão da saúde voltados para a saúde da mulher (FACINA, 2014). A estratégia adotada globalmente 

é o rastreamento das lesões pré-invasivas com exame citológico cervical por esfregaço 

(SANKARANARAYANAN, 2014). No Brasil, observou-se um declínio global das taxas de mortalidade por 

câncer do colo do útero nas últimas décadas, porém de forma heterogênea nas distintas 

macrorregiões, mostrando sucesso parcial (GIRIANELLI; GAMARRA; AZEVEDO e SILVA, 2014). Há mais 

de cem tipos de HPV, sendo que quarenta podem contaminar o trato ano-genital. Podendo ser 

classificados como de baixo risco ou alto risco oncogênico, estes últimos representados principalmente 

pelos tipos 16 e 18 (ZAMPIROLO; MERLIN; MENEZES, 2007). Quando o vírus ocasiona manifestações 

clínicas, podem-se observar verrugas ou lesões exofíticas, mais conhecidas como condilomas 

acuminados e popularmente apelidadas de "crista de galo". Em mulheres, podem ser encontradas no 

colo do útero, vagina, vulva, região pubiana, perianal e ânus (BRASIL, 2013). A infecção pelo HPV ocorre 
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quando há microlesão nas células basais do epitélio escamoso no colo do útero, o vírus penetra na 

célula do hospedeiro, liberando seu DNA, replicando-se e podendo permanecer em estado latente por 

vários anos, sem provocar manifestações clínicas ou subclínicas (SOUZA; CATÃO, 2011). 

Caso Clínico 13 - Paciente A.S.D., 35 anos, prímípara, realizou último CCO há 04 anos, tendo obtido 

resultado normal. Paciente sexualmente ativa, com único parceiro. Refere uso de contraceptivos orais. 

Negando doenças prévias, negando disúria, dispaurenia, corrimento intenso ou qualquer 

anormalidade em região vaginal. Ao exame físico: ausência de nódulos cervicais; mamas flácidas, 

mamilos planos, sem presença de nódulos à palpação; abdômen plano, indolor à palpação. 

Quanto ao exame especular, o útero apresentava-se com secreção de volume normal, normocorado, 

sem presença de ectopia. Paciente foi orientada acerca da importância de fazer acompanhamento de 

rotina e quanto ao exame das mamas. 

Caso Clínico14 - Paciente L.C.N., 23 anos, nulípara. Refere nunca ter realizado CCO, não ser ativa 

sexualmente e por isso não fazer uso de métodos contraceptivos. Nega doenças prévias e sintomas 

ginecológicos. Ao exame-físico: presença de um nódulo ligeiramente aumentado em região infra-axilar 

direita; mamas rígidas, mamilos protrusos sem presença de nódulos à palpação; abdômen plano, 

indolor à palpação. Quanto ao exame especular, endo e ectocérvice estavam com secreção de volume 

normal, normocorados, sem presença de ectopia. Paciente recebeu orientações acerca do autoexame 

das mamas e da frequência preconizada para a realização de exame Papanicolau. 

Caso Clínico 15 - Paciente A.L.O.S., 30 anos, não foi atendida durante o mutirão por estar em período 

menstrual. 

Quanto as pacientes A.S.D., 35 anos, L.C.N., 23 anos e A.L.O.S., 30 anos, não houveram achados clínicos 

ou em anamnese que chamassem atenção, porém, observamos a importância de as orientarmos 

quanto a frequência ideal para sua realização, bem como as condições específicas para o 

exame citopatológico, visto que uma delas não sabia do impedimento do mesmo em período 

menstrual. De acordo com a literatura, este exame não é muito confortável às mulheres, portanto, 

muitas têm receio, medo e vergonha quanto a sua realização. Os profissionais de saúde devem 

procurar tranquilizá-las, ressaltando os benefícios do acompanhamento periódico e da detecção 

precoce de uma alteração celular (SMELTZER; BARE, 2009). Para que se obtenha um resultado 

indubitável no exame, é necessário que sejam seguidas algumas regras, tais como: não ter relações  

sexuais no dia do exame, não ter relações sexuais dois dias antecedentes ao exame, não estar 
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menstruada, não usar duchas no local, não fazer uso de medicamentos vaginais (pomadas e 

comprimidos), não fazer uso de qualquer produto químico na região nas 48 horas antecedentes 

(Ministério da Saúde (2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O resultado dessa intervenção evidenciou que a inserção das acadêmicas de enfermagem na 

contribuição para a prestação do serviço à saúde da mulher, por meio do mutirão de coleta de CCO, 

ultrapassou as expectativas esperadas, pois além da detecção precoce de câncer de colo de útero, que 

era o objetivo, foram detectadas demais patologias e ainda, outras necessidades não biológicas, como 

a necessidade de acolhimento e de orientações relacionadas a saúde. Sendo assim, é possível ofertar 

às pacientes maior esclarecimento, conforto, confiança na prevenção, empoderamento em seus 

próprios cuidados e um cuidado verdadeiramente holístico, individualizando cada paciente, olhandoas 

e não as suas patologias. 
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INTRODUÇÃO 

A adolescência é um período de grandes descobertas quanto ao corpo humano, e as mudanças que 

acompanham esta fase podem exercer grande impacto sobre o comportamento dos adolescentes. O 

ensino da anatomia é de importância extrema não só para aqueles que desejam cursar alguma área 

da saúde, mas também para conhecer o próprio corpo, e adquirir autonomia fundamentada sobre ele, 

podendo auxiliar, principalmente jovens, a aceitar e entender tais transformações e a influência que 

elas exercem em seu cotidiano. Ademais, vários estudos1-3, analisam a percepção corporal como 

influência para estados psíquico e emocional. Este projeto abordou o ensino da anatomia a alunos do 

9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Doutor Garcia de Lima, dentre os quais, segundo a 

diretoria escolar, é crescente o número de casos de ISTs, gravidez precoce e uso de drogas. O projeto 

procurava abordar a falta de conhecimento anatômico como determinante social, e entender se há 

influência desta falta de conhecimento sobre as situações destacadas. 

OBJETIVOS 

Levando em conta que a anatomia pode ser ferramenta de autoconhecimento, este trabalho visava 

estender o conhecimento anatômico dos alunos participantes, bem como correlacionar a falta de 

conhecimento anatômico e seu papel como determinante social. 

METODOLOGIA 

A metodologia foi aplicada através de aulas ministradas pelos integrantes da LAHA durante o período 

letivo dos alunos da Escola Estadual Doutor Garcia de Lima. As aulas envolviam a exposição do 

conteúdo anatômico, buscando estabelecer correlação e aplicabilidade à vida dos alunos. A amostra 

consistia de 84 alunos do 9º ano do ensino fundamental, que assistiram às aulas ministradas pelos 

integrantes da liga, que envolviam atividades teóricas, com uso de slides e peças anatômicas e práticas 

(como jogos e ensino de RCP) e responderam a dois questionários comparativos, a fim de ser possível 

a verificação dos efeitos do projeto sobre a amostra. 

RESULTADOS 

Dentre os participantes, no primeiro questionário, 92,85% (78/84) dos alunos declararam ter baixo ou 

médio conhecimento anatômico; 31 classificaram seu interesse pela anatomia como alto, 51 como 

médio e 2 como baixo. Apenas dois alunos declararam ter baixo interesse no projeto. 
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Quando do segundo questionário, 90,47% (76/84) dos alunos declararam considerar seu 

conhecimento anatômico como médio (53/84) ou alto (23/84); 34 classificaram seu interesse pela 

anatomia como alto, 49 como médio e 1 como baixo. Quanto à avaliação, quatro (4,76%) alunos 

avaliaram o projeto como não satisfatório, enquanto 80 (95,2%) consideraram o projeto satisfatório, 

dados que se repetiram quanto à melhora da percepção corporal. 

 

Figura 1 – Os extensionistas Gabriel Amaral, Marcos Zimmermann e Welsher Braga em atividade na 

escola, aplicando a anatomia do sistema cardiovascular à técnica de RCP. 

CONCLUSÃO 

Durante a realização das atividades, era visível o interesse dos alunos, o que nos leva a inferir o 

impacto positivo das intervenções. 

Os alunos relataram o aumento do conhecimento e do interesse na área da anatomia, bem como do 

interesse na área da Ciência e da Saúde, e demonstravam entendimento sobre o conteúdo ministrado, 

estando aptos, na maioria das vezes, a responder os questionamentos dos membros da liga de 

maneira rápida e eficaz. 

Conclui-se que o conhecimento da anatomia pode ser uma forma eficaz de abordar fatores de grande 

impacto social, como gravidez precoce, métodos contraceptivos e consumo de drogas. 
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Resumo: Objetivo: Analisar as medidas legais para o enfrentamento da Covid-19 adotadas pelos 

municípios do interior. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa documental realizada nos sites oficiais 

e redes sociais das prefeituras que compõem a área de abrangência da Gerência Regional de Saúde de 

Montes Claros. Foram coletados dados das leis, decretos, instruções normativas, recomendações, 

ofícios, portarias, notas, resoluções e notícias. Resultados: Considerou-se elegíveis 419 medidas legais, 

sendo 307 (73,3%) decretos, 94 (22,5%) notícias/comunicados, 9 (2,1%) portarias e lei, 9 (2,1%) nota 

técnica ou informativa, ofício, recomendação e resolução. As medidas adotadas pelo maior número de 

municípios e que foram alvo de mais adequações foram as relacionadas ao funcionamento de 

estabelecimentos no território dos municípios, a suspensão de eventos e as alterações na rotina das 

repartições públicas. Conclusão: Os dados demonstram heterogeneidade do enfrentamento da 

pandemia entre as cidades. 

