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EDITORIAL 

 

O número de artigos científicos contendo erros estatísticos básicos é alarmante. 

Simplificando, as estatísticas e as barras de erro devem ser usadas apenas para dados 

independentes e não para repetições idênticas em uma única experiência. Como a ciência 

representa o conhecimento adquirido em observações ou experimentos repetidos, estes devem 

ser realizados mais de uma vez - ou devem usar múltiplas amostras independentes - para ter 

confiança de que os resultados não são apenas um acaso, uma coincidência ou um erro. Para 

mostrar apenas o resultado de um único experimento, mesmo que seja representativo, e depois 

usar mal estatísticas para justificar essa decisão, corrompe a integridade da literatura científica. 

São dez anos desde que as principais revistas cientificas adotaram uma política de 

artigos contendo figuras com barras de erro descrevem o que representam cada barra de erro. 

No entanto, ainda é comum encontrar artigos na maioria dos periódicos de conteúdo biológico 

que contêm esse e outros erros estatísticos básicos. O fato de que esses trabalhos 

cientificamente negligentes continuam a ser publicados significa que os autores, revisores e 

editores não podem compreender as estatísticas, que eles não leram o documento 

cuidadosamente, ou ambos. 

Por que isso acontece? A maioria dos biólogos celulares e moleculares é ensinado 

algumas estatísticas durante seus estudos de ensino médio ou de graduação, mas os princípios 

parecem ser esquecidos em algum lugar entre a graduação e o início da vida laboratorial. 

Muitas vezes, o tipo de estatísticas que eles aprenderam não é relevante para os tipos de 

experiências que estão realizando. E, uma vez no laboratório, as pessoas geralmente fazem o 

que todos fazem, sem sempre entender o porquê. 

Mesmo que os biólogos experimentais não precisem usar evidências estatísticas para 

suas próprias experiências, eles devem ter uma compreensão do básico para que eles possam 

interpretar o trabalho dos outros criticamente. Eles não precisam entender estatísticas 

complexas ou contratar estatísticos profissionais, mas haveria menos documentos desleixados 

se cada autor, revisor e editor entendessem conceitos estatísticos como desvio padrão, erro 

padrão do erro de amostragem e a diferença entre dados replicados e independentes. 

Para documentos com grandes conjuntos de dados que dependem puramente de 

evidências estatísticas, existem recomendações para computar o tamanho da amostra, relatórios 

sobre resultados externos e outras questões. Mas essas diretrizes não atendem os autores da 

outra categoria de documentos. Os pesquisadores têm o luxo de poder sondar seus sistemas 



experimentais de múltiplas formas independentes e, portanto, muitas vezes podem passar por 

Ns de três, sem a necessidade de estatísticas sofisticadas. 

Se as estatísticas forem mostradas, deve ser por uma boa razão. Estatísticas descritivas, 

como desvio padrão ou padrão, só são necessárias quando há muitos pontos de dados para 

visualizar facilmente. As estatísticas inferenciais devem ser mostradas somente se elas 

facilitarem a interpretação dos resultados e não devem prejudicar outras considerações 

importantes, como a magnitude dos efeitos ou sua importância biológica. 

As legendas de figuras devem indicar o número de pontos de dados independentes e, 

para experimentos em que as repetições foram realizadas, apenas a média das repetições deve 

ser mostrada como um único ponto de dados independente. Para as repetições, nenhuma 

estatística deve ser mostrada, porque elas dão apenas uma indicação da fidelidade com a qual 

as réplicas foram criadas: elas podem indicar o quão bom foi a pipetagem, mas elas não 

influenciam a hipótese testada. 

Todos os biólogos experimentais e todos aqueles que revisam seus trabalhos devem 

saber que tipo de erros de amostragem são esperados em experimentos comuns, como 

determinar as porcentagens de células vivas e mortas ou contar o número de colônias em uma 

placa ou células em um campo de microscópio. Caso contrário, eles não serão capazes de julgar 

seus próprios dados criticamente, ou de qualquer outra pessoa. 

A primeira figura em um artigo típico, pode mostrar a diferença no fenótipo entre três 

camundongos de tipo selvagem e três ratos com exclusão de genes. A segunda figura pode 

comparar os níveis de proteínas em células derivadas dos camundongos, observando a proteína 

excluída e um dos seus substratos, ou os efeitos do tratamento de células de tipo selvagem com 

um inibidor da proteína codificada pelo gene delecionado. Se a evidência dessas experiências 

for consistente e dê suporte a um modelo coerente, seria desnecessário analisar 30 

camundongos de cada tipo ou repetir o Western blots de níveis de proteína 30 vezes 

independentes. O artigo de Watson e Crick sobre a estrutura do DNA não contém estatísticas, 

gráficos com barras de erro ou Ns grandes. 

Compreender os rudimentos das estatísticas impediria os biólogos experimentais de 

calcular um valor de P e um s.m. A partir de triplicados de um experimento representativo, e 

pode impedir que os revisores e editores deixem isso passar inquestionável. Se os resultados 

de uma experiência representativa forem mostrados, então N = 1 e as estatísticas não se 

aplicam. Além disso, é sempre melhor incluir um conjunto de dados completo, em vez de reter 

resultados que não são representativos. Quando N é apenas 2 ou 3, seria mais transparente 

apenas traçar os pontos de dados independentes e permitir que os leitores interpretem os dados 



por si mesmos, em vez de mostrar valores ou barras de erro potencialmente enganosas e 

desenhar inferências estatísticas. 

 

Dr. Phd., Carlos Alberto de Carvalho Fraga, Universidade Federal de Alagoas, Brasil. 
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ATENDIMENTO A CRIANÇA PORTADORA DE LEUCEMIA 
CARRIER OF LEUKEMIA CALL CHILD 

 
Alessandra Ribeiro Souza1; Genilaura Coutinho Costa1 

 
 

RESUMO 
O estudo objetivou identificar as evidências disponíveis na literatura que abordem, na perspectiva 
da criança, o atendimento e ações de enfermagem à leucemia. Realizou-se uma revisão integrativa 
nas bases de dados LILACS, Scielo, BDENF e Google acadêmico, com as palavras-chave: 
leucemia; enfermagem e saúde da criança, no período de 27/02/2015 a 08/04/2015. Dos artigos 
levantados, selecionaram-se dezessete e sua análise permitiu a formação dos resultados. As 
evidências apontam que acolher é um processo contínuo das práticas de promoção de saúde na 
qual deve haver o envolvimento de todos os profissionais, desde a porta de entrada até a porta de 
saída. O cuidado deve estar direcionado ao conforto emocional e espiritual, uma vez que o 
enfermeiro deve focar além do corpo biológico enfermo. O medo e a ansiedade da criança em 
tratamento oncológico causados pelo ambiente hospitalar exige que a equipe de enfermagem 
intensifique a assistência voltada para princípios humanísticos, levando em consideração os 
estágios de desenvolvimento do paciente e os fatores emocionais da família. Portanto, a criança 
portadora de leucemia necessita de cuidados diferenciados, pois traz consigo o estigma da 
patologia, o medo da morte, a depressão e a ansiedade. Assim, a enfermagem deve estar preparada 
para proporcionar ações, atuando como orientadora e facilitadora da assistência à criança com 
leucemia, mantendo uma relação harmoniosa com a equipe multidisciplinar e a família, sendo 
essencial que cada membro exerça a sua função, para que seja alcançado o objetivo esperado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Leucemia. Criança. Saúde da criança. Enfermagem. 
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the available evidence in the literature that address the child's 
perspective, the care and nursing actions leukemia. We conducted an integrative review in 
LILACS, SciELO, BDENF and academic Google with the keywords: leukemia; child; child 
health, from 27/02/2015 to 08/04/2015. Articles raised were selected Seventeen and analysis 
allowed the formation of results. Evidence shows that host is a continuous process of health 
promotion practices which should include the involvement of all staff, from the front door to the 
exit door. Caution should be directed to the emotional and spiritual comfort, since the nurse must 
focus beyond sick biological body. The fear and anxiety of the child undergoing cancer treatment 
caused by the hospital environment requires that nursing staff intensify assistance aimed to 
humanistic principles, taking into account the patient's developmental stages and emotional 
factors of the family. Therefore, the carrier of leukemia child needs special care, as they bring 
with them the stigma of the disease, the fear of death, depression and anxiety. Thus, nursing should 
be prepared to provide shares acting as advisor and facilitator of care to children with leukemia, 
maintaining a harmonious relationship with the multidisciplinary team and the family, it is 
essential that each member to exercise its role, in order to reach the expected goal. 

