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A Revista Cadernos de Ciência & Saúde da Faculdade Santo Agostinho, Campus

de Montes Claros, localizada na cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, teve

seu início em 2011. Sob a responsabilidade da Comissão Docente, composta pela equipe

diretora do Instituto Educacional Santo Agostinho, coordenadores do curso de Enferma-

gem, de Ensino pesquisa e Extensão, além de colaboradores de diferentes instituições, tem

como objetivo de incentivar ainda mais a busca pelo conhecimento científico e estimulo ao

pensamento crítico, ampliando os horizontes para a melhoria da formação profissional.

Com periodicidade semestral, a Cadernos de Ciência & Saúde, pode ser vista como

um espaço multidisciplinar, apesar de ser idealizada pelo departamento de Enfermagem, a

qual servirá de laboratório para as produções desenvolvidas pelos discentes ao longo da

sua formação acadêmica. Através dessa prática, a apresentação dos conceitos científicos

propiciará não somente o amadurecimento intelectual dos alunos, como também o desen-

volvimento dos profissionais e da sociedade em geral.

O principal público-alvo da revista é a comunidade da FASA, a qual é formada por

professores e alunos. Desse modo, a Cadernos de Ciência & Saúde fornece acesso livre

a todos os trabalhos publicados, a fim de difundir em sua plenitude o conhecimento cientí-

fico, solicitando-se apenas que os usuários citem a fonte.

Sabendo que a evolução e o desenvolvimento social também ocorrem através da

informação, a Cadernos de Ciência & Saúde buscará, através de critérios pré-estabele-

cidos, divulgar materiais pautados em qualidade e relevância, de modo a transformar este

veículo em um periódico respeitado.

Através dessa jornada, que se reinventa a cada edição, temos a certeza de que a

confiança aplicada na revista possa perpetuar ao longo de várias edições. Só assim será

possível vislumbrar um aumento da produção acadêmica local. Afinal, através de trabalho

sério e exemplos docentes, podemos consolidar esse processo de iniciação científica, a

qual envolve princípios éticos e responsabilidade com a informação e resulta em alicerces

para a base da vida do profissional e do futuro pesquisador.

Leandro Ceotto Freitas Lima

Farmacêutico-Bioquímico

Doutor em Fisiologia

Universidade Federal do Espírito Santo
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Artigo de pesquisa

A ENFERMAGEM NO PARTO NORMAL  ATIV O E A REDUÇÃO DO
TRAUMA  PERINEAL: RELA TO DE UMA EXPERIÊNCIA

Érica de Brito Pitilin1; Evanira Luisa Janjacomo Chiquetti2; Maicon Henrique Lentsck3; Patrícia
Cavenague Diegues4; Daniela Savi Geremia5; Sandra Marisa Pelloso6.

RESUMO: A assistência adequada de profissionais qualificados no momento do parto garante uma
maternidade segura e livre de complicações futuras. Objetivou-se relatar a experiência vivenciada
durante a assistência de enfermagem prestada em uma instituição filantrópica referência para parto
normal de baixo risco na cidade de São Paulo, no período de julho a dezembro de 2012. Trata-se de um
relato de experiência de estágio curricular que abordou a problemática desenhada a partir de méto-
dos observacionais utilizando as seguintes técnicas de coleta de dados: diário de estágio, observa-
ção estruturada (pesquisador participante) e participação das atividades clínicas/gerenciais. Foi
possível o desenvolvimento de habilidades e reflexões a cerca de um parto humanizado e ativo e a
atuação do enfermeiro na contribuição da redução do trauma perineal. A experiência foi significativa
sinalizando que o cenário em questão é muito importante como campo de dispersão para o aluno de
enfermagem que busca aprimorar seus conhecimentos na área da saúde da mulher. A interação da
enfermagem na condução e preparo para o parto, com base nas diretrizes preconizadas vigentes no
país, contribuem para o bem-estar materno e fetal.

DESCRITORES: Enfermagem; Parto normal; Humanização; Períneo; Assistência.

NURSING IN NORMAL  CHILDBIR TH ASSETS AND REDUCTION OF
TRAUMA PERINEAL

ABSTRACT: Adequate assistance of qualified professionals at delivery ensures a safe and free
maternity future complications. The objective was to report the experience lived during the nursing
care provided in a charity reference for normal delivery at low risk in the city of São Paulo, in the
period July to December 2012. This is an experience report of curricular training that addressed the
issue drawn from observational methods using the following techniques of data collection : daily
stage , structured observation (participant researcher ) and participation of clinical / managerial
activities. It was possible to develop skills and reflections about a humanized and active birth and
the nurses in contributing to the reduction of perineal trauma.  The experience was significant,
indicating that the scene in question is very important as to the stray field of nursing students
seeking to enhance their knowledge in the area of women’s health. The interaction of nursing in the
conduct and preparation for delivery based on the guidelines recommended in force in the country
contribute to maternal and fetal well-being.

KEYWORDS:  Nursing; Natural childbirth; Humanizing; Perineum; Care.
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A enfermagem no parto normal ativo e a redução do trauma perineal

INTRODUÇÃO

A atuação do enfermeiro na assistên-
cia prestada à gestante é cada vez mais
valorizada, principalmente, após a implan-
tação do Programa de Atenção Integral à
Saúde da Mulher (PAISM) em 1984 e, mais
atualmente, na implantação de diretrizes da
Rede Cegonha, que consiste em um novo
paradigma para uma assistência qualifica-
da e humanizada à gestante, parturiente e
puérpera (BRASIL, 2011). É cada vez mais
notável a autonomia desse profissional para
a realização de alguns procedimentos e até
mesmo a condução do parto normal sem
distócia. Além disso, ao profissional enfer-
meiro portador de diploma de obstetriz ou
de enfermeiro obstetra cabe ainda a assis-
tência à parturiente e ao parto normal, iden-
tificação de distócias obstétricas e tomada
de providências até a chegada do médico,
realização de episiotomia, episiorrafia e
anestesia local, quando indicado, amparado
pela Lei do exercício profissional de enfer-
magem (BRASIL, 1986).

Para a Organização Mundial da Saú-
de (OMS), uma atenção humanizada envol-
ve um conjunto de conhecimentos, práticas
e atitudes que visam à promoção do parto e
do nascimento saudáveis por meio de pro-
cedimentos comprovadamente benéficos,
que evitem as intervenções desnecessárias
e que preservem a privacidade e autonomia
da mulher (BRASIL, 2011). Nesta perspec-
tiva, o Programa de Humanização do Pré-
Natal e Nascimento (PHPN) foi implanta-
do no país com o objetivo de assegurar a
qualidade do acompanhamento pré-natal, da
assistência ao parto e puerpério às gestan-
tes e ao recém-nascido garantindo, entre
outros aspectos, a livre escolha da mulher
na posição do parto, o direito a acompanhan-
te de sua preferência, o incentivo à
deambulação e ingestão de líquidos, além
da oferta de métodos não invasivos e não
farmacológicos para alívio da dor no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRA-
SIL, 2002). Visando a humanização da aten-
ção ao parto, também foram implementadas
outras ações pautadas no reconhecimento

das mulheres como sujeitos dessa experi-
ência, como a avaliação permanente da ade-
quação da tecnologia e das práticas obsté-
tricas empregadas, o financiamento de cur-
sos de especialização em enfermagem obs-
tétrica, a introdução no SUS do pagamento
da analgesia peridural no parto normal e de
taxas limite de cesarianas para o pagamen-
to de partos cirúrgicos.  Destaca-se, ainda,
o Pacto pela Redução da Mortalidade Ma-
terna que conta com a adesão de estados e
municípios que se comprometeram a
implementar, dentre outras, medidas para a
melhoria da qualidade da assistência à ges-
tação e ao parto (BRASIL, 2004).

No entanto, apenas uma pequena par-
cela da população feminina brasileira rece-
be o atendimento humanizado no momento
do parto. Apenas 30,4% dos partos recebe-
ram medidas para o alívio da dor, 16,3%
contaram com a presença do acompanhan-
te e em 71,6% foi realizada a episiotomia,
com diferenças significativas entre as regi-
ões brasileiras, em particular na região Su-
deste (80,3%), Centro-Oeste (78,8%) e Sul
(78,5%). Isso revela o uso rotineiro dessa
prática e, consequentemente, a predominân-
cia de um modelo mais intervencionista na
condução do parto normal (BRASIL, 2009).
Além disso, o modelo intervencionista é ain-
da hegemônico no sistema público e priva-
do de saúde expressado na manutenção de
altas taxas de partos cirúrgicos.

Neste contexto, a gestante necessita
de um conjunto de cuidados, medidas e ati-
vidades que ofereçam a possibilidade de
vivenciar a experiência do parto como pro-
cessos fisiológicos. A alteração desse cur-
so pode desencadear uma cascata de even-
tos desnecessários e sucessivos, aumentan-
do-se o nível de complexidade e de risco
dos procedimentos (SILVA et al, 2011).
Reconhecer que o parto é um processo nor-
mal e que pode ser acompanhado sem in-
terferência desnecessária é um desafio para
os profissionais da saúde. O enfermeiro na
sua prática pode tornar o trabalho de parto
humanizado incorporando medidas de acor-
do com o modelo de assistência ao nasci-
mento vigente em nosso país, tendo a mu-
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lher como protagonista do seu parto que
deve ser realizado por meio de práticas res-
peitosas e embasadas cientificamente.

Uma pesquisa americana comparou a
assistência dada ao parto por enfermeiras
obstetrizes e médicos e verificou que nos
partos conduzidos pela enfermagem ocor-
reu 23,5% de episiotomia, 22,6% de períneo
íntegro, 2,9% da extensão de laceração para
terceiro e quarto graus, enquanto que entre
os médicos a frequência de episiotomia foi
40,2%, 5,4% de períneo íntegro e 16,4% de
laceração para terceiro e quarto graus
(LOW, 2000). Assim, o parto quando con-
duzido por enfermeiros obstetras preserva
a integridade física da mulher, evitando que
mutilações desnecessárias sejam realizadas
e garantindo uma maternidade segura e li-
vre de complicações futuras. A enferma-
gem, caracterizada como disciplina teórico-
prática, possui potencial para fomentar ideias
inovadoras, desencadeando em alguns pro-
fissionais a motivação para novas experi-
ências (BACKERS et al, 2012). O progres-
so constante nesta área exige que tais pro-
fissionais tenham uma base de conhecimen-
to que lhes permita identificar os resultados
esperados, as variações normais e as anor-
malidades na saúde da mulher durante o seu
ciclo gravídico-puerperal (ORSHAN, 2010).

Para focar esse contexto assistencial,
os coautores deste trabalho realizaram um
estágio curricular, com a supervisão direta
de uma enfermeira obstétrica, em uma ins-
tituição filantrópica referência para partos
de baixo risco pelo Ministério da Saúde
(MS); o que possibilitou a construção do
presente artigo que traz alguns aspectos te-
óricos e práticos do momento vivido neste
singular ambiente de assistência a mulhe-
res durante o trabalho de parto. Diante das
reflexões aqui iniciadas, o presente estudo
teve como objetivo apresentar as experiên-
cias e as atividades vividas pelos estudan-
tes do curso de pós-graduação, destacando
a assistência de enfermagem obstétrica no
manejo do curso clínico do trabalho de par-
to ativo e humanizado e a sua contribuição
na redução do trauma perineal.

MÉTODO

Trata-se de um relato de experiência
que descreve aspectos vivenciados durante
a assistência de enfermagem à mulher em
trabalho de parto na oportunidade de um
estágio curricular do curso de Pós-Gradua-
ção em Enfermagem Obstétrica do Centro
Universitário Filadélfia (UNIFIL) de Lon-
drina- PR, no segundo semestre de 2012. O
relato de experiência é uma ferramenta de
pesquisa descritiva que apresenta uma re-
flexão sobre uma ação ou um conjunto de
ações que abordam uma situação vivenciada
no âmbito profissional de interesse da co-
munidade científica (BASTOS; GUIMA-
RÃES, 2003).

Os estágios ocorreram em uma insti-
tuição filantrópica referência para gestações
de baixo risco e parto normal pelo MS. A
referida instituição localiza-se na cidade de
São Paulo e possui um total de 118 leitos,
sendo 14 leitos no pré-parto, 04 salas de
parto, 06 leitos pós-parto imediato, 88 na
maternidade e 06 na terapia intensiva
neonatal.  Trata-se, portanto, de um estudo
com um olhar qualitativo que abordou a pro-
blemática desenhada a partir de métodos
observacionais utilizando as seguintes téc-
nicas de coleta de dados: diário de estágio,
observação estruturada (pesquisador parti-
cipante) e participação das atividades clíni-
cas/gerenciais. Não foram utilizados dados
pessoais.

Conforme as diretrizes para pesquisa
definidas pela resolução CNS/MS 466/2012,
a pesquisa não necessitou da submissão para
apreciação ética por se tratar de relato de
experiência dos próprios autores, com
anuência do local onde ocorreu o estágio
curricular e garantias de confidencialidade
dos dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre as pacientes assistidas durante
o período do estágio, observou-se uma pro-
porção maior de pacientes casadas, entre
10 a 59 anos e baixa escolaridade. As pro-

A enfermagem no parto normal ativo e a redução do trauma perineal
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fissões destas mulheres sugeriram baixos
níveis socioeconômicos, sendo a maioria
dona de casa. Em relação aos aspectos clí-
nico-obstétricos foi visto que a maioria era
multípara, gesta III, teve o parto normal nas
gestações anteriores, gestação única com
apresentação cefálica e situação longitudi-
nal. Por se tratar de gestações de baixo ris-
co, as pacientes não possuíam nenhuma
doença crônica degenerativa.

As etapas das atividades compreen-
deram o incentivo ao parto normal ativo e
humanizado e a atuação do enfermeiro para
a contribuição da redução do trauma
perineal.

O ENFERMEIRO E O PARTO
NORMAL  ATIV O E HUMANIZADO

Prestar uma assistência à mulher du-
rante todo o trabalho de parto, conduzir e
realizar o parto sem distócia e promover os
cuidados no pós-parto imediato eram os
objetivos dos estágios. A instituição em que
decorreu o estágio é referência para partos
de baixo risco e tem como foco as diretri-
zes preconizadas pelo PHPN, a
humanização da assistência, incentivo ao
aleitamento materno na primeira hora de
vida e a presença do acompanhante de es-
colha da paciente durante todo o processo
de parturição no âmbito do SUS.

No primeiro momento que chegavam
à instituição, as gestantes eram acolhidas e
avaliadas pelo enfermeiro por meio da con-
sulta de enfermagem, sendo admitidas aque-
las que estavam em verdadeiro trabalho de
parto (02 a 03 contrações em 10 minutos e
dilatação cervical mínima de 3cm). Após
serem admitidas, eram encaminhadas para
o pré-parto e conduzidas a um trabalho de
parto ativo, com o estímulo da deambulação
e do movimento. Esta primeira etapa forne-
cia subsídios para a elaboração de um pla-
no de cuidados pelo enfermeiro que,
embasado pelo conhecimento técnico e ci-
entífico, estimulava a utilização de outros
recursos para a aceleração desta primeira
fase do trabalho de parto, como banho de
aspersão ou banheira, massagens relaxantes,

bola suíça, música, aromas, também utiliza-
dos como medidas não farmacológicas para
o alívio da dor durante esta fase.

A dor, por ser uma experiência subje-
tiva e individual, era sempre valorizada. Se-
gundo Hotelling (2010), para os profissio-
nais que atendem as mulheres em trabalho
de parto o manejo da dor é bastante impor-
tante para aumentar ou diminuir os senti-
mentos de autoestima da mulher e a sensa-
ção de satisfação geral com o parto, auxili-
ando-as em sua transformação para a ma-
ternidade. Assim, por meio de medidas não
invasivas, a dor era minimizada proporcio-
nando uma recuperação mais rápida e uma
melhor satisfação do atendimento recebido.
Tais medidas fazem parte de um contexto
de valorização do parto fisiológico e natural
que favorece a liberação de endorfinas e
garante o relaxamento e a sensação de alí-
vio (SOUZA et al, 2011). A associação de
duas ou mais dessas medidas eram utiliza-
das em grande parte pelas parturientes du-
rante a vivência nos estágios. Elas apren-
deram a usar as bolas de parto e, sentadas
ou encostadas na bola, podiam se movimen-
tar de várias maneiras a fim de reduzir o
desconforto. A bola suíça é um recurso que
traz vantagens por seu baixo custo finan-
ceiro, pela promoção da posição vertical,
conferindo liberdade à parturiente para ado-
tar outras posições, pelo exercício do ba-
lanço pélvico e por suas características de
objeto lúdico que traz benefícios psicológi-
cos (SILVA et al, 2011).

Ademais, a postura vertical e a movi-
mentação podem facilitar a circulação ma-
terno-fetal e a descida do feto na pelve
materna, melhorar as contrações uterinas e
diminuir o trauma perineal (REZENDE,
2011). Logo, a postura assumida pela paci-
ente tem importância expressiva na
contratilidade uterina, ou seja, manter a par-
turiente em pé está associado a uma maior
intensidade e eficiência das contrações em
sua capacidade de causar dilatação cervical
e, quanto mais efetivas, menor é a duração
do trabalho de parto. Vale ressaltar que o
decúbito dorsal afeta o fluxo sanguíneo com-
prometendo a circulação uteroplacentária.

A enfermagem no parto normal ativo e a redução do trauma perineal
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Por esse motivo, durante o trabalho de par-
to no período do estágio, a paciente adotava
a posição que desejasse e, como estratégia
da assistência, evitava-se a posição supina.

Outro método não farmacológico uti-
lizado era a massagem, realizada na maio-
ria dos casos pelo acompanhante. A assis-
tência contínua do parceiro e o auxílio de
técnicas de controle da respiração apresen-
tavam um grande benefício para as parturi-
entes que se mostravam mais seguras e
confiantes em relação ao parto. A finalida-
de da presença do acompanhante é ofere-
cer apoio emocional reconfortando a mu-
lher por meio do contato físico, palavras de
estímulo e carinho nos momentos mais difí-
ceis evitando, assim, que a mulher sinta-se
solitária, amedrontada e ansiosa (SAITO;
RIESCO, 2008). Pesquisas demonstram que
a presença do acompanhante esteve asso-
ciada com a redução do uso de medicações
para o alivio da dor, com o número de cesa-
rianas e, até mesmo, a redução de casos de
depressão pós-parto (BECK et al, 2009).
Entretanto, limitações na infraestrutura de
grande parte das maternidades brasileiras
para acolher um (a) acompanhante escolhi-
do (a) pela mulher, sem devassar a privaci-
dade de outras, vem dificultando a
implementação desta medida. Há também
resistência por parte das instituições por te-
merem que a presença de acompanhante
atrapalhe a rotina de trabalho já estabelecida.

Em consonância com a literatura atu-
al da assistência à parturiente vigente no
país, as práticas humanizadas durante a ex-
periência dos estágios eram priorizadas a
cada fase do trabalho de parto, valorizando
algumas ações e erradicando outras como
o jejum, práticas invasivas sem critério,
tricotomia, enteroclisma, sondagem vesical,
amniotomia e a indução do parto com
ocitocina. Era realizado o mínimo necessá-
rio de toques vaginais em que a evolução
clínica da parturição ditava a conduta dos
exames e os intervalos entre eles. Os to-
ques frequentes e sem apuro técnico são
traumatizantes para os tecidos maternos,
provocam edema da cérvice e proporcio-

nam maior risco de infecção (ACOG, 2009).
A ruptura artificial da membrana amniótica
era realizada apenas quando havia indica-
ção formal como, por exemplo, para corri-
gir distócias funcionais. Para Rezende
(2011), a amniotomia não deve ser realiza-
da de rotina, uma vez que isoladamente não
apresenta efetividade para acelerar o parto
e, sim, contribui para o aumento da incidên-
cia de cesariana e de cardiotocografia anor-
mal. Por fim, a indução do trabalho de parto
com ocitocina era feita após avaliação
criteriosa de cada caso utilizando-se como
referencial o Índice de Bishop, que avalia
diversas situações como a dilatação, o apa-
gamento, a altura da apresentação e a con-
sistência, e a posição do colo (SANCHES-
RAMOS; DELKE, 2011). Nas situações em
que o trabalho de parto não evoluía para
parto normal, após avaliação, a parturiente
era encaminhada ao Centro Cirúrgico para
realização de parto cesariana.

Assim, medidas simples e de baixo
custo como deambulação, banho, oferta de
líquidos, apoio emocional e segurança con-
tribuem para uma prática assistencial ade-
quada e humanizada podendo ser
reproduzida em qualquer instituição. Garantir
o bem- estar materno e fetal, além de uma
experiência significativa para a mulher, faz-
se indispensável para a prática da enferma-
gem. O enfermeiro deve descrever e dis-
cutir as várias opções de assistência com a
cliente para que esta possa decidir sobre o
tipo que lhe seja mais apropriado, tornando-
se sujeito ativo durante todo o processo de
trabalho de parto. Durante a vivência dos
estágios, eram incentivados os recursos dis-
poníveis, bem como seus benefícios, para o
alívio e controle da dor de maneira natural.
O trabalho de parto para essas mulheres era
menos doloroso, mais seguro e repercutia
em uma experiência positiva para um nas-
cimento sem grandes traumas, além de uma
redução fisiológica do tempo de duração de
cada fase.

Infelizmente, a humanização da assis-
tência ao nascimento como é preconizada
pelo MS não condiz com a realidade evi-
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denciada em várias instituições hospitalares
no país, seja pela carência de recursos hu-
manos, ausência de fiscalização e auditoria
da garantia dos direitos previstos em lei, ro-
tinas institucionais, ambiente físico inadequa-
do, dificuldades financeiras, entre outros. O
que se observa é uma dificuldade para a
mudança nas práticas assistenciais do en-
fermeiro nas perspectivas de prestação de
um atendimento humanizado e de qualidade
para a mãe, o recém-nascido e para a famí-
lia, resultando em uma assistência não
humanizada (SOUZA; SILVA; MELLO,
2012; BECK et al, 2009).

REDUZINDO O TRAUMA
PERINEAL

Como protocolo da instituição, a par-
turiente era encaminhada para a sala de
parto quando completava os 10 cm de dila-
tação. A paciente poderia escolher se que-
ria ter o parto na água, de cócoras, em qua-
tro apoios ou em outra posição que desejas-
se. Preferencialmente, elas optavam pela
posição semissentada, proporcionada pela
própria mesa ginecológica, o que facilitava
o período expulsivo e a proteção do períneo.
A influência das mudanças de posição ma-
terna no parto vem sendo um tópico de in-
teresse há muitas décadas em pesquisas.
Um estudo com 20 ensaios clínicos sobre
as posições no segundo período do parto em
Cuiabá-MT confirmou que na posição ver-
tical ou lateral havia uma diminuição da sen-
sação dolorosa intensa durante o período
expulsivo e menor índice de laceração quan-
do comparada com a supina ou litotomia.
Em outro estudo, a posição vertical e a late-
ral estiveram associadas à redução do tem-
po de expulsão fetal, redução do
sangramento, menos chance de episiotomia
e menor período de dor (GUPTA;
HOFMEYR; SMYTH, 2008).

Além da posição semi-verticalizada
para a prevenção do trauma perineal du-
rante a passagem do feto, eram emprega-
das medidas como a eliminação do puxo
prolongado, a restrição do uso de infusão
endovenosa de ocitocina e o emprego de

técnicas para a proteção do períneo, uma
vez que a passagem do feto pelo anel
vulvoperineal pode lesionar a integridade do
assoalho pélvico com laceração e frouxidão.
Era exercida uma leve pressão com a mão
dominante na região perineal enquanto que
a outra protegia a sínfise púbica da mulher
(Manobra de Ritgen).

 Entre todos os partos conduzidos pelo
grupo durante a vivência do estágio, houve
uma baixa incidência de laceração perineal
de terceiro e/ou quarto graus, uma vez que
se respeitava esse tempo naturalmente e em
apenas 15 deles foi realizada a episiotomia.
Conforme as diretrizes estabelecidas pelo
PHPN, a episiotomia era realizada diante
de situações de sofrimento fetal, necessi-
dade do uso de fórceps, fetos grandes e
período expulsivo prolongado (BRASIL,
2002). A técnica empregada era a mediana
lateral direita por apresentar menor risco de
extensão para o reto e esfíncter anal. Para
Santos e colaboradores (2008), o uso seleti-
vo da episiotomia (que em geral não ultra-
passa 30% dos partos) tem se mostrado mais
benéfico para as mulheres do que o uso ro-
tineiro, este último sendo classificado entre
as práticas claramente prejudiciais ou inefi-
cazes e que devem ser eliminadas.

Para o desprendimento dos ombros,
era tracionada a apresentação para baixo
com objetivo de liberar o ombro anterior e
depois para cima, auxiliando a saída do pos-
terior. Neste momento era indicada a
profilaxia da hemorragia puerperal por meio
da administração de 10U de ocitocina
intramuscular. Logo após o nascimento, era
estimulada a amamentação antes da primei-
ra hora de vida e o contato pele a pele entre
a mãe e o bebê. Para o MS, estimular a
amamentação no primeiro minuto, dentre as
suas inúmeras vantagens, garante a preven-
ção de complicações hemorrágicas e o re-
torno uterino ao tamanho normal (BRASIL,
2011). Se fosse da vontade do pai/acompa-
nhante, este poderia realizar o
clampeamento do cordão umbilical.

A condução do terceiro período do tra-
balho de parto (delivramento) compreendia
o manejo ativo das massagens uterinas e a
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tração controlada do cordão umbilical. A
revisão da placenta era realizada para veri-
ficar a sua integridade, analisando a presen-
ça das membranas ovulares, a fim de se
verificar se houve a expulsão completa do
cório e âmnio. Por fim, avaliava-se a pre-
sença de duas artérias e uma veia no cor-
dão umbilical aproveitando para coletar
amostra de sangue para tipagem sanguínea
do recém-nascido. A amamentação ocorria
na primeira hora de pós- parto e, após este
período, a mulher era encaminhada ao alo-
jamento conjunto.

Foi possível observar um baixo grau
de intervencionismo durante a execução do
parto normal indicando que a prática obsté-
trica na instituição está em acordo com as
recomendações internacionais fundamenta-
das em evidências científicas. O curso clí-
nico do trabalho de parto e o parto ocorriam
de maneira natural. Paradoxalmente ao
crescimento e à implementação de políticas
governamentais no âmbito da saúde
reprodutiva da mulher em nosso país, ainda
convivemos com regiões desprovidas de
programas e de profissionais habilitados, bem
como poucos que incorporam na prática as
diretrizes estabelecidas (ERDMANN,
2009).