Palavras-Chave: Covid-19; Pandemia; Governo Municipal; Medidas Preventivas; Decisão 

Administrativa.  
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos primeiros meses de 2020 o mundo tem enfrentado a disseminação da infecção causada 

pelo vírus SARS-Cov-2, identificada pela primeira vez em Wuhan, na China, no final de 2019, essa 

infecção viral de evolução rápida, de origem zoonótica, posteriormente denominada COVID-19, 

rapidamente se espalhou por todos os continentes.¹ 

De transmissão variada, o SARS-cov-2 pode ser disseminado facilmente entre humanos, 

principalmente via gotículas respiratórias. Devido a um cenário de grande infectividade e aumento de 

letalidade, o vírus conseguiu em um curto período temporal infectar milhares de pessoas a ponto de 

causar colapso em sistemas de saúde.² 

Este surto levou a Organização Mundial de Saúde a declarar Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional em  30 de janeiro de 2020 e em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 

caracterizada pela Organização como uma pandemia.¹ 

Na América Latina, o primeiro caso registrado foi em São Paulo, no Brasil, no dia 26 de fevereiro de 

2020³. Desde então,  de acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz4 as mortes provocadas por 

COVID-19 no Brasil têm dobrado, em média, num intervalo de sete dias e verifica-se uma tendência de 

interiorização da pandemia, com um padrão de difusão hierárquico dos casos, isto é, atingindo 

primeiramente as cidades mais populosas e distantes entre si e, posteriormente cidades menores e 

mais próximas de forma não homogênea nas regiões.5 

Desde que a transmissão da Covid-19 passou a ocorrer em larga escala, a maior parte dos países 

adotaram políticas que variaram substancialmente nas medidas e em tempos diferentes.6 

No Brasil, mensagens contraditórias por parte da Presidência da República sobre as medidas a serem 

tomadas “resultam em um enfrentamento parcial e incompleto da pandemia, interferindo 

negativamente e atrasando o impacto das medidas de distanciamento social”.7 Diante da falta de 

confiança no governo federal, os governos estaduais passaram a seguir o seu próprio caminho e  

adotaram um conjunto de medidas, nem sempre de modo coordenado e envolvendo ampla 

cooperação com o governo federal.7 

A autonomia de estados e municípios facilita a contenção da pandemia e minimiza custos, já que  pode 

compensar deficiências de outros níveis de governo, permitir que governos locais adaptem políticas à 

suas especificidades locais, decorrentes de sua localização geográfica, tamanho, perfil socioeconômico 

e hábitos da população. Por outro lado, há de se considerar que na ausência de uma política nacional 

coerente, clara e ágil, aumenta-se a probabilidade de que estados e municípios fiquem sem um ponto 

de referência o que pode levar a uma saída descoordenada e caótica da quarentena.8-9 
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De toda forma, o controle sobre medidas de distanciamento social já ocorre de maneira 

descentralizada no Brasil, com alguns estados delegando cada vez mais poder às prefeituras.10 

No estado de Minas Gerais, por meio do programa Minas Consciente, válido a partir de 30 de abril, o 

governo concedeu mais poder de decisão aos prefeitos, ao mesmo tempo em que estabeleceu critérios 

mais claros para a adoção de distanciamento social. Por meio deste programa, os municípios são 

classificados em três níveis de risco que devem, a título de recomendação,  adotar medidas 

compatíveis com a estratificação do risco do seu município, contudo, a decisão cabe aos prefeitos, que 

podem optar por não seguir.11 

Há na literatura estudos que analisam sistematicamente as medidas adotadas por países6,12 e em nível 

subnacional nos estados e nas capitais,8-10 mas há uma lacuna sobre as medidas adotadas por 

municípios do interior. Este trabalho tem como objetivo analisar as medidas legais para o 

enfrentamento da Covid-19 adotadas pelos  municípios que compõem a região de saúde de Montes 

Claros no Norte de Minas.  

MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa documental, retrospectiva realizada nos sites oficiais e redes sociais  das 

prefeituras que compõem a área de abrangência da Gerência Regional de Saúde (GRS) de Montes 

Claros. 

Considerando a regionalização da saúde proposta do estado de Minas Gerais13 e a base cartográfica de 

divisão municipal do estado proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 

2010.14  

A GRS de Montes Claros é a maior das três gerências que compõem a Macrorregião do Norte de Minas, 

é composta por 54 municípios organizados em cinco regiões de saúde: Montes Claros/Bocaiúva, 

Janaúba/Monte Azul, Coração de Jesus, Francisco Sá e Salinas/Taiobeiras.  

Esta região é marcada por carências de condições socioeconômicas e baixos indicadores de 

desenvolvimento, tendo como base uma economia mais tradicional. Os municípios concentram 

pequena população em grande extensão territorial, resultando em uma baixa densidade demográfica 

e grandes distâncias entre os municípios.13 

De acordo com o último censo do IBGE14 as cidades desta região são em sua maioria pequenas, 12 

(22,2%) possuem até 5.000 habitantes, 23 (42,6%) possuem entre 5.000 a 10.000 habitantes, seis 

(11,1%) possuem entre 10.000 a 20.000 habitantes, onze (20,4%) possuem entre 25.000 a 50.000 

habitantes e apenas duas cidades (3,7%) possuem mais de 50.000 habitantes.  
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A primeira etapa da coleta de dados envolveu o levantamento de medidas legais dos municípios. Foram 

coletados os instrumentos normativos a nível municipal, que consistem em  leis, decretos, instruções 

normativas, recomendações, ofícios, portarias, notas,   resoluções e notícias disponíveis em modo 

público nos sites e redes sociais (Facebook e Instagram) oficiais das prefeituras. A sequência utilizada 

para as buscas foi: primeiro a consulta nos sites oficiais buscando as informações relacionadas ao 

enfrentamento da Covid-19 e posteriormente realizou-se buscas nas redes sociais.  

As buscas foram realizadas por dois pesquisadores independentes e as dúvidas sanadas com um 

terceiro pesquisador. O primeiro pesquisador realizou buscas  entre os dias 22 e 27 de maio e o 

segundo pesquisador repetiu a coleta entre os dias 03 e 10 de junho.   

Foi seguido como critério de inclusão toda medida legal implantada no município para o 

enfrentamento da Covid-19 até o dia 10 de julho. 

Após a leitura de todas as medidas legais coletadas foi procedida análise descritiva a partir de uma 

planilha no software Excel para sistematização de todas as medidas identificadas. Para isso, foi extraído 

de cada medida as principais ações implementadas que foram agrupadas nas categorias detalhadas 

nos resultados.  

RESULTADOS 

Dos 54 municípios que compõem a GRS de Montes Claros, 49 divulgaram ao menos uma medida legal 

relacionada ao enfrentamento da Covid-19. Os municípios de Gameleiras, Glaucilândia, Itacambira, 

Mamonas e Matias Cardoso não divulgaram nenhuma informação nos sites e redes sociais oficiais com 

esta temática.  

Considerou-se elegíveis 419 medidas legais, sendo 307 (73,3%) decretos, 94 (22,5%) 

notícias/comunicados, 9 (2,1%) portarias e lei, 9 (2,1%) nota técnica ou informativa, ofício, 

recomendação e resolução. A maior parte dos documentos foi coletado nos sites oficiais das 

prefeituras. A distribuição das medidas legais nos municípios por tipo de documento e local de acesso 

está apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1: Distribuição do tipo de documento e meio de acesso por município. Gerência Regional de 

Saúde (GRS) de Montes Claros, ano de 2020. 

Município 

Tipo de Documento  Meio de Acesso  

Total Geral 
Decreto 

Notícia/  

Comunicado 
Outros 

Redes 

Sociais  

Site 

oficial 

Berizal 1 6 1 8 - 8 

Bocaíuva 2 - 1 - 3 3 
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Botumirim 6 2 1 1 8 9 

Capitão Enéas - - 1 - 1 1 

Catuti 1 - - 1 - 1 

Claro das Poções - 3 - 3 - 3 

Coração de Jesus 17 - - - 17 17 

Cristalinas - - 1 1 - 1 

Curral de Dentro - 7 - 7 - 7 

Engenheiro Navarro 3 6 - 5 4 9 

Espinosa 9 6 - 12 3 15 

Francisco Dumond 3 2 - 2 3 5 

Francisco Sá 7 3 - 8 2 10 

Fruta de Leite 4 1 - - 5 5 

Grão Mogol 1 3 - 3 1 4 

Guaraciama 1 2 - 2 1 3 

Indaiabira 2 3 - 3 2 5 

Jaíba 8 - - - 8 8 

Janaúba 25 - - - 25 25 

Jequitaí 2 1 - - 3 3 

Joaquim Felício 3 3 - - 6 6 

Josenópolis 2 4 - 4 2 6 

Juramento 1 3 - 3 1 4 

Lagoa dos Patos 12 - - - 12 12 

Mato Verde 9 - - - 9 9 

Mirabela 3 2 - 2 3 5 

Monte Azul 3 1 1 - 5 5 

Montes Claros 28 - - - 28 28 

Montezuma 8 - 3 - 11 11 

Ninheira 11 - - - 11 11 

Nova Porteirinha  16 - 2 1 17 18 

Novorizonte 25 - - - 25 25 

Olhos D'agua 3 2 - 2 3 5 

Padre Carvalho - 3 - 3 - 3 

Pai Pedro - 3 1 4 - 4 

Porteirinha 28 - 1 - 29 29 

Riacho dos Machados 3 5 - 5 3 8 

Rio Pardo de Minas 3 5 1 6 3 9 

Rubelita - 3 - 3 - 3 

Salinas 24 - 1 - 25 25 

Santa Cruz de Salinas 1 3 1 5 - 5 

Santo Antônio do Retiro - 3 - 3 - 3 
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São João do Paraíso - - - - 1 1 

São João da Lagoa 1 1 - 6 - 6 

São João de Pacuí 1 5 - - 1 1 

Serranópolis de Minas 2 - - - 2 2 

Taiobeiras 28 - - - 28 28 

Vargem Grande do Rio Pardo - 3 - - 3 3 

Verdelândia - - 2 - 2 2 

Total 307 94 18 103 316 419 

 

Em relação à implementação das medidas, elas começaram a ser adotadas a partir do dia 13 de março 

e a quantidade de publicações diminuiu gradativamente com o passar do tempo, sendo 174 (41,6%) 

no mês de março,  135 (32,2%) em abril, 84 (20%) em maio e 26 (6,2%) até o dia 10 de junho. Apenas 

os municípios Catuti, Cristalinas, São João da Lagoa e Verdelândia não publicaram nenhum dispositivo 

sobre o enfrentamento da pandemia no mês de março.   