 
KEYWORDS: Leukemia. Child. Child health. Nurse. 

 
 

1 Acadêmicas de enfermagem das Faculdades Santo Agostinho, Montes Claros-MG, Brasil.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

O câncer infanto-juvenil é considerado toda neoplasia maligna que manifesta 

em menores de dezenove anos, responsável por cerca de 2 a 3% de todos os tumores 

malignos, sendo as leucemias e os linfomas os tumores hematológicos mais habituais 

nessa faixa etária no Brasil (MARANHÃO; VELOSO; BATISTA, 2012; SOARES et al., 

2013; SILVA; MATTOS; TEIXEIRA, 2013). 

As leucemias são distúrbios malignos e consistem em proliferação ilimitada de 

leucócitos imaturos nos tecidos hematopoiéticos do organismo, que, por sua maioria, não 

têm sua causa definida. A característica principal, por sua vez, é o acúmulo de células 

jovens na medula óssea e, consequentemente, na corrente sanguínea, sendo considerada a 

causa mais comum de câncer infantil (SOUZA; FAVERO, 2012; SILVA, MATTOS, 

TEIXEIRA, 2013). 

No Brasil, 12 a 13 mil crianças manifestam algum tipo de neoplasia maligna. 

Dentre as neoplasias infantis, a leucemia é o tipo mais comum, representando cerca de 

30% de todos os cânceres diagnosticados e a segunda causa de mortalidade entre crianças 

e adolescentes em todo o Brasil. O câncer é considerado a primeira causa de morte por 

doença na infância (GALLI; SILVA; MINUZZI, 2014; MARANHÃO; VELOSO; 

BATISTA, 2012). 

Os sintomas decorrentes da leucemia referem-se ao acúmulo de células na 

medula óssea, causando prejuízo ou interrompendo a produção das hemácias, leucócitos 

e plaquetas que podem levar a anemias, infecções e hemorragias, respectivamente 

(MARANHÃO; VELOSO; BATISTA, 2012). 

Este artigo tem como objetivo, à luz da literatura, identificar o atendimento e 

intervenções de enfermagem implementadas na criança portadora de leucemia. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 
Trata-se de uma revisão integrativa. As perguntas norteadoras para a 

elaboração da revisão foram: Qual o atendimento para a criança portadora de leucemia e 

quais as intervenções de enfermagem devem ser implementadas na criança com leucemia? 
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Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): leucemia; criança; 

saúde da criança; Enfermagem, previamente selecionadas para a busca e seleção dos 

artigos realizada no período de 27 de fevereiro de 2015 a 08 de abril de 2015, nas bases  

de dados:  Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), Base de dados de enfermagem (BDENF) e  

Google Acadêmico. 

Os artigos incluídos no estudo atenderam aos critérios de inclusão:  artigos 

publicados cuja temática respondessem ao problema de investigação; população de 

investigação terem sido crianças, idioma em português, ser gratuito e disponíveis na 

íntegra. Os critérios de exclusão utilizados foram publicações que não abordavam 

questões específicas ao tema. 

Na intersecção dos descritores utilizados leucemia and criança, foram 

encontrados, no BDENF e Scielo 25 artigos científicos, sendo que, com a leitura exaustiva 

dos títulos e resumos, selecionaram-se sete artigos. Na sequência, novos encontros através 

da base de dados LILACS com a utilização dos descritores leucemia infantil and 

enfermagem, foram encontrados 118 artigos, selecionando-se três artigos. Através do 

Google Acadêmico também foram usados os descritores: atendimento criança leucemia e 

selecionados 1710 artigos. Pelo fato da exclusão de outras línguas e de fugir ao tema 

abordado, selecionaram-se sete artigos. 

A amostra final constituiu-se de 17 artigos que serão estudados à luz da análise 

de conteúdo. Com a formação para análise e síntese dos dados, procedeu-se à leitura 

exaustiva dos artigos, com o intuito de evidenciar e delimitar o que é notório para um 

estudo aprofundado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Graças ao avanço da tecnologia e à disseminação da importância do 

diagnóstico precoce, vêm aumentando os índices de sobrevida de crianças com câncer 

(SILVA; ISSI; MOTTA, 2011). 

      A hospitalização pode ser vista como situação perturbadora na vida de 

qualquer ser humano e apresenta delimitações, especialmente quando ocorrida na 

infância, sendo capaz de afetar a vida familiar e também mudar o cotidiano de todos os 

seus membros (SOUZA; FAVERO, 2012). 

Acolher é um processo contínuo das práticas de promoção de saúde na qual deve haver 

o envolvimento de todos os profissionais, desde a porta de entrada até a porta de saída. 

Na fase de acolhimento, é importante ouvir as queixas das pessoas, levando em 

consideração suas angústias e preocupações, promovendo assim uma ausculta de 

qualidade e, consequentemente, garantindo atenção integral e resolutiva para a 

continuidade da assistência (SOARES et al., 2013). 

A espera do diagnóstico é uma fase de grande expectativa e apreensão para os 

familiares, pois a percepção dos sintomas produz fantasias em se tratando de doença grave 

          (NEHMY et al., 2011). 

A criança internada sofre pelo medo do desconhecido, a enfermaria, o leito,  

as roupas, os exames, o alimento, as pessoas à sua volta, a falta de informação – criando 

um clima de suspense, fantasias e temores. Dessa forma, a enfermagem envolve 

componentes que incluem coragem, disposição, interesse e perseverança, a fim de agir e 

interagir no processo do cuidar. Requer pessoas habilitadas para atender à criança e a seus 

familiares, proporcionando apoio técnico e emocional. Portanto, é necessário que a equipe 

esteja preparada para fornecer suporte psicológico com o intuito de que se possa superar 

com êxito os momentos difíceis e dolorosos (MARANHÃO; VELOSO; BATISTA, 

2012). 
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As crianças internadas por período superior a cinco dias demostram tendência 

para desenvolver transtornos psicológicos, dependendo das experiências passadas de 

internação, do quadro clínico, do vínculo com a família e da idade (AZEVEDO, 2011). 

A imposição de uma rotina diária acaba alterando, de modo significativo, os 

hábitos do enfermo, evidenciando uma dependência da família, despertando sentimento 

de tristeza, medo e angústia, propiciando o desenvolvimento de problemas psicológicos 

tais como: depressão, ansiedade e tensões ((MOURA; RESCK; DÁZIO, 2011). 

Os cuidados e as orientações devem ter início na admissão, quando são 

esclarecidas à família estratégias das etapas do cuidar, apresentando as características da 

unidade e a importância das rotinas que são necessárias para o bem-estar da criança. 

Quanto maior o conhecimento da família sobre diagnóstico e tratamento, melhor será a 

contribuição no cuidado oferecido, cabendo à enfermagem fornecer as orientações 

necessárias. Os pacientes internados, especialmente os oncológicos, necessitam de 

cuidados da equipe de enfermagem, baseados em uma série de técnicas referentes à 

higiene, à alimentação, à coleta de material para exames e à administração de medicação. 

A assistência de enfermagem nesse momento é caracterizada por atividades técnicas, 

direcionadas à anatomia e fisiologia do paciente (MARANHÃO; VELOSO; BATISTA, 

2012). 