CONCLUSÃO

Este estudo oportunizou uma leitura
sobre a importância do papel do enfermeiro
na assistência prestada à mulher durante o
trabalho de parto tornando- a sujeito ativo
do processo da parturição. Além disso, essa
experiência contribui para suscitar reflexões
sobre a humanização do cuidado na
parturição e a necessidade de se ter uma
discussão mais ampla sobre o reconheci-
mento da enfermagem, sobretudo a enfer-
magem obstétrica, nesse tipo de assistên-
cia, com o propósito de transformar o parto
numa experiência única e inigualável para
quem o vive. A importância do suporte
afetivo à mulher durante o trabalho de par-
to e o parto tem sido crescentemente
enfatizada, seja para romper com a solidão

imposta a ela por rotinas institucionais tra-
dicionalmente estabelecidas, seja por propi-
ciar resultados obstétricos e neonatais mais
favoráveis.

Um enfoque maior na assistência à
parturiente por meio de medidas de baixo
custo e baixa densidade tecnológica e alter-
nativa para o alívio e controle da dor resul-
tou em baixo grau de intervenções, baixa
indicação de cesárias e menor proporção
de partos com episiotomia e/ou lacerações,
ficando evidente que, apesar de todo o avan-
ço tecnológico, a enfermagem obstétrica é
indispensável para executar o cuidado
humanístico e capaz de influenciar a
desmedicalização do parto. Parece ser a
superação de uma prática que veio para
aperfeiçoar os cuidados prestados com qua-
lidade e de maneira humanizada.

Fica a sugestão de que se possa pen-
sar na constituição de casas de parto ou ins-
tituições com esse perfil humanístico durante
a assistência prestada à mulher, a fim de
tornar o parto mais completo, respeitando a
individualidade de cada paciente, seu con-
texto social, psicológico e cultural. Ainda,
sugere-se que o contexto acadêmico
enfoque também essa prática durante a for-
mação generalista do profissional enfermei-
ro, tornando o cenário em questão um cam-
po rico para a dispersão do conhecimento.
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CARACTERIZAÇÃO DE USUÁRIOS HIPER TENSOS E DIABÉTICOS
CADASTRADOS NO HIPERDIA  EM UMA  ESTRATÉGIA

DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Sabryna da Silva Ibaldo1, Andressa da Silveira2, Carla Tatiane Soares de Oliveira1, Juliane Ceolin
Predebon Argemi3, Glaucia Dias dos Santos4

RESUMO: A hipertensão arterial sistêmica é considerada a doença cardiovascular mais frequente,
além de ser o principal fator de risco para o acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio.
Já o diabetes mellitus, outra importante enfermidade crônica, vem aumentando significativamente os
índices de morbimortalidade em nível nacional. Esta pesquisa tem por objetivo caracterizar os usuá-
rios hipertensos e/ou diabéticos em tratamento vinculados ao HIPERDIA em uma unidade básica de
saúde. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa desenvolvido
nos prontuários de pacientes hipertensos e/ou diabéticos de uma unidade básica de saúde, do
município de Uruguaiana/RS. Obteve-se 246 prontuários, destes, 127 corresponderam a pacientes
hipertensos e 119 a pacientes hipertensos e diabéticos. Os principais resultados do estudo mostra-
ram a prevalência do sexo masculino, na faixa etária entre 41 a 50 anos, que utilizam mais de um
medicamento. Com base na caracterização dos usuários cadastrados no Programa HIPERDIA, cons-
tatou-se a carência de informações nos prontuários. Sugere-se que as unidades de saúde, junto com
a equipe multiprofissional, façam um preenchimento completo dos prontuários para que se possa
conhecer seus usuários para assim elaborar estratégias para maior adesão ao tratamento.

PALAVRAS-CHAVE:  Enfermagem; Assistência à Saúde; Hipertensão Arterial; Diabetes Mellitus;
Doenças Crônicas.

USERS HYPERTENSIVE CHARACTERIZA TION AND REGISTERED
IN DIABETIC HIPERDIA  IN A FAMIL Y HEALTH STRATEGY

ABSTRACT: Hypertension is considered the most frequent cardiovascular disease, and is the main
risk factor for stroke and acute myocardial infarction. Have diabetes mellitus, other major chronic
disease, has been significantly increasing the morbidity and mortality rates nationwide. The research
aims to characterize the hypertensive and / or diabetic users in treatment linked to HIPERDIA in a basic
health unit. This is a descriptive, retrospective study with a quantitative approach developed in the
medical records of patients with hypertension and / or diabetes in a primary care unit in the municipality
of Uruguaiana / RS. There was obtained 246 records, of these, 127 corresponded to hypertensive
patients and 119 in hypertensive and diabetic patients. The main results of the study showed the
prevalence of males, aged 41 to 50 years, using more than one drug. Based on the characterization of
registered users in HIPERDIA Program found to lack of information from medical records. It is suggested
that health facilities along with the multidisciplinary team make a complete filling of the records so you
can know your users so as to develop strategies to better adherence to treatment.

KEYWORDS:  Nursing; Health Care; Arterial Hypertension; Diabetes mellitus; Chronic Diseases.
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INTRODUÇÃO

A transição epidemiológica tem tido
algumas mudanças no seu perfil como a
substituição de doenças transmissíveis por
doenças não-transmissíveis e causas exter-
nas. Essas mudanças não ocorrem sozinhas,
mas sim em conjunto com as transforma-
ções demográficas, sociais e econômicas.
A transição epidemiológica está diretamen-
te ligada à transição demográfica e com a
frequência do aparecimento de doenças
não-transmissíveis (SCHRAMM et al,
2004).

Tais fatores propõem uma reorgani-
zação nos serviços de saúde para que con-
sigam atender às necessidades do predomí-
nio de doenças crônico-degenerativas que
exigem assistência de longa duração, com
ênfase nos fatores de risco. Dentre as do-
enças crônicas, as cardiovasculares são as
que mais afetam a população, sendo a mais
prevalente a Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS) (MARIN et al, 2012). A hiperten-
são arterial é uma doença de etiologia
multifatorial, associada a alterações do me-
tabolismo, hormonais e fenômenos tróficos.
Caracterizada pela elevação da pressão ar-
terial, é vista como um dos principais fato-
res de risco cardio e cerebrovascular, e tam-
bém de complicações renais (MIRANZI et
al, 2008; MOREIRA et al, 2013).

O Diabetes Mellitus (DM), outra im-
portante enfermidade crônica, vem aumen-
tando significativamente os índices de
morbimortalidade em nível nacional. É de
extrema importância conhecer essa corre-
lação entre as patologias para que o trata-
mento seja correto, uma vez que as duas
doenças têm efeitos sistêmicos e uma con-
tribui para o aparecimento da outra. O DM
apresenta-se como um distúrbio metabólico
caracterizado pelo aumento no nível de
glicemia, podendo ser associado a outros
distúrbios, afetando vários órgãos como
olhos, rins, cérebro, coração e vasos san-
guíneos. Esta condição pode se originar de
algumas formas como defeitos na secreção
de insulina que resulta da destruição das
células beta do pâncreas (BRASIL, 2006).

Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), é importante reconhecer o
caráter epidêmico das doenças crônicas não
transmissíveis e que ações imediatas são
importantes para combatê-las o mais rápi-
do possível, uma vez que elas são as princi-
pais causadoras de mortes no mundo
(FREITAS, GARCIA, 2012).

A HAS e o DM apresentam vários
aspectos em comum como etiopatogenia,
fatores de risco como obesidade e
sedentarismo, cronicidade, que requer um
tratamento contínuo e controle rigoroso. As
complicações podem ser evitadas se hou-
ver um tratamento adequado, contudo, as
patologias podem ser assintomáticas, com
difícil adesão ao tratamento. Dessa forma,
necessitam de acompanhamento por uma
equipe multidisciplinar com abordagem mais
rigorosa da atenção básica (BRASIL, 2001).

A hipertensão arterial e o Diabetes
mellitus são as mais comuns e para se ter
um controle e tratar essas doenças é preci-
so que o usuário mude o modo como vive, e
tenha uma dieta mais saudável. Mas, é pre-
ciso haver uma orientação adequada quan-
to às intervenções necessárias para o trata-
mento e o usuário deve reconhecer que po-
dem ocorrer complicações graves destas
patologias (MIRANZI et al, 2008). Devido
ao elevado aumento das Doenças Crônicas
Não transmissíveis (DCNT), a Organização
Mundial da Saúde (OMS), em 2013, apro-
vou um plano de ação para a prevenção e
controle das DCNT com ênfase no contro-
le das doenças do aparelho circulatório, das
neoplasias, das doenças respiratórias, crô-
nicas e diabetes, bem como para prevenir
os fatores de risco como tabaco, dieta não
saudável, falta de atividade física e álcool.
Tendo esse plano como objetivo reduzir a
taxa de mortalidade em consequência das
DCNT (ALVES; MORAIS; NETO; 2015).

Entre os sistemas elaborados pelo
Ministério da Saúde, existe o Sistema de
Cadastramento e Acompanhamento de
Hipertensos e Diabéticos (SisHiperdia), que
foi criado em 2012 e permite cadastrar e
acompanhar os usuários com HAS e/ou
DM, e possui o propósito de gerar informa-
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ções para os trabalhadores e gestores de
saúde, para aquisição, dispensação e distri-
buição de medicamentos a todos os usuári-
os cadastrados (CONTIERO et al, 2009;
MALFATTI; ASSUNÇÃO, 2011).

O HIPERDIA possibilita gerar infor-
mações para adquirir, dispensar e distribuir
medicamentos para os usuários cadastra-
dos (MALFATTI; ASSUNÇÃO, 2011). O
sistema envia as informações dos usuários
para o Cartão Nacional de Saúde, podendo
identificá-los de forma única no SUS. Os
benefícios se dão pela orientação aos
gestores para criação de novas estratégias
e por permitir conhecer a epidemiologia do
DM e HAS (DATASUS, 2011).

Ademais, é preciso avaliar a qualida-
de das informações em saúde nos Sistemas
de Informação em Saúde (SIS), instrumen-
tos importantes para o diagnóstico, pois ca-
racterizam populações em risco e possibili-
tam planejar estratégias terapêuticas de
acordo com as necessidades de cada grupo
populacional (ZILLMER et al, 2010).

O levantamento de dados é impres-
cindível porque torna possível identificar as
falhas existentes nos cadastros dos usuári-
os e permite que sejam elaboradas outras
estratégias para tornar o atendimento e a
orientação adequados. Contudo, o grande
desafio de um Sistema de Informações em
Saúde começa por reconhecer a importân-
cia da informação coletada e a  possibilida-
de de acessar os dados com facilidade, in-
tegrar dados com diversas fontes, garantir
a comparabilidade dos dados e a completude
das informações (LIMA et al, 2011).

Frente ao exposto, este estudo tem por
objetivo caracterizar os usuários hipertensos
e/ou diabéticos em tratamento vinculados ao
HIPERDIA em uma unidade básica de saú-
de do município de Uruguaiana/RS.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, re-
trospectivo, com abordagem quantitativa. O

estudo corresponde ao recorte do Projeto
de pesquisa intitulado “Acompanhamento de
pacientes Hipertensos e Diabéticos usuári-
os da atenção básica de Uruguaiana-RS”,
com aprovação no comitê de ética e pes-
quisa da Universidade Federal do Pampa,
com número de registro 457.092.

O estudo foi desenvolvido em  prontu-
ários de usuários vinculados a uma Unida-
de Básica de Saúde (UBS) de referência
para usuários cadastrados no HIPERDIA,
no espaço temporal de 2005 a 2014. A es-
colha do cenário deve-se ao fato deste ser
referência no atendimento a hipertensos e
diabéticos no município.

A pesquisa foi composta por duas eta-
pas: na primeira etapa foi utilizado um for-
mulário previamente testado para caracte-
rizar o perfil clínico dos usuários do
HIPERDIA, com busca e levantamento de
dados no arquivo da UBS. Na segunda eta-
pa foi realizada uma busca ativa nos pron-
tuários onde se verificou os seguintes tópi-
cos: gênero, idade, tipo de doença acometi-
da (hipertensão, diabetes tipo I, diabetes tipo
II, associação das doenças), fármaco utili-
zado, posologia, o ano do cadastro e último
acompanhamento na UBS.

Para a inclusão dos dados foi utilizado
o software Microsoft Excel 2007, posteri-
ormente realizou-se a análise dos dados.

RESULTADOS

Em relação ao número de cadastros
realizados na UBS supracitada, tem-se: 2005
(01), 2007 (30), 2008 (05), 2009 (22), 2010
(35), 2011 (43), 2012 (31), 2013 (58), 2014
(22), totalizando 247 cadastros. Quanto ao
gênero, 167 (67,47%) pertencem ao gênero
feminino e 80 (32,52%) ao gênero masculi-
no.

A Tabela 1 apresenta a faixa etária
dos usuários com hipertensão e diabetes
cadastrados no HIPERDIA da UBS, cená-
rio deste estudo em Uruguaiana/RS.
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Tabela 1: Faixa etária dos usuários com
hipertensão arterial sistêmica e diabetes

mellitus de Uruguaiana/RS

A partir da faixa etária foi possível
estabelecer a fase cronológica dos partici-
pantes do estudo, de acordo com a Tabela
2.

Tabela 2: Fase cronológica dos usuários
cadastrados no HIPERDIA de Uruguaiana/RS

Dos prontuários analisados, 27
(10,97%) não descreveram o fármaco utili-
zado e 14 (5,69%) não indicaram a posologia
do medicamento. Os dados deste estudo
possibilitaram identificar as classes de me-
dicamentos que os usuários da UBS
supracitada fazem uso, o que pode ser visto
na Tabela 3.

Tabela 3: Classe de medicamentos utilizados
pelos usuários hipertensos e diabéticos de

Uruguaiana/RS

O estudo possibilitou caracterizar os
participantes em relação aos medicamen-
tos utilizados, conforme a Tabela 4.

Tabela 4: Porcentagem de medicamentos
utilizados pelos usuários hipertensos cadas-

trados no HIPERDIA de Uruguaiana/RS

Ao analisar a consistência e a coerên-
cia das informações contidas nos prontuári-
os, constatou-se a falta de anotações con-
cisas. Estas evidências denotam que as ano-
tações estão incompletas, o que dificulta a
caracterização dos participantes. Outro as-
pecto relevante é que a objetividade das
anotações da equipe multidisciplinar em re-
lação ao usuário pode não ser suficiente para
sustentar o quadro de saúde, prejudicando
práticas de prevenção e promoção da saú-
de, contribuindo para a morbimortalidade
dessa população.

DISCUSSÃO

Constatou-se que o diabetes e a hi-
pertensão foram mais frequentes a partir dos
50 anos de idade. Este aumento está relaci-
onado com a presença de doenças crôni-
cas, principalmente cardiovasculares, que
atualmente estão cada vez mais presentes
entre as morbidades da população em ge-
ral, que possui uma expectativa de vida maior
(MARIN et al, 2012; SILVA et al, 2006).

Ressalta-se, ainda, que em pacientes
diabéticos a hipertensão é duas vezes mais
frequente que na população em geral, o que
ocorre devido à maior incidência que estas
pessoas têm de doença coronariana, doen-
ça arterial periférica e doença vascular ce-
rebral. O diabetes é a sexta causa mais co-
mum de internações hospitalares e, devido
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às complicações, eleva ainda mais os cus-
tos do tratamento (FRAGA et al, 2012;
BRASIL, 2006; SILVA et al, 2006).

Em relação ao gênero, ressalta-se a
elevada prevalência de doenças metabóli-
cas em mulheres. Já as doenças
cardiovasculares acometem mais os ho-
mens, sendo um dos principais motivos de
óbito. Em contrapartida, identifica-se que
são as mulheres que mais buscam o serviço
de saúde. Tal fato justifica-se porque elas
são consideradas mais frágeis e vulneráveis
que os homens, e pelo fato do sexo femini-
no ser mais flexível a mudanças do que o
sexo masculino (GOMES; NASCIMEN-
TO; ARAÚJO, 2007; MORAIS; NETO,
2015; SAMPAIO, 2015).

A hipertensão arterial representa 60%
da morbimortalidade do Brasil, elevando o
custo médico-social principalmente pelas
complicações que desencadeia. Para que o
paciente aceite o tratamento é preciso que
ele entenda a necessidade de aderir de for-
ma terapêutica e que, a partir disso, mude o
seu estilo de vida (CONTIERO et al, 2009).

As doenças cardiovasculares são as
principais causas de mortalidade em pesso-
as com diabetes (FREITAS; GARCIA,
2012). Apresenta-se também como um pro-
blema de saúde pública nacional e no mun-
do, transformando-se numa epidemia; sen-
do esta doença inter-relacionada a outras
doenças que comprometem a saúde do in-
divíduo, causando elevados custos para o
controle de suas complicações (SILVA et
al, 2006).

O controle da glicemia e da pressão
arterial é eficaz no domínio do diabetes e da
hipertensão, sendo ainda muito importante
o uso adequado do tratamento
medicamentoso e mudanças no estilo de
vida. A não adesão ao tratamento
medicamentoso representa um problema de
contexto mundial pela diminuição dos efei-
tos terapêuticos, em especial de doenças
crônicas, acarretando um aumento nos cus-
tos para sistemas de saúde
(MAGNABOSCO et al, 2015). O
autocuidado dos pacientes diabéticos torna-

se mais desafiador que das outras DCNT
pelo fato de ser necessária uma
monitorização da glicose no sangue, uso
adequado dos medicamentos, mudança nos
hábitos alimentares e atividade física
(SAMPAIO, 2015).

A objetividade das anotações da equi-
pe multidisciplinar sobre o estado de saúde
do usuário é outro aspecto relevante, pois
informações insuficientes podem prejudicar
as práticas de prevenção e promoção da
saúde do usuário; não sustentando suas ne-
cessidades de saúde e contribuindo para um
prognóstico negativo. A ampliação de da-
dos cadastrais traria melhor conhecimento
da situação inicial dos usuários e apontaria
para outras possíveis complicações de saú-
de (MOREIRA; GOMES; SANTOS,
2010).

O diagnóstico precoce da doença e o
estabelecimento do vínculo entre os usuári-
os e a UBS, concomitante ao preenchimen-
to correto das informações referentes ao
usuário, são elementos imprescindíveis para
amenizar e controlar os agravos à saúde
decorrentes da falta ou ausência de trata-
mentos adequados. Assim, o acompanha-
mento e o controle da hipertensão e do dia-
betes representam estratégias para preven-
ção de patologias secundárias, bem como o
aparecimento de complicações clínicas, do-
enças cardiovasculares, internações hospi-
talares e, até mesmo, o óbito (MALFATTI;
ASSUNÇÃO, 2011).

CONCLUSÃO

Os índices de usuários cadastrados
aumentaram com o passar dos anos, tal fato
pode estar atrelado à referência que esse
serviço de saúde representa para a popula-
ção. Contudo, essa procura também refle-
tiu na qualidade, coerência e consistência
das informações dos prontuários. As anota-
ções cruzadas ou excessivamente objetivas
prejudicam na caracterização dessa popu-
lação.

A procura pelo atendimento no servi-
ço de saúde aumenta com proximidade da
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terceira idade, assim como a utilização do
serviço pelo gênero feminino. O uso de
medicamentos pelos usuários do
HIPERDIA demonstra a dependência con-
tínua destes fármacos, muitas vezes asso-
ciados para minimizar os agravos e contro-
lar a hipertensão e o diabetes.

Sugere-se que a UBS, junto com a
equipe multidisciplinar, adote um sistema de
preenchimento dos prontuários completo,
que possibilite ao profissional da saúde co-
nhecer os usuários do HIPERDIA, e a par-
tir disso elaborar estratégias para a adesão
ao tratamento. O preenchimento adequado
do prontuário contribui para o gerenciamento
da unidade, controle, dispensação e distri-
buição de medicamentos, além da atualiza-
ção dos dados referentes aos usuários.

RESPONSABILIDADES
INDIVIDUAIS

Os autores trabalharam juntos em to-
das as etapas de produção do artigo.

REFERÊNCIAS

ALVES, C.G; MORAIS NETO, O.L.
Tendência da mortalidade prematura por
doenças crônicas não transmissíveis nas
unidades federadas brasileiras. Revista
Ciência & Saúde Coletiva, v.20, n.3,
p.641-654, 2015. Disponível em: <http://
www.scielosp.org/pdf/csc/v20n3/pt_1413-
8123-csc-20-03-00641.pdf> Acesso em:
28 abr. 2015.

ARRUDA, G.O. et al. Associação entre
auto percepção de saúde e características
sócio demográficas com doenças
cardiovasculares em indivíduos adultos.
Revista da Escola de Enfermagem da
USP, v.49, n.1, p.61-68, 2015. Disponível
em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/
v49n1/pt_0080-6234-reeusp-49-01-
0061.pdf> Acesso em: 28 abr. 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno
de Atenção Básica – Hipertensão

arterial sistêmica. 2001. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/cd05_06.pdf> Acesso em: 08
nov. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno
de Atenção Básica: Diabetes
Mellitus. 2006. Disponível em: <http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
diabetes_mellitus.PDF> Acesso em: 08
nov. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno
de Atenção Básica: Hipertensão
Arterial Sistêmica. 2006. Disponível em:
<http://www.prosaude.org/publicacoes/
diversos/cad_AB_hipertensao.pdf>
Acesso em: 08 nov. 2013.

CONTIERO, A.P. et al. Idoso com
hipertensão arterial: dificuldades de
acompanhamento na Estratégia Saúde da
Família. Revista Gaúcha de Enferma-
gem, v.30, n.1, p.62-70, 2009. Disponível
em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/
RevistaGauchadeEnfermagem/article/
view/4227/6564> Acesso em: 08 nov.
2013.

FRAGA, P.L. et al. A interface entre o
Diabetes Mellitus tipo II e a Hipertensão
Arterial Sistêmica: aspecto bioquímico.
Cadernos UniFOA, n.20, 2012. Disponí-
vel em: <http://web.unifoa.edu.br/cader-
nos/edicao/20/95-103.pdf> Acesso em: 08
nov. 2013.

FREITAS, L.R.S; GARCIA, L.P. Evolu-
ção da prevalência do diabetes e deste
associado à hipertensão arterial no Brasil:
análise da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios, 1998, 2003 e 2008.
Epidemiologia e Serviços de
Saúde, v.21, n.1, p.7-19, 2012. Disponível
em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/
scielo.php?pid=S1679-
49742012000100002&script=sci_arttext>
Acesso em: 28. Abr. 2015.

Caracterização de usuários hipertensos e diabéticos cadastrados no hiperdia em uma estratégia de saúde da família



v.5, n.1/ 2015 23

Cadernos de
Ciência e Saúde

GOMES, R; NASCIMENTO, E.F;
ARAÚJO, F.C de. Por que os homens
buscam menos os serviços de saúde do
que as mulheres? As explicações de
homens com baixa escolaridade e homens
com ensino superior. Caderno de Saúde
Pública, v.23 n.3, p.565-574, 2007. Dispo-
nível em: <http://www.scielosp.org/pdf/
csp/v23n3/15.pdf> Acesso 08 nov. 2013.

JARDIM, A.D.I; LEAL, A.M.O. Quali-
dade da informação sobre diabéticos e
hipertensos registrada no Sistema
HIPERDIA em São Carlos-SP, 2002-
2005. Revista de Saúde Coletiva, v.19,
n.2, p.405-417, 2009. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/physis/v19n2/
v19n2a09.pdf> Acesso em: 08 nov. 2013.

LIMA, L.M. et al. Perfil dos usuários do
Hiperdia de três unidades básicas de
saúde do sul do Brasil. Revista Gaúcha
de Enfermagem, v.32, n.2, p. 323-329,
2011. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/rgenf/v32n2/
a16v32n2.pdf> Acesso em: 08 nov. 2013.

MAGNABOSCO, P. et al. Análise
comparativa da não adesão ao tratamento
medicamentoso da hipertensão arterial
sistêmica em população urbana e
rural. Revista Latino-Americana de
Enfermagem, v.23, n.1, p. 20-27, 2015.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
rlae/v23n1/pt_0104-1169-rlae-23-01-
00020.pdf> Acesso em: 28 abr. 2015.

MALFATTI, C.R.M; ASSUNCAO, A.N.
Hipertensão arterial e diabetes na Estraté-
gia de Saúde da Família: uma análise da
frequência de acompanhamento pelas
equipes de Saúde da Família. Ciência &
Saúde Coletiva, v.16, supl.1, p.1383-
1388, 2011. Disponível em: http://
www.scielo.br/pdf/csc/v16s1/
a73v16s1.pdf> Acesso em: 08 nov. 2013.

MARIN, M.J.S. et al. Percepção de
Idosos Hipertensos Sobre Suas Necessi-

dades de Saúde. Revista Escola de
Enfermagem da USP, v.46, n.1, p.103-
110, 2012. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n1/
v46n1a14.pdf> Acesso em: 08 nov. 2013.

MARUITI, A.M.P. et al. A importância do
SIS-Hiperdia como ferramenta de busca
ativa para prevenção de doenças
cardiovasculares. Portal de Periódicos
UEM 2013. Disponível em: <http://
www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/
CiencCuidSaude/article/viewFile/6722/
pdf> Acesso em: 20 nov. 2013.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretária
Executiva. Datasus. HIPERDIA -
Sistema de Cadastramento e Acompa-
nhamento de Hipertensos e Diabéti-
cos. 2011. Disponível em: <http://
www2.datasus.gov.br/DATASUS/
index.php?area=040304> Acesso em: 08
nov. 2013.

MIRANZI, S.S.C. et al. Qualidade de
vida de indivíduos com diabetes mellitus e
hipertensão acompanhados por uma
equipe de saúde da família. Revista
Texto & Contexto Enfermagem, v.17,
n.4, p.672-679, 2008. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n4/
07.pdf> Acesso em: 28 abr. 2015.

MOREIRA, T.M.M; GOMES E.B;
SANTOS J.C. Fatores de risco
cardiovasculares em adultos jovens com
hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus.
Revista Gaúcha de Enfermagem, v.31
n.4, p.662-669, 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S1983-
14472010000400008&script=sci_arttext>
Acesso em: 20 nov. 2013.

SAMPAIO, H.A.C. et al. Letramento em
saúde de diabéticos tipo 2: fatores associ-
ados e controle glicêmico. Ciência &
Saúde Coletiva, v.20, n.3, p.865-874,
2015. Disponível em: <http://

Caracterização de usuários hipertensos e diabéticos cadastrados no hiperdia em uma estratégia de saúde da família



v.5, n.1/ 201524

Cadernos de
Ciência e Saúde

www.scielosp.org/pdf/csc/v20n3/1413-
8123-csc-20-03-00865.pdf> Acesso em:
28 abr. 2015.

SILVA, T.R. et al. Controle de diabetes
Mellitus e hipertensão arterial com grupos
de intervenção educacional e terapêutica em
seguimento ambulatorial de uma Unidade
Básica de Saúde. Saúde e Sociedade, v.15,
n.3, p.180-189, 2006. Disponível em: <http://

www.scielo.br/pdf/sausoc/v15n3/15.pdf>
Acesso em: 20 nov. 2013.