A Tabela 2 apresenta os tipos de medidas adotadas classificadas em categorias, nota-se que nenhuma 

categoria de medida foi adotada por todos os municípios de acordo com os documentos coletados.  

Tabela 2: Distribuição da frequência das medidas adotadas pelos municípios para o enfrentamento da 

Covid-19 e quantidade de municípios que adotaram a medida. Gerência Regional de Saúde (GRS) de 

Montes Claros, ano de 2020. 

Medidas 
Frequência 

das medidas  

Municípios que 

adotaram 

Regras para funcionamento de estabelecimentos 194 39 

Suspensão de eventos 97 36 

Alteração na rotina das repartições públicas 97 35 

Obrigatoriedade do uso de Máscara 75 34 

Suspensão de atividades escolares 66 33 

Institui penalidades  60 21 

Regulamenta o transporte coletivo 45 23 

Barreira Sanitária  41 29 

Isolamento de viajantes  32 25 

Declara Estado de Emergência        31 27 

Restrição de circulação do grupo de risco 27 15 

Restringe a circulação em vias públicas 27 13 

Divulgação de Orientações para a população 20 16 
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Produção/entrega de itens de proteção  e 

alimentícios para a população 
17 16 

Afastamento de servidores de grupos de risco 17 9 

Declara Calamidade Pública 16 11 

Adianta/decreta ponto facultativo ou feriado 14 9 

Relacionado a tributos e orçamento 14 7 

Desinfecção de Locais Públicos 10 9 

Acata as normas indicadas pelo Estado 5 4 

Proibição de entrada de veículos de outras cidades 4 4 

Medida direcionada às pessoas em situação de rua 4 2 

Estabelece critérios para flexibilização 2 2 

Suspensão/cancelamento de concurso 2 2 

Toque de recolher 1 1 

Total 918 49 

 

A tabela reúne, em cada grupo, diferentes medidas adotadas em tempos e intensidades diversas, para 

além disso, a adoção ou não das medidas já demonstra que o enfrentamento da pandemia diferiu 

entre os municípios.  

Diante da iminente crise provocada pela pandemia, muitos municípios, como um dos primeiros atos, 

classificaram o status da situação entre estado de emergência e calamidade pública, no total, 29 

municípios decretaram estes estados. Dos municípios que decretaram estado de calamidade pública, 

dez haviam decretado  primeiro estado de emergência, apenas o município de Novorizonte  decretou 

calamidade pública de início. 

As medidas que foram adotadas pelo maior número de municípios e que foram alvo de mais 

adequações no decorrer do período foram as relacionadas ao funcionamento de estabelecimentos no 

território dos municípios, a suspensão de eventos e as alterações na rotina das repartições públicas. 

Estes três grupos, correspondem a 42% das medidas analisadas, sendo os que mais impactam nas 

atividades econômicas locais e em contrapartida reúne os principais aspectos do distanciamento 

social. 

A Lei Estadual nº 23.636 de 17 de abril de 2020 tornou obrigatório o uso de máscara de proteção em 

todo o território de Minas Gerais, os 15 municípios em análise que não implementaram nenhuma 

normativa sobre esse tema estão cobertos por esta lei, os outros municípios introduziram maiores 
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detalhes nas regras da obrigatoriedade impostas pela lei e nove municípios (Taiobeiras, Salinas, 

Ninheira, Novorizonte, Porteirinha, Nova Porteirinha Montes Claros, Janaúba e Jaíba) introduziram 

essa medida antes da promulgação da referida lei. 

A instalação de barreiras sanitárias e as recomendações/determinação de  isolamento de viajantes, em 

um primeiro momento vindos de regiões com casos confirmados e posteriormente advindos de 

qualquer região, foram medidas adotadas pelos municípios com o objetivo de evitar ou retardar a 

chegada do vírus em seus territórios. Nesse aspecto os municípios mais rigorosos foram Taiobeiras, 

Salinas, Novorizonte e Fruta de Leite que proibiram a entrada de veículos de outras cidades. 

Com o intuito de diminuir a movimentação das pessoas e promover um efetivo distanciamento social 

foram adotadas restrição à circulação das pessoas, em alguns municípios a medida foi direcionada 

apenas aos grupos de risco, em outros locais estendidos a todas as pessoas. Destaca-se o município de 

Fruta de Leite que estabeleceu restrições de circulação e decretou toque de recolher, proibindo 

deslocamentos injustificados entre as  22:00 e 05:00 horas. 

Nove municípios, com o objetivo de reduzir a movimentação de pessoas, adiantaram feriados e pontos 

facultativos. 

O Estado de Minas Gerais estabeleceu no programa Minas Consciente protocolos para o 

enfrentamento da crise com adesão voluntária dos municípios. Até a data da coleta de dados os 

municípios de Berizal e Guaraciama aderiram formalmente ao programa, os municípios de Janaúba, 

Espinosa, Jaíba, Jaíba e Montes Claros editaram decretos onde determinam que passariam a seguir as  

recomendações do Estado. 

Em relação às medidas de ordem econômicas, sete municípios se atentaram para flexibilizar o 

pagamento de tributos municipais e editaram decretos para redimensionar o orçamento.  Além disso, 

16 municípios produziram ou distribuíram insumos para as populações de vulnerabilidade 

socioeconômica e os municípios de Montes Claros e Nova Porteirinha adotaram medidas específicas 

para atender as necessidades das pessoas em situação de rua. 

Dezesseis municípios estruturaram campanhas de divulgação, para orientar a população as medidas 

de prevenção individuais e as medidas adotadas pelos municípios. As estratégias variaram entre 

anúncio em  carro de som, em rádio e divulgação através dos agentes comunitários de saúde. A 

desinfecção de locais públicos de grande circulação foi uma medida adotada por nove municípios. 
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Quase metade dos municípios estabeleceram em decretos previsão de aplicação de penalidade através 

de multas ou cassação de alvarás para o descumprimento das medidas, desde a não utilização de 

máscaras, provocar aglomeração ou até por estar em vias públicas fora do horário permitido.  

DISCUSSÃO 

Os dados demonstram heterogeneidade do enfrentamento da pandemia entre  as cidades. Houve 

grande variação nas políticas em termos de tipo, grau de rigor e de duração, reflexo da descentralização 

das políticas de distanciamento social, onde a inação do governo federal forçou os estados e municípios 

a assumirem o protagonismo como coordenadores nos seus territórios.15 

As primeiras medidas adotadas pelos municípios em estudo datam da primeira quinzena de março, 

dias depois da Organização Mundial de Saúde declarar pandemia do coronavírus e no mesmo período 

em que os primeiros estados brasileiros publicaram decretos relacionados à Covid-19 e em um 

momento em que ainda não havia nenhum caso confirmado no Norte de Minas.16  

Em outros países com mecanismos federalizados como Estados Unidos, México, Espanha, Alemanha e 

Índia as relações de conflito e cooperação entre a esfera nacional e os governos subnacionais 

moldaram políticas contra a COVID-19. Alguns destes países adotaram o compartilhamento de 

responsabilidades sob  coordenação a nível nacional, como é o caso da Alemanha, onde soluções 

federativas bem-sucedidas explicam parte do êxito no combate à pandemia. Nos casos norte 

americano e brasileiro, ao contrário, houve dificuldades na luta contra a COVID-19, especialmente por 

conflitos e descoordenação intergovernamental.17 

Por outro lado, a autonomia em nível local pode compensar deficiências de outros níveis de governo 

e permite a adaptação das políticas a cada contextos, visto que as medidas de enfrentamento à 

pandemia impactam governos e populações de formas diferentes e isto pode facilitar a contenção da 

pandemia e minimizar custo.9 

Com os dados do presente estudo não é possível afirmar que a não publicação das medidas adotadas 

significa que os municípios não adotaram, mas como afirmado por Forman et al.18, respostas bem 

sucedidas para a pandemia dependem de transparência e a publicidade das medidas adotadas, 

aumentando inclusive a abrangência das mesmas. Apenas os municípios Catuti, Cristalinas, São João 

da Lagoa e Verdelândia não publicaram nenhum dispositivo sobre o enfrentamento da pandemia no 

mês de março o  que parece estar mais relacionado com uma limitação da publicidade do que um 
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retardo na adoção de medidas, visto que estes municípios divulgaram em meios digitais apenas um ou 

dois documentos sobre a pandemia. 