O cuidado deve estar direcionado ao conforto emocional e espiritual, uma 

vez que o enfermeiro deve focar além do corpo biológico enfermo. A espiritualidade surge  

nesse sentido, como sendo um mecanismo de enfrentamento, um refúgio capaz de 

promover consolo à família e à criança durante a hospitalização. O cuidar tem 

fundamentos na troca de sentimentos e experiências que necessita haver entre as partes 

envolvidas, confiança, empatia e respeito (NASCIMENTO et al., 2013; SILVA  et  al.,  

2014). 

do paciente e os fatores emocionais da família. (MARANHÃO; VELOSO; BATISTA, 

2012). 
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        Os primeiros seis meses do tratamento da leucemia são críticos, pois estão 

concentrados em longas internações e terapêutica agressiva, podendo implicar em 

alterações psicológicas, tais como incertezas, choque ao diagnóstico e alternância entre 

os estados de bem-estar e os de medo, tristeza e preocupações com a evolução da patologia 

(KOHLSDORF; JUNIOR, 2011). 

Quanto mais esclarecido o modo de pensar sobre o câncer, menor será a 

necessidade de se recorrer às comparações implícitas que o envolvem, minimizando 

possíveis sentimentos de culpa (NEHMY et al., 2011). 

A criança em tratamento com medicação antineoplásica sofre  uma exposição 

severa, devido aos procedimentos invasivos repetitivos, aos efeitos  colaterais, interrupção 

do cotidiano escolar e social, suspensão de atividades de lazer, alteração da alimentação, 

mudanças na autoimagem e autoconceito, sentimentos de incerteza sobre a evolução do 

tratamento, internações constantes, dor, perdas que prejudicam sua socialização e 

interferem de modo contrário sobre a manutenção de seus relacionamentos 

(KOHLSDORF; JUNIOR, 2011). 

Os tratamentos atuais têm como objetivos aumentar as taxas de sobrevida, 

diminuindo os efeitos colaterais do tratamento; e reintegrar a criança na sociedade com 

qualidade de vida (MUTTI; PAULA; SOUTO, 2010). 

         A terapêutica prolongada pode atingir diversas áreas do sistema nervoso 

central ocasionando déficit em aspectos da inteligência, como: função integradora, 

habilidade motora fina, e reprodução de material abstrato. Para evitar lesões irreparáveis 

é necessário estimular o paciente durante o tratamento (SILVA; GALLEGO; TEIXEIRA, 

2006). 

Devido ao tratamento intensivo, podem ser constatados efeitos secundários 

comprometedores do desenvolvimento neuropsicomotor, determinados por aspectos     

próprios da doença oncológica (SIME; SHISHIDO; SANTOS, 2011). 

 

 

 

 

  



15 
 

 

 
 

 

 

           A humanização do tratamento vem para dar suporte no processo do câncer 

infantil, visto que é lento e doloroso, além de causar danos físicos, há também o 

sofrimento psicológico, pois, essa doença priva as crianças do contato e aconchego dos 

pais e familiares, ficando isolada e sozinha com suas dores, por períodos prolongados 

(GALLI; SILVA; MINUZZI, 2014). 

O impacto na família está ligado aos períodos de hospitalizações prolongados, 

as reinternações, ao tratamento agressivo, dificuldade de separação, limitações na 

compreensão do diagnóstico, angústia, dor e sofrimento (NASCIMENTO et al., 2005). 

Nesse contexto, há necessidade de desenvolver um modelo de cuidado para 

ser aplicado na enfermagem: promover ao cliente hospitalizado e à sua família uma 

assistência humanizada que deve envolver avanços tecnológicos com o bom 

relacionamento, reconhecendo e respeitando seus direitos e sua cultura e, também, 

valorizando-o como pessoa. Os pacientes portadores de tumores necessitam de cuidados 

diferenciados, pois trazem consigo o estigma da patologia, a incerteza do prognóstico, o 

medo da morte, a depressão e a ansiedade. No setor de oncologia, encontram-se pessoas 

em período prolongado de internação e a humanização deve estar presente devido à 

fragilidade psicológica do doente. Isso contribuirá na atenuação de sentimentos negativos 

ocasionados durante a internação e promoverá a adaptação ao ambiente hospitalar levando 

em considerando os aspectos biológicos, psicológicos e sociológicos (MOURA; RESCK; 

DÁZIO, 2011). 

Para enfrentar as repercussões psicológicas da doença, pode ser utilizado o 

lúdico, principalmente com ênfase nas atividades em grupo, integrando as crianças e seus 

familiares, proporcionando momentos de satisfação e de reorganização das experiências, 

de modo que possam expressar suas emoções, visando compreender sua vivência por 

meio das atividades lúdicas que auxiliem a promoção da saúde integral (AZEVEDO, 

2011). 

                  A recreação com os pacientes hospitalizados pode ter efeito terapêutico, pois 

auxilia na elaboração de sentimentos e promove o bem-estar e através, da exploração do 

brinquedo, a criança adquire conhecimentos para manusear os objetos e elaborar 

diferentes conceitos, estimulando seu raciocínio lógico para a criação de estórias, 

conversas e dramatização (SOUZA; FAVERO, 2012; MOURA; RESCK; DÁZIO, 2011). 
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A utilização de recursos lúdicos durante a internação hospitalar, promove  

grandes chances de melhoria na adaptação da criança, uma vez que ela sofrerá diversas 

mudanças nesse período. No que se refere ao biológico, o brincar proporciona à criança o 

esquecimento da doença, contribuindo para a melhoria das defesas contra agentes 

infecciosos, obtendo uma recuperação rápida, bem como uma melhor oxigenação, 

induzindo ao relaxamento, favorecendo um ambiente menos traumático, colaborando com 

a assistência do paciente e sua família (GALLI; SILVA; MINUZZI, 2014). 

As atividades lúdicas realizadas no hospital contribuem para o 

desenvolvimento da assistência fundamentada nos valores humanos, favorecendo a 

liberdade de expressão do enfermo possibilitando que manifeste, através de brincadeiras, 

os episódios inconvenientes que ocorrem durante a hospitalização. Através dessas 

atividades, o paciente consegue reduzir os danos negativos e agressivos que a internação 

pode ocasionar (MOURA; RESCK; DÁZIO, 2011). A utilização do brincar no hospital 

promove ação terapêutica, além de ajudar na atenção integral à criança 

(AZEVEDO,2011). 

O riso e o bom humor trazem efeitos benéficos para a saúde, sendo os 

recursos lúdicos recomendados como um tratamento alternativo para melhorar o bem-

estar e auxiliar a terapia médica tradicional. Ao participar de brincadeiras, a criança altera 

o ambiente em que se encontra, deixando-o mais próximo de seu cotidiano, o que pode 

ter um resultado positivo em sua recuperação. Dessa forma, a atividade recreativa possui 

valor terapêutico (MOURA; RESCK; DÁZIO, 2011).  

Quando uma criança internada consegue ter momentos de distração e 

diversão, suporta melhor os períodos críticos do tratamento, reduzindo o tempo de 

internação e acelerando o processo de recuperação por meio da brinquedoteca 

(OLIVEIRA et al., 2014). 
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Sendo assim, há necessidade de inclusão de todas as dimensões do cliente: 

psíquicas, familiares, culturais e sociais ao promover a humanização dos serviços de saúde 

(GALLI; SILVA; MINUZZI, 2014). 

Portanto, o principal objetivo do atendimento é acrescentar qualidade de vida 

aos dias, e não dias à vida. Isso representa um grande desafio para a equipe de 

enfermagem, visto que, com a valorização do cuidado, são estes os profissionais que mais 

vivenciam a realidade do paciente, cabendo-lhes a responsabilidade de resgatar a 

autoestima, o conforto e a individualidade do paciente e de sua família (SILVA; ISSI; 

MOTTA, 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       Conclui-se que a enfermagem tem em seus princípios o cuidado como 

objetivo principal.  O respeito à individualidade, ao corpo e a mente e à valorização do 

ser em sua totalidade são aspectos primordiais na atenção ao paciente oncológico 

pediátrico. 