ZILLMER, J.G.V. et al. Avaliação da
completude das informações do hiperdia
em uma Unidade Básica do Sul do Brasil.
Revista Gaúcha de Enfermagem, v.31,
n.2, p.240-246, 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v31n2/
06.pdf> Acesso em: 08 nov. 2013.

Caracterização de usuários hipertensos e diabéticos cadastrados no hiperdia em uma estratégia de saúde da família



v.5, n.1/ 2015 25

Cadernos de
Ciência e Saúde

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, EDUCAÇÃO CONTINUADA E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: CONCEIT OS E APLICAÇÃO NOS DIFERENTES

ÂMBITOS DE SAÚDE

Marli Terezinha Oliveira Vannuchi1, Tatiane Angélica Phelipini Borges2, Franciely Midori Bueno de
Freitas3, Rafaela de Oliveira Vannuchi4

RESUMO: Trata-se de uma reflexão teórica que tem por objetivo analisar os conceitos-chave relati-
vos à Educação Permanente em Saúde, Educação Continuada e Educação em Saúde e fazer um
comparativo com ações realizadas na atenção básica, e na área hospitalar. Embora apresente diferen-
ças, é frequente na prática dos serviços de saúde a implementação das diversas formas de maneira
indistinta da educação. Assim, procurou-se fazer uma articulação reflexiva dos preceitos dos vários
modelos de concepção dos processos educacionais na tentativa de sanar dúvidas em relação aos
conceitos. Tal articulação apresenta uma concepção educativa em prol da conscientização dos
sujeitos trabalhadores sobre as distintas contribuições pessoais, sociais, relacionais e institucionais
que podem advir das diferentes formas de perceber e exercer a educação na área da saúde, e no
trabalho em saúde. Assim, julga-se pertinente que os profissionais da área da saúde, em especial os
enfermeiros, compreendam de forma correta e coerente os conceitos acerca da Educação Permanente
em Saúde, Educação Continuada e Educação em Saúde, visto que esta compreensão subsidiará o
planejamento de suas ações educativas em saúde de forma eficaz, no intuito de resultar no impacto
necessário, tanto para melhoria da qualidade da assistência quanto para preservar e melhorar a
qualidade de vida da população.

DESCRITORES: Centros de Saúde~ Hospitais Públicos~ Educação Permanente~ Educação Conti-
nuada~ Educação em Saúde.

CONTINUOUS EDUCATION IN HEAL TH, EDUCATION AND CONTINUING
HEAL TH EDUCATION: CONCEPTS AND IMPLEMENT ATION IN

DIFFERENT  AREAS OF HEALTH

ABSTRACT: This is a theoretical reflection that aims to examine the key concepts relating to
Continuing Education in Health, Continuing Education and Health Education and make a comparison
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INTRODUÇÃO

A educação em todos os campos de
atuação profissional ocupa espaço privile-
giado, pois a rapidez com que as mudanças
se configuram através do fenômeno da
globalização exige contínua atualização dos
saberes, consequentemente, possibilita au-
mentar de forma gradativa o nível de parti-
cipação dos sujeitos nas sociedades moder-
nas em busca do aperfeiçoamento do co-
nhecimento.

Assim, a educação dos trabalhadores
da área da saúde requer empenho e apri-
moramento dos métodos educativos para
que alcancem com eficácia a equipe
multiprofissional. De modo que se possibili-
tem estratégias de educação que encora-
jem estes profissionais a buscarem o apri-
moramento do conhecimento e transforma-
ções de suas práticas assistenciais no intui-
to de promover o desenvolvimento dos pro-
cessos de trabalho (SARDINHA PEIXO-
TO et al, 2013).

A busca pelo processo educativo que
acompanhe o desenvolvimento tecnológico
e a evolução do conhecimento deve primar
e transcender o aperfeiçoamento técnico,
indo além da análise de problemas pontuais
do processo de trabalho, garantindo assis-
tência de qualidade à população (GUIMA-
RÃES~ MARTIN~ RABELO, 2010~ CA-
VALCANTE et al, 2013).

Neste contexto, a enfermagem cons-
titui uma profissão da saúde que se baseia
na ciência que estuda o cuidado humano nos
diversos âmbitos em que está inserido e que
se materializa no planejamento das ações,
cuidados prestados e práticas educativas
para os pacientes e seus familiares. Além
disso, a equipe de enfermagem necessita
apropriar-se de novos conhecimentos no
intuito de qualificar seu trabalho através de
cursos, capacitações e atualizações sobre
as principais necessidades vivenciadas no
cotidiano de trabalho (PIRES, 2009~ CU-
NHA; MAURO, 2010).

Ao discutir educação em enfermagem
em seus diversos âmbitos, é importante de-
finir os conceitos acerca das principais for-

mas de educação utilizados nos processos
de trabalho, a saber: Educação Permanen-
te em Saúde, Educação Continuada e Edu-
cação em Saúde. A compreensão destes
diferentes termos é o primeiro passo para
propor ações educativas eficazes para o tra-
balho em equipe.

Assim, o objetivo deste artigo foi re-
fletir sobre os conceitos-chave relativos à
Educação Permanente em Saúde, Educa-
ção Continuada e Educação em Saúde, e
fazer uma comparação com suas aplicações
nas ações realizadas nas áreas da Atenção
Básica e hospitalar. Para tal, procurou-se
fazer uma articulação reflexiva dos precei-
tos dos vários modelos de concepção dos
processos educacionais na tentativa de sa-
nar dúvidas em relação aos conceitos. Essa
articulação apresenta uma concepção
educativa em prol da conscientização dos
sujeitos trabalhadores sobre as distintas con-
tribuições pessoais, sociais, relacionais e
institucionais que podem advir das diferen-
tes formas de perceber e exercer a educa-
ção na área da saúde e no trabalho dos pro-
fissionais de saúde.

CONCEITOS DE EDUCAÇÃO PER-
MANENTE EM SAÚDE, EDUCA-
ÇÃO CONTINUADA E EDUCAÇÃO
EM SAÚDE

A Educação Permanente em Saúde
(EPS) apresenta-se como uma proposta de
ação estratégica capaz de contribuir para a
transformação dos processos formativos,
das práticas pedagógicas, assistenciais e de
saúde. Surgiu na tentativa de aprimorar o
método educacional em saúde, tendo o pro-
cesso de trabalho como seu principal objeto
de transformação, com o intuito de melho-
rar a qualidade dos serviços da equipe de
saúde, visando alcançar equidade no cuida-
do, tornando os sujeitos trabalhadores mais
competentes para o atendimento das neces-
sidades da população, indo ao encontro das
prioridades da gestão setorial e do controle
social em saúde e das instituições formado-
ras (SILVA , et al, 2010~ BRASIL, 2004).

A proposta de EPS na perspectiva de
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transformação ocorre por meio da articula-
ção entre a teoria e a prática realizada pe-
los profissionais. É mediada por políticas
institucionais que amparem estas ações e
parte do pressuposto da aprendizagem no
trabalho executado no cotidiano dos servi-
ços, organizando-se como processo perma-
nente, de natureza participativa e
multiprofissional envolvendo toda a equipe,
de modo a não priorizar ações individuais.

A EPS, hoje no Brasil, já figura com
uma política bem definida (Portaria Nº 198/
GM/MS de 13 de fevereiro de 2004) e a
sua gestão deve ser feita pelos Polos de EPS
que funcionam como dispositivos do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) para a promo-
ção de mudanças e articulações
interinstitucionais necessárias para sua
viabilização (BRASIL, 2004).

Segundo esta Política, a EPS é o con-
ceito pedagógico, no setor da saúde, para
estabelecer relações entre ensino e as ações
e serviços, e entre docência e atenção à
saúde, sendo ampliado, na Reforma Sanitá-
ria Brasileira, para as relações entre for-
mação e gestão setorial, desenvolvimento
institucional e controle social em saúde. A
EPS realiza a agregação entre aprendiza-
do, reflexão crítica sobre o trabalho e
resolutividade da clínica e da promoção da
saúde coletiva (BRASIL, 2004~ BRASIL,
2007).

Desta forma, a EPS constitui-se em
uma das alternativas viáveis de mudança no
espaço de trabalho em razão de cogitar for-
mas diferenciadas de educar e aprender,
através da qual se propõe transcender ao
tecnicismo e às capacitações pontuais, ins-
tigando a participação ativa dos educandos
no processo, assim como o desenvolvimen-
to da capacidade crítica e criadora dos su-
jeitos (SILVA, et al, 2011).

Por conseguinte, o processo educativo
transpassa a atividade do trabalhador, en-
quanto este, de algum modo, ora é educa-
dor, ora é educado, atuando como mola pro-
pulsora para transformações dos
paradigmas destes indivíduos, dado que se
utiliza de conhecimentos específicos ao in-

terferir/contribuir no mundo do trabalho,
transformando a natureza e a sociedade ao
passo que transforma a si próprio, amplian-
do, assim, sua visão de mundo (SILVA, et
al, 2011~ GUIMARÃES~ MARTIN~
RABELO, 2010).

Logo, o processo educativo pode ca-
racterizar-se como um cuidado das institui-
ções de saúde para com os trabalhadores
no processo de trabalho. A educação volta-
da para os profissionais que desenvolvem
atividades de enfermagem nos serviços de
saúde nasceu com o intuito de aperfeiçoa-
mento da prática assistencial para que pro-
movam melhorias nos ambientes de traba-
lho constantemente (CAVALCANTE, et al,
2013~ SILVA, et al, 2010).

Para tanto, a EPS precisa ser um ins-
trumento que venha a despertar nos profis-
sionais de saúde envolvidos a motivação in-
dispensável para a modificação da ativida-
de profissional, tornando-os mais críticos, a
fim de não mais trabalharem apenas cum-
prindo suas atividades de forma mecanicista
(SARDINHA PEIXOTO et al, 2013~ CU-
NHA; MAURO, 2010).

Neste mesmo contexto, a Educação
Continuada (EC) é definida como um con-
junto de atividades educativas para atuali-
zação do indivíduo, no qual é oportunizado o
desenvolvimento do profissional, assim como
sua participação ativa e eficaz no dia a dia
da instituição. É pautada pela concepção de
educação como transmissão de conhecimen-
to e pela valorização da ciência como fonte
do conhecimento, além de ser pontual, frag-
mentada e construída de forma não articu-
lada à gestão e ao controle social (CUNHA;
MAURO, 2010).

A EC possui uma abordagem com
ênfase em cursos e treinamentos construídos
com base no diagnóstico de necessidades
individuais, com enfoque nas categorias pro-
fissionais e no conhecimento técnico-cien-
tífico de cada área. Portanto, a EC tem
como finalidade melhorar o desempenho
profissional a partir da aquisição de conhe-
cimentos, habilidades, atitudes e mudanças
comportamentais, possibilitando o desenvol-
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vimento de competências profissionais para
poder interagir e intervir no contexto em que
estão inseridos, além de auxiliar na
minimização dos problemas advindos da atu-
alização profissional (PEDUZZI et al,
2009~ SARDINHA PEIXOTO et al, 2013,
BEZERRA et al, 2012 ).

Além disso, a EC deve ser um pro-
cesso amplo e abrangente, mesmo que se
proceda de demandas pontuais deve con-
templar, também, discussões sobre as polí-
ticas públicas de saúde que incluam as rela-
ções entre trabalho, educação e saúde, co-
nhecimento e competências técnico-cientí-
fico, ética e política.  Para que se torne efe-
tiva, deve fazer parte do planejamento da
instituição como uma ferramenta estratégi-
ca para o desenvolvimento de pessoas e
sofrer avaliações sistematicamente
(PEDUZZI et al, 2009~ SARDINHA PEI-
XOTO et al, 2013).

Para tanto, as estratégias
implementadas acerca da EC devem con-
tribuir para o aprimoramento e manutenção
da competência do profissional de saúde no
intuito de assegurar uma assistência de qua-
lidade aos pacientes e seus familiares. Ain-
da, devem promover segurança, autonomia
e aumento da autoestima dos profissionais
por meio de ações qualificadas e sistemati-
zadas, fazendo com que estes sintam-se mais
valorizados e motivados para o desempe-
nho das atividades e crescimento pessoal
no trabalho (BEZERRA et al, 2012).

 Mesmo que a EC tenha conceitos di-
ferentes da EPS, as duas visam aprimorar
e atualizar o conhecimento dos profissionais
de saúde para um mesmo fim, que é propor
atividades e ações educativas para melho-
rar a assistência ao paciente e seus familia-
res, e propiciar maior interação na equipe
de saúde, oportunizando a promoção da
aprendizagem e intercâmbio dos conheci-
mentos.

Por outro lado, a Educação em Saúde
(ES), de acordo com a definição do Minis-
tério da Saúde, é um processo educativo de
construção de conhecimentos em saúde que
visa a apropriação de saberes pela popula-

ção, ou seja, são meios adquiridos para pre-
servar e melhorar a sua vida. A ES está re-
lacionada à aprendizagem dos sujeitos em
relação a um conjunto de práticas de sabe-
res com o intuito de aumentar sua autono-
mia para fazer boas escolhas e empoderar
estes sujeitos para cuidados, promoção e
prevenção da sua própria saúde de acordo
com suas necessidades (BRASIL, 2006).

As práticas de ES devem envolver
três seguimentos prioritários: os profissio-
nais de saúde que valorizem a prevenção e
a promoção tanto quanto as práticas curati-
vas, os gestores que apoiem estes profissi-
onais e a população que necessita construir
seus conhecimentos e aumentar sua auto-
nomia nos cuidados, individual ou coletivo,
sendo imprescindível que os saberes e va-
lores do indivíduo sejam levados em consi-
deração para que haja a construção de no-
vos conhecimentos (CERVERA; PARREI-
RA; GOULART, 2011).

Valorizar conhecimentos prévios dos
sujeitos envolvidos nas ações de ES deve
ser primordial, pois, segundo preceitos de
Freire (2007), deve-se capacitar os sujeitos
por meio de seu empoderamento, reflexão
crítica e conscientização para que estes es-
colham os meios para promover, manter e
recuperar a sua própria saúde. As suas es-
colhas devem ser feitas de maneira consci-
ente e não impostas pelos profissionais de
saúde.

Nesse sentido, o profissional deve atu-
ar como facilitador, buscando conhecer a
realidade e o contexto em que o indivíduo
está inserido, humanizando o processo, va-
lorizando as informações trazidas e estimu-
lando sua autonomia e corresponsabilização,
fazendo com que este assuma um papel ati-
vo no processo de mudança de realidade de
acordo com as necessidades individuais e
coletivas, e a partir de escolhas de estraté-
gias mais apropriadas segundo sua própria
ótica (FALKENBERG et al, 2014).

É importante salientar que apesar de
ser um método que compreende o ser hu-
mano baseado na integralidade, não é pos-
sível garantir que a ES seja completamente
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eficiente, considerando que a mudança de
hábitos, atitudes e comportamentos, que são
os resultados esperados, são processos com-
plexos e multifatoriais (SILVA et al, 2010).

Nessa perspectiva, a ES representa um
recurso no qual o conhecimento cientifica-
mente produzido, intermediado pelos profis-
sionais de saúde, atinge a vida cotidiana das
pessoas, estimulando a compreensão dos
condicionantes do processo saúde-doença-
cuidado, oferecendo subsídios para a ado-
ção de novos hábitos (FALKENBERG et
al, 2014~ CERVERA; PARREIRA;
GOULART, 2011).

A UTILIZAÇÃO DOS CONCEITOS
DE EDUCAÇÃO NA PRÁTICA DA
ATENÇÃO BÁSICA

No âmbito da atenção básica, os con-
ceitos da educação se confundem e são
pouco trabalhados na prática diária. No en-
tanto, apesar do desconhecimento acerca
dos mesmos pelos profissionais de saúde do
SUS, os diferentes conceitos de educação
são aplicados e podem ser percebidos, mui-
tas vezes de forma não estruturada, na roti-
na das Unidades Básicas de Saúde (UBS)
e demais serviços da rede.

A aplicação prática dos conceitos de
educação encontra entraves na atual tran-
sição do modelo de saúde, com forte resis-
tência no que se refere ao modelo
hegemônico assistencialista. O antigo mo-
delo é privatista e técnico- assistencial, com
foco na lógica capitalista, restrito a procedi-
mentos, prescrição de medicamentos e uso
de equipamentos, ou seja, prevalece ainda
o conceito de saúde como ausência de do-
ença e a utilização de tecnologias duras.

Apesar do surgimento do Programa
Saúde da Família como estratégia para re-
organização do modelo de assistência, ob-
serva-se ainda a fragmentação do cuidado
e dificuldades na implementação dos novos
conceitos de saúde pautados na
integralidade, corresponsabilização e
protagonismo do usuário.

Frente à resistência observada entre

os profissionais, na mudança do sistema e
de paradigmas surgem os novos conceitos
de Educação em Saúde, que buscam a pro-
moção de mudanças no processo de traba-
lho e o desenvolvimento de articulação en-
tre as esferas: gestão, serviços de saúde,
instituições de ensino e órgãos de controle
social.

Dentre os três tipos de educação já
explorados neste trabalho destaca-se na
atenção básica a Educação Permanente em
Saúde que ocorre frequentemente e, princi-
palmente, nas reuniões de equipe e
matriciamentos realizados. Pois ambos
acontecem de forma contínua e exigem a
participação multiprofissional e intersetorial,
gerando a necessidade de discussão e apri-
moramento do processo do trabalho, visan-
do sempre a garantia do acesso a um servi-
ço de qualidade e resolutivo ao usuário.

Entretanto, a consolidação da Educa-
ção Permanente em Saúde exige uma dis-
cussão contínua acerca de seus preceitos e
organização estruturada para que ocorra de
fato, gerando reflexão sobre o processo de
trabalho e mudanças de caráter permanen-
te de modo a fortalecer, também, o vínculo
entre os profissionais e equipes da Estraté-
gia Saúde da Família. Visto que a interação,
a comunicação e o trabalho multiprofissional,
em geral, é uma das principais dificuldades
encontradas nas equipes e, ao mesmo tem-
po, fundamental para mudança do modelo e
clínica ampliada.

A Educação Continuada, por sua vez,
apresenta-se mais consolidada, já que é uma
prática comum nos serviços de saúde. Pois
as necessidades de atualização dos profis-
sionais emergem continuamente à medida
que a ciência atualiza-se e avança rapida-
mente. Esta prática, também não
estruturada, ocorre conforme as necessida-
des dos profissionais ou solicitação do Mi-
nistério da Saúde, ficando restrita, em sua
maioria, a núcleos específicos, com foco na
capacitação dos profissionais e transmissão
de conhecimento.

A Educação em Saúde, um conceito
que aos poucos vem sendo explorado na
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rotina dos serviços de saúde, é atualmente
uma das ferramentas de maior relevância
na atenção básica. Os profissionais perce-
bem nos atendimentos individuais e coleti-
vos a baixa resolutividade de suas ações
quando relações verticais, nas quais predo-
minam a prescrição normativa e
instrumentalização, são estabelecidas com
os usuários.

Em um modelo assistencial, no qual a
prevenção e promoção da saúde regem seu
funcionamento, a interação dinâmica entre
o saber técnico e o saber popular é impres-
cindível para que haja compreensão e
corresponsabilização no processo saúde-
doença-cuidado. Busca-se, portanto, na
atenção básica, a formação de vínculo e
valorização dialética, estabelecendo uma
relação horizontal entre as equipes e a po-
pulação, a fim de formar sujeitos ativos e
autônomos sobre os determinantes de saú-
de não restritos a processos patológicos e
ato médico.

A UTILIZAÇÃO DOS CONCEITOS
DE EDUCAÇÃO NA PRÁTICA DA
ATENÇÃO HOSPITALAR

 Não diferente do que ocorre na aten-
ção básica, no contexto hospitalar os con-
ceitos sobre Educação Permanente em Saú-
de, Educação Continuada e Educação em
Saúde também se confundem, porém são
trabalhados em algumas situações da práti-
ca diária e, na maioria das vezes, de forma
não sistematizada.

Na realidade, o que prevalece hoje,
principalmente nas instituições hospitalares,
é a fragmentação da educação. Mesmo que
em alguns hospitais existam os setores es-
pecíficos, designados por serviço de Edu-
cação Continuada, estes são responsáveis
principalmente por dar treinamentos aos
profissionais de saúde de acordo com a de-
manda imposta pela instituição. Assim, a
demanda ou o problema é identificado no
profissional ou na unidade de atendimento
pela chefia imediata e esta transfere sua
responsabilidade para o setor de EC para

que este encontre uma saída, sendo os trei-
namentos a solução visualizada com maior
facilidade.

Desta forma, o que se entende por trei-
namento é o método de transmitir conheci-
mentos sem a participação ativa do profis-
sional que o recebe, servindo para que este
indivíduo consiga reproduzir o aprendizado
em sua prática posteriormente, de maneira
mecanizada.

Diante desta controvérsia, as estrutu-
ras de EC existentes em algumas organiza-
ções deveriam criar espaços para discus-
sões no intuito de possibilitar estratégias cri-
ativas para traçar metas e soluções, para
que os profissionais pudessem atualizar seus
conhecimentos e não apenas buscar solu-
ções pontuais para sua prática assistencial.

A preocupação dos gestores hospita-
lares deveria ir além da atualização técnica
e pontual dos profissionais, como se obser-
va com frequência no cotidiano das institui-
ções. O aprimoramento dos conhecimentos,
aquisição de novos conceitos, atitudes e
competências deveriam ser algo inerente e
constante nas ações de educação.

Por sua vez, a Educação Permanente
em Saúde, conforme preconizada pelas por-
tarias ministeriais,  preza por contribuir para
modificações nos processos de trabalho dos
profissionais de saúde, ou seja, perpassar o
tecnicismo e as capacitações pontuais e
estimular a capacidade crítica reflexiva do
indivíduo nas ações educativas no próprio
ambiente de trabalho, o que na prática hos-
pitalar ocorre em raríssimos casos.

Sabe-se que ações educativas propor-
cionadas aos profissionais de saúde a mé-
dio e longo prazo propiciam gradativamente
a correlação entre teoria e prática, acresci-
das da reflexão crítica dos envolvidos. Sem
contar que, por meio da motivação e estí-
mulo, pode-se levar o profissional a se
conscientizar quanto à importância da atua-
lização de seus conhecimentos.

Porém, não basta somente limitar as
ações de EPS como o modelo de educação
que aprimore os conhecimentos dos profis-
sionais para que ocorram modificações em
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suas práticas clínicas. Também é necessá-
rio haver modificações organizacionais, de
modo a subsidiar estratégias e mudanças
institucionais para que seja viável que os
profissionais coloquem em prática os conhe-
cimentos adquiridos e visualizados como
necessários.

Talvez a falta de vinculação do setor
de EPS com as demais instâncias adminis-
trativas da instituição hospitalar, aliada à falta
de compreensão dos profissionais de saúde
sobre a importância das ações e atividades
EPS, dificultem as modificações das práti-
cas clínicas e assistenciais.

Neste sentido, percebe-se que há certa
dificuldade no entendimento dos conceitos
de EPS e EC pelos profissionais de saúde,
em especial os enfermeiros que trabalham
em unidades hospitalares. Muitas vezes,
essa confusão de conceitos faz com que
estes profissionais transfiram suas respon-
sabilidades educacionais para os setores de
EPS ou EC da instituição hospitalar e, por
isso, as ações educativas não causam o im-
pacto necessário para melhoria da qualida-
de da assistência.

Em relação à ES no contexto hospita-
lar, observa-se que ela é utilizada em todo
momento pelo profissional, pois acontece
comumente em ações de prevenção e pro-
moção à saúde. Almeja-se que durante todo
o atendimento ao paciente, desde sua en-
trada até a alta hospitalar, haja uma educa-
ção em saúde efetiva, esclarecendo as dú-
vidas do paciente e o preparando para seu
autocuidado após sua saída. Nota-se que a
ES é inerente ao processo de trabalho prin-
cipalmente do enfermeiro, sendo esta uma
das suas principais atividades: o ser educa-
dor.

As instituições hospitalares devem
buscar a capacitação e o desenvolvimento
de seus quadros, pois é nítido em seu con-
texto o contraste entre a necessidade e a
realidade. Devido a isso, um programa de
educação voltado aos profissionais, princi-
palmente os de enfermagem, requer um pla-
nejamento dinâmico, participativo e
interdisciplinar. Os objetivos devem ser bem

definidos, buscando atender diretamente as
necessidades da organização e dos profis-
sionais (SILVA~ SEIFFERT, 2009).

A educação dos profissionais de saú-
de, pacientes/ usuários e seus familiares não
deve ser vista apenas como um processo
institucional ou de capacitação, mas sim ser
a preocupação dos gestores em elaborar
estratégias na tentativa de qualificar a as-
sistência prestada. Desmistificar e sanar a
confusão que há sobre os conceitos de EPS,
EC e ES deve ser o primeiro passo, pois,
sem isso, haverá dificuldades para a
implementação de ações educativas ou qual-
quer tipo de estratégia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, julga-se pertinente
que os profissionais da área da saúde, em
especial os enfermeiros, compreendam de
forma correta e coerente os conceitos acer-
ca da EPS, EC e ES, visto que esta com-
preensão subsidiará o planejamento de suas
ações em saúde de forma eficaz. Ao dife-
renciar as terminologias é possível definir o
tipo de ação a ser desenvolvida diante da
necessidade educativa apresentada.

Embora apresente diferenças, é fre-
quente na prática dos serviços de saúde a
implementação das diversas formas de ma-
neira indistinta da educação. Como o en-
fermeiro deve desempenhar o importante
papel de educador e este tipo de atividade
está inserido em sua prática diária, por es-
tar em contínuo contato com os pacientes/
usuários, seja no contexto da saúde coletiva
ou hospitalar e também no gerenciamento
de equipes de saúde, é de suma importân-
cia a distinção dos conceitos para poder
haver um planejamento prévio, de acordo
com a proposta e objetivos, bem como para
mensuração dos índices efetivos das ativi-
dades e ações.

Mas, é primordial que os profissionais
de saúde reconheçam a importância de pro-
curar formas de articulação entre diversas
áreas do conhecimento e de usar o diálogo
com os envolvidos para que a educação uti-
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lizada por eles seja efetiva e traga significa-
do para os que fazem parte da sua ação
educativa.

Por fim, existe a necessidade de
conscientização dos profissionais de saúde
sobre o valor do aprimoramento profissio-
nal e pessoal, e da apropriação do conheci-
mento para o exercício de seu processo de
trabalho. De modo que se tornem mais crí-
ticos, reflexivos e preparados para mudan-
ças globais e assistenciais, e estejam em
consonância com as necessidades de aten-
dimento e atenção à população.