Para além disso, é necessário cautela ao analisar os dados apresentados. Embora os municípios tenham 

recebido autonomia do estado de Minas Gerais e do governo federal para tomar decisões relacionadas 

à pandemia em seus territórios, tendo em vista a corresponsabilidade dos governos federal, estadual 

e municipal, as decisões são complementadas por medidas adotadas nos três níveis de governo.11 Em 

alguns casos, prefeituras não adotaram certas medidas porque os outros governos  já as havia adotado. 

Especialistas em saúde pública tiveram que aprender em tempo real as medidas eficazes para o 

enfrentamento deste vírus até então desconhecido6. Na busca de uma resposta rápida para a crise que 

se anunciava, as prefeituras tiveram que tomar decisões políticas com informações limitadas a partir 

de recomendações do Ministério da Saúde, de grupos de cientistas, de organizações internacionais ou 

simplesmente emularam o comportamento de outros governos.19 

Em geral os municípios introduziram a promulgação de medidas de distanciamento social para reduzir 

o contato entre indivíduos dentro ou entre as populações e assim diminuir ou retardar a propagação 

do contágio e aliviar a pressão sobre os serviços de saúde. Estas disposições incluem o cancelamento 

de eventos de grupo, fechamento de escolas e atividades comerciais, e limitação à liberdade das 

pessoas de deixar suas casas.20 

Um estudo britânico simulou, a partir de modelagem matemática, o efeito de uma série de medidas 

de controle da epidemia de forma isolada e conjunta no contexto do Reino Unido e dos Estados Unidos. 

O estudo sugeriu que múltiplas intervenções combinadas produz um impacto maior na redução da 

transmissão do vírus que qualquer intervenção isolada e por isso recomendam que a opção política 

preferencial deve ser a adoção de medidas de distanciamento estendidas à toda a população a 

depender da viabilidade de sua implementação e dos contextos sociais.21 

Por um lado, a adoção precoce de medidas restritivas da circulação das pessoas apresenta evidências 

que exercer um importante papel na mitigação da pandemia, por outro, estas medidas geram um alto 

custo econômico e social.20 A fim de amenizar os danos provocados pelas medidas adotadas, a maioria 

dos municípios implementaram ações para reduzir a carga tributária municipal e adoção associada de 

medidas de apoio econômico e social às populações vulneráveis. 

Vale destacar que a eficácia das medidas de distanciamento depende do cumprimento por parte do 

público a existência de normativa não é garantia de cumprimento. Existem vários fatores que podem 
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determinar o apoio ou não das pessoas. Estudo realizado na Itália identificaram que a existência de 

uma expectativa clara sobre a duração das medidas de isolamento social e a severidade dos custos 

(econômicos e psicológicos) do isolamento influenciam a intenção do público de cumpri-las.22 

As medidas de distanciamento passaram a ter cada vez menos efeito sobre o comportamento da 

população, ainda que o número de novos casos de Covid-19 e de óbitos decorrentes aumente.  Estima-

se, por meio de um modelo matemático, que a cada dia adicional de medidas legais em vigor, os níveis 

de isolamento diminuem cerca de 0,16 pontos percentuais.23 

No presente estudo, as medidas que sofreram o maior número de alterações foram as relacionadas às 

atividades econômicas, nem sempre essas alterações seguiram critérios epidemiológicos estando mais 

sujeitos à influência da pressão de certos grupos sociais e setores da economia.23 

A ausência de critérios claros para a flexibilização das restrições também contribui para esta 

instabilidade. No período de coleta, cerca de quatro meses após a adoção das primeiras medidas, 

poucas cidades haviam adotado o plano de flexibilização do estado de Minas ou instituído os seus 

próprios. Estas circunstâncias podem levar a estratégias de saída desordenadas. 

Os resultados aqui discutidos devem ser interpretados à luz de algumas limitações. A análise se baseou 

nas medidas divulgadas pelas prefeituras, não captando a possibilidade de que outras medidas possam 

ter sido adotadas e não avalia as ações implementadas por outros níveis de governo que são 

complementares. Outro ponto importante é que o estudo não se propôs a mensurar a intensidade das 

medidas implementadas e a efetividade para imprimir mudança de comportamento contribuindo para 

a prevenção da Covid-19, sendo necessário novos estudos.  

Conclui-se que a resposta dos municípios da GRS de Montes Claros foi bastante heterogênea, sendo 

adotadas amplas medidas de distanciamento social, de prevenção individual e de suporte econômico 

e social para minimizar os impactos produzidos pelas medidas de enfrentamento. No geral, os 

municípios da região introduziram as medidas em caráter preventivo se espelhando no enfrentamento 

de outras regiões e locais, em estágios diferentes da pandemia e com o tempo, moldaram as medidas 

para seus próprios contextos, essas medidas impactam governos e populações de formas diferentes. 
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Resumo: O trabalho em questão apresentará as experiências e resultados de um projeto de pesquisa 

e extensão que tinha por objetivo desenvolver uma metodologia de intervenção nos espaços de 

convivência do conjunto habitacional Risoleta Neves I, do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

em São João del-Rei, MG. Este equipamento de habitação de interesse social, por ter sido planejado 

de forma não participativa e, portanto, indiferente às reais necessidades dos beneficiados, teve 

restritas suas possibilidades de apropriação, em especial dos espaços livres comuns – que deveriam 

ser locais de convivência e aproximação dos moradores –, os quais, por isso, são o objeto das 

intervenções do projeto. A metodologia do projeto de pesquisa e extensão, a que se refere o título, 

consistiu-se em oficinas junto aos moradores para identificar problemas e locais com potencial para 

qualificação, no âmbito da Arquitetura e do Urbanismo, assim como, buscou os instrumentos para sua 

realização; e teve como referência a estrutura do Trabalho Técnico Social (TTS) que compõe o PMCMV. 

O TTS sugere os temas a serem trabalhados (mobilização e organização comunitária, educação 

sanitária e ambiental, e capacitação e geração de trabalho e renda); e o cronograma de atuação do 

projeto de pesquisa e extensão, foi desenvolvido de modo a acompanhar a equipe da prefeitura na 

aplicação dos mesmos, e auxiliar no envolvimento dos residentes como agentes dos processos. O 

trabalho discutirá os desdobramentos do projeto de pesquisa e extensão no local e os principais 

empecilhos enfrentados – principalmente a interlocução com a prefeitura; e, da mesma forma, tratará 

de questões sobre o próprio PMCMV, que interferem não só no objeto estudado, como também, no 

não envolvimento dos residentes nas ações que se pretenderam aplicar. 

 Palavras chave: Programa Minha Casa Minha Vida; Habitações de Interesse Social; espaços comuns; 

participação comunitária. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho irá demonstrar os resultados de um projeto de pesquisa e extensão que visava 

desenvolver uma metodologia de intervenção junto à comunidade residente no Conjunto Habitacional 

Risoleta Neves I, do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) em São João del Rei-MG, descrevendo 

o levantamento dos problemas e potencialidades do mesmo, do qual se esperava gerar propostas para 

sua requalificação do local.  

A proposta surgiu de uma visita realizada à moradia estudantil da Universidade Federal de São João 

del Rei (UFSJ), localizada no Campus Tancredo Neves (CTAN), no âmbito do Estúdio Intermediário (EIN) 

“Habitação” do Curso de Arquitetura e Urbanismo, que gerou uma reflexão sobre o projeto 

arquitetônico e os arranjos espaciais internos e externos das unidades habitacionais, bem como as 

necessidades identificados no ambiente, que é um tipo de Habitação de Interesse Social (HIS).  

O EIN trabalhou, no segundo semestre de 2015, o processo de projeto e a produção de uma habitação 

unifamiliar ou multifamiliar, de interesse social ou não. A diversidade possibilitou o atendimento de 

demandas reais trazidas pelos alunos, como a moradia do CTAN. Esta apresenta problemas, 

especialmente, em relação à má distribuição dos espaços internos; patologias construtivas, que 

inviabilizam a ocupação de todas as unidades; e faltam espaços comuns de lazer e interação entre os 

estudantes. O edifício carece de acessibilidade, infraestrutura básica - como iluminação no caminho 

que leva até ela -, mobilidade para o restante da cidade - pois o transporte coletivo é insuficiente -, e 

serviço de saúde - ausente no Campus. Com isto começou-se a se pensar em uma forma de apoiar a 

moradia que extravasasse o EIN, criando uma metodologia de intervenção que propiciasse 

potencializar ou criar áreas de convivência deste local, com o envolvimento dos seus moradores.  

Nesta época, a coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo foi procurada pela equipe do 

“Trabalho Técnico Social” (TTS) da prefeitura municipal que começava a acompanhar a ocupação do 

Conjunto Habitacional Risoleta Neves I do PMCMV na cidade. O objetivo geral do TTS, segundo sua 

proposta de trabalho – que se baseia no PMCMV – “é viabilizar o exercício da participação cidadã e 

promover a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas (...), através de ações que 

compreendem a gestão comunitária, demodo a desenvolver e fortalecer o sentimento de 

pertencimento das famílias ao local de sua moradia (...)” (PMSJDR, 2015). E seus objetivos específicos, 

a mobilização e sensibilização das famílias para uma melhor utilização dos imóveis e administração dos 

conflitos comunitários; implantação de ações de mobilização e organização comunitária, educação 

sanitária e ambiental, e geração de emprego e renda; e o estabelecimento de parcerias – e deveria 

começar antes da ocupação das unidades.  
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Com base nas oficinas que propõe o TTS em SJDR, foi organizado um projeto de pesquisa e extensão 

para orientar tecnicamente os moradores para as possibilidades de projeto nos espaços residuais do 

Conjunto, tratamento do lixo e reciclagem, melhoria e apropriação dos espaços de uso comum - como 

o salão comunitário. Esta proposta também pretendia congregar as demandas da moradia estudantil, 

como local de experimentação destas possibilidades e a partir da experiência nestes locais, seria 

materializada, ao final do projeto, uma metodologia de intervenção em projetos de HIS e estruturadas 

oficinas para intervenção nos espaços comuns coletivamente. E, para desenvolvê-lo foi montada uma 

equipe da qual faziam parte duas professoras e três estudantes de graduação - contratados como 

estagiários por convênio com a prefeitura.  