O conhecimento científico acerca da humanização da assistência é 

fundamental para o sucesso do tratamento. O enfermeiro deve atuar como orientador e 

facilitador da assistência à criança com câncer, mantendo uma relação harmoniosa com a 

equipe multidisciplinar e a família, sendo essencial que cada membro exerça a sua função, 

para que seja alcançado o objetivo esperado. 

A promoção de atividades recreativas dentro do ambiente hospitalar é 

fundamental para amenizar os efeitos produzidos pela doença, motivando o paciente e 

permitindo a liberdade de expressão, a fim de fortalecer as interações entre ele, família, 

profissionais e também outros pacientes. O lúdico poderá ser usado como instrumento 

para humanizar o cuidado, devendo ser incorporado aos procedimentos realizados pela   

enfermagem durante a hospitalização. 
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Vale ressaltar que o atendimento de enfermagem prestado à criança 

leucêmica deve assistir não só a criança, mas sua família, também de forma integral e 

humanizada, propiciando-lhes o bem-estar, de maneira a ajudá-los no enfrentamento da 

doença, sendo parte indissociável para o êxito das ações. 
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DRUG USE FOR VISUAL DEFFICIENT 
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Claudiney Luís Ferreira2 

 
RESUMO 
Entende-se como deficiência visual a falta da visão que não pode ser corrigida com lentes de prescrição 
regular. No Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com baixa visão, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Esta limitação atribui dificuldades em vários aspectos, inclusive no 
uso inadequado de medicamentos. O objetivo deste estudo foi analisar as dificuldades por deficientes 
visuais na identificação e administração de medicamentos, além de avaliar a percepção desses pacientes 
quanto às informações passadas por profissionais farmacêuticos durante a aquisição desses produtos. Os 
dados foram coletados em novembro de 2014 por meio de entrevistas diretas com uma abordagem 
qualitativa. Foram entrevistados 30 indivíduos em um instituto para deficientes visuais, localizado em 
Belo Horizonte/MG. Muitos entrevistados ainda estão aprendendo o sistema Braille, que é a única 
informação que consta na embalagem secundária do medicamento. A administração de medicamentos 
por via oral e por via injetável é outro problema para o usuário e não é explorado pelos órgãos sanitários. 
Foi evidenciado que o farmacêutico é corresponsável frente aos cuidados relacionados à administração 
correta dos medicamentos e deve direcionar suas habilidades de comunicação e se fazer valer diante 
desse contexto. O farmacêutico deve mostrar-se atuante e necessário para suprir essa demanda e carência 
social. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Deficiência Visual. Preparações Farmacêuticas. Farmácia. Farmacêutico. 

 
 

ABSTRACT 
It is understood as visual defficient the lack of vision that can not be corrected with regular prescription 
lenses. In Brazil, there are over 6.5 million people with low vision, according to the Brazilian Institute 
of Geography and Statistics. This limitation assign difficulties in many aspects, including inappropriate 
use of medicines. The objective of the study was to analyze the difficulties for visually defficient in 
identification and administration of drugs and to evaluate the perception of patients regarding the 
information passed by pharmacists during the acquisition of these products. Data were collected in 
November 2014 through direct interviews with a qualitative approach. They interviewed 30 individuals 
in an institute for the blind located in Belo Horizonte/MG. Many respondents are still learning the Braille 
system, which is the only information contained in the secondary packaging of the drug. The 
administration of drugs orally and by injection is another problem for the user, and is not exploited by 
health authorities. It was shown that the pharmacist is co- responsible forward to care related to the 
proper administration of medications and should target their communication skills and assert before this 
context. The pharmacist should show active and needed to meet this demand and social need. 

 
KEYWORDS: Vision Disorders. Pharmaceutical Preparations. Pharmacy. Pharmaceutical 
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INTRODUÇÃO 

 
 

De acordo com o decreto n° 3.298 de 20/12/1999, a deficiência pode ser definida e 

classificada como "toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 

ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho da atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano” (BERNARDES et al., 2009, p. 32). 

Dentre as diversas formas de deficiência, entende-se como deficiência visual a perda 

da visão que não pode ser corrigida com lentes de prescrição regular. Podem-se destacar 

basicamente dois tipos de deficiência visual: a cegueira total e a visão subnormal. A primeira 

compreende à perda total da visão, já a segunda está relacionada a uma diminuição da acuidade 

visual irreversível e acentuada. Neste contexto, podemos destacar ainda a presença da deficiência 

visual congênita e a deficiência causada por doenças progressivas ou acidentes (WHALEY; 

WONG, 1999). 

O decreto legislativo n° 186 de 2008 reconhece que a deficiência é um conceito em 

evolução no que se refere à inserção social e à efetiva participação das pessoas com deficiência na 

sociedade. Em seu artigo 4°, fica obrigatório ao Estado comprometer-se com a conscientização da 

sociedade e familiares sobre as condições da pessoa com deficiência e o respeito a elas. O mesmo 

decreto também estabelece aos deficientes o acesso à justiça, à liberdade, à segurança e à 

acessibilidade motora nos ambientes em geral, dentre outros fatores (BRASIL, 2008). 

Porém, a realidade do deficiente físico no Brasil é outra. De acordo com Maciel (2000), 

em nosso país, muitas pessoas com algum tipo de deficiência estão sofrendo discriminação em 

suas comunidades ou exclusão do mercado de trabalho. A autora afirma que o processo de exclusão 

social desses indivíduos é tão antigo quanto o processo de socialização humana. 

Existem mais de 6,5 milhões de pessoas com baixa visão no Brasil, segundo dados do 

Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 528.624 são pessoas 

incapazes de enxergar (cegos). Ainda segundo a OMS, cerca de 40 milhões a 45 milhões de 

pessoas no mundo são cegas e 135 milhões sofrem limitações severas de visão.  
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Assim, o acesso dos deficientes visuais a um "centro de referência em saúde” e sua 

adesão aos programas ali ofertados devem ser uma preocupação constante daqueles envolvidos 

nos cuidados a esses pacientes. No Brasil, a Política Nacional da Pessoa com Deficiência foi 

instituída em 2002, pela portaria MS/GM n° 1.060, que define como propósitos gerais: proteger a saúde da 

pessoa com deficiência; reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e desempenho 

humano, contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da vida social e, prevenir agravos que 

determinam o aparecimento de deficiências (BRASIL, 2002). 
Devem ser criados mecanismos que inspirem confiança aos deficientes, por propostas que 

possam integrá-los à sociedade, proporcionando-lhes facilidades, como transporte, alimentação, 

materiais didáticos apropriados e outros que minimizem suas grandes dificuldades naturais. Nesse 

cenário, é de extrema importância contextualizar a acessibilidade aos medicamentos, muitas vezes 

essenciais à manutenção da saúde do deficiente visual (ROCHA; GONÇALVES, 1987). 

Em estudo realizado no Ceará por Pagliuca, Aragão e Almeida (2007), em hospitais de 

Sobral, observou-se a dificuldade e inconformidade com a legislação nos ambientes estudados. Foram 

encontradas irregularidades nos pisos e portas, ausência de rampas, bebedouros com altura inadequada, 

dentre outros fatores. Dessa forma, fica notório que o Brasil precisa se adequar às normas, para que a 

inserção de pessoas deficientes na sociedade seja realmente efetiva. 

Analisando o contexto da saúde pública, temos o medicamento como um importante 

componente no processo saúde-doença, tanto no que se refere aos profissionais envolvidos, quanto às 

políticas de gerenciamento do sistema de saúde. Embora o uso de medicamentos esteja diretamente 

relacionado à melhoria da situação de saúde da população, o acesso e a distribuição dos medicamentos 

ainda se deparam com inúmeros obstáculos sociais e culturais (CASTRO et al., 2010). 

Uma forma de utilização correta dos medicamentos se dá por meio das bulas dos produtos. 