RESPONSABILIDADES INDIVIDU-
AIS

Os autores trabalharam juntos em to-
das as etapas de produção do manuscrito.
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FATORES RELACIONADOS AO ABSENTEÍSMO DE PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM EM UM HOSPIT AL PRIVADO EM VITÓRIA  DA

CONQUISTA

Pâmella Dias1; Giovana Fernandes Araujo2

RESUMO: Introdução: No Brasil, a enfermagem se depara com diversas dificuldades, o que pode ser
analisado através da observação de atividades insalubres, podendo acarretar uma série de proble-
mas de saúde responsáveis pelo aumento no nível de absenteísmo. Objetivo:  analisar as principais
causas de absenteísmo dos profissionais de enfermagem em um hospital da rede privada em um
município do sudoeste da Bahia. Metodologia: Esta pesquisa é de natureza quantitativa, descritiva,
realizada em um hospital de nível secundário. Os dados foram obtidos a partir do banco de dados do
RH do hospital, envolvendo informações referentes ao sexo, setor de trabalho, data de admissão,
atestados médicos e tempo de ausência no trabalho durante o ano de 2013. Resultados e Discussão:
Foram analisados 242 atestados médicos e 1161 dias de trabalho perdidos, além disso, observou-se
que os atestados sem CID ocuparam a primeira posição (40%), seguidos pelas doenças do sistema
osteomuscular e do tecido conjuntivo (14%) e doenças do aparelho respiratório (12%), e dentre as
doenças osteomusculares encontradas destacaram-se a cervicalgia (21%) concomitante à Lumbago
com ciática (18%) e dor lombar baixa (15%). Conclusão: A pesquisa possibilitou um levantamento
dos principais fatores relacionados ao absenteísmo de profissionais de enfermagem no hospital
cenário da pesquisa, sendo que os dados encontrados, além de possibilitar a identificação das
principais causas relacionadas ao absenteísmo de profissionais de enfermagem, servem de subsídio
para a realização de novas pesquisas e ações voltadas à saúde deste trabalhador.

PALAVRAS-CHAVE:  Absenteísmo; Enfermagem; Hospital.

FACTORS RELATED TO ABSENTEEISM OF NURSES IN A PRIVATE
HOSPITAL  IN VITÓRIA  DA CONQUISTA

ABSTRACT: Intr oduction: In Brazil, the nursing is faced with various difficulties, which can be
analyzed by observing unhealthy activities which may cause a series of health problems responsible
for the increased level of absenteeism. Objective: analyze the main causes of absenteeism among
nurses in a private hospital in a city in the southwest of Bahia. Methodology: This research is a
quantitative, descriptive study, at a secondary level hospital. Data were obtained from the database
of HR hospital, involving information on gender, sector of employment, date of admission, medical
certificates and time away at work during the year 2013. Results and Discussion: were analyzed 242
medical certificates to 1161 working days lost, furthermore, it was observed that the certificates
without CID ranked first (40%) followed by diseases of the musculoskeletal system and connective
tissue (14%) and respiratory (12%) and among the musculoskeletal diseases encountered diseases
highlights were neck pain (21%) concomitant with Lumbago with sciatica (18%) and low back pain
(15%). Conclusion: The results allow a survey of the main factors related to absenteeism of nurses
in the scenario’s Research Hospital, and the data found in addition to enabling the identification of
the main causes related to absenteeism of nurses serve as a subsidy for carrying new research and
actions that worker health.

Keyword: Related Factors; Absenteeism; Nursing; Hospital.
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INTRODUÇÃO

O trabalho, indiscutivelmente, exerce
um papel extremamente relevante na vida
do indivíduo funcionando como provedor do
seu sustento e/ou da família, podendo con-
tribuir tanto para a sua qualidade de vida
quanto interferir no processo de saúde a
partir de fatores encontrados no ambiente
de trabalho (BRASIL; 2001, 2002).

O mercado de trabalho atual é um re-
flexo do mundo capitalista que leva o indiví-
duo a ter um comportamento individualista
e consumista. Neste cenário, o trabalhador
é impulsionado pela competitividade e
agressividade no mercado de trabalho, o que
gera sérias consequências à sua saúde e sua
produtividade. Desta forma, um fator rele-
vante que influi diretamente na qualidade de
vida do profissional é a condição de traba-
lho, sendo que, quando esta não está ade-
quada, a ação a ser desenvolvida aumenta
a probabilidade de o trabalhador passar por
um processo de adoecimento e, por conse-
guinte, o absenteísmo (MARTINATO et
al,2010)

Um tema que tem sido estudado e dis-
cutido por diversos trabalhos científicos é o
processo de adoecimento e
consequentemente o afastamento de pro-
fissionais da saúde, na busca por explica-
ções cabíveis e soluções para esta proble-
mática.

Para iniciar a discussão acerca do
absenteísmo de profissionais de enferma-
gem no mercado de trabalho, faz-se neces-
sário conhecer a enfermagem. Potter e
Perry (2006, p.2) definem enfermagem
como “[...] uma arte e uma ciência”, ou seja,
o enfermeiro deve estar preparado para atu-
ar de forma hábil e humanizada respeitando
a dignidade e personalidade do paciente, ele-
vando a qualidade da assistência prestada a
um nível de excelência.

Ainda afirmam que “no centro da prá-
tica de enfermagem está o paciente, inclu-
indo o indivíduo, a família e/ou a comunida-
de”. Sendo assim, os cuidados prestados
pela enfermagem não devem se restringir
apenas ao paciente; uma vez que o olhar

deste profissional deve ser amplo, abrangen-
do as necessidades do cliente, da família e/
ou comunidade. Os pacientes chegam às
instituições de saúde com diversos proble-
mas, experiências e vulnerabilidades que
podem estar associadas a diversas questões
envolvendo fatores familiares ou sociais,
bem como podem provocar danos a tercei-
ros.

No Brasil, a enfermagem se depara
com diversas dificuldades, principalmente
quando o campo de atuação é uma institui-
ção hospitalar, o que pode ser analisado atra-
vés da observação de atividades insalubres
realizadas pelos trabalhadores desta área.
Tais atividades aliadas às más condições de
trabalho podem acarretar uma série de pro-
blemas de saúde responsáveis pelo aumen-
to no nível de afastamento de enfermeiros
do mercado de trabalho. Além disso, o tra-
balhador de enfermagem de ordinário pos-
sui mais de um vínculo empregatício
(STACCIARINI; TRÓCOLI, 2001).

Para Assunção (2009), é relevante
analisar as vivências, experiências e conhe-
cimentos dos profissionais sobre o seu dia a
dia, promovendo uma relação entre traba-
lho e saúde mais adequada na perspectiva
de auxiliar e melhorar as condições de tra-
balho. “Para entender o adoecer dentro do
processo de trabalho, é necessário perce-
ber quem é o trabalhador que adoece e de
que forma ele está inserido no processo pro-
dutivo” (FERREIRA, 2013, p.34). Contu-
do, tal processo de adoecimento pode impli-
car em absenteísmo, ou seja, ausência do
profissional no âmbito de trabalho quando
sua presença era esperada, ocorrendo tan-
to pela falta justificada ou não quanto pelo
atraso. Fato este que gera transtornos às
organizações, bem como à gerência da ins-
tituição para a qual o trabalhador presta ser-
viço. Pois a sobrecarga de trabalho sobre
os demais profissionais aumenta e,
consequentemente, diminui-se a qualidade
do serviço prestado (GOMES; MORGA-
DO, 2012).

Segundo Aguiar e Oliveira (2009), o
absenteísmo tem sido relacionado a diver-
sos problemas nas instituições, dos quais
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destaca-se a diminuição da produtividade,
refletindo diretamente na redução da quali-
dade de assistência prestada. Além disso,
pode-se desconfiar da presença de proble-
mas voltados às condições de trabalho ge-
rando insatisfação por parte dos funcionári-
os, assim como acidentes de trabalho. Os
autores ainda afirmam que os estudos so-
bre absenteísmo permitem o levantamento
de informações acerca da saúde dos traba-
lhadores e dos possíveis fatores que podem
estar associados ao sistema organizacional
da instituição.

Segundo Torres e Pinho (2006), uma
das principais dificuldades que afligem os
trabalhadores de instituições hospitalares são
as condições de trabalho, que podem estar
correlacionadas aos agravos à saúde, o que
repercute na qualidade dos serviços presta-
dos aos clientes, que também podem ocasi-
onar um aumento no índice de absenteísmo
e afastamento das atividades profissionais.

No que diz respeito à saúde desses
profissionais, existe uma área da saúde pú-
blica, denominada Saúde do Trabalhador,
integrada por ações de promoção e prote-
ção à saúde que, em consonância com ações
de vigilância do ambiente e condições de
trabalho, e concomitante à prestação de
assistência integral, visa à diminuição e pre-
venção de riscos ou danos à saúde do tra-
balhador e, consequentemente, à redução
do absenteísmo (BRASIL; 2001, 2002).

Isto posto, observa-se a necessidade
e importância de estudos que demonstrem
o quantitativo de trabalhadores de enferma-
gem que, por motivos de saúde, precisam
se ausentar do mercado de trabalho. De
modo que tais estudos tenham em vista a
problemática gerada em torno deste afas-
tamento para os trabalhadores e instituições
de saúde, e a diminuição da qualidade dos
cuidados prestados aos clientes para, a par-
tir disso, poder buscar soluções cabíveis.
Portanto, o objetivo deste estudo foi anali-
sar as principais causas de absenteísmo dos
profissionais de enfermagem em um hospi-
tal da rede privada localizado em um muni-
cípio do sudoeste da Bahia.

METODOLOGIA

Esta pesquisa, de natureza quantitati-
va e descritiva, foi realizada em um hospital
da rede privada, de nível secundário, locali-
zado em um município do sudoeste da Bahia,
com capacidade para 58 leitos, que realiza
cerce de 450 internações por trimestre, le-
vando em consideração o primeiro trimes-
tre de 2014. O referido hospital possui uma
média de 779 funcionários responsáveis pela
assistência aos pacientes, dos quais 154 são
profissionais de enfermagem e destes 32 são
enfermeiros assistenciais.

Os dados foram obtidos a partir do
banco de dados do RH e do Serviço de Saú-
de do Trabalhador desse hospital. Os mes-
mos foram organizados no programa Excel/
2010, envolvendo informações referentes ao
sexo, setor de trabalho, data de admissão
no hospital, motivo de afastamento e tempo
do afastamento. A coleta de dados, realiza-
da na segunda quinzena de abril de 2014,
ocorreu por meio de análise retrospectiva
de ficha do funcionário no RH e de atesta-
dos médicos.

Os dados foram apresentados em for-
ma de tabela para facilitar a análise descri-
tiva dos mesmos, além disso foram utiliza-
dos números absolutos e porcentagens. Para
a definição das causas de afastamento foi
levada em consideração a Classificação
Internacional de Doenças e Problemas Re-
lacionados à Saúde (CID 10).

Para a realização da pesquisa foram
observadas todas as normas da Resolução
nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
para pesquisas envolvendo seres humanos.
Portanto, os dados foram coletados após
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e
Pesquisa (CEP) da Faculdade Independente
do Nordeste. Obtendo o parecer favorável
sob o número: 29041414.4.0000.5578.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este estudo teve como base o
absenteísmo por doença justificado através
dos atestados médicos. As informações pri-
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márias (quantitativo de pessoal de enferma-
gem, cargo, data de admissão e atestados
médicos) foram adquiridas através de um
levantamento retrospectivo no banco de
dados do setor pessoal da unidade hospita-
lar cenário do estudo.

Na tabela 1 observa-se que o quanti-
tativo de pessoal de enfermagem no ano de
2013 foi, em média, de 154 profissionais,
sendo que 32 (21%) eram enfermeiros e 122
(79%) técnicos de enfermagem. Tais acha-
dos corroboram com as variáveis obtidas por
Barreto e Melo (2011) que observaram em
seu estudo um maior percentual de técni-
cos de enfermagem (79,1%) em relação à
categoria de enfermeiros (28%).

De acordo com Rossetti e Gaidzinski
(2011), a quantidade de técnicos de enfer-
magem voltados à assistência em uma uni-
dade hospitalar, por vezes, excede o núme-
ro de enfermeiros e esta distribuição é rea-
lizada considerando as atividades e habili-
dades de cada categoria profissional. Ainda
são levados em consideração aspectos téc-
nico-administrativos e das características da
unidade como os métodos e jornadas de tra-
balho, carga horária semanal, indicadores
que possibilitem a avaliação de qualidade da
assistência, categorização dos pacientes de
acordo com o grau de dependência através
do Sistema de Classificação de Pacientes
(SCP), “índice de segurança técnica (IST),
taxa de absenteísmo (TA), taxa de ausên-
cia de benefícios (TB), e proporção de pro-
fissionais de enfermagem de nível superior
e médio [...]” com intuito de garantir segu-
rança aos pacientes (COFEN; 2004, p.3).

Tabela 1 - Distribuição da quantidade média de
profissionais, cargo, sexo, 2014.

Ressalta-se também a prevalência de
trabalhadores do sexo feminino (86%) em
comparação ao masculino (14%), fato este
que corrobora com os estudos de diversos
autores (REIS et al, 2003) e demonstra a
sobrecarga exercida sobre este gênero na
dupla jornada de trabalho. Haja vista a as-
sociação do trabalho remunerado às diver-
sas funções desempenhadas pela mulher, das
quais se destacam a maternidade, o cuidar
da família e da casa como um todo e, em
alguns casos, ainda é a principal provedora
do sustento da família.

A Tabela 2 apresenta a distribuição do
tempo de trabalho por profissionais de en-
fermagem na unidade hospitalar cenário da
pesquisa, sendo possível observar que cer-
ca de 51% trabalhavam de <1 a 3 anos na
instituição. Fernandes et al (2011) em sua
pesquisa verificou que 58% dos 152 profis-
sionais de enfermagem e gerência de um
hospital de médio porte já trabalhavam há 3
anos na instituição e cerca de 61,19% dos
trabalhadores que apresentaram atestados
médicos trabalhavam há cerca de 1 a 6 anos.

Tabela 2 - Distribuição do Tempo de Trabalho
dos Profissionais de Enfermagem, 2014.

Na tabela 3 os profissionais de enfer-
magem estão distribuídos de acordo com o
setor que atuam na unidade hospitalar em
questão. Logo, observa-se que a maioria
destes profissionais está direcionada às Clí-
nicas (Médica e Cirúrgica) e Pronto Aten-
dimento (enfermeiros 44% e técnicos em
enfermagem 52%).
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Observa-se que a maioria trabalha em
setores de média e alta complexidade, o que
pode contribuir para o adoecimento do tra-
balhador. Costa, Vieira e Sena (2009), em
seu estudo, constataram que os profissio-
nais que atuavam na UTI e Clínica Médica
eram os que mais se ausentavam por moti-
vos de doenças mediante a apresentação
de atestados médicos, de modo que cerca
de 24,5% atuava nas Clínicas Médicas (A e
B) e 16,1% na UTI. Estes autores ainda
afirmam que a ocorrência de faltas nestes
setores implica de peculiaridades das ações
desenvolvidas pelos profissionais e desgas-
te emocional principalmente no que diz res-
peito a pacientes de alta complexidade ou
com eminente risco de morte.

Na tabela 4 são apresentados os da-
dos referentes aos atestados médicos evi-
denciando os dias de ausência no trabalho.

Tabela 4 - distribuição dos números de dias de
ausência no trabalho, 2014.

Observou-se que há um predomínio
de atestados por 1 ou 2 dias de dispensa
ao trabalho. Em um estudo realizado por
Fernandes et al (2011), verificou-se a
predominância de atestados de 1 dia
(47,9%).

Segundo Silva e Maziale (2000, p. 48),
até 15 dias de ausência em instituições pri-

Tabela 3 - Distribuição dos profissionais de enfermagem de acordo com o setor de trabalho, 2014.
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vadas “a empresa arca com o ônus do tra-
balhador afastado por doença e acima de
15 dias, o trabalhador fica afastado com
seus benefícios pagos pelo governo”. As-
sim sendo, apresentar atestados por mais

de 15 dias implica em afastamento pelo
INSS, o que pode acarretar a redução de
salário durante o período.

As causas de absenteísmo são apre-
sentadas na Tabela 5.

Tabela 5 - Causas de absenteísmo por doenças mais frequentes, 2014.
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A Tabela 5 apresenta as causas de
absenteísmo por doenças comumente ob-
servadas nos atestados do hospital cenário
da pesquisa, no período de janeiro a dezem-
bro de 2013, sendo agrupadas de acordo com
o código internacional de doenças (CID -
10). Contudo, observou-se que os atesta-
dos sem CID ocuparam a primeira posição
(40%), seguidos pelas doenças do sistema
osteomuscular e do tecido conjuntivo (14%)
e doenças do aparelho respiratório (12%),
corroborando com as pesquisas de Costa,
Vieira e Sena (2009), que constataram a
prevalência de doenças ostemusculares e
do tecido conjuntivo (24%), seguidas de pro-
blemas respiratórios (14%) e circulatórios
(8,8%).  Sancinetti (2009) também eviden-
ciou a presença de doenças osteomusculares
em proporção considerável frente aos de-
mais problemas de saúde encontrados.

Analisando as justificativas dos afas-
tamentos a partir dos 242 atestados médi-
cos, foi constatado que 98 destes não havia
diagnóstico. Frente a isto, é cabível ressal-
tar que não é obrigatória a descrição do
CID- 10 a não ser por motivos específicos
como justa causa, dever legal ou quando o
paciente solicita e/ou autoriza, promovendo
ao trabalhador o direito de não ser exposto
(SILVA ; MAZIALE, 2000; CREMEB,
2009). A falta de registro do CID no atesta-
do médico implica em dificuldades do setor
de saúde do trabalhador em apurar se o mo-
tivo do absenteísmo guarda relação com o
trabalho realizado.

Tal resultado com predominância de
doenças osteomusculares pode ter associa-
ção com LER/DORT que, de acordo com
Lucas (2009, p.73), é uma síndrome relaci-
onada ao trabalho, integrada a ocorrências
de sintomas como “dor, parestesia, sensa-
ção de peso, fadiga, de aparecimento insidi-
oso geralmente nos membros superiores,
mas podendo acometer membros inferio-
res”.

Os principais problemas
osteomusculares encontrados nesta pesquisa
foram distribuídos na tabela 6.

Tabela 6 - distribuição dos problemas
osteomusculares encontrados, 2014.

Dentre as doenças osteomusculares
encontradas destacam-se a cervicalgia
(21%) concomitante à Lumbago com ciáti-
ca (18%) e dor lombar baixa (15%).

Segundo Brasil (2001), tanto a
cervicalgia quanto o Lumbago com ciática
e a dor lombar baixa estão incorporadas às
dorsalgias e lombalgias descritas por Couto
(2007) como dor na região dorsal e lombar,
respectivamente.

Couto (2007) afirma que mesmo po-
dendo ocorrer espontaneamente, a
lombalgia, mais frequentemente, afeta ocu-
pações que promovam esforços físicos exi-
gentes e pode estar correlacionada ao
absenteísmo. É de suma importância res-
saltar que, apesar da maioria dos episódios
de dorsalgia e lombalgia ser autolimitada tais
problemas de saúde devem ser tradados a
fim de evitar a cronificação.

A cervicalgia é caracterizada por algia
espontânea ou palpação ou edema em re-
gião cervical, sem que haja uma história de
comprometimento de discos cervicais, além
disso, é de caráter comum entre os sinto-
mas musculoesquéticos, e na maioria das
vezes ocorre devido a distúrbios mecânicos
(BORESTEIN, 2008; BRASIL, 2001).
Borestein (2008) ainda ressalta que esta
algia pode ser considerada secundária ao
uso excessivo de uma estrutura
anatomicamente normal ou a deformidades
associadas a esta estrutura.

Brasil (2001) refere-se a Lumbago
com ciática como dor na região lombar, po-
dendo se irradiar para os membros inferio-
res e, por conseguinte, evoluir para um qua-
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dro persistente de dor isolada nestes mem-
bros.

Considerando o desgaste físico e men-
tal dos profissionais de saúde acerca do seu
ofício, percebe-se que tais distúrbios podem
estar associados ao trabalho desenvolvido,
logo, a saúde e qualidade de vida dos pro-
fissionais também interferem na qualidade
da assistência.

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que os índices de
absenteísmo entre os trabalhadores de en-
fermagem mostrados neste estudo apresen-
tam-se elevados, entretanto, há dificuldade
em conhecer completamente suas causas
por ausência do CID nos atestados médi-
cos. É possível que alguns dos problemas
de saúde apresentados estejam relaciona-
dos ao trabalho ao levar-se em considera-
ção que a enfermagem está exposta a inú-
meros riscos ocupacionais, associados às
condições e ao ambiente de trabalho. Ain-
da, observa-se a necessidade da instituição
em constituir um banco de dados para re-
gistros das faltas, afim de possibilitar a iden-
tificação mais rápida das causas de
absenteísmo, fornecendo subsídios para a
realização de novas pesquisas e ações vol-
tadas à saúde desses trabalhadores no hos-
pital cenário da pesquisa.

 “Os autores trabalharam juntos em
todas as etapas de produção do artigo”.
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ANEXO I- DECLARAÇÃO
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ANEXO II- COMPROV ANTE DA APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA
EM PESQUISA
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INÍCIO DO CONSUMO DE TABACO ENTRE PESSOAS QUE PROCURAM
ABANDONAR O HÁBITO DE FUMAR *

Roselma Lucchese1, Flávia Mendes2, Ivania Vera3, Lorena da Silva Vargas4, Rodrigo Lopes de Felipe5,
Inaína Lara Fernandes6, Camila Lucchese Veronesi7

RESUMO: O consumo do tabaco vitimiza milhões de pessoas por ano, com maior prevalência entre
os homens. O objetivo deste estudo foi estimar o início do hábito de fumar e fatores associados na
população tabagista que procurou tratamento em um programa de atenção primária. Estudo trans-
versal retrospectivo, em uma Unidade Básica de Saúde orientada pelo Programa Municipal de Con-
trole do Tabagismo, em Catalão, Goiás, Brasil. Amostra de 325 indivíduos com dependência nicotínica
que procuraram tratamento entre os anos 2011 a 2013. A coleta de dados ocorreu entre agosto a
setembro de 2013. A variável desfecho foi o início do ato tabagístico antes dos 18 anos de idade.
Entre os sujeitos que iniciaram o tabagismo, 75,7% o fizeram antes dos 18 anos, com média de 13 anos
de idade; 37,5% do sexo masculino e 62,5% do sexo feminino. Em meio às mulheres a média foi de 15,6
anos de idade, para os homens a média de idade foi 14,9 anos. Houve prevalência estado civil
solteiro, escolaridade ensino fundamental, com vínculo empregatício, recebendo mais de três salári-
os mínimos, residindo em lar uni residente. Idade e” a 60 anos foi estatisticamente significante
(RP:0,79; IC:0,62-1,00). Este estudo desponta a relação do serviço disponibilizado pela atenção
primária, atentando para o início do consumo do tabaco pelas pessoas que procuram ajuda. Este
dado revela características do fumante que podem interferir na condução do tratamento e cessação
do ato tabagístico. O tempo do uso do tabaco poderá determinar o nível de dependência e a presença
ou agravo de doenças secundárias.

DESCRITORES: Hábito de fumar; Tabaco; Estudantes; Saúde do adolescente.

START OF TOBACCO USE AMONG  PEOPLE LOOKING
FOR LEAVE THE SMOKING

ABSTRACT: Tobacco consumption victimizes millions of people per year, with higher prevalence
among men. Objective: estimating the onset of smoking and associated factors in smoking people
who sought treatment in a primary care program. Method: a retrospective cross-sectional study in a
Basic Health Unit driven by the Municipal Programme for Tobacco Control, in Catalan, Goiás, Brazil.
The sample consisted of 325 individuals with nicotine dependence seeking treatment between the
years 2011-2013. Data collection occurred between August and September 2013. The outcome variable
was the beginning of the smoking act before 18 years old. Results: among the subjects who started
smoking, 75.7% did so before age 18, with a mean age of 13; 37.5% male and 62.5% female. Among
women the average was 15.6 years, for men the average age was 14.9 years. There were state civil
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prevalence single, elementary school education with employment contract, receiving more than
three minimum wages, living in a uniresident home. Age e” 60 years old was statistically significant
(OR: 0.79, CI: 0,62-1, 00) Conclusion: this study brings out the relationship between the service
provided by primary care, paying attention to the top of the tobacco consumption of the people
seeking help. This data reveals characteristics of smokers who can intervene in the course of treatment
and cessation of tobacco act. The time of tobacco use can determine the level of dependency and the
presence of secondary disease or condition.

KEYWORDS : Smoking; Tobacco; Students; Teen Health.

Início do consumo de tabaco entre pessoas que procuram abandonar o hábito de fumar



v.5, n.1/ 2015 49

Cadernos de
Ciência e Saúde

INTRODUÇÃO

No âmbito da pesquisa na área de saú-
de mental é concreta a necessidade de
avanços que superem os modelos
biomédicos e que dialoguem com a atenção
psicossocial. No Brasil a carência centra-
se na proximidade de produção de conheci-
mento com os princípios da Reforma Psi-
quiátrica, incluindo o enfrentamento ao uso
e abuso de álcool e outras drogas, nas di-
mensões clínicas, éticas (ONOKO-CAM-
POS, 2014) e sociais. Com estas afirma-
ções procura-se justificar o interesse do pre-
sente estudo pela temática do consumo
abusivo do tabaco.

 O consumo do tabaco vitimiza mun-
dialmente cerca de 6 milhões de pessoas
por ano, sendo o maior percentual em paí-
ses em desenvolvimento. Estima-se que no
ano de 2030 o número de mortes pelo taba-
co alcance mais de 8 milhões de pessoas
em igual período. Sabe-se neste contexto
que o nível de escolaridade favorece a ten-
dência de aumento do tabagismo para os
próximos anos (WHO, 2011).

Nota-se que grande parte dos
consumistas do tabagismo é do sexo mas-
culino, fazendo com que estes liderem o
consumo do tabaco no mundo. Contudo, o
hábito de fumar tem aumentado seus índi-
ces entre as mulheres (WHO, 2012). A
vulnerabilidade entre os adolescentes para
a iniciação do hábito de fumar é outro fenô-
meno que preocupa, pois estes estão mais
predispostos a fazerem o uso contínuo do
tabaco e seus derivados, viabilizando pro-
blemas em sua vida adulta e dificultando a
interrupção do hábito (WÜNSH-FILHO et
al, 2010).

Quanto mais cedo se inicia o consu-
mo do tabaco a dependência torna-se mais
intensa, o que na fase adulta dificulta o aban-
dono do hábito. O grupo mais crítico e afe-
tado são os adolescentes e a produção de
conhecimento ganha espaço na observação
dos agravos da qualidade de vida daqueles
que têm o consumo de tabaco precoce, que
se associa ao risco para desenvolvimento
de doenças oportunistas e/ou agravarem as

pré-existentes (AFONSO; PEREIRA,
2013).

Por outro lado, dentre os idosos, o uso
e consumo do tabagismo prevalece na fai-
xa etária de 60-69 anos, no sexo masculino
e tendem à redução com o passar dos anos
(LIMA; FAUSTINO, 2013).