Por causa do calendário do TTS, o projeto se dedicou mais ao acompanhamento da população do 

Conjunto Habitacional Risoleta Neves I, por isso, as principais questões que serão discutidas no texto 

são relacionadas ao PMCMV e, logicamente, ao contexto em que foi edificado o Conjunto estudado 

pela equipe. São elas, além dos desdobramentos do próprio projeto, a baixa participação da população 

nas oficinas e as dificuldades de comunicação entre os agentes da prefeitura e a equipe do mesmo. 

Além disso, o artigo pretende destacar a forma como o PMCMV se dá nos municípios, sem o 

envolvimento dos interessados, que colabora com a diminuição do interesse dos mesmos na solução 

de problemas que surgem posteriormente à sua mudança para o local; e a baixa capacidade dos órgãos 

municipais de acompanharem o pós-morar nos conjuntos que, muitas das vezes, se utilizam de equipes 

terceirizadas. 

 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Como forma de situar teoricamente este trabalho, será feita uma breve explanação sobre as intenções 

da Política Nacional de Habitação (PNH) e de seu principal componente - - o Plano Nacional de 

Habitação (PlaNHab) -, assim como, será relatado o que se pretendia com a implementação do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), integrante deste último, e por meio do qual foi edificado 

o Conjunto tratado neste artigo.  

Após a aplicação de diferentes iniciativas para a Habitação de Interesse Social (HIS) no país - que não 

precisam ser citadas aqui, mas que não conseguiram solucionar o problema habitacional, fazia-se 

necessária a confecção de uma proposta que abarcasse os diferentes aspectos relacionados ao tema e 

o relacionasse à política urbana. Então foi elaborada, em 2004, a PNH, cujas principais finalidades 

eram: a retomada do processo de planejamento pelos entes governamentais; a integração dos três 

344



 

 

Uma Metodologia De Intervenção Em Espaços De Convivência De Habitações De Interesse Social Do Programa Minha Casa Minha 

Vida Em São João Del-Rei, MG 

                                                                                                   4 

níveis de governo, a iniciativa privada e a sociedade civil; assim como, a superação de intervenções 

pontuais.  

A PNH visava o desenvolvimento urbano integrado – pois a habitação não se restringe à casa, mas, 

incorpora o direito à infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade e transporte coletivo, 

equipamentos e serviços urbanos e sociais – na busca da garantia do direito à cidade. Isto se daria com 

a retomada da questão habitacional como uma política de Estado; com o destaque de Planos Diretores 

Municipais e do planejamento habitacional municipal, visando a contenção da expansão horizontal 

urbana e a fragmentação do espaço, que gera segregação; e valorizando outras políticas, como a da 

mobilidade, conectando a moradia a todos os locais da cidade. Suas diretrizes abarcavam, também, o 

‘Desenvolvimento institucional’, ou seja, a capacitação dos técnicos municipais para lidar com o tema 

habitacional; e o estabelecimento de critérios de escolha dos beneficiados e da apuração da qualidade 

e produtividade da habitação, com vistas a favorecer a durabilidade das edificações.  

Por estar dentro da PNH, o PlaNHab visava, por sua vez, a participação social e propor ações e 

programas que atendessem ao perfil das reais necessidades da população; além de estabelecer 

critérios para a alocação de recursos e indicar áreas prioritárias para execução dos investimentos. 

Incluso no PlaNHab está o Subsistema de Habitação de Interesse Social e, para aderir a ele, o município 

deveria ter uma estrutura básica capacitada a intervir na área da habitação - como uma secretaria ou 

órgão a ela ligado -, um conselho e um fundo. Esta estrutura exerceria a função de coordenação, 

criação de programas e projetos de intervenção, controle e informação, além de planejamento - pela 

formulação do Plano Municipal de Habitação, em articulação com o Plano Diretor, para definir os locais 

dos empreendimentos -, e organização da demanda. 

O PMCMV, por sua vez, tinha a finalidade de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de 

novas unidades habitacionais, requalificação de imóveis urbanos ou reforma de habitações, para 

famílias de 0 a 6 salários mínimos. Para a construção das unidades habitacionais, podiam ser doados, 

pelos entes federados, terrenos localizados em área urbana consolidada ou em área de expansão, 

respeitando o plano diretor municipal e instalados equipamentos urbanos pelo poder público local. A 

seleção dos mutuários é feita por sorteio, com base em critérios definidos pelo Conselho Municipal de 

Habitação; as tipologias devem observar a legislação municipal, entretanto, a cartilha do Programa 

determina uma metragem mínima; e é a Caixa que analisa o projeto.  

No entanto, desde o surgimento do PMCMV, estudos vêm demonstram que por meio dele estão sendo 

mantidas antigas práticas de programas habitacionais, assim como, desconsiderados a PNH e no 

PlaNHab. Como mostram, por exemplo, Arantes e Fix (2009), o PMCMV, tem se voltado à supressão do 
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déficit habitacional, desconsiderando também os planejamentos habitacionais locais. Estes autores 

explicitam que a produção vem se localizando no limite ou além do perímetro urbano, e a legislação 

de parcelamento do solo - que deveria contribuir para viabilizar o acesso ao solo urbanizado para a 

população de baixa renda - tem sido desconsiderada ou burlada.  

De acordo com a PNH (2009), a política fundiária e imobiliária para habitação, iria partir da “adequação 

dos mecanismos legais federais e locais, como o Plano Diretor, entre outros constantes no Estatuto das 

Cidades (EC), para definir áreas de interesse para produção e avaliação dos impactos ambientais, legais 

e sociais dos instrumentos de modo a gerar participação e ‘inserção urbana’”. Entretanto, de acordo 

com diversos autores, esta conformação não vem acontecendo; a regularização fundiária para 

urbanização de assentamentos também não se concretiza, nem a reabilitação de áreas centrais com 

HIS, financiamento para aquisição de imóveis usados ou locação social.  

Os órgãos públicos se mantêm frágeis perante as transformações propostas pela PNH e pelo PlaNHab, 

mesmo após ações de capacitação implementadas pelo Ministério das Cidades, e o papel dos outros 

agentes continua obscuro, em especial, o da CAIXA, que é inacessível, mesmo para os entes do 

executivo. Por isso, os elementos da estrutura institucional continuam inexistente, e são substituídos 

pela ação de empresas privadas. 

Por tudo isso, a produção do PMCMV se desconecta das reais necessidades dos moradores, seja por 

questões econômicas, que priorizam soluções padronizadas e de baixa qualidade; ou por razões 

políticas, que apressam a tomada de decisões e excluem a possibilidade de apropriação pelos futuros 

residentes, por serem construídos sem a participação dos interessados, em locais desconectados do 

tecido urbano. E esta situação fica mais clara pelo não tratamento dos espaços livres dos conjuntos, o 

que inibe a conservação dos mesmos, deixando-os sujeitos ao abandono ou depredação, além de 

influenciarem o surgimento de conflitos sociais e descaracterização destas áreas.  

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO  

Neste item será descrito o trabalho e, com isto, retirados os principais apontamentos sobre as questões 

levantadas na introdução. Como mencionado, o projeto se baseou nas oficinas propostas pela equipe 

do “Trabalho Técnico Social” (TTS), que já tinha um cronograma em andamento e, inicialmente, duraria 

até maio de 2016. Considerando que o projeto começou efetivamente em dezembro de 2015, não se 

pôde colocar em prática a ideia de tomar a moradia como local de experimentação, então, partiu-se 

direto para a aproximação com os moradores do Conjunto.  
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Para o projeto, foram agrupados em 4 (quatro) os temas que deveriam ser trabalhados junto aos 

moradores, segundo o TTS: lixo e reciclagem; mobilidade urbana; educação sanitária; educação 

ambiental e paisagismo; e a equipe seria parceira da prefeitura para direcioná-los para completar a 

temática de arquitetura e urbanismo.  

O Conjunto Habitacional Risoleta Neves I, localiza-se no bairro Tijuco, em São João Del Rei e é 

constituído por 22 edifícios, de 5 pavimentos cada, com 4 unidades por andar, somando 440. No 

entanto, vale ressaltar que alguns apartamentos ainda não foram ocupados e outros foram invadidos 

por pessoas não participantes do programa. 

 

Figura 1 – Localização do Conjunto Habitacional Risoleta Neves I na cidade (Fonte: a equipe – sem 

escala) 

 

Figura 2 – Planta de implantação do Conjunto Habitacional (Fonte: a equipe - sem escala) 

O principal objetivo do projeto era tornar os moradores os principais agentes da mudança no local, já 

que eles não tiveram oportunidade anteriormente de serem envolvidos no processo. O condomínio 
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estava passando por conflitos, descaracterização e depredação do espaço; e por meio de reuniões, 

oficinas e mutirões, esperava-se que todos os moradores fossem incentivados para realizar as 

melhorias coletivamente. 