Segundo a RDC n° 47, de 8 de setembro de 2009 no art. 4°, a bula dos medicamentos para pessoas 

portadoras de deficiência visual deve atender às suas necessidades, podendo ser disponibilizada em 

meio magnético, óptico ou eletrônico, em formato digital ou áudio. A bula pode ser impressa em Braille 

ou com fonte ampliada e devem ser disponibilizadas gratuitamente pelas empresas titulares do registro 

do medicamento, mediante solicitação da pessoa física portadora de deficiência visual, conforme sua 

escolha e necessidade (BRASIL, 2009). 
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De acordo com o Projeto de Lei n.° 5.578, de 2009, "torna obrigatório o uso de inscrição 

anagliptográfica (Braille) em embalagens de medicamentos”, sendo que em todas as embalagens de 

medicamentos comercializados em território nacional deverão informar o nome comercial do 

medicamento, nome do princípio ativo, dose por unidade posológica e o prazo de validade (BRASIL, 

2009).Visto que a legislação relacionada ao acesso e à administração de medicamentos para os 

deficientes visuais é limitada, faz-se necessário realizar um estudo com esse grupo de pacientes para 

avaliar as dificuldades inerentes ao acesso e utilização de medicamentos. Existe uma grande quantidade 

de pacientes com problemas visuais que podem ter dificuldades para administrar corretamente os 

medicamentos. 

Diante do exposto, existe uma lacuna a ser analisada. Os pacientes portadores de 

deficiência visual apresentam dificuldades quanto ao acesso e à utilização dos medicamentos para uma 

melhor farmacoterapia? Qual o papel do profissional farmacêutico na devida orientação a esses 

pacientes? 

O objetivo dos autores deste estudo é analisar o uso de medicamentos por deficientes e as 

dificuldades na identificação e administração de medicamentos, além de avaliar a percepção desses 

pacientes, quanto às informações passadas por profissionais farmacêuticos no ato da aquisição desses 

produtos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa de caráter exploratório e descritivo, 

a fim de explorar e descrever as características e dificuldades da população em estudo quanto à 

utilização de medicamentos (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

Segundo Minayo (2010), os estudos exploratórios são realizados em áreas onde “há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado”. Esse tipo de pesquisa é caracterizado pela maior 

flexibilidade do uso de questionários não estruturados, amostras pequenas e não representativas e, 

dados qualitativos. Além disso, para o levantamento de informações, Marconi e Lakatos (2011) 

sugerem que os pesquisadores recorram a pesquisas documentais e bibliográficas com o objetivo de 

conseguir elementos prévios sobre o campo de interesse, identificar problemas e orientar para outras 

fontes de coleta de informações. 
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As questões do roteiro de entrevista foram elaboradas e baseadas no levantamento 

bibliográfico e no objetivo deste estudo. O questionário foi dividido em seis partes: dados 

demográficos; informações sobre a deficiência e limitações conforme a idade; dados clínicos relatados; 

forma de identificação dos medicamentos; administração e armazenamento dos medicamentos e as 

orientações farmacêuticas recebidas. 

Dessa forma, para a coleta de dados primários foram utilizadas entrevistas em 

profundidade com deficientes visuais escolhidos por conveniência com o auxílio do roteiro  
 

semiestruturado elaborado para esse estudo. Por se tratar de uma amostra não probabilística, em que a 

seleção dos entrevistados foi estabelecida de acordo com critérios adotados pelos pesquisadores, foram 

escolhidos alunos com deficiência visual parcial ou total, matriculados no instituto e usuários de 

medicamentos (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

Os dados foram coletados em uma instituição de ensino para deficientes visuais localizada 

em Belo Horizonte-Minas Gerais, em novembro de 2014. Os indivíduos foram entrevistados 

separados, em datas e horários previamente agendados. 

Foram entrevistados 30 indivíduos que tiveram ciência dos objetivos e finalidades do 

estudo e a garantia do anonimato e sigilo dos participantes. Dessa forma, a participação dos 

respondentes foi voluntária, livre e consentida. Os entrevistados foram estimulados a se expressar 

livremente sobre o tema proposto, sendo que os depoimentos foram gravados, transcritos e analisados. 

Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de discurso. Brandão (2004) 

pondera que, nessa análise, há possibilidade de captar o sentido não explícito no discurso, portanto 

como forma de captação do processo saúde-doença por meio da interpretação da linguagem. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A amostra foi caracterizada por 30 deficientes visuais, sendo 18 do sexo masculino (60%) 

e 12 do sexo feminino (40%). Em relação à faixa etária, 4 entrevistados possuem menos de 20 anos 

(13%), 6 possuem entre 21 e 30 anos (20%), 6 possuem entre 31 e 40 anos (20%), 2 possuem entre 41 

e 50 anos (7%), 8 possuem entre 51 e 60 anos (27%) e 4 entrevistados possuem idade superior a 60 

anos (13%). 
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Quanto à escolaridade, 2 entrevistados são analfabetos (7%), 8 possuem o ensino 

fundamental incompleto (27%), 6 possuem o ensino fundamental completo (20%), 4 possuem o ensino 

médio incompleto (13%), 7 possuem o ensino médio completo (23%) e 3 entrevistados possuem curso 

técnico (10%). 

A escolaridade influencia diretamente no aprendizado e compreensão do sistema Braille, 

pois é necessária a alfabetização e a capacidade de interpretação de texto. A mesma análise pode ser 

realizada quanto à utilização de medicamentos, pois uma baixa escolaridade pode ter relação com 

dificuldade na identificação, aprendizado e a compreensão dos medicamentos. 

Um dos aspectos avaliados neste estudo foi o período em que ocorreu a perda da acuidade 

visual pelos entrevistados e os motivos que levaram a essa perda. Em relação ao período, 9 

entrevistados perderam a visão antes de completar 20 anos (30%), 7 entre os 21 e   30 anos de idade 

(24%), 4 entre os 31 e 40 anos (13%), 6 entre os 41 e 50 anos (20%) e 4 entrevistados tiveram perda 

da acuidade visual com mais de 50 anos de vida (13%). Os principais motivos da perda da acuidade 

visual foram: retinose pigmentar, glaucoma, catarata, descolamento de retina, acidente automobilístico, 

retinopatia diabética, picada de escorpião e sarampo. 

A perda da acuidade visual por complicações do diabetes, ou seja, a falta de controle da 

glicemia poderia ter sido evitada. As complicações visuais provocadas pelo diabetes são assintomáticas 

no estágio inicial e os sinais só começam a aparecer quando a lesão está em fase adiantada. A 

retinopatia diabética pode levar ao descolamento da retina, catarata e glaucoma, mas, se diagnosticada 

precocemente, pode ser tratada. 

O farmacêutico tem papel fundamental no auxílio do controle da diabetes. O farmacêutico 

pode proporcionar orientação e conscientização da importância do controle da doença, a fim de manter 

estável a condição fisiológica e melhorar a qualidade de vida do paciente, consequentemente reduzindo 

as complicações crônicas da doença e gastos, tanto na área de saúde, quanto em relação a afastamento 

do trabalho, devido à alta taxa de incapacidade física relacionada a essa doença (BRANDÃO, 2010). 
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Em relação ao diabetes, o farmacêutico pode auxiliar sobre o uso correto dos 

medicamentos, a forma de armazenamento, a aplicação adequada da insulina e informações sobre as 

complicações da doença. O profissional pode auxiliar o deficiente visual na identificação e 

administração dos medicamentos e procurar conscientizá-lo da importância de monitorização da 

glicemia, de uma dieta equilibrada e da prática de atividade física. 

Ao questionarmos a dimensão da deficiência visual, constatamos que 16 entrevistados 

possuem perda total da visão (53%) e 14 entrevistados possuem perda parcial da visão (47%). A perda 

total da visão é um fator limitante e que gera um maior cuidado em relação à utilização de 

medicamentos e a orientação do profissional farmacêutico. 

Dos entrevistados, 10 residem sozinhos em seus domicílios (30%) e 20 residem com 

alguma companhia (70%), sendo que a metade deles necessita de ajuda para chegar ao destino. As 

pessoas que precisam de ajuda contam com o apoio de amigos, vans de prefeitura, esposa, mãe, 

vizinho, pessoas na rua, irmãos. Nesse contexto, notamos grande nível de dependência dos deficientes 

visuais, principalmente daqueles que perderam a visão total. 