Os estudos que buscaram estimar o
consumo de tabaco nas diversas fases de
vida do ser humano reforçam que o contato
e início do hábito de fumar dar-se-á na ado-
lescência (DIAS et al, 2013, MARTINS;
SEIDL, 2011, PEÑA et al, 2013). Tais acha-
dos, juntamente com o aumento do risco de
doenças e dificuldades de abandono do ci-
garro, indicam a importância em investigar
o início do consumo de tabaco na popula-
ção que busca atendimento para a cessa-
ção do tabagismo (LIMA; FAUSTINO,
2013).

Diante desta problemática e da busca
para o abandono do consumo de tabaco, no
Brasil tem-se como enfrentamento a
implementação do Programa Nacional de
Controle do Tabagismo (PNCT) coordena-
do pelo Instituto Nacional do Câncer, com
estratégias voltadas para a prevenção da
iniciação do tabagismo em adolescentes,
incentivo e oferta de tratamento à popula-
ção tabagista e planejamento de ações que
visem proteger a saúde das pessoas expos-
tas ao tabagismo passivo (CRUZ; GON-
ÇALVES, 2010).

Com o intuito de descentralizar o aten-
dimento à população fumante, o PNCT pos-
sui o apoio dos estados e municípios na
concretização das ações previstas na Por-
taria nº 571 de 05 de abril de 2013. Nessa
perspectiva, os programas municipais de
controle do tabagismo têm a responsabili-
dade de promover o acesso à abordagem
intensiva ao fumante, bem como atuar na
prevenção, seja nas unidades escolares, de
trabalho ou de saúde (BRASIL, 2013).

A relevância das atividades preventi-
vas está no cuidado com os adolescentes
ainda em fase de experimentação. Pois, uma
vez em contato com o tabaco e seus deri-
vados, podem tornar-se fumantes crônicos
podendo necessitar de apoio especializado
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para abandono da nicotina (ARAÚJO,
2012).

Diante do exposto, o estudo em ques-
tão objetivou estimar o início do hábito de
fumar e os fatores associados na popula-
ção tabagista que procurou tratamento em
um programa de atenção primária.

MÉTODO

Trata-se de um estudo transversal re-
trospectivo, realizado em uma Unidade Bá-
sica de Saúde orientada pelo Programa
Municipal de Controle do Tabagismo, em
Catalão, um município de porte médio, lo-
calizado no Sudeste do Estado de Goiás-
Brasil. Esta cidade possui grande relevân-
cia econômica e referência na área da saú-
de para a região, compreendendo os muni-
cípios margem da estrada de ferro,
totalizando 18 municípios: Catalão,
Anhanguera, Cumari, Davinópolis,
Goiandira, Nova Aurora, Ouvidor, Três Ran-
chos, Caldas Novas, Corumbaíba,
Marzagão, Rio Quente, Ipameri, Campo
Alegre de Goiás, Pires do Rio, Palmelo,
Santa Cruz de Goiás e Urutaí.

A população estudada são pessoas
com dependência nicotínica que procuraram
tratamento entre os anos 2011 a 2013. A
amostra por conveniência foi constituída por
indivíduos que atenderam os critérios de in-
clusão: terem 18 anos ou mais, acolhidos e
cadastrados pelo Programa Municipal de
Controle do Tabagismo, residentes no mu-
nicípio local da pesquisa. Foram excluídos
aqueles que não prosseguiram o tratamento
intensivo, regularizado pelo referido progra-
ma.

O instrumento utilizado foi estruturado
e orientado para atender às variáveis do
estudo. Sendo assim, continha dados sobre
o início e o tempo de consumo do tabaco e
dados sociodemográficos como: faixa etária,
estado civil, escolaridade, ocupação, renda
e moradia. A variável desfecho foi o início
do tabagismo antes dos 18 anos de idade e,
as variáveis preditoras, as condições
sociodemográficas.

A coleta de dados, realizada pelo pes-
quisador de campo, ocorreu por meio de
prontuários gerados pelo processo de trata-
mento da Unidade Básica de Saúde, entre
os meses de agosto a setembro de 2013.

Os dados foram digitados em dupla
conferência em banco de dados. Posterior-
mente, foi realizada a limpeza do Banco de
Dados e checagem das inconsistências uti-
lizando Software Statistical Package for
the Social Sciences (SSSP) for Windows
versão 22.

A análise estatística dos dados foi em
números absolutos, percentis, média, medi-
ana e moda, desvio padrão.  Na análise de
associação univariada, entre o desfecho e
as variáveis preditoras, aplicou-se o teste
Qui Quadrado (x)2 ou Fischer, e nível de
significância de 5%. A magnitude da asso-
ciação foi expressa pela Razão de
Prevalência (RP) e seus respectivos inter-
valos de confiança (IC 95%). Considerou-
se associação entre o desfecho e as variá-
veis preditoras o valor de p menor a 0,05.

Este estudo faz parte de um projeto
de pesquisa matriz que visa analisar a aten-
ção à saúde de pessoas em uso abusivo de
álcool, tabaco e outras drogas. O desenvol-
vimento do estudo atendeu as normas naci-
onais e internacionais de ética em pesquisa
envolvendo seres humanos. Sendo assim, foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Universidade Federal de Goiás
(COEP/UFG), protocolo número 162/12.

RESULTADOS

A amostra deste estudo foi composta
por 325 indivíduos, em sua maioria mulhe-
res (62,5%), idade máxima de 78 anos, mé-
dia de 46,15 anos, mediana de 46 anos
(dp=11,732 anos), na faixa etária entre 40-
49 anos de idade (36,9%), casados (53,6%),
com ensino fundamental (46,4%), com vín-
culo empregatício (54,8%), salário mínimo
de 1 a 3 (41,6%) e residindo com alguém
(81,5%).

Quando analisados pela variável des-
fecho, encontrou-se uma prevalência de
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maioria masculina (76,2%), na faixa etária
entre 30-39 anos (84,7%), estado civil sol-
teiro (80,3%), com ensino fundamental
(77,4%), com vínculo empregatício (79,8%),
com renda acima de 3 salários mínimos
(45,2%) e em lar uniresidente (59,3%).

Ainda entre os que iniciaram o taba-
gismo antes dos 18 anos a média de idade
foi de 13 anos, moda 15 anos.   Em meio às

mulheres a média de idade foi de 15,6 anos
e moda de 15 anos (dp=5,6 anos). Para os
homens a média de idade foi 14,9 anos de
idade, moda de 12 anos (dp=4,1 anos). Os
demais dados, com respectivas variáveis,
estão dispostas na Tabela 1.

A análise univariada revelou que ida-
de acima de 60 anos foi associada ao des-
fecho p=0,028 (RP: 0,79; IC 0,62-1,00).

Tabela 1 Prevalência e fatores associados ao início de consumo de tabaco entre pessoas atendi-
das em um Programa Municipal de Controle do Tabagismo entre os anos 2011 a 2013, Catalão,

Goiás, Brasil, 2013. (n=325).
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DISCUSSÃO

Os achados desta pesquisa revelam
que a maioria das pessoas que procuraram
pelo serviço para cessação do ato
tabagístico iniciado antes dos 18 anos de
idade são homens em faixa etária produti-
va. A média de idade para início do hábito
de fumar não foi distante dos estimados em
outros estudos com média variando entre
14,9 a 16 anos (DIAS et al, 2013,
MARTINS; SEIDL, 2011, PEÑA et al,
2013).

Em outra pesquisa, o início do taba-
gismo foi ainda mais precoce, de 7 a 27 anos,
e na segunda década de vida (84,1%)
(MARTINS; SEIDL, 2011). Possuir amigos
fumantes e ter idade  e”15 anos estão asso-
ciados ao uso regular de cigarros em ado-
lescentes de escola pública e as razões que
os leva a fumar são específicas da idade
(MENEZES et al, 2014).

Quando analisados, sobretudo os ado-
lescentes, pesquisa prévia revelou que a
prevalência nesta faixa etária oscila entre o
sexo feminino (13,4%) e masculino (15,3%).
Nestes, a idade mínima de início do ato
tabagístico foi de 9 anos de idade
(FERREIRA; TORGAL, 2010).

Ao se ponderar estudos com pessoas
idosas, pesquisa prévia realizada no Estado
de São Paulo, Brasil, encontrou nesta faixa
etária, dos 1.954 participantes, uma média
de idade de 69,7 anos. A prevalência do
hábito de fumar foi relativamente baixa
(17,5%) e de ex-fumantes quase a metade
da amostra é do gênero masculino (47,6%).
Dos participantes fumantes, o consumo do
tabagismo foi antes dos 16 anos de idade
(42,7%) e entre os 16 e 20 anos pouco mais
de um terço (30,6%). Em relação às mu-
lheres, muitas nunca fumaram (73,7%)
(ZAITUNE et al, 2012).

Entre os idosos há relatos que a idade
de iniciação do fumo deu-se em torno dos
16 anos (42,7%), com consumo de 20 ou
mais cigarros por dia (ZAITUNE; BAR-
ROS; LIMA  et al, 2012). Em outra pesqui-
sa, em que os participantes foram oriundos

de serviços de saúde, o início de consumo
de cigarros foi aos 16,3 anos com média de
idade de 47,1 anos (SILVA et al, 2011).

Quando se busca por dados de idosos
institucionalizados, pesquisa realizada com
116 idosos em 13 Instituições de Longa Per-
manência (ILPI) no Distrito Federal, Bra-
sil, mostrou que houve prevalência do taba-
gismo no sexo masculino (23%), com grau
de dependência oscilante (77,6%) modera-
da (51,7%) e elevada (29,9%) (CARVA-
LHO; GOMES; LOUREIRO, 2010).

Neste contexto de ILPI, ao ser apli-
cado o questionário de dependência
nicotínica, observou-se que idosos acima de
70 anos tendem a ter dependência nicotínica
mais elevada, quando comparado aos ido-
sos de 60 a 69 anos que foi moderada. Este
fato também associou-se ao nível de esco-
laridade, depressão, motivação de cessação
e prejuízo de saúde, identificada, assim, uma
maior dependência nicotínica à baixa esco-
laridade (CARVALHO et al, 2013).

Por outro lado, as pessoas com mais
de 60 anos com longa data de consumo de
cigarros estão expostas por um período maior
ao tabaco, com altas taxas de dependência
grave nicotínica (80%) pelo teste de
Fagerströn (SECCO et al., 2013). Sendo
que metade dos fumantes com longa data
de uso perderá em torno de 10-15 anos de
vida e morrerá de alguma doença relacio-
nada ao tabaco (OMS, 2014).

Não obstante, verificou-se que amos-
tras de pesquisas são mais expressivas para
o sexo feminino, pois sua seleção deu-se em
serviços de saúde. Isso mostra que mulhe-
res têm graus de dependência maiores e
também apresentam mais tentativas de
abandonar o cigarro (RUSSO; AZEVEDO,
2010). Ao mesmo tempo, tendem a procu-
rar mais a ajuda dos serviços para a cessa-
ção do tabagismo, quando comparado ao
sexo oposto, por apresentarem maiores pre-
ocupações com relação à saúde (LIMA;
FAUSTINO, 2013; SATTLER; CADE,
2013).

A procura por ajuda dos dependentes
do tabaco é multifatorial, desde o

Início do consumo de tabaco entre pessoas que procuram abandonar o hábito de fumar



v.5, n.1/ 2015 53

Cadernos de
Ciência e Saúde

reestabelecimento da saúde individual até a
preocupação com as doenças advindas em
decorrência do uso do mesmo (SANTOS
et al, 2008). A associação entre tabagismo
e doenças oftalmológicas, cardiovasculares,
cerebrovasculares e pulmonares está des-
crita na literatura. Ao mesmo tempo, há re-
lação direta entre consumo do tabaco e al-
coolismo, câncer e depressão (LIMA;
FAUSTINO, 2013).

Estes achados corroboram no sentido
de que, seja qual for a idade de início do uso
e consumo do tabaco, as pessoas hão de
precisar de ajuda para abandonar o hábito
de fumar na fase adulta. Muitas vezes, a
motivação nesta idade é o aparecimento de
complicações decorrentes do tabaco
(LUCCHESE et al, 2013).

Quanto à escolaridade, houve
prevalência do ensino fundamental nos in-
divíduos na variável desfecho. Esses dados
concordam com outro estudo em contexto
internacional (HOOD et al, 2012). Isto pode
ser compreendido pelo fato de início do há-
bito de fumar ocorrer mais cedo entre os
adolescentes contemporâneos (SILVA et al,
2014b).

No público alvo de 13 a 17 anos, 1.565
estudantes de escolas públicas e privadas
de Anápolis, Goiás, observou-se uma maior
tendência ao início do tabaco em alunos da
rede privada, apesar de relatarem ter assis-
tido propagandas antitabaco. Destes estu-
dante, 82% já tiveram informações
intrafamiliares. Em controvérsia, também
alegaram propagandas de marcas ou even-
tos, atores fumando em filmes, vídeos, amos-
tras grátis, entre outros (SILVA et al,
2014b).

Outro estudo com 92 alunos de esco-
las da rede pública do ensino fundamental e
médio, com idade de 12 a 17 anos, em Mi-
nas Gerais, Brasil, revelou que uma peque-
na porcentagem dos estudantes era fuman-
te (2,2%), com consumo diário de 10 a 20
cigarros por dia. Desta população do estu-
do, mais da metade (57,6%) citou que os
familiares próximos faziam o consumo do
tabaco (REINALDO; GOECKING;

SILVEIRO, 2012).
Ter familiares fumantes, uso e consu-

mo do álcool e drogas ilícitas foram associ-
ados ao uso do tabaco por universitários em
Criciúma e Santa Catarina. Destes, muitos
fumavam para relaxar (43,1%), pelo pró-
prio prazer (33,3%) e iniciados por vontade
própria (49%) (ROSA  et al, 2014).

Em adição, o nível de escolaridade, não
ter pais vivos e abuso físico por parte do pai
foram fatores de risco associados ao uso e
consumo do tabaco por pessoas que fre-
quentavam ambulatório universitário em
Cuiabá e Mato Grosso. Dois fatores
protetivos, descobertos nesta pesquisa, foi
o fato de se conviver com os pais por toda
infância e referir raça branca (SILVA; SOU-
ZA, 2013).

Uma possibilidade de discussão da
associação do tabaco no adulto jovem é a
grande influência da mídia sobre algumas
gerações da população brasileira. Sabe-se,
contudo, que as propagandas de cigarros
foram proibidas na mídia escrita e televisiva
pela Lei nº 9.294 de 15 de julho de 1996 e
foram obrigadas a exibir em seus rótulos as
explicações dos malefícios do uso do taba-
co (BRASIL, 1996).

Possuir vínculo empregatício foi uma
das variáveis prevalentes neste estudo. Isto
de certa forma se torna importante como
meio de manutenção do uso e consumo do
tabaco. Este dado concorda com estudo
prévio que mostra que, entre os tabagistas
universitários, trabalhar e ter renda para o
próprio sustento prevaleceu entre eles
(67,1%) (ROSA et al, 2014).

Como forma de reduzir o consumo do
tabaco, no dia mundial sem tabaco, ocorri-
do em 31 de maio de 2014, foi conclamado
que os governos aumentassem os impostos
sobre os produtos derivados do tabaco, com
a finalidade de reduzir o seu consumo, os
riscos à saúde decorrentes dele e contribuir
para proteção das gerações contemporâne-
as e futuras. Acreditava-se que o aumento
de 10% nos preços levaria à diminuição de
4% no consumo em países de alta renda e,
aproximadamente, 8% nos países de média
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e baixa renda (OMS, 2014).
Ao mesmo tempo, pesquisa com ado-

lescentes suíços revelou a associação do
capital social e o consumo de álcool, tabaco
e uso de drogas ilícitas. Ou seja, quanto
menor o capital social, maiores as chances
(aproximadamente 60%) do consumo do
álcool, três vezes mais chances de consu-
mo do tabaco e o dobro de chances de uso
de drogas ilícitas, quando comparado com
melhor capital social (ÂSLUND;
NILSSON, 2013). Estes resultados são
compatíveis com esta pesquisa ao revelar
que receber > 3 SM foi prevalente nas pes-
soas que iniciaram o uso e consumo do ta-
baco antes dos 18 anos de idade (desfecho).

A redução no consumo do tabaco é
um fator importante a ser considerado, so-
bretudo sob o aspecto da saúde e qualidade
de vida individual e coletiva. Pesquisa reali-
zada nos Estados Unidos da América (1959
a 2010), que avaliou fumantes, ex-fuman-
tes e não fumantes, revelou uma redução
no consumo do tabaco entre homens (9,3%)
e mulheres (9,7%) (THUN et al, 2013). No
Brasil, desde 1989, houve queda no número
de fumantes, chegando em 2008 a 17,2%
da população (WÜNSCH-FILHO  et al,
2010).

Coabitar com os pais também tem sido
relacionado ao início e consumo de subs-
tâncias psicoativas entre adolescentes e
adultos jovens (SILVA et al., 2014a; ROSA
et al., 2014). Fato inversamente ao encon-
trado nesta pesquisa, ao revelar que residir
em lar uniresidente foi prevalente no desfe-
cho, reforça a necessidade de ações
antitabagistas direcionadas ao adolescente
e que envolvam parcerias intersetoriais, o
sistema educacional, a sociedade e, sobre-
tudo, a família (MENEZES et al, 2014).
Estes resultados revelam que o tabagismo
tem intrínseca relação com a família e suas
afinidades, uma vez que conviver com os
pais toda infância são fatores protetivos no
uso e consumo do tabaco (SILVA; SOU-
ZA, 2013).

CONCLUSÃO

Este estudo estimou o início do hábito
de fumar e fatores associados nos indivídu-
os tabagísticos que procuraram tratamento
em um programa de atenção primária. Den-
tre estes, a amostra teve grande relevância
ao revelar  que a maioria iniciou o tabagis-
mo antes dos 18 anos de idade.

Observa-se neste ínterim que a pro-
cura pelo tratamento vem aumentando,
sobretudo nos idosos, apesar da grande
maioria ter iniciado o consumo do tabaco
após os 18 anos de idade.

Apesar de haver uma maior
prevalência do consumo tabagístico no sexo
masculino, são as mulheres quem têm pro-
curado mais por atendimento nos serviços
especiais, com vistas à cessação do ato
tabagístico. Contudo, preocupa-se com a
população adolescente e seu contato pre-
coce com o tabaco.

A amostra por conveniência de pes-
soas intencionadas ao abandono do hábito
de fumar em um programa de antitabagismo
foi uma limitação neste estudo, assim como
o recorte temporal da população tabagística.

Contudo, aspectos positivos são pon-
derados, entre eles a disponibilização do
serviço na atenção primária, que primou em
estudar e entender os reais motivos que le-
varam estas pessoas ao início precoce do
hábito do cigarro. Momento em que foram
realizadas programações de conduta a cada
reunião de grupo e inovações para abran-
ger o público alvo (pessoas que querem aban-
donar o hábito de fumar).

Por fim, estes resultados apontam para
a necessidade de planejamento e
implementação de políticas e programas
voltados à população jovem, e uma melhor
estruturação da rede de apoio na atenção
primária, no acolhimento destas pessoas em
todas as faixas etárias, de modo que envol-
vam e direcionem o adolescente e sua fa-
mília, imagem objeto na cessação do ato
tabagístico.
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ORIENTAÇÕES PARA EXAME ENDOSCÓPICO:
A IMPORTÂNCIA  DO ENFERMEIRO

Mônica Isabel Alves1; Nariman de Felicio Bortucan Lenza2

RESUMO: Trata-se de uma revisão bibliográfica que teve como objetivo apresentar a importância
das orientações realizadas a pacientes pré e pós-procedimentos de exames de endoscopia digestiva
alta (EDA), visto que o paciente possa ter dificuldades no entendimento das orientações e das
palavras utilizadas pelo profissional enfermeiro. Além disso,  reconhecer que a orientação de boa
qualidade e consoante com o nível cultural do paciente reproduzirá menor dano físico, psíquico,
mental e social a este, melhorando a qualidade do serviço prestado. Para tanto, foi realizado um
levantamento nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), de produções bibliográficas
relacionadas ao tema, selecionando-se 5 artigos publicados em português, 1 em inglês e 10 livros. O
trabalho está estruturado da seguinte forma: o primeiro capítulo se desenvolveu com ênfase no
levantamento bibliográfico, utilizando os autores que defendem essa temática e o segundo aborda
sobre a educação em procedimentos de enfermagem. Concluiu-se que a presença e atuação do
enfermeiro endoscopista são notavelmente importantes por seu aporte científico e educativo, crian-
do estratégias para amenizar as ansiedades, medos e complicações aos pacientes pré e pós-exame. O
papel do enfermeiro ainda está em processo de reconhecimento pelas autoridades, sendo este um
educador vinculado pelo próprio processo de trabalho e execução de procedimentos.

PALAVRAS-CHAVE: Educador; Endoscopia; Enfermagem.

ORIENTATIONS FOR ENDOSCOPIC EXAM:
THE IMPOR TANCE OF THE NURSE

ABSTRACT: This is a literature review that aims to show the importance of the instructions given to
patients pre-and post-tests procedures endoscopy (EDA ), since the patient may have difficulty in
understanding the guidelines and the words used by professional nurses and recognize that the
guidance of good quality and consonant with the cultural level of the patient play less physical,
psychic, mental and social damage to this, improving the quality of service. A survey was conducted
in the databases of the Virtual Health Library (VHL), bibliographic productions related to the theme,
selecting 5 articles published in Portuguese, one in English and 10 books. The paper is structured as
follows, the first chapter was developed with an emphasis on literature review using the authors
argue that this theme, the second addresses on education in nursing procedures. It is concluded that
the presence and activity of the nurse endoscopist are remarkably important for its scientific and
educational contribution, creating strategies to alleviate the anxieties, fears and complications for
patients pre and post-test. The role of the nurse is still in the process of recognition by the authorities,
with the nurse educator bound by the work process and implementation of procedures itself.

KEYWORDS: Educador; Endoscopia; Enfermagem.
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INTRODUÇÃO

A Endoscopia Digestiva Alta, também
conhecida como
esofagogastroduodenoscopia é um exame
realizado introduzindo-se pela boca um apa-
relho flexível com iluminação central que
permite a visualização direta da porção in-
terna dos órgãos do trato digestivo superior.
Este exame pode ser realizado com anestesia
tópica (um spray de anestésico na garganta)
ou com sedação, utilizando medicação admi-
nistrada por uma veia para permitir que o
paciente relaxe e adormeça. Com o auxílio
da endoscopia é possível diagnosticar várias
patologias, entre elas: gastrite, esofagite, re-
fluxo gastroesofágico, úlceras pépticas,
pólipos e tumores. Além da utilização como
método diagnóstico, a endoscopia também é
um procedimento que pode ser utilizado com
caráter terapêutico, permitindo a realização
de retirada de corpos estranhos, controle de
sangramento em úlceras pépticas, retirada de
pólipos, entre outros. É o método mais utili-
zado no Brasil para detecção da bactéria
Helicobacter pylori  que causa grande des-
conforto e leva à morte, pelo menos,um mi-
lhão de pessoas por ano.

Devido aos avanços tecnológicos nes-
sa área, houve o interesse em abordar esse
assunto a partir da observação da dificulda-
de dos técnicos e auxiliares em enferma-
gem de orientar os pacientes submetidos ao
exame de endoscopia digestiva alta (EDA),
visto que esses profissionais não são acom-
panhados por um enfermeiro neste setor e
assumem várias outras funções antes, du-
rante e pós-procedimento.

O Objetivo deste trabalho é reconhe-
cer que a atuação do enfermeiro com uma
orientação de boa qualidade e consoante com
o nível cultural do paciente causará menor
dano físico, psíquico, mental e social a este,
melhorando a qualidade do serviço prestado.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de pesquisa bi-
bliográfica realizada nas bases de dados da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Para realizar a busca foram utilizados
os seguintes descritores: Educador;

Endoscopia; Enfermagem.
Os critérios de inclusão foram estu-

dos relacionados à temática da atuação do
enfermeiro educador em procedimentos de
endoscopia. Buscou-se incluir estudos que
abordassem as experiências e relatos do
enfermeiro enquanto educador, a importân-
cia da atuação e presença deste profissio-
nal durante a realização dos exames de
endoscopia digestiva alta e estudos que
abordassem o tema sobre o ensino em pro-
cedimentos de enfermagem e a atuação do
enfermeiro em educação em saúde.

Foram encontrados artigos nas Bases
de dados do LILACs (Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde) e SCIELO (Scientific Eletronic
Library Online), também foram incluídos
livros, manuais e cartilhas que abordassem
o tema referente à endoscopia digestiva alta.

O levantamento bibliográfico foi reali-
zado no período de janeiro a junho de 2014,
sendo selecionados 3 artigos que aborda-
vam a temática, 1 monografia e 11 livros.
Foram feitas pesquisas em 02 sites
institucionais que condiziam com o tema.

Após seleção do material, foi realiza-
da leitura criteriosa, fichamento, compara-
ção dos dados e avaliação quanto ao seu
contributo para o objetivo do estudo. Em
seguida foram criadas 02 categorias de aná-
lise: “O enfermeiro educador em procedi-
mentos” e “A educação em procedimentos
de enfermagem”. Depois foi feita discus-
são sobre cada categoria, embasada na li-
teratura nacional.

O ENFERMEIRO EDUCADOR EM
PROCEDIMENTOS

Na década de 60, o educador Paulo
Freire teve um grande destaque no país ao
propor seu método de ensino, que não visa-
va apenas a alfabetização, mas também a
conscientização (FREIRE, 1993). Neste
sentido, os enfermeiros devem facilitar o
entendimento do usuário para que ele seja
não apenas passivo, mas também ativo du-
rante o processo de orientação, trans e pós-
exame. Assim,

Espera-se que o (a) enfermeiro (a) fun-
cione como “professor (a)” para os outros

Orientações para exame endoscópico
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membros da equipe, assim como para os pa-
cientes (MAGALHÃES, 2004). Para Ma-
galhães e colaboradores, o enfermeiro en-
quanto educador assume um papel social,
cultural e histórico de preparar o indivíduo,
numa participação ativa e transformadora,
nas diferentes possibilidades de nascer, viver
e morrer em uma sociedade.

Jesus (2000) relata que o papel do(a)
enfermeiro (a) era apenas cuidar do pacien-
te durante o exame.Com as mudanças ocor-
ridas na prática e na educação do (a) enfer-
meiro (a) há necessidade de treinamento para
atender os pacientes submetidos aos proce-
dimentos de endoscopia. Hoje, devido aos
grandes avanços desta área, é necessário que
o profissional seja capacitado para
recepcionar, orientar, atender de forma
holística o paciente no pré, trans e pós- aten-
dimento e procedimento endoscópico.