O primeiro contato com a comunidade se deu em janeiro de 2016, e teve como finalidade apresentar 

o projeto aos moradores. Nesse encontro foram relatadas questões, como a inadimplência da taxa 

condominial, por parte de certos moradores - atitude justificada como protesto ao não cumprimento 

da prestação de serviços prometidos pela administradora do local, como jardinagem e faxina, que 

nunca foram realizados. Dentre outras reclamações, foi mencionado o mau estado de conservação do 

salão comunitário e demais áreas de convivência, e a falta de iluminação nas áreas livres – que favorece 

o tráfico de drogas e contribui para a falta de segurança. E um fator importante mencionado foi o 

descarte do lixo, que é colocado em um único depósito – um cômodo ao lado da entrada principal do 

Conjunto -, além disso, não há lixeiras no entorno das edificações e há lixo jogado no entorno dos 

edifícios.  

Pela observação da equipe, também foi possível perceber a escassez de transporte público e a má 

localização do conjunto - que não tem nenhuma relação com a política habitacional municipal -, de 

espaços comuns de lazer e interação entre os residentes, assim como, de acessibilidade aos edifícios. 

E é importante ressaltar que alguns pontos vão além da área de atuação do projeto, e são resultados 

de um processo de implantação que aconteceu sem o envolvimento dos futuros residentes. Por isso, 

é importante ouvir todas as colocações, para entender o contexto do Conjunto e poder orientar os 

moradores sobre a forma e a quem recorrer.  

Para minimizar o problema do lixo, na segunda reunião, foram elaborados juntamente com os 

moradores, convites para uma assembleia, na esperança de atrair mais pessoas para a discussão do 

tema, além de debater e identificar outros fatores precários no Condomínio. E, de acordo com os 

convites, a terceira reunião foi realizada em duas etapas: a primeira consistiu na identificação dos 

problemas existentes no entorno de cada um dos blocos a partir do ponto de vista de seus moradores 

e, a segunda, foi a discussão das propostas para a coleta de lixo no local. 

No primeiro momento foi entregue a planta de implantação de cada edifício para os seus respectivos 

ocupantes, e estes marcaram no papel os problemas que envolviam o prédio. Os principais aspectos 

citados foram: a ausência das lixeiras; a falta de segurança devido à ausência de iluminação; falta de 

acessibilidade e vandalismo. O segundo momento teve a intenção de discutir a implantação de lixeiras 

de menor porte para se descartar lixo pequeno e evitar descarte nos gramados - o que foi 
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desacreditado por alguns moradores, que acreditam que elas poderiam ser furtadas e esperariam a 

implantação das mesmas para julgar o sucesso da ideia. 

Depois de uma pausa das atividades, devido às férias da Universidade, foi apresentação a proposta da 

coleta seletiva de lixo para os moradores e a equipe do PósMorar obteve lixeiras para colocar no 

entorno das edificações, portanto foram selecionados os pontos para colocá-las. As áreas escolhidas 

foram as entradas dos edifícios e pontos de passagem ou transição dos prédios, no entanto questões 

ficaram indefinidas, como a fixação do equipamento e quem se responsabilizará pela sua limpeza.  

Além de lixeiras, também foi discutida a possibilidade de construção de um novo depósito, para reduzir 

a demanda do local atual – que já não comporta todo o lixo dos moradores, além da construção de 

outros depósitos pela área do Conjunto, facilitando o acesso de moradores dos pontos mais distantes. 

E o tema da reciclagem foi debatido, já que alguns moradores vivem da renda obtida por ela. Dessa 

forma, seria necessário mobilizar as pessoas para que fizessem a separação do lixo com o intuito de 

ajudar aqueles residentes que dependem disto e impactar positivamente o meio ambiente.  

Com base nas discussões realizadas com os moradores, foi elaborada a proposta da reforma do 

cômodo de depósito de lixo e de construção de outros dois para atender a demanda do conjunto. Elas 

seriam localizadas conforme o mapa abaixo: 

 

Figura 3 – Planta de implantação do Conjunto, sendo o círculo em roxo o local da lixeira existente e os 

círculos em vermelho, os locais propostos para as novas (Fonte: a equipe - sem escala) 

Depois de algumas semanas, a equipe apresentou o projeto de reforma do cômodo existente (Figura 

4a) e a construção de 2 novos cômodos (Figura 4b) - cada um com duas aberturas: uma voltada para o 

interior do Conjunto e a outra para a rua, para a realização da coleta pelos garis, conforme imagens a 

seguir: 
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Posteriormente foi realizada uma reunião na Secretaria Municipal de Cidadania, Desenvolvimento e 

Assistência Social, com a finalidade de discutir o andamento do trabalho e entender de que forma o 

projeto se encaixava nas ações da equipe do TTS. Como resposta foi montado um cronograma 

explicitando as atividades possíveis de ser realizadas em consonância com as oficinas do TTS. O 

cronograma foi pensado de forma a haver uma alternância entre as reuniões de preparação e a 

execução das oficinas, de forma a haver tempo para prepará-las e cumpri-las adequadamente.  

No retorno ao conjunto foi feita a apresentação do projeto e do orçamento das lixeiras. As propostas 

foram aceitas e os materiais a serem utilizados foram debatidos - de acordo com o custo calculado para 

o projeto, sem a mão de obra. Porém, como não há recursos para aplicação dele, os moradores foram 

incentivados a obterem os materiais por meio de uma campanha de doações. Foi sugerido que eles 

elaborassem um documento descrevendo o projeto e os materiais necessários, para poderem solicitar 

patrocínio de lojas de materiais de construção e que os próprios moradores ajudassem na confecção 

dos depósitos de lixo, por meio de mutirão. O processo de reforma e construção ocorreria de forma 

gradual: enquanto os moradores vão obtendo os materiais para a construção dos novos cômodos, 

deveria ser iniciada a reforma do atual. 

Além da discussão do projeto, nesta reunião foi iniciada uma conversa sobre o tema da Mobilidade 

Urbana, isto é, a explicação de como o indivíduo que vive nas cidades realiza seus deslocamentos. Esse 

tema é muito importante, principalmente em conjuntos de habitação de interesses sociais, cuja lógica 

é a implantação nas áreas mais afastadas e periféricas das cidades, a exemplo do Risoleta Neves I. 

 No mês seguinte foram realizadas, pelos estagiários, entrevistas aos moradores sobre o tema 

Mobilidade Urbana, por meio de um questionário – que visava conhecer o entendimento dos mesmos 

sobre este tema, acrescido de perguntas sobre o meio ambiente – elaborado pelo técnico ambiental 

do TTS. O documento possuía 44 questões – sendo 34 objetivas - e foi aplicado tentando abarcar, no 

mínimo, 5 pessoas por bloco. Foram obtidas 85 respostas que demonstraram as principais dificuldades 

dos moradores, relacionas, principalmente, pela má-qualidade dos serviços de transporte coletivo 
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oferecido - que conta com apenas uma linha de ônibus fixo, com intervalos de 20 (vinte) minutos entre 

as passagens. Os moradores relataram que, comumente, os horários não são respeitados, e o intervalo 

de espera é maior. Isto influencia diretamente na vida de todos, pois é o meio de transporte mais 

utilizado no local, conforme a pesquisa. 

 Foi realizada uma segunda reunião na Secretária de Cidadania e Assistência Social ocorreu no mês de 

junho para discutir o andamento das atividades, entre eles, os resultados da aplicação dos 

questionários. Estes dados puderam ser utilizados como base para a elaboração de um abaixo-assinado 

posteriormente, para solicitar mais linhas de ônibus até o local – do qual será falado mais a frente. 

Além disso, as novas ações do TTS que estavam sendo planejadas para a melhoria da mobilidade no 

local e, também, da renda dos moradores, foram apresentadas. Para a melhoria da mobilidade no local, 

uma ação seria a realização de feiras de alimentos no local, para reduzir a necessidade de 

deslocamento até o centro da cidade; e outra atividade era a identificação de pessoas interessadas em 

fazer objetos artesanalmente e vendê-los em uma feira da cidade.  

Apesar desta reunião, a comunicação com a equipe do TTS estava difícil, além de estarem ocorrendo 

outras atividades no local que não estavam sendo comunicadas aos integrantes do projeto. Enquanto 

isso, a data de encerramento do projeto estava se aproximando. Portanto foi marcada o dia 

01/07/2016 para a última reunião oficial do projeto no Conjunto, com a função de apresentar os 

resultados da pesquisa sobre mobilidade, assim como, o orçamento final dos cômodos de lixo.  

Nesta reunião foram apresentados e discutidos os resultados das entrevistas realizadas com os 

moradores sobre mobilidade urbana. A comunidade foi incentivada a utilizarem os dados obtidos para 

conseguirem melhorias para o local no tocante ao tema, a partir da elaboração de um abaixo-assinado.  

Além disso, o orçamento da construção dos cômodos de lixo novos e reforma do atual foram finalizados 

e, com eles, os moradores poderiam pedir doações ou comprá-los quando houver receita no 

condomínio. Além disso, foi realizada a oficina “Construindo nosso Conjunto” que teve o objetivo de 

completar o estímulo dado aos moradores pela equipe do TTS sobre a importância de cuidar do meio 

ambiente e das vantagens de arborizar o condomínio. Para isso, foram levantadas as áreas possíveis 

para implementar projetos paisagísticos em comunidade. 

CONCLUSÕES 

Mesmo com um final um pouco atropelado e resultados muito aquém do esperado, faz-se necessários 

discutir as questões deste trabalho – que ultrapassam o âmbito do Conjunto trabalhado. Esta 
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experiência já foi debatida em outras oportunidades, mas cada novo evento é uma chance de se 

aprofundar na discussão de suas principais conclusões.  

A primeira questão suscitada ao longo do trabalho foi a participação da população interessada - que 

se apresentou baixa em ambos os locais, mas será tratada apenas a do Conjunto. Como ela foi pequena 

em todas as reuniões, buscou-se traçar estratégias no projeto para estimular o envolvimento dos 

moradores para a continuação do mesmo.  