 

“Sou muito dependente das pessoas. Preciso de ajuda para ir ao instituto de ônibus e me locomover 

pelo centro da cidade e isso dificulta que eu saia de casa”. 

 

“Tenho medo de sair sozinho e me perder na cidade. Já me maltrataram uma vez e só saio de casa 

com a companhia de alguém”. 

 

Dos 30 entrevistados, 17 (57%) estão aprendendo a utilizar o sistema Braille e 13 (43%) 

ainda não aprenderam essa forma de leitura. Muitas embalagens de medicamentos possuem a escrita 

em Braille e, por isso, torna-se extremamente necessário esse aprendizado pelos deficientes visuais 

para minimizar a administração incorreta dos fármacos. 

 

“É muito difícil aprender o Braille. Sei que é importante para mim. Tenho tentado mas está muito 

complicado o aprendizado”. 
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            É importante destacar que, mesmo em menor número, existem indústrias que não 

disponibilizam a escrita em Braille nas embalagens dos medicamentos e, quando existe, está contida 

somente na embalagem secundária (caixa do medicamento). Não existe esse tipo de identificação nas 

embalagens primárias dos medicamentos, o que facilita o erro na administração desses produtos pelos 

deficientes visuais. 

Outra observação ressaltada pelos deficientes visuais foi a não impressão em Braille da 

dosagem e validade dos medicamentos, o que expõe esses pacientes a uma possível ineficácia de 

tratamento ou agravamento de patologias ou sintomas. 

Em relação aos dados clínicos dos entrevistados, alguns relataram que procuram o médico, 

pelo menos, uma vez ao mês, mas a maioria relatou que não procura a assistência médica, 

principalmente pela dificuldade de deslocamento e, só o faz por extrema necessidade. Quando 

questionados sobre a realização da última consulta médica, os entrevistados relataram intervalos entre 

uma semana a dez meses. A visita regular ao médico pelos pacientes é muito importante, pois 

proporciona o controle, prevenção, o diagnóstico precoce de outras     complicações e progressão das 

patologias existentes.  As principais patologias apresentadas e relatadas pelos entrevistados foram: 

hipertensão, retinose, hipertireoidismo, diabetes, glaucoma catarata, problemas renais, gastrite e 

pressão ocular alta. 

A dificuldade de identificação dos medicamentos pelos deficientes visuais oferece risco 

para sua saúde, pois há grande possibilidade de confusão no momento da administração do 

medicamento, podendo levar à subdose e a superdose, colocando em risco a segurança do paciente e a 

efetividade do medicamento. Dos entrevistados, 23 (77%) relataram que tomam um ou mais 

medicamentos e, 7 (23%) não utilizam nenhum medicamento diariamente. 

Outro aspecto a ser analisado é o aumento da ocorrência de interações medicamentosas e 

reações adversas em pacientes em uso de vários medicamentos. A fim de garantir a segurança e 

efetividade do tratamento farmacológico nesses pacientes, a orientação farmacêutica e a educação em 

saúde são de suma importância para promover o uso racional dos medicamentos, principalmente. 

Os medicamentos utilizados e citados pelos entrevistados foram: ômega-3, vitaminas, 

nortriptilina, furosemida, propranolol, AAS, sinvastatina, clonazepam, atenolol, donarem, enalapril, 

insulina, losartan, metformina, diamox e paroxetina.  
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A utilização incorreta, de medicamentos como nortiptilina, clonazepam e paroxetina, pode 

causar dependência, intoxicação e efeitos adversos. A aplicação incorreta da insulina pode desencadear 

quadro de hipoglicemia ou hiperglicemia. 

Ao serem questionados se utilizam medicamentos por conta própria, 12 (40%) relataram a 

automedicação e 18 (60%) não utilizam. Destes, os medicamentos mais citados foram: paracetamol, 

dipirona, neosaldina, doril e dorflex. Trata-se de medicamentos que não necessitam da prescrição 

médica para aquisição em estabelecimento farmacêutico, mas que oferecem riscos em sua utilização 

principalmente pela hepatotoxicidade do paracetamol, agranulocitose da dipirona e riscos 

hemorrágicos pelo ácido acetilsalicílico. 

Quanto à identificação dos medicamentos pelos deficientes visuais, é utilizado o tato para 

a identificação do formato da embalagem, do vidro ou pelo formato do medicamento, se for 

comprimido. Os deficientes separam seus medicamentos em caixas com gavetas ou vasilhas com 

separações para facilitar a administração e 14 (47%) relataram que não identificam os medicamentos 

sozinhos, necessitam de ajuda de familiares ou terceiros. 

 

“Identifico os medicamentos colocando em caixa com gavetas. Os da manhã coloco na primeira 

gaveta, os da noite na segunda gaveta”. 

 

“Pego um de cada caixinha e tomo todos juntos no mesmo horário. Sempre com as refeições. Peço 

minha mãe para aplicar a insulina, mas ela já está velha e não tenho certeza se está aplicando direito”. 

 

Percebem-se os riscos na utilização de medicamentos pelos deficientes visuais. Vários 

medicamentos em sua forma unitária apresentam o mesmo formato, as embalagens secundárias são 

muito parecidas e as indústrias farmacêuticas mantêm vários produtos, mesmo que diferentes, com as 

mesmas características. 
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As indústrias farmacêuticas também não disponibilizam o Braille nas embalagens 

primárias (blisters e frascos), visto que isto não é regulamentado por lei. Uma vez retirados os blisters 

e os frascos das caixas, eles devem ter o cuidado de devolvê-los para o mesmo local para que não se 

confundam e tragam erros na administração. Os riscos de engano, efeitos adversos e intoxicação 

medicamentosa aumentam consideravelmente para os deficientes visuais. 

Ao serem questionados se já tomaram algum medicamento incorreto, 10 entrevistados 

(30%) afirmaram positivamente por confundir a embalagem pela falta de informação, por troca do 

local de armazenamento ou pela mudança no formato do medicamento. Dessa forma, é de extrema 

importância o auxílio de um terceiro no processo de administração de medicamentos pelos deficientes 

visuais e controlar os locais de armazenamento, a fim de evitar erros. 

Os entrevistados também demonstraram sua insatisfação quanto aos medicamentos de 

forma farmacêutica líquida, prescritos em gotas. A insatisfação se mostra pela grande dificuldade de 

contarem corretamente essas gotas. Muitas vezes, o prescritor não oferece alternativas de 

medicamentos sólidos, quando for o caso de existir, e, também, a própria indústria não os produz de 

forma que atendam às necessidades desses pacientes. 

“Minha maior dificuldade é quando a faxineira tira minhas coisas do lugar na hora da limpeza da 

casa. Ai eu não sei mais qual é o medicamento e tomo na sorte”. 

 
“Quando preciso tomar um medicamento em gotas ou líquido, preciso da ajuda de alguém, pois fico 
na dúvida e fico com medo de colocar a quantidade errada”. 
 

Em relação à forma de uso dos medicamentos, 22 entrevistados (73%) relataram que sabem 

como tomar seus medicamentos, 6 (20%) não sabem utilizar e apenas 2 (7%) informaram que não 

fazem uso de medicamentos.  
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Para administrar os medicamentos nos horários corretos, vários métodos são utilizados 

pelos entrevistados: uso de aparelho celular como despertador; ouvem a hora no rádio; seguem o 

horário das refeições; pedem ajuda para alguém ou administram sempre ao acordar e antes de dormir. 

Tais métodos apresentam algumas peculiaridades e falhas, como: falta da bateria (célula), queda de 

energia, falta de responsabilidade de terceiros que podem interferir diretamente no horário correto da 

medicação. 

Ao serem questionados onde guardam os medicamentos na residência, relataram: armário, 

geladeira, gavetas, prateleiras, caixa de emergência e potes plásticos. Em relação às bulas dos 

medicamentos, alguns pedem ajuda a terceiros para a leitura e outros não têm interesse. 