Para Waldow (2005), as várias formas
de arte podem abrir canais de comunicação
entre cuidadores e seres cuidados. É im-
portante ter conhecimento de suas várias
aplicações e seus benefícios nas atividades
diárias desenvolvidas pelo enfermeiro que
deve buscar todos os recursos possíveis,
teóricos e práticos, para o melhor desem-
penho de suas ações no processo de traba-
lho (DILLY et al, 1995).

É importante buscar diariamente em
cada realidade vivida o conhecimento ne-
cessário para a tomada de decisões coe-
rentes em cada situação específica. Com
isso, torna-se imprescindível a atuação do
enfermeiro na sala de procedimentos e uma
pós-graduação para efetivar o conhecimento
específico; estando este apto para acompa-
nhar as inovações e as novas descobertas
no campo da educação.

A enfermagem deve trabalhar com um
conceito mais amplo de educação (DILLY
et al, 1995), não apenas planejar e repassar
os conteúdos relevantes, mas também bus-
car a participação de todos os envolvidos no
processo educativo. Neste contexto, os pa-
cientes são os “alunos” e  carecem da utili-
zação de instrumentos e métodos para ori-
entação e  entendimento de forma clara, con-
cisa e coerente; de modo que as orientações/

informações sejam adequadas ao nível de
compreensão de cada paciente.

Também é fundamental estabelecer
ambientes onde a educação seja estimula-
da e desenvolvida de forma a auxiliar o pro-
cesso de entendimento e transformação do
conhecimento entre os envolvidos (equipe
de enfermagem, pacientes e familiares),
permitindo uma interação geradora de be-
nefícios para a equipe endoscópica, pacien-
tes e serviço.

Muller (2006) afirma que o enfermei-
ro endoscopista planeja, implementa, dirige
e supervisiona o setor,avaliando o paciente
a cada instante.

Silva (2010) relata sobre a importân-
cia de treinamento da equipe que atua no
setor de endoscopia.

Leite e Pereira (1991) também corro-
boram com as ideias de Silva e Almeida
sobre a constituição de um programa de
educação de treinamentos para a melhoria
da assistência prestada,dando suporte e co-
nhecimento à equipe.

A educação permanente e os treina-
mentos têm impacto nas ações realizadas
pela equipe e favorecem o vínculo dos pro-
fissionais atuantes. Além disso, o enfermei-
ro educador promove transformação positi-
va e auxiliadora no processo de trabalhado,
sendo visto como aliado no setor de
endoscopia.

Jacobus (2011) mostra que 64% das
informações acerca do exame foram reali-
zadas por técnicos de enfermagem, 52% das
orientações foram realizadas pelo médico
solicitante, porém não foi especificada a atu-
ação do enfermeiro. Pois este foi incluído na
equipe de enfermagem. Assim, 75% dos pa-
cientes conhecem as funções exercidas pelo
enfermeiro no setor de endoscopia, embora
o público pesquisado não tenha conhecimen-
to abrangente das atribuições do enfermei-
ro; não diferenciando as categorias profissi-
onais (auxiliar, técnico e enfermeiro).

Jacobus descreve sobre a contribui-
ção do enfermeiro para a realização da
endoscopia digestiva satisfatória, no olhar
dos pacientes, de acordo com a tabela
abaixo:

Orientações para exame endoscópico
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Fonte: JACOBUS, 2011.

Dessa forma, Jesus (2000) destaca
que os enfermeiros devem estar atentos às
informações passadas aos pacientes que irão
ser submetidos à endoscopia. Sendo que a
orientação sobre o procedimento, as medi-
cações utilizadas, o preparo do exame, os
riscos e os procedimentos que podem ser
realizados durante  a endoscópia devem ser
esclarecedores, com o intuito de dimimuir a
ansiedade e esclarecer dúvidas.

Paes (2006) também atribui ao enfer-
meiro a explicação acerca dos procedimen-
tos ao paciente e aos seus familiares, possi-
bilitando a realização do exame sem
intercorrências e com maior qualidade.

A SOOBEEG destaca sobre a atua-
ção do enfermeiro durante todo o processo
que o paciente percorre até a sua total re-
cuperação pós- exame.

A educação para a saúde é parte inte-
grante do papel e funções do enfermeiro de
endoscopia digestiva, dando ênfase à pre-
venção, rastreio, educação e suporte
(ESGENA, 2004).

As orientações acerca do preparo
para realização da endoscopia é feita de
acordo com o estabelecimento assistencial
de saúde, sendo de comum acordo o jejum
de 8 horas antes do procedimento, a
obrigatoriedade de acompanhante adulto e
a não ingestão de alguns alimentos no dia
anterior ao exame como leite e frutas com
casca.

Miyajima (2010) enfatiza que o exa-
me bem sucedido começa no momento do
agendamento através de orientações cor-
retas feitas por profissional qualificado, apto
e com conhecimento técnico/ científico.

Sendo assim, todos os pacientes que

sejam submetidos a procedimentos
endoscópicos diagnósticos/terapêuticos têm
o direito de ser assistidos por enfermeiros
qualificados e treinados na área dos cuida-
dos de enfermagem em endoscopia digesti-
va (ESGENA, 2004).

O setor de endoscopia possui uma
equipe composta por médico, auxiliares e
técnicos de enfermagem. Poucos os servi-
ços têm condições financeiras de manter um
enfermeiro exclusivo. Além disso, a Socie-
dade Brasileira de Endoscopia Digestiva
(SOBED) dispõe sobre a não
obrigatoriedade legal desta contratação.
Porém, vários autores relatam a importân-
cia da presença deste profissional atuando
neste setor (SOBEEG, 2011; ESGNA, 2004).

Assim, não há legislação específica
para contratação de um enfermeiro
endoscopista. Este  profissional acumula
funções administrativas e procedimentos de
mais setores, apesar de ser real e importan-
te a sua atuação na forma de promover a
prática educadora e científica, uma vez que
é responsável por educar usuários e equipe
de enfermagem.

A EDUCAÇÃO EM
PROCEDIMENTOS DE
ENFERMAGEM

Na Idade Média, surgiram locais pró-
prios para assistência aos pobres, aos por-
tadores de doenças e aos excluídos, pois
eram considerados perigosos para a socie-
dade. Os locais eram sujos, sem ventilação
e iluminação adequadas e com um número
excessivo de doentes. Os cuidados eram
prestados por mulheres de moral duvidosa,

Tabela 1 - Como enfermeiro poderá contribuir para a realização do exame
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leigas e sem preparo específico, que se pre-
ocupavam com a cura espiritual e a salva-
ção eterna (PORTO; VIANA, 2009). Mais
tarde, esses locais passaram a ser chama-
dos de hospitais. A medicina passou a utili-
zar o hospital como local de cura e de for-
mação de profissionais na área da saúde no
século XVII e o médico tornou-se a figura
central deste local.

Segundo Porto e Viana (2009), no sé-
culo XIX, a enfermagem profissional iniciou-
se com a atuação de Florence Nightingale
na Guerra da Criméia e de Ana Néri no
Brasil. Desde então, as práticas educativas
em saúde têm sido presença marcante na
atuação dos enfermeiros (SAUPE; BUDÓ,
2004).

A Organização Mundial de Saúde
(OMS) tem buscado discutir sobre a impor-
tância das atividades educativas junto aos
pacientes, elaborando materiais institucionais
para a educação permanente.

A prática profissional mostra que o
enfermeiro não tem incorporado a educa-
ção do paciente como uma atividade rele-
vante no desenvolvimento de suas atribui-
ções. Mas, vê-se que este se encontra bas-
tante absorvido pelas demandas administra-
tivas, que o tem distanciado da assistência
direta ao paciente.

A prática constitui um processo de
aprendizagem através da qual o enfermeiro
adapta-se à profissão, eliminando o que lhe
parece inutilmente abstrato ou sem relação
com a realidade vivida e conservando o que
pode servi-lhe de alguma forma.

O enfermeiro em sua prática diária e
de acordo com o contexto social em que
atua, torna a aprendizagem vinculada à re-
alidade. É preciso deixar evidente que ao
falar-se de aprendizagem e realidade não
se está falando em ter orientações ou pro-
postas únicas, mas sim que o enfermeiro
educador tenha uma compreensão crítico -
reflexiva sobre suas práticas, sobre os ob-
jetivos a serem atingidos e o feedback de
suas ações. Ou seja, o educador deve estar
sempre criando e recriando métodos de en-
sino dinâmicos e mutáveis.

Quando são trazidas as ideias freirenas
para o cotidiano da prática educativa do
enfermeiro, pode-se, pela crítica e reflexão,
ver transformados ou reconstruídos sabe-
res dentro de um grupo que não tem o co-
nhecimento advindo do princípio acadêmi-
co-científico. Ao mesmo tempo, os profissi-
onais da enfermagem  também se apropri-
am do conhecimento que vem do universo
comum, considerando-se, junto a seu clien-
te, um aprendiz durante o cuidado.

A relação dos educadores com os sa-
beres que ensinam é fundamental para a
configuração da identidade profissional. A
articulação do saber docente e da prática
que ensinam leva em conta a especificidade
da ação educativa e contribui para o desen-
volvimento de habilidades, técnicas e conhe-
cimento para enfrentar os desafios de edu-
car, treinar e orientar. Sendo assim, o pro-
fissional da saúde que se propõe a ser um
educador em saúde deve assumir-se como
tal, pois sua ação é imprescindível à comu-
nidade. Ambas as partes, educadores e
educandos, enfermeiros e pacientes, ensi-
nam e aprendem.

Freire (2007) mostra que o homem não
pode ser pensado ou analisado como um
recorte isolado do contexto que se insere.
Desse modo, nas orientações acerca do pro-
cedimento, o enfermeiro deve conhecer a
realidade que seu paciente está inserido,
orientando-o segundo suas dificuldades e
necessidades.

Embora a educação/orientação em
todos os momentos do cuidado seja indis-
pensável, é necessária a humanização,
transformando as ações/procedimento/ori-
entação em um ato pensado, simples, amo-
roso e não mecânico.

A implicação e a humanização são cla-
ras para Freire, segundo o qual “não há, po-
rém, humanização na opressão, assim como
não pode haver desumanização na verdadei-
ra libertação”. Neste sentido, o enfermeiro
educador não deve ser apenas um mero cola-
borador, mas toma para si o papel fundamen-
tal da transformação da sua equipe, dos usuá-
rios/ pacientes e do ambiente de trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já citado anteriormente, o en-
fermeiro é um educador vinculado pelo pró-
prio processo de trabalho e execução de
procedimentos. Da prática surgem novas
reflexões e novos conhecimentos, amplia-
se a teoria e resulta novas alternativas para
a prática (ZARPELLON, 2007).

Através da revisão bibliográfica, ob-
servou-se a importância de o enfermeiro
atuar na sala de endoscopia criando estra-
tégias para amenizar as ansiedades, medos
e complicações aos pacientes. Ainda, veri-
ficou-se que a prática do enfermeiro influ-
encia no processo de geração de conheci-
mento. Mas, principalmente, que o fato de
estar presente junto à equipe endoscópica
para solucionar problemas, orientar, realizar
treinamentos e minimizar os riscos gerados
pelo procedimento traz ao educador/enfer-
meiro o feedback necessário para intervir
no processo de educação, reflexão crítica e
construção do seu próprio saber.

Segundo os autores pesquisados, para
o enfermeiro promover a prática educado-
ra é necessário alto conhecimento técnico -
científico, reflexão constante, bom relacio-
namento interpessoal e afetivo. Sendo este
profissional responsável por educar usuári-
os e a equipe de enfermagem.

Podemos observar que o papel da en-
fermagem em endoscopia digestiva, re-
conhecido pela primeira vez em 1941, ain-
da está em processo de reconhecimento
pelas autoridades, Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde (EAS) e institui-
ções de ensino. O objetivo de adotar o
enfermeiro endoscopista é valorizar o pro-
fissional, reconhecer e aprimorar o pro-
cesso de educação no ensino de enferma-
gem e respaldar a equipe de possíveis trans-
tornos nos procedimentos.

A European Society of
Gastroenterology and Nurses and
Associates (ESGNA), criada em 1996, é
uma organização profissional de enfermei-
ros que acredita que a educação em saúde
é papel do enfermeiro em endoscopia, com

ênfase na prevenção, rastreio, educação e
suporte; oferecendo cursos e certificando
esses profissionais para atuarem na prática
endoscópica.

O desafio para o enfermeiro
endoscópico é enfatizar a importância de sua
atuação, ampliando conhecimentos, pontos
a serem discutidos e pactuados com a equi-
pe e órgãos responsáveis.

O ensino superior está desempenhan-
do vários e novos papéis na sociedade atu-
al; estando em contínua mudança e os pro-
fissionais enfermeiros endoscópicos tam-
bém são responsáveis pela mudança de ati-
tude, ações e pensamento da sociedade.

O enfermeiro precisa estar sempre
aprimorando seus conhecimentos acerca de
novos equipamentos, desinfecção e esterili-
zação, relacionamento interpessoal para
atender os usuários que muitas vezes têm
como conhecimento adquirido sites da
internet, estando mais exigentes, curiosos e
interessados.

Conclui-se, assim, que a educação está
intimamente relacionada em todo e qualquer
procedimento realizado pelo enfermeiro ou
pela equipe de enfermagem. Sendo, portanto,
de extrema valia seu aporte científico,
educativo e sua atuação no setor de
endoscopia digestiva alta. O educador/en-
fermeiro deve utilizar e buscar todos os re-
cursos e instrumentos necessários para le-
var o conhecimento e o entendimento ao
usuário. O educador em questão está apto,
capacitado e pronto para utilizar esses ins-
trumentos de forma efetiva, minuciosa, re-
flexiva e crítica.
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PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS DE UM HOSPITAL
MATERNO-INFANTIL  SOBRE QUALIDADE DE VIDA

Maluanne Santos Silva1; Giovana Fernandes Araújo2

RESUMO: O presente estudo teve por objetivo avaliar a percepção da qualidade de vida por enfer-
meiros atuantes na rede hospitalar. O estudo foi de natureza qualitativa do tipo descritiva, realizado
em um hospital de médio porte localizado em um município do Sudoeste da Bahia. Participaram da
pesquisa enfermeiros que atuam nos períodos matutino e vespertino da unidade. Foi realizado
através de entrevista gravada utilizando um roteiro semiestruturado. Os resultados foram analisados
visando à identificação das categorias e unidades temáticas a partir da utilização do referencial de
Bardin. Emergiram as categorias: a qualidade de vida sob a ótica dos enfermeiros; relação entre
qualidade de vida e lazer; relação entre qualidade de vida e trabalho e importância do trabalho
para qualidade de vida.  Os enfermeiros relacionam qualidade de vida à saúde, à diminuição de
estresse, ao trabalho, à família e aos amigos. Para os participantes, o lazer é essencial para ter-se QV
(qualidade de vida), uma vez que leva ao prazer e consequente bem- estar. Foi possível perceber um
paradoxo entre os relatos, pois, enquanto alguns acreditam que para ter-se QV é necessário traba-
lhar, já que o trabalho proporciona condições para isso, outros acreditam que o trabalho pode ser um
fator preponderante para a perda da QV por condições como estresse e organização do trabalho.
Concluiu-se que os participantes possuem noção de conceitos e que percebem o trabalho, com suas
nuances, como um forte fator colaborador, ou não, para o indivíduo poder viver com QV.

DESCRITORES: Enfermagem; Percepção; Qualidade de vida.

PERCEPTION OF NURSES A MOTHER AND CHILD HOSPIT AL
ON QUALITY OF LIFE

ABSTRACT: The present study aimed to evaluate the perception of the quality of life for nurses that
work at the hospital network. The study was qualitative descriptive, conducted in a medium-sized
hospital located in a city in Bahia’s Southwest. Were selected nurses who work during morning and
afternoon shifts to reach this research’s target,. It was conducted through recorded interviews by
using a semi-structured script. The results were analyzed in order to identify the categories and
thematic units from the use of Bardin Referential. Categories emerged: quality of life from the perspective
of nurses; relationship between quality of life and leisure; relationship between quality of life and
work and the importance of the work for quality of life. Nurses related quality of life to health,
decrease of stress, job, family and friends. For participants, leisure is essential to level QL (quality of
life) up, because it would lead to pleasure and consequent welfare. It was possible to see a paradox
between the reports, since while some believe it is necessary to work for the purpose of having QL,
once it provides favorable conditions. To others, work can be a major factor in the loss of QL because
depending of the work organization it also provides stress conditions. It was concluded that
participants possess notion of concepts and realize the work, with its nuances, may or not be a
strong contributor factor, for the individual QL.

KEYWORDS : Nursing; Perception; Quality of life.
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INTRODUÇÃO

A saúde do trabalhador tem estreita
relação com as condições de trabalho. Isso
diz respeito à forma pela qual o trabalho é
realizado, em que área o trabalhador atua e
a que riscos ele está mais exposto (físicos,
químicos, biológicos, mecânicos). Em 1997,
a Organização Mundial de Saúde - OMS
identificou a exposição dos indivíduos aos
riscos ocupacionais ressaltando os riscos
ergonômicos e físicos, que atingem 30% da
força de trabalho nos países desenvolvidos
e de 50 a 70 % nos países em desenvolvi-
mento. Tais dados resultam no aumento da
entrega de atestado médico, aparecimento
das doenças profissionais e sequelas ou
invalidez por acidentes de trabalho (UFMG,
2007).

De acordo com Silva (2011), o traba-
lho refere-se ao empreendimento das for-
ças e potencialidades humanas para alcan-
çar um determinado fim, além de estabele-
cer certo domínio sobre a natureza. É uma
maneira que permite aos trabalhadores e
suas famílias terem acesso a bens e servi-
ços, garantindo o sustento, já que é uma fon-
te contínua de renda. Trabalhar significa está
inserido em um meio social privilegiado, pro-
piciando melhorias na qualidade de vida. Por
outro lado, pode gerar agravos à saúde do
trabalhador: desgaste físico e mental, além
de riscos ocupacionais, comprometendo a
capacidade laboral, gerando muitas vezes
sequelas irreversíveis ao indivíduo.

A expressão qualidade de vida (QV)
designa-se como uma área multidisciplinar
englobando conhecimentos das diversas for-
mas de ciências e conhecimento popular. O
termo é facilmente percebido na sociedade
contemporânea, sendo incorporado pela po-
pulação em geral em várias formas de sig-
nificados (ALMEIDA; GUTIERREZ;
MARQUES, 2012).

Desde a década de 1960 já começou
a dar-se atenção à qualidade de vida no tra-
balho, através de iniciativas de pesquisado-
res, líderes sindicais e governantes, com o
objetivo de alcançar melhorias na organiza-

ção de trabalho, minimizando, com isso, as-
pectos negativos do empregador e
consequentemente geração de bem-estar
aos mesmos (JESUS; FIGUEREDO; OLI-
VEIRA, 2010). Segundo Haddad (2000), a
qualidade de vida no trabalho é o maior
determinante da QV, uma vez que vida sem
trabalho não há significado. Assim sendo,
passou a ocupar um lugar central na vida
do homem.

Atualmente vem ocorrendo algumas
mudanças no cenário do mundo do traba-
lho, que vem passando por rápidas trans-
formações nas últimas décadas. A criação
de máquinas cada vez mais avançadas au-
menta de forma grandiosa a produtividade
libertando homens e mulheres dos serviços
pesados.  Entretanto, tais novas inserções
tecnológicas substitui o trabalho do homem
pelo da máquina reduzindo, assim, a oferta
de trabalho e consequentemente gerando o
desemprego (SILVEIRA, 2009).

Quando se trata dos trabalhadores da
área da saúde como enfermeiros, as condi-
ções de trabalho para estes profissionais
nem sempre dispõem dos meios necessári-
os à mobilização de suas capacidades e li-
mites. A carga de trabalho elevada somada
às condições de trabalho não motivadoras
são fatores que influenciam negativamente
na qualidade de vida dos enfermeiros
(CECAGNO et al, 2003). Deve-se levar em
consideração que essa classe profissional
atua em áreas complexas, que exigem mui-
ta dedicação e responsabilidade. A remu-
neração na maioria das vezes é baixa, o que
os leva a ter mais de um vínculo
empregatício para poder sanar despesas
pessoais e familiares. A carga horária ex-
cessiva de trabalho, somada às condições
de trabalho insalubres, culminam no
surgimento de patologias ligadas à profis-
são e, dependendo da cronicidade, podem
ser irreversíveis (MEDEIROS et al, 2006).

Os enfermeiros possuem uma média
salarial inferior à do médico e do dentista,
porém a carga horária de trabalho é seme-
lhante ao profissional médico. Pois profissi-
onais de enfermagem cumprem uma carga
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horária superior a 44 horas semanais, já que
precisam cobrir a ausência dos colegas de
trabalho que se afastaram por doenças, im-
previstos e acidentes. Muitas vezes os tra-
balhadores acumulam carga horária extra
no local de trabalho, que deveria ser tirada
como dia de folga.  Contudo, a instituição
desconta-a de acordo com as faltas no tra-
balho. Nessas condições, os riscos
ocupacionais são grandes, geradores de
adoecimento, comprometendo a qualidade
de vida e a saúde dos trabalhadores de en-
fermagem (FELLI, 2012).

O interesse por este tema deu-se a
partir da leitura de artigos científicos a res-
peito da qualidade de vida relacionada ao
profissional de enfermagem ao cursar a dis-
ciplina “Saúde do Trabalhador” no 6º semes-
tre do curso de graduação em enfermagem.
A discussão a respeito do tema torna-se
relevante uma vez que o enfermeiro neces-
sita estar bem para exercer com excelên-
cia o maior objetivo da profissão que é o
cuidar.

Nesta perspectiva surgiu o seguinte
problema: “qual é a percepção dos en-
fermeiros atuantes na rede hospitalar a
respeito da qualidade de vida”? Assim, o
presente estudo teve por objetivo compre-
ender a percepção da qualidade de vida por
enfermeiros atuantes na rede hospitalar.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de natureza
qualitativa do tipo descritiva. Os dados fo-
ram coletados em um hospital de médio porte
localizado no município de Vitória da Con-
quista, no Sudoeste da Bahia. Trata-se de
uma instituição pública administrada por uma
fundação sem fins lucrativos que presta
atendimento através de demanda espontâ-
nea ou de encaminhamento de outros servi-
ços de saúde.

A população do estudo foi composta
por enfermeiros que trabalham no hospital,
sendo a amostra formada por profissionais

que atuam nos períodos matutino e vesperti-
no, em diferentes setores, perfazendo o to-
tal de 08 participantes. Foram adotados os
seguintes critérios de inclusão: enfermeiros
que trabalham exclusivamente no período
matutino ou vespertino, que aceitaram par-
ticipar voluntariamente da pesquisa, terem
assinando o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido e que estejam na escala de
trabalho no dia da coleta de dados.

Os dados foram coletados no período
de 12 a 16 de maio de 2014, através de en-
trevista gravada, utilizando um roteiro
semiestruturado elaborado e aplicado pela
pesquisadora. As entrevistas foram realiza-
das individualmente no local de trabalho, em
horário determinado, junto aos profissionais
mencionados.

As entrevistas, após serem realizadas,
foram transcritas na íntegra para o progra-
ma Word 2010. Os dados foram analisados
visando à identificação das categorias e uni-
dades temáticas por meio da utilização do
referencial de Bardin. Análises dos dados
foram operacionalizadas a partir das seguin-
tes questões: foi realizada a leitura flutuante
e aprofunda dos dados, grifando os relatos
significativos, semelhantes e diferentes; re-
cortes de fragmentos grifados; busca de ca-
tegorias a partir das temáticas mencionadas
no objetivo; elaboração de uma lista de fala
dos entrevistados por categorias; escolha das
falas que possuem maior poder de síntese e
abrangência, e informações dentre os con-
teúdos das entrevistas para exemplificar as
categorias emergentes.

A pesquisa foi realizada a partir da
autorização do Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Faculdade Independente do Nordeste
para aprovação, em atendimento à Resolu-
ção 466/12 do Conselho Nacional de Saú-
de, parecer nº 639.557. Foi garantido o sigi-
lo das informações pessoais com preserva-
ção do anonimato dos participantes, que
assinaram o Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido, resguardando a integri-
dade e os direitos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização dos sujeitos

A Tabela 1 apresenta a caracteriza-
ção dos participantes do estudo.

Tabela 1 - Caracterização dos participantes do
estudo. 2014.

Fonte: Elaborado pelas autoras baseado em dados
coletados.

Conforme a Tabela 1, observa-se na
faixa etária que se trata de enfermeiros adul-
tos jovens em período da vida dedicado às
atividades laborais.  A maior parte dos en-
trevistados é do sexo feminino, que é uma
característica da profissão. Em relação ao
tempo de formação, nota-se que a maioria
possui até 5 anos. Entre os participantes
observa-se que, com uma exceção, possu-
em mais de um vínculo empregatício, que é
outra característica encontrada na profis-
são por questões salariais. Esta
multiplicidade de empregos pode ser um dos
motivos de precarização e penosidade no

trabalho. No que diz respeito à carga horá-
ria de trabalho, 06 possuem 40 horas sema-
nais e 02 mais de 40 horas semanais.

As categorias relacionam-se à percep-
ção de qualidade de vida dos enfermeiros
do hospital materno-infantil: A qualidade de
vida na ótica dos enfermeiros, relação en-
tre qualidade de vida e lazer, relação entre
qualidade de vida e trabalho e importância
do trabalho para qualidade de vida.

Categoria I - A qualidade de vida sob a
ótica dos enfermeiros

Os enfermeiros relacionam qualidade
de vida à saúde, à diminuição de estresse,
ao trabalho, à família e aos amigos.

Pra mim qualidade de vida é uma coisa
temporária. Você pode está muito bem
hoje entendeu? Pode ocorrer algo no
seu cotidiano e a partir desse momento
achar que você não está com a qualida-
de de vida que você gostaria que esti-
vesse. Então é muito circunstancial ela
está relacionada a você está bem pro-
fissionalmente, nas relações familiares,
e de amizade. Obviamente incluindo
também a saúde como um todo. Deve está
bem fisicamente e emocionalmente (en-
fermeiro A).
É quando você consegue conciliar a sua
profissão, o que você escolheu como
profissão, com sua parte familiar que é
a sua residência, com a questão de es-
portes e lazer. O lazer é que comanda a
maior parte da qualidade de vida men-
tal. Porque se você não estiver com a
mente boa dificilmente você vai saber
lidar com o corpo. Pra mim o que co-
manda a maior parte é a parte mental
mesmo (enfermeiro C).
Em minha opinião, qualidade de vida é
poder ter uma vida tranquila, sem tanto
estresse, tempo para pode aproveitar as
coisas boas da vida, para almoçar com
tranquilidade, ficar com a família, ter
horários flexíveis no trabalho, poder
descansar, praticar esportes e realizar
atividades que proporcionam prazer
(enfermeiro E).
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Nas definições dadas pelos participan-
tes há em comum a satisfação quanto à pro-
fissão e o convívio familiar, apontados como
fatores para ter-se QV. Ainda destaca-se
nos relatos a importância do lazer ou de uma
atividade que traga algum tipo de prazer.