O projeto contou com uma baixa participação, desde a reunião inicial - mesmo assim, esta primeira 

superou as expectativas, pois era esperada uma menor participação. E esse momento contou com a 

participação de pessoas interessadas em promover mudanças no local, já que estavam insatisfeitas 

com os problemas existentes. Como forma de incentivar a participação, a equipe mobilizou os 

presentes para que cada um convidasse mais uma pessoa para a reunião posterior, com isso, a cada 

reunião o número duplicaria e, consequentemente, maiores seriam as possibilidades de atuação no 

espaço - porém, isto não ocorreu em nenhum momento. 

A segunda reunião contou com uma participação similar a anterior, porém com uma diferença, novas 

pessoas surgiram e, a maior parte dos presentes de antes, não compareceu. Ou seja, foi necessário 

explicar novamente a proposta e surgiram outras reclamações; por outro lado, novas pessoas dispostas 

a melhorar o local, as quais, se agregadas, poderiam alcançar resultados ainda melhores. Nesta reunião 

ocorreu a primeira atuação participativa dos moradores - com a confecção dos convites, como citado 

anteriormente (Com isto obteve-se bons resultados, já que à reunião seguinte compareceu o maior 

número de pessoas obtido em reuniões: 20). E foi realizada a identificação dos problemas existentes 

no Conjunto pela planta do mesmo e, embora o desenho técnico pudesse gerar dificuldade, a maior 

parte dos moradores já havia tido algum contato com ele e as dificuldades foram solucionadas pelos 

membros do projeto.  

Na terceira reunião e na posterior, todas as ações previstas foram realizadas e o diagnóstico dos 

principais problemas do local evidenciou uma notável semelhança de opinião dos moradores. Também 

foram definidos os locais nos quais haveria a implantação das lixeiras menores e a apresentação do 

projeto do cômodo de lixo.  

Nas reuniões realizadas no Conjunto, percebeu-se que os moradores se encontravam desorientados a 

cerca de suas responsabilidades em relação aos espaços comuns, da mesma forma que não sabiam a 

quem recorrer perante os problemas identificados nestes locais. Da mesma forma que se pôde 

perceber o aumento do interesse deles em se organizar para buscar soluções, apesar da baixa 

participação. 
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 Na reunião seguinte, onde foi apresentado o cálculo dos custos da reforma/construção dos cômodos 

de lixo e anunciada a oficina de Mobilidade Urbana, o problema da baixa participação se repetiu. 

Entretanto, acredita-se que isto se deu, desta vez, porque a administradora do condomínio mudou e o 

Conjunto estava em adaptação.  

A equipe se encontrou para dar andamento ao trabalho, e ajustar o cronograma à ampliação da 

vigência do projeto, que ocorreu no final de abril. Dessa forma, o mesmo foi adaptado para readequar 

as ações ao prazo. Dentre as ações estavam as atividades relacionadas às oficinas elencadas no TTS, 

com o intuito de discutir os problemas da comunidade e identificar demandas a serem resolvidas junto 

com os moradores. Elas seriam realizadas entre os meses de maio e julho. 

As oficinas estariam relacionadas à: 1) Mobilidade Urbana - visando a discussão sobre a circulação 

urbana, seus impactos e a importância da conservação dos espaços e equipamentos comuns; 2) 

Educação Sanitária e Ambiental - com objetivo de sensibilizar a comunidade para o processo de 

preservação e conservação do meio ambiente por meio de palestras sobre o uso racional dos recursos 

naturais e uma visita a usina de coleta seletiva de resíduos sólidos na cidade Coronel Xavier Chaves; 3) 

importância da Árvore - com o objetivo de estimular os moradores sobre a importância de cuidar do 

meio ambiente e das vantagens de possuir arborização no condomínio, por meio de um seminário e 

levantamento das áreas para um projeto paisagístico/ plantio de mudas.  

Em cada uma delas, a equipe do projeto de extensão e pesquisa iria desenvolver as atividades relativas 

à arquitetura e ao urbanismo, além de apoiar naquelas em que fosse possível. Contudo, a partir do 

final do mês de abril, viu-se a redução dos contatos por parte do interlocutor da prefeitura, que causou 

um esfriamento das atividades da equipe. Além disso, uma outra equipe começou a atuar no conjunto, 

desenvolvendo tema complementar ao do projeto, porém, seu calendário foi desconsiderado pelo 

pessoal do TTS e não foi possível agendar as reuniões previstas.  

Portanto, no início do mês de julho, como já estava programado o encerramento das atividades do 

projeto, foram condensadas a programação sobre Mobilidade Urbana e Paisagismo em uma única 

reunião. Neste encontro foi possível à equipe do TTS esclarecer parte dos problemas que estavam 

dificultando o avanço do projeto: um integrante da equipe não estava repassando as informações e ele 

também não divulgava as atividades de forma ampla, como se pensava - eram colados cartazes apenas 

na entrada dos blocos, por isso, poucos moradores viam e ficavam sabendo das reuniões.  

Por tudo isso, não foi possível avaliar os efeitos do projeto na comunidade de forma completa – tanto 

as expectativas dos moradores em relação ao mesmo, quanto os resultados obtidos. O projeto 

terminou no início das férias e não foi possível realizar mais nenhuma outra reunião devido ao 
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desligamento de alguns membros. Contudo, pelas últimas atividades realizadas, era perceptível o 

aumento do interesse dos moradores em buscar a solução para os problemas do local.  

Como dito acima, os moradores se encontravam perdidos em relação às suas atribuições para com os 

espaços de convivência existentes nele – que vinham sendo depredados e deixados ao abandono. Por 

outro lado, também, não tinham informações sobre a quem recorrer perante estes problemas – 

considerando-se os problemas de administração. A partir do andamento do projeto, se pôde identificar 

o crescimento do interesse em formar algum tipo de organização entre eles para procurar sua 

resolução, mesmo sendo poucos - o que forçou a mudança da administradora do condomínio. 

Sobre a baixa participação dos residentes na última reunião no Conjunto, pensava-se que a divulgação 

era feita pela equipe do TTS pessoalmente no dia anterior às oficinas. Entretanto, não era - e por parte 

dos integrantes do projeto, isto seria difícil, por causa dos outros compromissos na universidade. Mas 

isto já indica a necessidade de reformulação do TTS e prova que a prefeitura continua mal equipada, 

tanto na questão estrutural (espaço físico, materiais, equipamentos, etc), quanto em termos humanos, 

contando com servidores sem a preparação adequada para lidar com esse contexto ou contratando 

equipes desarticuladas de seu funcionamento. Além disso, os processos burocráticos para obterem 

equipamentos e outros itens necessários para o cumprimento das ações, aliados a um cronograma 

rígido, neste caso, contribuíram para a desmotivação da equipe do TTS, embora tenha havido empenho 

dos seus integrantes.  

E, aliado ao despreparo da prefeitura, parte da situação-problema que envolve os conjuntos, como 

este, se deve, também, ao formato em que é implantado o PMCMV, que visa somente à redução do 

déficit habitacional, desconsiderando a participação popular em suas diferentes fases, ou implantando 

apena parcialmente o TTS – só na fase posterior à ocupação - o que influencia a apropriação dos 

mesmos no futuro.  

Com a realização dos questionários sobre Mobilidade Urbana, destacou-se a má localização do 

Conjunto Risoleta Neves I, resultado da não consideração de uma política habitacional federal e 

municipal – que indica áreas para HIS no município – pois ele está localizado nos limites do perímetro 

urbano, numa área afastada do centro, carente de equipamentos de lazer e de transporte coletivo. 

Além disso, percebe-se que a legislação urbana não foi considerada nem aconteceu uma avaliação dos 

impactos ambientais, legais e sociais dos instrumentos de modo a gerar alguma participação e 

‘inserção urbana’, vista a solução padronizada e com baixa qualidade arquitetônica que foi adotada – 

o que fica mais evidente por não haver um tratamento humanizado das áreas livres, externas às 

unidades habitacionais. 
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Por outro lado, se destacam os ganhos acadêmicos adquiridos pela realização deste trabalho e o 

conhecimento absorvido, seja pela vivência dos integrantes nestes locais, seja pelas pesquisas 

realizadas para a realização das oficinas e artigos. E, conforme diversos autores escrevem, a arquitetura 

deve fomentar no usuário uma consciência coletiva, para que o espaço seja compreendido como uma 

propriedade de todos e tenha sua apropriação estimulada. Além disso, a complexidade dos projetos 

congrega questões de arte, tecnologia, ambiental, social e econômica, presentes em todas as 

categorias de projetos, para quaisquer faixas de renda.  

A partir do momento que todas estas atividades surgiram de uma unidade acadêmica, fica clara a 

possibilidade de se aplicar a teoria citada, e subsidiar os estudantes envolvidos para realizarem 

projetos com estes conceitos. Da mesma forma, mesmo com pouco tempo de projeto, espera-se ter 

dados ingredientes suficientes para se fomentar a vontade de mudança e a organização comunitária 

dos moradores do Conjunto para se organizarem e juntos buscarem soluções para os seus problemas. 