Dos entrevistados, 12 (40%) relataram que compram sozinhos seus medicamentos, 14 

(47%) o retiram no posto de saúde e 4 (13%) compram pelo telefone. Quando vão buscar o 

medicamento, 14 (47%) relatam que vão acompanhados por algum familiar e 16 entrevistados (53%) 

vão desacompanhados. 

 

 “Eu compro meu medicamento por telefone, mas não tenho certeza se me entregaram o medicamento 

certo, já que moro sozinho. Tenho que confiar na Farmácia”. 

“Quando vou à farmácia, levo a prescrição e peço a um atendente”. 

 

Podemos verificar alguns riscos relacionados a esses pacientes, quando adquirem seus 

medicamentos sem acompanhamento aos estabelecimentos farmacêuticos ou comprando pelo telefone. 

Os medicamentos distribuídos em unidades básicas de saúde geralmente são fracionados e entregues 

em suas embalagens primárias, o que aumenta o risco na administração pelo paciente. O risco da troca 

de medicamentos, intoxicações e falta de instruções adequadas ao uso, prejudica os deficientes visuais. 

Nas drogarias e farmácias, esses riscos são diminuídos, pois grande parte dos 

medicamentos é comercializada em suas embalagens originais, porém, quando se adquire mais de um 

medicamento por vez, o deficiente deverá também obter auxílio de terceiros  para que proceda com a  

administração correta dos medicamentos em questão. No intuito de relacionar a importância do 

Farmacêutico no processo de administração e orientação medicamentosa, perguntou aos entrevistados 

se procuram por esse profissional no posto de saúde ou no comércio e apenas 7 entrevistados (23%) 

disseram procurar um farmacêutico.  
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Destes, apenas 4 entrevistados (57%) relataram que são orientados pelo farmacêutico, quanto ao modo 

de utilização do medicamento e horários. 

O  farmacêutico é o profissional que acompanha desde a produção até a dispensação dos 

medicamentos, sendo a ele atribuído o dever de garantir a segurança, eficácia e consequentemente a 

qualidade da terapia medicamentosa, sempre visando ao uso racional dos medicamentos. Compete ao 

profissional farmacêutico orientar o paciente sobre o uso correto dos medicamentos, criar medidas 

preventivas, a fim de contribuir para a diminuição diária de riscos causados pelo uso indiscriminado e 

a conscientização do usuário aos riscos   que o uso irracional de medicamentos pode causar. 

Ainda nesse contexto, apenas três (43%) entrevistados dos que procuram o farmacêutico, 

identificaram as orientações desse profissional como suficientes. Ao serem questionados se acham 

necessária a orientação farmacêutica para tomar seus medicamentos, 22 entrevistados (73%) 

responderam positivamente. 

Nascimento e Marques (2009) também obtiveram resultados semelhantes a esse estudo. 

Os deficientes visuais se deparam com uma grande dificuldade, no que diz respeito ao acesso e à 

administração correta dos medicamentos, o que interfere diretamente no sucesso da farmacoterapia. 

Nesse contexto, podemos destacar a identificação equivocada do medicamento, a dose e horários 

inadequados, além da percepção de reações adversas como os principais desafios dos deficientes 

visuais, no que se refere à administração medicamentosa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta pesquisa foi possível verificar que existem, realmente, muitas dificuldades 

enfrentadas pelos deficientes visuais em relação ao seu tratamento medicamentoso. A maioria dos 

deficientes visuais, em estudo, acha necessária a instrução dos profissionais farmacêuticos frente ao 

seu tratamento, mas a maioria desses pacientes não procura pelo profissional no ato da aquisição de 

seus medicamentos, seja em postos de saúde ou drogarias. 

                A maioria dos deficientes visuais que pedem auxílio para o farmacêutico relata que são 

orientados corretamente sobre o uso adequado dos medicamentos. O farmacêutico é corresponsável 

pelos cuidados relacionados à administração correta dos medicamentos e os cuidados com essa 

população específica vão além de cuidados físicos ou conhecimento sobre patologias e tratamentos 

clínicos. 
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O profissional deve desenvolver suas habilidades de comunicação e se fazer valer diante desse 

contexto, mostrar-se atuante e necessário, para que possa suprir essa demanda e carência social. 

É preocupante a dificuldade dos deficientes visuais na administração de medicamentos na  

forma farmacêutica líquida, incluindo os injetáveis. Os deficientes relataram que criam seus próprios 

mecanismos para que consigam contar as gotas necessárias para o seu tratamento. Como muitos 

utilizam a insulina, há necessidade de ajuda ou manejos para que aspirem e administrem a dosagem 

correta do medicamento. Faz-se necessário criar mecanismos tecnológicos mais avançados que supram 

essa necessidade referente à administração de medicamentos líquidos. 

Como limitações deste estudo houve a dificuldade de obter informações coesas    por parte 

dos entrevistados, pois muitos demonstraram receio com os questionamentos, apesar de ser oferecida 

a liberdade de participação e estivéssemos no "ambiente” deles. A dificuldade na acuidade visual gera 

desconfiança.  

A continuidade deste estudo focado no papel do profissional farmacêutico na orientação 

aos deficientes visuais sobre o uso correto dos medicamentos também é bastante relevante. Neste 

estudo, poderia ser avaliado o papel do profissional, sua atuação e responsabilidade para com os 

deficientes visuais.  Pode-se avaliar a existência de deficiência   na formação acadêmica ou falta de 

comprometimento para com as limitações dos usuários, seu nível de conhecimento no que diz respeito 

à legislação vigente sobre os cuidados e práticas relacionadas aos deficientes visuais. 
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RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência das acadêmicas participantes do Programa 
de Educação pelo Trabalho para a Saúde, Vigilância em Saúde no serviço da Epidemiologia na Secretaria 
Municipal de Saúde de Montes Claros. A experiência deu-se no período de junho de 2013 a abril de 
2015. Trata-se de estudo descritivo, tipo relato de experiência. A Universidade Estadual de Montes 
Claros, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, desenvolve esse programa 
desde março de 2009. As acadêmicas atuaram no serviço de vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, conheceram e manipularam protocolos do Ministério da Saúde para a vigilância, fichas de 
notificações, investigação e seguimento para cada caso, fluxo de dados para alimentação de sistemas de 
informações e controles de agravos. No decorrer, o projeto de extensão permitiu que as acadêmicas 
evoluíssem cientificamente e humanitariamente pelas experiências vivenciadas. O Programa 
contribuiu para a formação e enriquecimento do conhecimento acadêmico e profissional, oportunizou a 
inserção na extensão como movimento de aproximação da sociedade e do Sistema Único de Saúde na 
realidade. 

 
PALAVRAS- CHAVE: Vigilância em Saúde. Extensão. Comunicação Interdisciplinar. 

 

ABSTRACT 

The present study aims to report the experience of the participating academic work of the Education 
Program for Health, Health Surveillance Epidemiology in service in the Municipal Health Department 
of Montes Claros. The experience took place the period from June 2013 to April 2015. This is a 
descriptive study, type experience report. The State University of Montes Claros, in partnership with the 
Municipal Health Department of Montes Claros, develop this program since March 2009. Academic 
acted in epidemiological surveillance service, known and manipulated Ministry of Health protocols for 
monitoring, notification forms, research and follow-up for each case, data flow to feed information 
systems and held grievances controls. The extension project has enabled academic evolve scientifically 
and humanely by experiences lived. The program contributed   to the formation and enrichment of the 
academic and professional knowledge, provided an opportunity to enter the extension as movement 
towards the reality of society and the Health System. 

 
KEYWORDS: Health Surveillance. Extension. Interdisciplinary Communication. 
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INTRODUÇÃO 

 

A conquista da interdisciplinaridade entre ensino, pesquisa e extensão representa a 

necessidade de integrar o ensino superior à comunidade. A extensão desempenha papel mediador 

entre esses dois universos, difundindo conhecimentos e tecnologias, ampliando visões de mundo, 

intervindo, promovendo práticas sociais e de direitos humanos, ajudando no desenvolvimento de 

uma consciência crítica e política dos acadêmicos e das próprias comunidades atendidas 

(CARNEIRO et al., 2011). 