Por conta da complexidade e dimen-
são, é difícil conceituar qualidade de vida já
que cada indivíduo entende o conceito de
QV de forma diferenciada. Contudo, para
ter-se qualidade de vida é necessário que
existam fatores intrínsecos e extrínsecos se
correlacionando (SABÓIA; PONTE, 2013).

A qualidade de vida depende da satis-
fação de várias necessidades pertinentes ao
ser humano: estar bem consigo mesmo, com
o trabalho e ter saúde. Desta forma, os se-
res humanos podem ser considerados iguais
quanto à espécie, mas são distintos quanto
à maneira de viver a vida. Pois cada indiví-
duo tem seus objetivos de vida, diferentes
crenças, valores e anseios de realizações.
Tudo isso faz com que a avaliação da quali-
dade de vida referida por cada pessoa pos-
sa sofrer modificação mediante as mudan-
ças impostas pela vida. Portanto, de acordo
com as alterações importantes ocorridas ao
longo da vida das pessoas, elas também
mudam, não apenas a avaliação das coisas,
mas a forma pela qual avaliam sua qualida-
de de vida (ARAÚJO; SOARES;
HENRRIQUES, 2009).

Categoria II – Relação entre qualidade
de vida e lazer

Houve enfermeiro no segundo mo-
mento da entrevista que não relacionou o
lazer como um fator importante para ter-se
QV, ao contrário da maioria dos participan-
tes.

É algo que muitas pessoas confundem,
pois qualidade de vida é o cotidiano, o
dia a dia. Já lazer é um espaço à parte
que se reserva para realizar atividades
que traga diversão e prazer (enfermeiro
D).
É que o lazer favorece prazer ao ser hu-
mano. Quando você sente prazer nas

coisas que se faz e você dedica uma par-
te da vida para isso então a vida se tor-
na mais leve e você tem qualidade de
vida. Com menos esforço para conse-
guir as coisas com menos tempo de tra-
balho para conseguir retorno financei-
ro então consegue proporcionar a vida
mais tranquila, mais tempo pra viver com
os seus amigos e sua família. Com ativi-
dades que dê prazer. A partir do momen-
to que o trabalho impede que você te-
nha lazer você deixa de ter qualidade
de vida (enfermeiro E).
(...) o lazer é quando você está se diver-
tindo, é quando você está bem. Então,
quanto mais lazer melhor. Se seu traba-
lho é um lazer, ótimo. Um surfista, por
exemplo, há de convir que não exista
um trabalho melhor do que aquele um
sufista profissional, o trabalho dele é
um lazer pra maioria das pessoas é o
que todo mundo gostaria ser. (...) É ter
uma atividade que consiga remunerar
ele, dá uma condição econômica pra ele
e que ao mesmo tempo seja uma coisa
que ele faça com prazer, seja ele um tra-
balho de carcereiro, gari, enfermeiro,
se remunerar bem e trazer prazer está
ótimo. Agora eu acho que existem tra-
balhos muito mais divertidos (enfermei-
ro A).

Interessante notar que um participan-
te relaciona lazer a trabalho ao analisar que
se o indivíduo trabalha com prazer e possui
boa remuneração o trabalho torna-se um
lazer, portanto, o trabalho não seria
desgastante. Seria uma idealização do tra-
balho que não está ao alcance de todos. Para
os outros, o lazer é essencial para ter-se QV,
pois levaria ao prazer e consequentemente
ao bem- estar, principalmente mental. Para
Trindade (2011), é considerado direito ine-
rente ao ser humano o acesso ao lazer, por
ser considerado um componente essencial
para a vida dos seres humanos; sendo esta
uma das condições para que se alcance a
existência digna. Pode-se definir tal direito
como a busca de ocupação dos indivíduos
em atividades que lhes dão prazer: reservar
parte do seu tempo para o convívio familiar,
praticar exercícios físicos, participar de ati-
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vidades intelectuais, ir ao cinema, ou até
mesmo não fazer nada.

A qualidade de vida se associa à sa-
tisfação, à relação entre familiares e ami-
gos, às atividades cognitivas, produtividade
e saúde física. Tais elementos levam a en-
tender que quando o ser humano passa a
adquirir bons hábitos e melhorias nos rela-
cionamentos, fazendo aquilo que lhe dá pra-
zer, consequentemente terá mais condições
de adquirir qualidade de vida (ROCHA,
DELCONTI, 2012).

Categoria III - Relação entre trabalho
e qualidade de vida

As percepções quanto a relação do
trabalho com a QV também variaram com
alguns olhares distintos uns dos outros.

(...) que o trabalho permita que a pes-
soa tenha QV e que a pessoa consiga
fazer o que gosta e que o lazer também
não atrapalhe no trabalho, que a pes-
soa não confunda lazer com trabalho.
Então, quando tem cargas horárias de-
finidas e trabalhos mais contínuos per-
mite organizar o dia para ter QV (enfer-
meiro H).
Para ter qualidade de vida é necessário
ter trabalho. Já que através do traba-
lho se obtém recursos para suprir as ne-
cessidades diárias, se satisfazer profis-
sionalmente (enfermeiro D).
Nos dias atuais, se prega sobre a quali-
dade de vida conciliada ao trabalho.
Em minha opinião, o trabalho executa-
do pode alterar a QV devido estresse,
carga horária elevada, má remunera-
ção (enfermeiro F).

Foi possível perceber um paradoxo
entre os relatos, enquanto alguns acreditam
que para ter-se QV é necessário trabalhar,
uma vez que o trabalho proporciona condi-
ções para isso, para outros o mesmo pode
ser um fator preponderante para a perda da
QV por condições como estresse e organi-
zação do trabalho. Para Teixeira et al (2009),
qualidade de vida no trabalho significa man-
ter e desenvolver satisfação, ou seja, ter uma

“sensação de bem-estar” no trabalho. O que
não se limita a bons salários e sim às ques-
tões relacionadas à qualidade de vida como,
por exemplo: tempo de ficar ao lado da fa-
mília, ter horários reflexíveis no trabalho,
carga horária de trabalho flexível, além de
sensação de segurança na carreira.

Conforme estudos que investigam qua-
lidade de vida no trabalho, é possível detec-
tar que existe relação de mensuração da
relação do trabalhador com a execução do
trabalho. Além disso, o mesmo limita-se em
opinar e conceituar tal expressão, sendo
evidenciado o seu caráter subjetivo e
multidimensional (SOUZA, 2001).

Ainda nesta categoria, os participan-
tes veem o trabalho como ferramenta de
autorrealização, valorização da família e
sociedade e, consequentemente, fator rele-
vante para obter-se qualidade de vida.

Categoria IV – Importância do traba-
lho para qualidade de vida

As percepções quanto a importância
do trabalho para qualidade de vida são simi-
lares, uma vez que os enfermeiros respon-
deram que para se ter qualidade de vida é
necessário ter trabalho, já que este é sinôni-
mo de independência, autoestima e cresci-
mento individual.

A importância do trabalho é que atra-
vés dele você passa a ser independente,
se sentir útil, ativo, isso também é quali-
dade de vida. Pensar no futuro. (Enfer-
meiro G).
Quando você não tem uma ocupação,
um emprego, uma profissão, você acaba
tendo uma baixa autoestima, muitas ve-
zes não tem realizações profissionais aí
você vai ter um baixo desempenho den-
tro da própria família, da própria soci-
edade. Acaba sendo um indivíduo pou-
co estimulado. Então, se você não tra-
balha, dificilmente você tem uma quali-
dade de vida boa. Interferindo no seu
mental, na parte física. Só o lazer não
salva a vida de ninguém (enfermeiro C).
Sem trabalho o indivíduo não consegue
ter qualidade de vida, já que um sempre
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está relacionado com o outro. Por con-
ta disso, se faz necessário que o ambien-
te do trabalho seja um ambiente
prazeroso e de crescimento individual
(enfermeiro D).

A maioria das pessoas, mesmo apre-
sentando condições financeiras para viver
o resto da vida de maneira confortável, con-
tinuaria a trabalhar. Isso porque o trabalho
não é só uma fonte de sustento, mas sim
um meio de sentir-se como integrante da
sociedade, ou de um grupo, é uma forma de
ter-se ocupação e de atingir-se os objetivos
na vida (TOLFO, PICCININI, 2011).

O trabalho por si próprio, através das
relações humanas, oferece uma descarga aos
impulsos dos libidos, além de poder proporci-
onar aos indivíduos meios necessários para
subsistência e, assim, ter sentido a existência
na sociedade. É por meio do trabalho que os
indivíduos se socializam e vivem na coletivi-
dade (CARREIRA, MARCON, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste estudo foi possível ob-
servar a percepção de qualidade de vida para
os entrevistados. Os enfermeiros relaciona-
ram qualidade de vida à saúde, à diminui-
ção de estresse, ao trabalho, à família e aos
amigos. Para eles o lazer é essencial para
ter-se QV, pois levaria ao prazer e
consequente bem-estar. Ainda foi possível
perceber um contrassenso entre os relatos,
pois, enquanto alguns acreditam que para
ter-se QV é necessário trabalhar para aqui-
sição de estabilidade econômica e
autoestima, para outros, o trabalho pode ser
o fator principal para a perda da QV, visto
que o local de trabalho pode ser considera-
do estressante, vinculando negativamente
com reconhecimento profissional deficien-
te (baixa remuneração, carga horária ele-
vada).  Portanto, é possível concluir que os
participantes possuem noção dos diversos
conceitos de qualidade de vida e que perce-
bem o trabalho, com suas nuances, como
um forte fator colaborador, ou não, para o
indivíduo poder viver com QV.
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PERCEPÇÃO DO ESTRESSE ENTRE OS PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO CIRÚRGICO DE UM

HOSPITAL  PRIVADO EM VITÓRIA  DA CONQUISTA – BA

Natali Barberino Alves1; Giovana Fernandes Araujo2

RESUMO: Introdução:  Estresse é uma resposta do organismo quando a pessoa se depara com uma
condição que provoque sua irritação, excitação, confusão, amedrontamento ou de modo que torne
extremamente feliz. Objetivo:  avaliar a percepção dos profissionais de enfermagem em relação ao
estresse ocupacional no centro cirúrgico. Métodos: trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório
– descritivo e de natureza qualitativa realizada em um hospital da rede privada de um município do
sudoeste da Bahia. Os participantes desta pesquisa foram profissionais de enfermagem atuantes no
centro cirúrgico do referido hospital. A coleta de dados foi realizada utilizando-se a técnica de
entrevista gravada. As respostas foram analisadas visando à identificação de categorias e unidades
temáticas a partir da utilização do referencial de Bardin. Resultados: A partir da transcrição das
entrevistas surgiram as categorias causas do estresse no trabalho, causas de desgaste físico e
emocional, atitudes para conciliar trabalho e lar ou métodos para aliviar o estresse. Conclusão:
O estudo apontou que os profissionais de enfermagem percebem o centro cirúrgico como um ambi-
ente muito estressante revelando vários fatores desencadeantes de desgastes físicos e emocionais.

PALAVRAS-CHAVE: Estresse; Enfermagem; Centro cirúrgico.

PERCEPTION OF  STRESS AMONG  THE NURSING PROFESSIONALS
WORKING  ON A SURGICAL CENTER OF A  PRIVATE HOSPITAL  IN

VIT ORIA  DA CONQUISTA - BA

ABSTRACT: Intr oduction: Stress is a response of the body when a person is faced with a condition
that causes her anger, excitement, confusion, intimidation or of mode which makes extremely happy.
Objective: To evaluate the perceptions of nursing professionals in relation to occupational stress in
the operating room. Methods: This is exploratory research - descriptive, qualitative held at a private
hospital in a city in the Southwest of Bahia. The participants in this study were active nursing staff
in the operating room of the hospital. The data was obtained through the recorded interview technique.
The answers were analyzed in order to identify categories and thematic units from the use of Bardin’s
referential. Results: From the interviews transcript the following categories emerged: Causes of
stress at work; causes of physical and emotional exhaustion, attitudes to balance work and home or
methods for stress relief. Conclusion: The study showed that nurses perceive the operating room as
a very stressful environment and reveals several factors that cause physical and emotional exhaustion.

KEYWORDS:  Stress; Nursing; Operating Room.
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INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde
(OMS) define a saúde como “um estado de
completo bem-estar físico, mental e social,
e não consiste apenas na ausência de doen-
ça ou de enfermidade” (LEVI, 2002, p.167).
De maneira que o trabalho e suas condi-
ções têm grande influência, forma negativa
ou positiva, na saúde.  A concepção de saú-
de do trabalhador compreende as relações
de trabalho e o processo saúde/doença. Pelo
fato de os trabalhadores estarem incluídos
no mercado de trabalho, eles estão propen-
sos a diversos riscos ambientais e
organizacionais. As condições de saúde dos
trabalhadores dependem de vários fatores
determinantes proveniente dos métodos de
trabalho (LEVI, 2002).

O termo stress já faz parte do cotidia-
no de vida da população, sendo definido pela
Associação Brasileira de Stress como uma
resposta do organismo com elementos quí-
micos, físicos que sobrevêm quando a pes-
soa se depara com uma condição que pro-
voque sua irritação, excitação, confusão,
amedrontamento ou de modo que a torne
extremamente feliz (BUSSOLETTO, 2014).

Estresse é um problema mundial que
tem afligido essencialmente a saúde de tra-
balhadores. Este termo deriva-se da Física
significando “grau de deformidade que uma
estrutura sofre quando é submetida a um
esforço” (FRANÇA; RODRIGUES, 2007,
p.29).

Diversas pesquisas realizadas sobre
estresse e qualidade de vida dos enfermei-
ros apontam que as formas de trabalho pro-
vocam um desgaste profissional, sobrevin-
do do ambiente, da sobrecarga, das relações
de trabalho conflituosas, juntamente com
situações presentes tais como: dor, sofrimen-
to e morte. Todos esses eventos causam o
estresse e tensão nos profissionais de en-
fermagem e implica na sua qualidade de vida
(BERESIN; SANTOS, 2009).

Segundo Deminco (2011), a Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS) reconhece
o estresse como a doença do século 20 e
como a maior epidemia global deste século.
No Brasil a taxa de incidência do estresse
afeta cerca de 32% da população adulta,
segundo pesquisa realizada pelo Centro Psi-
cológico de Stress. De modo que 13%  de
homens e 19%  de mulheres possuíam si-
nais significativos de estresse, o que indica
que no Brasil  o gênero  feminino apresenta
nível de estresse mais elevado do que o
masculino. O estresse em alguns lugares do
Brasil é mais frequente devido à ocupação
exercida pelo trabalhador (LIPP, 2013).

Conforme Costa (2007), em nível glo-
bal, o estresse em trabalhadores brasileiros
só é inferior aos do Japão, sendo que os pro-
fissionais da área de saúde ocupam o ter-
ceiro lugar entre os grupos mais compro-
metidos, isso de acordo com uma pesquisa
realizada pela International Stress
Management Association (ISMA) que
avaliou nove países.

Somente a manifestação de estímulos
estressores não causa o estado de estresse,
que pode gerar efeitos diferenciados em
cada pessoa. Existem “fatores
condicionantes individuais, tais como: pre-
disposição genética, idade, sexo e persona-
lidade” (LIPP, 2002, p.14).

No decorrer de 1936, Hans Hugo Bru-
no Selye, médico endocrinologista, mais co-
nhecido como Hans Selye, inicia os estudos
relacionados ao estresse. Em seus estudos
relata que o estresse é denominado um con-
junto de ações desenvolvidas no organismo
mediante uma condição que exige esforço
de adaptação (FRANÇA; RODRIGUES,
2007).

O estresse surge mediante uma
consequência dos esforços repetitivos de
adaptação a uma condição existente e, nem
sempre, é um fator de dano emocional e físi-
co, mas sim uma forma natural de defesa do
próprio organismo.  Através do sistema ner-
voso o organismo recebe estímulos internos,
tais como pensamentos, emoções (angústia,
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medo, alegria e tristeza), e estímulos exter-
nos, como frio, calor, situações de insalubri-
dade, do trabalho e âmbito social. Este con-
junto de estressores pode oportunizar diver-
sas reações no organismo humano, pois está
interligado com regulação das emoções e
funcionamento dos órgãos (BRUGGER et
al, 2010; FRANÇA; RODRIGUES, 2007).

As reações do estresse podem ser
naturais e adequadas para a vida, entretan-
to, mediante alguma situação de desafio,
pode provocar consequências no organis-
mo das pessoas. O estresse pode ser clas-
sificado em dois tipos: o eustress e o distress.
O eustress é definido como estresse positi-
vo, tensão com hemostasia entre tempo,
esforço, realização e resultados.  Já o
distress é o momento de tensão com que-
bra de hemostasia                                                                                                                                                                                                                                                                
biopsicossocial de forma excessiva ou por
ausência de esforço, incompatível com o
tempo, resultados e realização (FRANÇA;
RODRIGUES, 2007).

Anteriormente, Selye classificava o
estresse somente em três fases: alerta, re-
sistência e exaustão. Logo após 15 anos de
pesquisas realizadas por Lipp, foi
identificada a existência de outra fase do
estresse, nomeada como fase de quase
exaustão, sendo esta posicionada entre a
fase da resistência e a fase da exaustão.
Assim, o método trifásico aderido por Seyle
acabou sendo expandido para o modelo
quadrifásico proposto por Lipp (2001).

Para melhor compreensão das fases
de desenvolvimento do estresse é relevante
considerar que a manifestação dos seus sin-
tomas depende da situação em que se en-
contra o indivíduo. Na fase de alerta, co-
nhecida como o momento positivo do
estresse, as pessoas adquirem energia me-
diante a produção de adrenalina, a sensa-
ção de perfeição é geralmente alcançada e
a sobrevivência preservada. Já na fase de
resistência, nomeada a segunda fase, as
pessoas automaticamente tentam enfrentar
os seus estressores com a finalidade de

manter seu equilíbrio interno. Se esses fa-
tores estressantes permanecerem de modo
frequente e intenso provocarão uma que-
bra nesta fase permitindo a existência da
fase de quase-exaustão. Nesta fase inicia o
processo de adoecimento e os órgãos que
apresentarem maior fragilidade genética ou
adquirida manifestarão os sinais de deterio-
ração. Caso não obtenha resposta
satisfatória mediante a retirada dos
estressores ou através da utilização de mé-
todos de enfrentamento, as pessoas acabam
atingindo a etapa final do estresse, a fase
da exaustão, período em que as doenças se
manifestam nos órgãos mais fragilizados
causando infarto, úlceras, psoríase, dentre
outros. A depressão ocorre como parte do
quadro de sintomas do estresse na fase de
quase-exaustão e se prolonga na fase de
exaustão (LIPP 2001).

O interesse pelo estudo do estresse no
trabalho tem sido crescente na literatura ci-
entífica, especialmente nos últimos anos. O
motivo para este aumento é justamente o
impacto negativo do estresse na saúde, pois
desencadeia algumas doenças, leva ao es-
gotamento físico e emocional, pensamentos
disfuncionais, absenteísmo, insatisfação com
o trabalho, redução das competências, afe-
tando a qualidade de vida do trabalhador e,
consequentemente, o funcionamento e a
efetividade das organizações (PASCHOAL;
TAMAYO, 2004; COSTA, 2007).

Segundo a Health Education
Aututhority, a enfermagem foi estabelecida
como a quarta profissão que mais apresen-
ta estresse decorrente das atribuições im-
postas aos profissionais da área, como a
responsabilidade pela vida das pessoas e o
vínculo com pacientes cujo sofrimento é
praticamente inevitável. Sendo assim, cabe
ao enfermeiro promover uma assistência
específica à necessidade do paciente, dedi-
cando-se no desempenho de suas ações, o
que acaba provocando um aumento da pro-
babilidade do aparecimento do estresse. Por
isso, tem sido fundamental a realização de
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pesquisas a cerca deste tema (BRITO;
CARVALHO, 2003).

O centro cirúrgico (CC) é uma unida-
de que apresenta cuidados de alta comple-
xidade e uso de tecnologia avançada, onde
existe uma espécie de invasão da privaci-
dade dos clientes.  Visto que os enfermei-
ros mantêm um contato direto com o paci-
ente, faz-se imprescindível que estes pro-
fissionais tenham a competência de com-
preender os riscos inerentes ao procedimento
cirúrgico e a capacidade para prestar apoio
e atenção psicológica proporcionando
tranquilidade e segurança; favorecendo as-
sim o tratamento e a recuperação do paci-
ente. São constantes as exigências atribuí-
das ao enfermeiro na unidade cirúrgica, pois
estão voltadas para aspectos tanto adminis-
trativos quanto assistenciais. Os profissio-
nais de enfermagem que atuam no centro
cirúrgico são responsáveis pelo cliente da
admissão à alta do setor, respeitando sua
individualidade, prestando uma assistência
adequada à necessidade do paciente. Por
sua complexidade e ações desenvolvidas, o
centro cirúrgico é um setor potencialmente
estressante (SCHMIDT, 2009).

Nessa perspectiva, surgiu o seguinte
questionamento: “Qual é a percepção dos
profissionais de enfermagem em relação ao
estresse em seu ambiente de trabalho”?
Portanto, o presente estudo teve por objeti-
vo avaliar a percepção dos profissionais de
enfermagem em relação ao estresse
ocupacional no centro cirúrgico.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo exploratório-
descritivo e de natureza qualitativa em um
hospital da rede privada de um município do
sudoeste da Bahia.

Os participantes desta pesquisa foram
profissionais de enfermagem atuantes no
Centro cirúrgico do referido hospital,
totalizando 18 profissionais, tendo como
amostra 14, de modo que 4 recusaram-se a
participar da pesquisa. Para atender ao ob-
jetivo do estudo, foram estabelecidos os se-

guintes critérios de inclusão: ser enfermei-
ro, técnico ou auxiliar de enfermagem que
atua na unidade de centro cirúrgico, estar
presente no local da coleta de dados, ter dis-
ponibilidade, aceitar participar do estudo e
assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE).

A coleta de dados foi realizada na se-
gunda quinzena do mês de abril de 2014,
utilizando-se a técnica de entrevista por meio
de roteiro semiestruturado contendo ques-
tões norteadoras.  As entrevistas ocorreram
por meio de gravação através de um grava-
dor digital e no local de trabalho dos partici-
pantes em horário pré-determinado.

Após a realização das entrevistas, as
respostas foram transcritas na íntegra para
o programa Word 2010 e analisadas visan-
do à identificação de categorias e unidades
temáticas a partir da utilização do referencial
de Bardin. As análises operacionalizadas
seguiram os seguintes passos: leitura flutu-
ante e aprofundada dos dados coletados;
grifo dos relatos significativos, semelhantes
e diferentes; recortes de fragmentos grifa-
dos; busca de categorias a partir do objeti-
vo do estudo; organizar a lista de falas que
possuem maior poder de síntese e
abrangência, bem como informações den-
tre os conteúdos das entrevistas
exemplificando as categorias emergentes.

Para a realização desta pesquisa fo-
ram observadas todas as normas da Reso-
lução nº 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde para pesquisas envolvendo seres hu-
manos. Sendo assim, os dados foram
coletados após aprovação do projeto pelo
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Fa-
culdade Independente do Nordeste, proto-
colo  número 29013714.4.0000.5578.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Verificou-se que a maioria dos parti-
cipantes eram do sexo feminino, sendo 1
enfermeira, 13 técnicas de enfermagem e
somente 1 técnico de enfermagem. A faixa
etária variou de 23 a 49 anos. Conforme
apresentado na Tabela 1.
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A partir da transcrição e da análise dos
dados surgiram as categorias citadas abai-
xo:

Causas do estresse no trabalho

A análise dos relatos permitiu verifi-
car, entre os participantes, como causa de
estresse a sobrecarga de atividades execu-
tadas pelo profissional de enfermagem.

Só tem uma enfermeira atuante e que
ela assume dois setores tanto no centro
cirúrgico quanto no CME e tem a jorna-
da de trabalho de 40 horas, supervisio-
nando se está tudo funcionando adequa-
damente e se a equipe sabe lidar com as
diversas situações existentes, e quando
a demanda de cirurgias é grande tem
que dá conta de todas que estão sendo
realizadas, e acaba sendo muito corri-
do provocando fatores causadores do
estresse (Enfermeira J).
Nós que trabalhamos no período notur-
no sobrecarregamos de tarefas, além do
centro cirúrgico tem os serviços do

CME. Pois à noite só tem duas técnicas
trabalhando e tem que dá conta dos dois
setores. E quando falta um funcionário
nos postos de enfermagem, temos que
assumir outros setores que não está apto
a fazer. Então tudo isso é o que mais me
deixa estressada e desgastada (téc. de
enf. D.O).
Estar em um ambiente fechado e a jor-
nada de trabalho acaba acarretando o
estresse (téc. de enf. S.M).

Nas falas fica evidente que outras atri-
buições, além da supervisão do setor, são
fatores estressantes no centro cirúrgico, das
quais destacam-se a extensa carga horária
e o baixo número de trabalhadores no perí-
odo noturno.

Segundo Costa e Fugulin (2011), as
principais atuações abordadas pelos dirigen-
tes dos estabelecimentos de saúde recaem
quanto à restrição quantitativa e/ou de tra-
balhadores de enfermagem, gerando sobre-
carga de trabalho para os profissionais, atra-
palhando a organização e a realização das
atividades assistenciais, e qualquer ação que

Tabela 1. Distribuição da caracterização dos participantes - 2014.
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proporcione a qualidade na prestação dos
cuidados. Evidencia-se tal situação pela falta
de um método de dimensionamento de pes-
soal que prioriza o método de trabalho rea-
lizado no setor e que submeta a enfermeira
para executar estimativas e avaliações do
quadro de pessoal do centro cirúrgico.

De acordo com o Coren (2010, p.04),
o dimensionamento “fixa e estabelece
parâmetros para dimensionar o quadro de
profissionais de enfermagem para as uni-
dades assistenciais nas instituições de saú-
de e assemelhados”.

Os participantes percebem que a es-
trutura do centro cirúrgico e sua complexi-
dade exigem do trabalhador maior atenção
e estar sempre alerta.

[...] O centro cirúrgico é muito
estressante, ele se torna em todo o mo-
mento um setor de urgência porque não
é o mesmo paciente que você está acom-
panhando, em tudo você tem que pres-
tar bastante atenção, porque se fizer
uma coisa errada pode haver um erro
gravíssimo e não tem como mais rever-
ter o quadro (téc. de enf. C).
Pressão, pois mexemos com cirurgia de
alta complexidade, então isso gera o
estresse porque mesmo que você não seja
estressada o momento em si faz com que
você tenha mais agilidade e acaba so-
brecarregando (téc. de enf. A.P).