 Não obstante os empecilhos, as atividades deste projeto apresentam-se como campo para o 

aperfeiçoamento técnico, metodológico e humano de seus integrantes, e para potencializar o papel 

social do arquiteto, tanto individualmente, quanto na cidade de São João del Rei. E, da mesma forma, 

contribui para a revisão de elementos estruturantes do PMCMV, independente dos rumos que o 

programa tome. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Urits et al., a amputação de membros faz parte da medicina há 45.000 anos. Durante a guerra 

civil americana, o Dr. Weir Mitchell relatou uma incidência de até 90% entre amputados e denominou 

a condição de “dor no membro fantasma” (DMF). Dor no membro fantasma é uma sequela comum 

após uma amputação e diz respeito a uma ilusão de que o membro amputado ainda existe, com a 

percepção de que manifesta uma sensação dolorosa. Ocorre em, aproximadamente, 60% a 80% de 

todos os pacientes após a amputação e, geralmente, é intratável e refratária, prejudicando a 

reabilitação funcional e psicológica dos pacientes e diminuindo consideravelmente sua qualidade de 

vida. (Juanhong et al., 2020). A DMF pode apresentar-se de diversas formas, tais como contraturante, 

constritiva ou em aperto, ardente, lancinante, esmagadora e em pontada, podendo ser ocasional ou 

permanente, na região correspondente ao membro perdido. (SOUZA FILHO et al., 2016). Essa condição 

possui natureza angustiante e configura-se como crônica, predispondo o paciente à transtornos 

psiquiátricos, como depressão e ansiedade. Foi visto que o estresse é um fator de piora e que a dor 

pode aparecer inclusive durante o sono. (Urits et al., 2019) Diante disso, pode-se inferir que a  DMF é 

uma condição incapacitante adicional ao paciente com membro amputado, que interfere 

negativamente na sua qualidade de vida e reabilitação e causa sofrimento significativo, podendo 

predispor a distúrbios depressivos. Estudos sobre a fisiopatologia da sensação dolorosa do membro 

fantasma ainda não alcançaram a total compreensão desse processo e os tratamentos apresentam 

resposta variável, sendo, muitas vezes, ineficazes. 

Assim, diante de uma condição que acrescenta morbidade significativa, de mecanismo ainda não 

elucidado e terapias não específicas e eficazes, salienta-se a importância da pesquisa científica acerca 

do assunto. 

O plexo braquial é um conjunto de nervos formado pelas raízes C5 a T1 que emergem da coluna 

vertebral, podendo receber também outras contribuições. Essas raízes percorrem, a partir da medula 

espinhal até o membro superior, espaços anatômicos que lhes conferem suscetibilidade a estiramentos 

e rompimentos em casos de trauma. (OLIVEIRA et al., 2015). Os nervos periféricos que compõe o plexo 

braquial, cujas raízes emergiram da coluna vertebral, realizam a transmissão do estímulo nervoso, 

sendo responsáveis pela sensibilidade e motricidade do membro superior. A lesão do plexo braquial é 

a lesão mais grave relacionada a esse membro, e ocorre, na maioria das vezes, por traumas graves na 

região do ombro, levando a perdas totais ou parciais dos movimentos e da sensibilidade, podendo ser 

temporárias ou permanentes (SILVA et al., 2010). 
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O presente estudo trata-se de um relato de caso sobre dor no membro fantasma e dor neurogênica no 

plexo braquial, em um paciente jovem, que teve o membro inferior esquerdo amputado e lesão do 

plexo braquial esquerdo em decorrência de um politraumatismo. 

METODOLOGIA 

Os dados foram coletados mediante entrevista realizada por dois estudantes com o paciente, o qual 

forneceu, também, fotografias dos exames e prontuários a fim de proporcionar a coleta das 

informações devidas. O paciente assinou um termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando 

a coleta dos dados. 

RELATO DE CASO 

F. J. S. M., masculino, 30 anos, branco, casado, natural de Sobral-CE e procedente de Meruoca-CE. 

Trabalhava como vigia na cidade de Sobral-CE, localizada a 23 km de Meruoca, para onde se dirigia a 

cada dois dias em uma moto, transitando em uma estrada de descida de serra, estreita, cheia de curvas 

e com trânsito relativamente intenso. Paciente sofreu um acidente de moto, colidindo com um 

caminhão, há 8 meses, ao se dirigir à cidade de Sobral-CE, para trabalhar. Teve politraumatismos, como 

traumatismo crânio-encefálico (TCE), fratura de clavícula esquerda (com lesão do plexo braquial) e 

fratura exposta de membro inferior esquerdo (MIE), ocorrendo amputação ao nível supra patelar. Foi 

levado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), onde foi submetido à amputação do MIE, à 

abordagem cirúrgica em ombro esquerdo e aos demais procedimentos, passou por avaliação vascular 

no Hospital Regional Norte (HRN) e retornou à SCMS, onde ficou na UTI em coma induzido por 9 dias, 

completou 21 dias de internação ao total. Em exame de radiografia foi confirmada a lesão do ombro 

esquerdo, com fratura da clavícula, sendo necessário osteosíntese, na qual foi utilizada uma placa e 

seis parafusos. Após a osteosíntese, foi realizada angiografia de tórax, de membro superior com 

contraste e da cervical com contraste para investigação de lesão vascular, que foi descartada com os 

resultados dos referidos exames. Para a realização da amputação traumática do membro inferior 

esquerdo, foi realizado um exame físico baseado no Escore da gravidade de mutilação da extremidade 

(MESS), no qual o paciente pontuou 4+3+1+1=9, que indica uma previsibilidade de amputação de 

100%. Paciente relata dor no membro fantasma, sentindo cãimbra na panturrilha e dor em baixo do 

pé. Dor em choque no braço paralisado, por lesão do plexo braquial, e mão dormente. Refere não 

sentir o braço na parte anterior. Atualmente faz uso de Xefo (lornoxicam):  anti-inflamatório não 

esteroidal e antirreumático, para o tratamento da dor. Paco (paracetamol + fosfato de codeína) 
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também para o alivío das dores, especialmente as intensas e a neuralgia, (1 ou duas vezes ao dia, de 

acordo com a intensidade e prevalência das dores). Além de Amitriptilina, um antidepressivo tricíclico 

com efeitos ansiolíticos e sedativos. 

DISCUSSÃO 

Dor neuropática se configura como uma dor de origem no nervo, plexo ou gânglio nervoso, central ou 

periférico, sendo a dor no membro fantasma um subtipo de dor neuropática crônica. O completo 

entendimento das vias que levam à dor de origem neural ainda não foi alcançado, tampouco a 

fisiopatologia da DMF foi elucidada. Entretanto, sabe-se que, assim como os demais subtipos de dores 

neuropáticas, a DMF pode estar relacionada a anormalidades no sistema aferente sensorial, incluindo 

receptores periféricos, fibras aferentes nociceptivas e vias de condução até a medula e sistema nervoso 

central. Além disso, a DMF está intimamente ligada a fatores psicológicos, que podem ocasionar ou 

serem consequentes à ela. Isso sugere uma origem multifatorial para a DMF, aventando a necessidade 

do uso de terapia combinada para direcionar aos múltiplos mecanismos apontados para fundamentar 

essa condição. (Juanhong et al., 2020). As terapias atuais para o manejo da DMF incluem 

medicamentos, como anticonvulsivantes, antidepressivos tricíclicos, opioides e inibidores da 

recaptação da serotonina-norepinefrina, sendo gabapentina, amitriptilina e opióides os fármacos mais 

utilizados, além de anestésicos locais. Terapias não farmacológicas e não invasivas, anestésicas e 

psicológias e terapias invasivas, como modalidades de neuromodulação, também são utilizadas, 

sobretudo para as dores refratárias. No entanto, a eficácia dessa ampla gama de abordagens 

permanece indeterminada e variável. O paciente relatado no caso, fazia uso de terapia combinada, 

com opióide (fosfato de codeína), ainti-inflamatório e amitriptilina, antidepressivo tricíclico com 

efeitos ansiolíticos e sedativos. Apesar do uso dessas medicações, a dor era refratária, necessitando 

de dosagens maiores dos medicamentos para atingir o efeito analgésico ideal.  

Os pacientes após terem um membro amputado sofrem diversas modificações psicossociais e da 

autopercepção. A perda da independência para atividades básicas e a incapacidade para o trabalho 

ocasionam tensões financeiras e emocionais. Sahu et al. relataram prevalência elevada para transtorno 

depressivo maior (71,2%), suicídio (30,5%) e transtorno de estresse pós-traumático (20,3%) em 

amputados. Somado à isso, a dor no membro fantasma pode, compreensivelmente, causar ou 

aumentar o sofrimento psiquiátrico. Padovani et al. relataram que os pacientes que sofreram de DMF 

avaliaram sua qualidade de vida mais baixa do que aqueles que não tiveram DMF.  
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A principal preocupação para os pacientes com DMF continua sendo a natureza crônica, incapacitante 

e de alta morbidade dessa condição. A prevenção e o manejo adequado das condições que podem 

ocasionar uma amputação, como diabetes, doenças vasculares e politraumatismos, devem resultar em 

diminuição da incidência de amputações e, subsequentemente, de DMF. Porém, as amputações 

continuarão a fazer parte da medicina e demais áreas da saúde, e, assim, a dor no membro fantasma 

continuará a ser prevalente, conferindo importante morbidade e baixa qualidade de vida a esses 

pacientes. Assim, faz-se necessário que haja o entendimento dos mecanismos dessa condição e do uso 

adequado das terapias invasivas e não-invasivas, combinadas, a fim de melhor a qualidade de vida dos 

pacientes afetados. (Urits et al., 2019) 

 CONCLUSÃO 

Diante do relato de caso, salienta-se a importância de considerar a dor no membro fantasma e a dor 

neuropática como morbidades pós-traumáticas em pacientes vítimas de amputação e trauma 

múltiplo, assim como de proporcionar a esses pacientes o tratamento adequado a fim de amenizar 

essas dores e, consequentemente, melhorar sua qualidade de vida. 
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