Por sua complexidade e ações desen-
volvidas, o centro cirúrgico é um setor po-
tencialmente estressante. A maioria das
pesquisas realizadas pela psicologia e filo-
sofia relatam que a enfermagem primordi-
almente no nível hospitalar é uma das pro-
fissões que mais causa o estresse
(SCHMIDT, 2009).

O enfermeiro executa atividades ex-
tremamente complexas e de alta responsa-
bilidade, por meio do ritmo acelerado e jor-
nadas excessivas de trabalho, que são fato-
res condicionantes para a manifestação do
estresse ocupacional (ROCHA;
MARTINO, 2010).

Para que o profissional possa ter uma
melhor qualidade de vida devem ser

direcionadas ações e conscientizações pe-
las instituições hospitalares para a promo-
ção do bem-estar e satisfação pessoal (RO-
CHA; MARTINO, 2010).

Também foi mencionada a administra-
ção de recursos materiais como uma das
situações estressantes.

Cobrar material do fornecedor causa um
maior desgaste porque pede e às vezes
não vem, e com isso tem que ficar insis-
tindo antes do procedimento cirúrgico
para está tudo adequado, e não suspen-
der por causa da falta do material. En-
tão fora das minhas atividades tenho que
parar para cobrar material pelo qual não
deveria fazer, onde só tenho que dizer,
marquei a cirurgia, tá no sistema, e ele
confirmar que sim (Enfermeira J).

No estudo de Souza e Ferreira (2010)
foi também citada a manutenção de equi-
pamentos como um dos  fatores de desgas-
te na promoção da um atendimento
humanizado.

Também causa bastante estresse quan-
do cobro manutenção de equipamentos,
pois tenho que cobrar várias vezes an-
tes da cirurgia agendada e quando che-
ga no dia da cirurgia é que vai fazer a
manutenção, e com isso me estressa to-
talmente (Enfermeira J).

A maneira como é organizado o tra-
balho, bem como a ocupação do dia a dia,
vem impossibilitando tempo livre para reali-
zação de outras atividades fora do ambien-
te de trabalho, interferindo nas relações fa-
miliares e na vida particular do profissional
de enfermagem (MEDEIROS  et al, 2006).

Os gestores podem colaborar para tor-
nar as práticas mais humanizadas com a
prevenção e redução de fatores que pro-
porcionam o estresse (FONTANA, 2010).

Causas de desgaste físico e emocional

Algumas atividades são relatadas
como causadoras de desgaste físico e emo-
cional:
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Transportar o paciente, pois tem momen-
tos corridos que não tem pessoas dispo-
níveis para ajudar e acaba tendo esfor-
ço além do que deveria acarretando no
físico esse cansaço (téc. de enf. J).
[...] trabalhamos até altas horas da
madrugada, provocando um cansaço
físico por ficar muito tempo na cirurgia,
pois não teve tempo para descansar (téc.
de enf. S.M).
Muitas vezes ocorre o desgaste emocio-
nal pela forma que é tratada pelos mé-
dicos (téc. de enf. D).
A equipe médica exige muito, são igno-
rantes, e não trata a gente da forma que
deveria (téc. de enf. W).

Para o desenvolvimento dos serviços
de enfermagem, o método de trabalho tem
suas particularidades, de acordo como é
estruturado e desenvolvido, proporcionan-
do aos trabalhadores um desequilíbrio na
saúde física e mental (SECCO et al, 2010).

No processo de trabalho de enferma-
gem é preciso reconhecer as cargas físi-
cas, tais como ficar muito tempo em pé,
transportar materiais e pacientes de um lu-
gar para outro, cargas biológicas pelo con-
tato com microorganismos, proporcionando
graves riscos à equipe; a tecnologia utiliza-
da como objeto de trabalho, as condições
de instalação e manutenção dos materiais e
equipamentos utilizados, podendo levar ao
aparecimento de lesões e cargas psíquicas
que auxiliam no adoecimento do trabalha-
dor (SECCO et al, 2010).

A quantidade inferior de profissionais
de enfermagem, juntamente com a sobre-
carga de trabalho, pode provocar, no decor-
rer dos anos, a manifestação de patologias
nos aspectos físicos e psíquicos dos traba-
lhadores de enfermagem (NEUMAN;
FREITAS, 2008).

  Em alguns depoimentos apareceram
manifestações emocionais relacionadas ao
nível de exigência voltadas à atenção na
manipulação e gasto de materiais.

Por ser hospital privado tem muitos
materiais caros que deve está atento no
que foi gasto e o que foi aberto, pois

nada pode ser aberto sem ser utilizado,
e caso for aberto causa transtorno para
a equipe e por isso causa o desgaste fí-
sico e mental, pois deve estar atento as
ambas partes, tanto na parte física na
manipulação das atividades e na men-
tal que deve está atenta a todos os deta-
lhes que são muitos (téc. de enf.J).

A manifestação do cansaço mental é
encontrada nos trabalhadores de enferma-
gem, pois esta profissão exige extrema de-
dicação, podendo gerar sobrecarga de tra-
balho e conflitos com pacientes, chefias e
colegas de trabalho (COELHO; ARAUJO,
2010).

Trabalhar com situações de emergên-
cia e óbitos no setor foram relatados como
geradores de desgaste emocional.

(…) quando acontece alguma cirurgia
de paciente considerado grave e que
leva à perca do paciente ou caso paci-
ente for jovem como já teve casos que foi
feito o que era necessário, mas que infe-
lizmente não resistiu, isso acaba cau-
sando um desgaste emocional para toda
a equipe (téc. de enf.J).
O que mais me desgasta no trabalho é
quando tem um óbito, eu fico arrasada,
pois você luta, busca, faz tudo que pode
para dá certo e penso que é uma luta
que não valeu a pena (téc. de enf. S).

A morte pode causar um sentimento
de trabalho inacabado ou mal sucedido.   Um
trabalho impedido pela presença de óbito
afeta o ethos e a missão da equipe, sendo
motivos de aflição e desgaste tanto para os
familiares quanto para os profissionais
(SOUZA; FERREIRA, 2010).

Os problemas e dificuldades existen-
tes nas condições de trabalho da equipe de
enfermagem possibilitaram a reflexão quan-
to à necessidade de atendimento
integralizado ao paciente atendendo às suas
necessidades psicofísicas e, por outro lado,
a equipe que necessita de cuidados a serem
prestados.  Sendo assim, é fundamental que
o profissional de enfermagem  sinta-se cui-
dado para prestar uma assistência com qua-
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lidade ao paciente (NEUMAN; FREITAS,
2008).

Os principais fatores causadores do
estresse dentro da ala cirúrgica estão liga-
dos ao relacionamento interpessoal no local
de trabalho devido à presença de desres-
peito entre os profissionais, bem como pro-
blemas de relacionamento e trabalho em
equipe (PEREIRA; MIRANDA; PASSOS,
2009).

Atitudes para conciliar trabalho e lar

Segundo os participantes, existem difi-
culdades na conciliação do trabalho com o
lar.

É um pouco difícil, mais eu tento está
com a cabeça aqui quando estou no tra-
balho e quando estou em casa fico com
a cabeça lá, pois tenho minha casa,
meus filhos para cuidar, e não é muito
fácil porque tenho criança de 1 ano e 2
meses e estou no trabalho, e fico um pou-
co preocupada, e no horário que posso
eu ligo, e procuro saber como está, e
com isso dá para conciliar (téc. de enf.
J.A).
Complicado, pois eu saio do trabalho
de uma rotina de 12 horas, e chego em
casa e trabalho mais 6 horas dentro de
casa e fazendo toda a jornada que você
iria fazer durante o dia, e com isso gera
o estresse dentro de casa e não no tra-
balho, pela correria que você não tem
tempo de fazer o que deveria ser feito, e
vai deixando para outro dia, e vai acu-
mulando, e deixado para fazer no dia
de folga (téc. de enf. A.P).

A maioria dos profissionais da área de
saúde é do sexo feminino e acaba exercen-
do múltiplas funções, tais como: mãe, dona
de casa e trabalhadora. Devido à execução
de multiempregos na área da saúde, princi-
palmente em enfermagem, aumenta a jor-
nada de trabalho, somando com as caracte-
rísticas tensiógenas da unidade, tanto pela
assistência prestada quanto pela hierarquia

existente na equipe (MEDEIROS et al,
2006).

As exigências multidimensionais atri-
buídas às mulheres como mãe, mulher e
enfermeira são difíceis de serem concilia-
das (MERIGHI et al, 2011).

As profissionais de enfermagem de-
monstraram que separam a vida profissio-
nal da pessoal estabelecendo um equilíbrio
nas atividades cotidianas.

[...] tudo que acontece na minha casa
eu deixo lá, a partir do momento que
estou no trabalho procuro está concen-
trada no que irei fazer. Eu sei que temos
nossas dificuldades, mas precisamos está
equilibrado para saber diferenciar as
coisas e não quer dizer que você vai
deixar seus problemas e sua vida lá fora.
Mas dentro do trabalho tem que ter res-
ponsabilidade no que lhe é apto a fazer,
pois lidamos com vida e se juntar os pro-
blemas de casa com o trabalho ocorre o
desequilíbrio (téc. de enf. J).
Quando chego em casa é como se eu não
tivesse trabalhado, pois tomo banho e
tento esquecer meu cansaço. Eu tenho
meus horários (téc. de enf. R).
Não misturar as coisas porque aí você
não consegue fazer nada (téc. de enf.T).

Atualmente a sociedade exibe uma
mulher com aspecto diferenciado da que
existia há algumas décadas, que exercia
apenas função de esposa e de mãe. Hoje
as mulheres adquirem seu espaço no âmbi-
to profissional exercendo multiplicidade de
funções (MERIGHI et al., 2011).

Estas funções definem papéis que pre-
cisam ser conciliados na rotina diária da vida
dessas mulheres. Entretanto, esta concilia-
ção se torna um desafio mediante às diver-
sas funções exercidas que causam desgas-
te. Por outro lado, evidencia-se que convi-
ver com este desafio na rotina diária reme-
te as mulheres à ideia de superação cons-
tante, motivo pelo qual desejam conciliar
funções, possibilitando o alcance de seus
objetivos (MERIGHI et al, 2011).
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Atitudes ou métodos para aliviar o
estresse

Nesta categoria constatou-se a pre-
sença de dificuldades para utilizar-se estra-
tégias para aliviar o estresse. Porém, há
relatos mostrando que algumas mulheres
conseguem reservar tempo para o lazer e
religiosidade.

Para eu descansar é corrido porque
como eu faço 12 horas, o tempo de des-
cansar é mínimo, pois como tenho meu
esposo, mal chego em casa tenho que
arrumá-la (téc. de enf.R).
Fico com minha família, tenho cachor-
ro, toco violão, esqueço de tudo, pois
são essas atividades de lazer que faz es-
quecer a tensão (téc. de enf.T).
[...] quando chego em casa e estou can-
sada procuro descansar e dormir e não
faço nada porque reponho minhas ener-
gias para o outro dia. Agora tem dias
que você trabalha e chega com mais
ânimo ainda e faço logo as coisas den-
tro de casa. Não faço atividade física,
pois não tenho tempo [...] e quando che-
go em casa não tenho mais coragem para
praticar alguma atividade, só assistir
televisão mesmo (téc. de enf.F).
[...] Prefiro ficar em casa, gosto muito
(téc. de enf. D.O).

Ao analisar os dados das entrevistas
constata-se a relevância dada à religião e a
fé em Deus, e que estas atitudes transmi-
tem paz e força para recomeçar.

Quem tem Deus tem tudo, participo da
igreja católica, busco em Deus minha
força, porque tudo que temos é Deus que
nos dá. Se ele me deu essa missão de
estar trabalhando na área de saúde, eu
não posso está aqui somente para cum-
prir uma escala, um horário, mas que
tenho algo a mais para fazer [...] (téc.
de enf.J).
Eu vou para a igreja, pois sou evangéli-
ca, e busco ao Senhor e ele me dá forças
e alivia todos os meus estresses (téc. de
enf. J.A).
Vou para a igreja, sou católica, eu leio
muito a bíblia, rezo o terço, e isso me dá

forças, e energia para recomeçar (téc.
de enf. S).

Um dos entrevistados abordou sobre
a importância da execução de atividades fí-
sicas e das coisas que lhe dá mais prazer
para proporcionar seu bem-estar e uma vida
com plenitude.

Dou aula de dança à noite em acade-
mia, que era um trabalho que eu tinha
anteriormente, e quando comecei a tra-
balhar no hospital comecei a ter um pico
hipertensivo, que tive que tomar remé-
dios constantemente, e o cardiologista
me indicou que eu voltasse fazer algu-
ma atividade física ou alguma coisa que
eu gostasse de fazer, e com isso voltei a
dá aula de danças à noite durante a se-
mana para aliviar a tensão do dia a dia
no hospital, e não precisei tomar mais
remédios, e a PA ficou controlada. Eu
procuro sempre está viajando, faço bas-
tante atividade, vou ao cinema e shows
(téc. de enf. W).

A maneira como o estresse é enfren-
tado está relacionada à avaliação do méto-
do de ações executadas ou às situações
ocorridas no período voltadas aos valores
pessoais que estão em mudança, com a fun-
ção de promover qualidade de vida no âm-
bito ocupacional (PEREIRA; MIRANDA;
PASSOS, 2009).

No local de trabalho é necessário ob-
ter uma parceria abrangendo “todos os seg-
mentos da gestão empresarial, os profissio-
nais de saúde, segurança, ergonomia e meio
ambiente” em conformidade com os traba-
lhadores, com o intuito de promover a satis-
fação da saúde, do bem-estar e qualidade
de vida (MENDES, 2007, p.1324).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apontou que os profissionais
de enfermagem percebem o centro cirúrgi-
co como um ambiente muito estressante,
revelando vários fatores desencadeantes de
desgastes físicos e emocionais.

Há uma preocupação nos dias de hoje
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com esse crescimento acelerado da popu-
lação com estresse devido à capacidade dos
sistemas de saúde e social para atender a
essa nova demanda, sendo um grande de-
safio para os serviços de saúde.  É neces-
sário que o profissional de saúde encare o
estresse como sendo parte integral da soci-
edade e perspectiva de vida, juntamente com
um trabalho multidisciplinar, para que o aten-
dimento seja digno e satisfeito para eles.

A percepção de fatores estressantes
e suas consequências devem estimular uma
reflexão do cotidiano do profissional de en-
fermagem quanto a organização do traba-
lho e os relacionamentos interpessoais
objetivando a elaboração de estratégias para
gerenciar estes fatores.

“Os autores trabalharam juntos em
todas as etapas de produção do artigo”.
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A indicação dos nomes dos autores
logo abaixo do título é limitada a sete. Aci-
ma deste número serão listados nos Agra-
decimentos.

7. Ainda na folha de rosto o (s) au-
tor (es) deve (m) explicitar se o trabalho foi
financiado, se é resultado de monografia,
dissertação de mestrado ou tese de douto-
rado (nesse caso o orientador deverá ser
incluído como autor), em notas de rodapé

Instruções aos autores



v.5, n.1/ 2015 91

Cadernos de
Ciência e Saúde

cuja numeração será no título.

8. Resumos e descritores – devem
ser apresentados, na folha de rosto, dois
resumos, sendo um em português e outro
em inglês (abstract), incluindo descritores e
keywords.

Artigos de pesquisa – para os de
pesquisa, o resumo deve conter entre 160 até
250 (duzentas e cinquenta) palavras, estabe-
lecendo a introdução, os objetivos do es-
tudo ou investigação, os métodos emprega-
dos, os principais resultados e as principais
conclusões. Os resumos devem estar com
letra tamanho 11, e espaçamento simples.
Abaixo do resumo, em português, deve ser
fornecido de 3 (três) a 6 (seis) palavras-cha-
ve extraídas do vocabulário “Descritores em
Ciências da Saúde” (LILACS - disponível
nas bibliotecas médicas ou na Internet http://
www.decs.bvs.br).

 As palavras-chaves devem iniciar com
a primeira letra em maiúscula e devem ser
separadas por ponto e vírgula (;). Observar
na quebra de linha que alguns descritores
usam barra (/) e esta deve estar agregada
ao descritor;

Alguns descritores são compostos por
dois ou mais termos, separados por vírgula
e isso tem que ser respeitado.

Após o resumo em português vem o
título do trabalho em inglês (centralizado, em
caixa alta, Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento 1,5) seguido do abstract (Ti-
mes New Roman, tamanho 11, e
espaçamento simples). As keywords devem
seguir o Medical Subject Headings (Mesh
– disponível em http://www.nlm.nih.gov/
mesh/meshhome.html) quando acompanha-
rem os resumos em inglês.

As expressões “PALAVRAS-CHA-
VE:”  e “KEYWORDS:” devem estar em
maiúsculo e em negrito.

Demais categorias – para as demais
categorias, o formato do resumo deve ser
narrativo, entre 200 até 250 (duzentas e
cinquenta) palavras, destacando o objetivo,

os métodos usados para levantamento das
fontes de dados, os critérios de seleção dos
trabalhos incluídos, os aspectos mais im-
portantes discutidos e as conclusões mais
importantes e suas aplicações. (Somente não
necessitam de resumo, as Cartas e as Re-
senhas).

9. O texto deve ser redigido em Times
New Roman, tamanho 12 com espaço en-
tre linhas 1,5, digitado com paragrafação de
2cm, formato A4, (21cm x 29,7cm). As fo-
lhas devem apresentar margem esquerda e
superior de 3 (três) centímetros e direita e
inferior de 2 (dois) centímetros.

10. Em texto com dois autores ou mais
devem ser especificadas, antes das referên-
cias, as responsabilidades individuais (com
a seção: RESPONSABILIDADES INDI-
VIDUAIS , em caixa alta e negrito) de to-
dos os autores na preparação do mesmo,
de acordo com um dos modelos a seguir:

Modelo 1: “Os autores trabalharam
juntos em todas as etapas de produção do
artigo.”

Modelo 2: “Autor X responsabilizou-
se por…; Autor Y responsabilizou-se por…;

Autor Z responsabilizou-se por…,
etc.”

11. Tabelas e gráficos podem ser pro-
duzidos em Word ou Excel. Todas as ilus-
trações devem estar dentro do texto com
respectivas legendas e numeração em al-
garismos arábicos.

12. As citações diretas curtas (de até
três linhas) são insertas no texto entre aspas.
As citações diretas longas (mais de três li-
nhas) devem constituir um parágrafo inde-
pendente, recuado (4cm da margem esquer-
da) em fonte tamanho 11 (onze) e
espaçamento 1 (um) entre linhas, dispensan-
do aspas. Ressalta-se que deve-se evitar ci-
tações diretas no artigo.

13. As citações obedecem à recomen-
dação das normas da Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas (ABNT), em espe-
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cial a NBR 10.520 ou a que a substituir.
No corpo do texto as citações com

mais de três autores devem ser elaboradas
utilizando-se o primeiro autor seguido da
expressão “et al.” que deve estar em itáli-
co. Exemplo: (SANTOS et al., 2011) ou
Santos et al. (2011).

Quando o artigo for de pesquisa quali-
tativa e conter falas dos sujeitos de pesqui-
sa deve-se obedecer à seguinte norma: as
falas devem estar dispostas no texto sem
recuo de 4cm da margem e em itálico. Não
deve-se usar aspas.

14. As referências devem seguir a
NBR 6023, da ABNT. No corpo do texto,
citar apenas o sobrenome do autor e o ano
de publicação, seguidos da página no caso
de citações diretas.

Todas as referências citadas no texto
deverão constar nas referências, ao final do
artigo, em ordem alfabética, alinhadas à es-
querda, conforme exemplos abaixo. Os au-
tores são

responsáveis pela exatidão das refe-
rências, assim como por sua correta cita-
ção no texto.

Os nomes dos autores devem estar em
formato abreviado em todas as referênci-
as. As referências de artigos de periódicos
devem conter o nome do periódico escrito
por extenso. Abreviaturas não devem ser
utilizadas nos nomes dos periódicos. A ci-
dade do periódico deve ser omitida na ela-
boração da referência. Deve-se incluir sem
cortes a página inicial e a final do artigo.

Para destaque de nomes dos periódi-
cos, títulos de livros e outros destaques ne-
cessários nas referências deve se usar a
fonte em negrito.

Os autores devem utilizar preferenci-
almente referências atuais dos últimos 5
anos. As referências antigas podem ser uti-
lizadas se forem imprescindíveis para a es-
crita do trabalho e deve se limitar a menos

que 30% do total de referências do artigo.

15. Agradecimentos – devem ser
breves e objetivos, somente a pessoas ou
instituições que contribuíram significativa-
mente para o estudo, mas que não tenham
preenchido os critérios de autoria, desde que
haja permissão expressa dos nomeados.
Podem constar agradecimentos a instituições
pelo apoio econômico, material e outros.

16. Declaração de Conflito de in-
teresses, Transferência de direitos au-
torais,

Responsabilidade - Os autores de-
vem informar, em declaração, qualquer po-
tencial conflito de interesse, a transferência
de direitos autorais e a responsabilidade dos
autores em uma única declaração (seguir
modelo abaixo).

DECLARAÇÃO

Declaro/Declaramos, para os devidos
fins que não qualquer potencial de conflito
de interesses.

Certifico/Certificamos que participei/
participamos suficientemente do trabalho
“TÍTULO DO ARTIGO” para tornar pú-
blica a minha/nossa responsabilidade pelo
conteúdo.

Certifico/Certificamos que o artigo
representa um trabalho original e que nem
este manuscrito, em parte ou na íntegra, nem
outro trabalho com conteúdo substancial-
mente similar, de minha/nossa autoria, foi
publicado ou está sendo considerado para
publicação em outro periódico, quer seja no
formato impresso ou no eletrônico. Decla-
ramos que em caso de aceitação do artigo,
concordo/concordamos que os direitos au-
torais a ele referentes se tornarão proprie-
dade exclusiva da revista Cadernos de Ci-
ência e Saúde, vedada qualquer reprodução,
total ou parcial, em qualquer outra parte ou
meio de divulgação, impressa ou eletrônica,
sem que a prévia e necessária autorização
seja solicitada e, se obtida, farei constar o
competente agradecimento à revista Cader-
nos de Ciência e Saúde.
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Cidade, e data.

Nome e assinatura de cada um dos
autores.

17. Submissões - As submissões de-
vem ser realizadas via e-mail como arquivo
anexo para o seguinte endereço:
cienciaesaude@fasa.edu.br
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Artigos de periódicos:

MARTINS, A. Novos paradigmas e saúde.
Physis, v.9, n.1, p.83-112, 1999.

SILVA, A. A. M. et al. Cobertura vacinal e
fatores de risco associados à não vacina-
ção em localidade Urbana do nordeste
brasileiro. Revista de Saúde Pública, v.
33, n. 2, p. 147-156, 1999.

Artigos de periódicos em meio eletrôni-
co:

XAVIER-GOMES, L. M.; ANDRADE-
BARBOSA, T. L.; CALDEIRA, A. P.
Mortalidade por causas externas em idosos
em Minas Gerais, Brasil. Escola Ana
Nery Revista de Enfermagem, v.14, n.4,
p.779-786, 2010. Disponível em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-
81452010000400018&script=sci_arttext>.
Acesso em: 10 dez. 2012.

PEREIRA, B.F.B. et al. Motivos que
levaram as gestantes a não se vacinarem
contra H1N1. Ciência & Saúde Coletiva,
v.18, n.6, p.1745-1752, 2013. Disponível em:
<http://www.scielosp.org/
scielo.php?pid=S1413-
81232013001400025&script=sci_arttext>.
Acesso em: 12 jan. 2013.

XAVIER-GOMES, L.M. et al. Knowledge
of family health program practitioners in
Brazil about sickle cell disease: a
descriptive, cross-sectional study. BMC
Family Practice, v.12, p.89-95, 2011.
Disponível em: <http://

www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-
2296-12-89.pdf>. Acesso em: 20 Jan. 2013.

Livros:

SHULTZ, J. Ciência e saúde. Rio de
Janeiro: Zahar, 2006. 308p.

Capítulos de livros:

PEREIRA, N. T. A mortalidade perinatal
no Brasil. In: GUSMÃO, B. (Org.).
Epidemiologia e a saúde coletiva no
Brasil: dos anos 80 aos dias atuais. Rio de
Janeiro: Scipcione, 2001. p. 140-173.

Trabalhos apresentados em congressos,
seminários etc.

CONGRESSO BRASILEIRO DE
EPIDEMIOLOGIA, 1., 1990, São Paulo.
Anais... São Paulo: UNICAMP, 1990.
431p.

GOMES, L. P. Epidemiologia dos acidentes
ofídicos no Brasil. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA,
2., 1994, Belo Horizonte. Anais... Belo
Horizonte: ABRASCO, 1994. p. 80-89.

Dissertações e teses:

GOMES, L. M. X. Avaliação da qualidade
da assistência prestada à criança com
doença falciforme na Atenção Primária
no Norte de Minas Gerais. 2010. 114 p.
Dissertação (Mestrado em Ciências da
Saúde) – Universidade Estadual de Montes
Claros - Unimontes, Montes Claros, 2010.

CAMARGO JUNIOR, K. R. A constru-
ção da Aids. Racionalidade médica e
estruturação das doenças. 1993. 229 p.
Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) –
Instituto de Medicina Social, Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janei-
ro, 1993.

Jornais:

SÁ, F. Praias resistem ao esgoto: correntes
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dispersam sujeiras, mas campanha de
informação a turistas começa domingo.
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 15. abr.
1999. Primeiro caderno, Cidade, p.25.

Referência legislativa:

BRASIL. Lei nº. 8.926, de 9 de agosto de
1994.Torna obrigatória a inclusão, nas
bulas de medicamentos, de advertência e
recomendações sobre o uso por pessoas
de mais de 65 anos.

Diário Oficial [da] República Federati-
va do Brasil, Brasília, DF, v. 132, n. 152,
p. 12037, ago. 1994. Seção 1, pt.1.

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº.
42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe
sobre a desativação de unidades adminis-
trativas de órgãos da administração direta
e das autarquias do Estado e dá providên-
cias correlatas. Lex-Coletânea de
Legislação e Jurisprudência, São
Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-20, 1998.

Documentos eletrônicos:

REVENGE, S. J. The internet
dictionary. Avon: Future, 1996. 98p.

Referência obtida via base de dados
Biblio: CELEPAR, 1996. Disponível em:
<http://www.celepar.br/celepar/celepar/
biblio.biblio.html>. Acesso em: 20 jan.
2000.

ALEIJADINHO. In: ALMANAQUE
abril: sua fonte de pesquisa. São Paulo:
Abril, 1996. 1 CD-ROM.

MOURA, G. A. C. Citações e referên-
cias a documentos eletrônicos. Dispo-
nível em: < http://www.elogica.com.br/
users/gmoura/refet>. Acesso em: 9 de
dez. 1996.

COSTA, M. Publicação eletrônica
[mensagem pessoal]. Mensagem obtida
por <cbc@uerj.br> em 10 ago. 2001.
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