Na área da saúde, a extensão assume uma importância expressiva no sentido de 

qualificar de maneira humanizada os acadêmicos, levá-los a conhecer os problemas da 

comunidade na qual estão inseridos, conhecer os pacientes dentro de uma abordagem holística, e 

aprender a trabalhar onde as condições e ferramentas nem sempre são ideais, aprimorando sua 

criatividade (NEVES et al., 2012). 

A articulação entre ensino-serviço-comunidade proporciona simultaneamente 

oportunidades à aprendizagem significativa por meio do sistema tutorial e fomenta características 

de natureza coletiva, norteada pela interdisciplinaridade, pois possibilita a inclusão de médicos, 

cirurgiões-dentistas e enfermeiros da rede básica de saúde, colaborando para o enriquecimento da 

formação acadêmica (ASSEGA et al., 2010). 

O presente estudo objetivou relatar a experiência das acadêmicas participantes do 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, Vigilância em Saúde (PET-Saúde/VS) no 

serviço de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A UNIMONTES, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, 

desenvolve, desde março de 2009, o PET-Saúde, contando com ações que favorecem   o 

desenvolvimento das propostas e objetivos do Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE), visando à construção coletiva de estratégias de 

redirecionamento do processo de ensino- aprendizagem e de consolidação da integração ensino-

serviço- comunidade. 
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            O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde é regulamentado pela Portaria 

Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010, disponibilizando bolsas para tutores, preceptores 

(profissionais dos serviços) e estudantes de graduação da área da saúde (BRASIL, 2010). O PET-

Saúde tem como pressuposto a educação pelo trabalho, caracterizando-se como instrumento para  

a qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho, dirigidos 

aos estudantes dos cursos de graduação e de pós-graduação na área da saúde, de acordo com as 

necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo em perspectiva a inserção das necessidades 

dos serviços como fonte de produção de conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino 

(BRASIL, 2011). 

O programa abrange a pesquisa, o ensino e a extensão, promove a integração ensino-

serviço-comunidade e viabiliza o diálogo entre acadêmicos de diferentes cursos de ensino 

superior. 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência. A equipe PET - Saúde/VS 

é composta por tutores docentes da Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES, 

preceptores profissionais vinculados aos serviços de saúde e acadêmicas regularmente 

matriculadas. As acadêmicas são estudantes do curso de Odontologia, Enfermagem e Medicina 

da UNIMONTES e todas possuem bolsas de incentivo, disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. 

As experiências vivenciadas pelas integrantes do PET-Saúde/VS aconteceram no 

Serviço de Epidemiologia na Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, no período de 

junho de 2013 a abril de 2015. 

Os encontros ocorriam uma vez por semana com carga horária de 4 horas, sob 

orientação do enfermeiro e do gerente do setor da vigilância epidemiológica. 

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

Contato com a Gestão 

                   Antes da inserção dos estudantes no campo da vivência, estes receberam orientações 

dos preceptores sobre o serviço de vigilância epidemiológica, conheceram os protocolos do  
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Ministério da Saúde para a vigilância e controle dos agravos, as fichas de notificação, investigação 

e seguimento para cada caso. Conheceram também o fluxo de dados para alimentar os sistemas 

de informações existentes, considerando a doença e agravo à saúde. Todas as informações e dados 

obtidos durante a realização dos estudos foram utilizados apenas para fins da pesquisa, sendo 

garantidos o sigilo e a confidencialidade (Resolução 466/12). 

 

Vivência interinstitucional das acadêmicas 

 

Nos primeiros momentos do projeto, realizou-se a inserção das estudantes no serviço 

da secretaria municipal de saúde, com ações na área da vigilância epidemiológica. Posteriormente, 

foram apresentadas as atividades que seriam desenvolvidas no decorrer do projeto. Foram 

realizadas aulas sobre os sistemas de informação gerenciados pela coordenação de vigilância à 

saúde, que incluem: o Sistema de Informação de Doenças e Agravos Notificáveis (SINAN); o 

Sistema de Informação de Mortalidade (SIM); o Sistema de Informação de Nascidos Vivos 

(SINASC) e o Sistema de Monitoramento de Diarreias Agudas e Infecção Respiratória. Os 

serviços que compõem a atenção básica do município de Montes Claros, como os centros de saúde 

da família, são as principais fontes de dados sobre doenças e eventos relacionados à saúde para 

alimentar os sistemas de informação. 

Para o aprimoramento do conteúdo teórico das acadêmicas, os tutores ministraram 

aulas de metodologia do trabalho científico e mobilizaram a realização de encontros para a 

exposição dos produtos a serem trabalhados na área de vigilância em saúde, no decorrer do projeto 

PET-Saúde/VS. 

O primeiro produto trabalhado pelas estudantes foi a análise dos aspectos 

sociodemográficos e clínico-epidemiológicos da hepatite B na região de Montes Claros-MG, no 

período de 2007 a 2013. Os dados foram coletados através do SINAN, fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde. A partir dos resultados das vivências observadas pelas estudantes, foram 

realizadas apresentações em seminários e reuniões com os setores da gestão de vigilância à saúde 

durante o período do projeto. 
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    As estudantes atuaram na vigilância sanitária e foram realizadas visitas com a 

presença da enfermeira e um técnico, que trabalham no setor. Os locais visitados foram 

estabelecimentos privados e públicos que incluem lanchonete de escola, garagem de ônibus, 

cozinhas de hospitais, restaurantes, academias, clínicas médicas e odontológicas, entre outros. 

Nos locais de visitas, eram executadas fiscalização sanitária, vigilância 

epidemiológica, monitorização, educação sanitária, dentre outras atividades regidas pelas normas 

da Agência Nacional de Vigilância da Saúde (ANVISA). A experiência possibilitou  às estudantes 

perceberem a importância das ações da Vigilância Sanitária na segurança da população, bem como 

no processo de construção do conhecimento de forma responsável e comprometida. 

A integração com a Gerência da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde de Montes Claros somou, de forma positiva, na formação acadêmica das estudantes 

componentes do PET-VS, pois permitiu-lhe conhecer o funcionamento e a importância da 

Vigilância Epidemiológica e da Vigilância Sanitária nas estratégias de ação do SUS. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para as acadêmicas da área da saúde, enquanto integrantes do PET Vigilância em 

Saúde, foi proporcionado um contato mais aprofundado com o SUS, com a comunidade em geral, 

os profissionais de saúde e com os processos de trabalho da vigilância em saúde. O trabalho em 

equipe exigiu flexibilidade e perspicácia das estudantes, mas, também, foi favorecido pelas 

diferenças de saberes e de personalidade, pois cada uma agregou diferentes conhecimentos, 

possibilitando o crescimento do grupo. 

A integração com a vigilância em saúde, em especial a vigilância epidemiológica   e 

sanitária, permitiu que as estudantes conhecessem de perto o trabalho de gestão e assistência e 

pudessem entender um pouco da lógica e da importância daquilo que é realizado nesses setores. 

Nessa perspectiva, a vigilância em saúde saiu dos livros e apostilas e tornou-se visível e palpável 

para as acadêmicas.  
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O programa possibilitou a convivência com o meio científico, geração de produções 

científica, apresentações em eventos científicos de cunho local, e submissão de trabalhos à 

apreciação e correção em periódicos científicos, lidando com a diversidade de normas e focos, 

aprimorando, assim, o resultado de suas experiências. 

Sendo assim, o PET- VS promoveu a qualificação técnica e científica das acadêmicas 

por meio do contato com a comunidade, o serviço e a interdisciplinaridade de suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a formação de profissionais mais familiarizados 

com a pesquisa científica, o SUS, em especial com a vigilância em saúde. 
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EPIDEMIOLOGIA DOS CASOS DE TUBERCULOSE DURANTE OS ANOS 
DE 2010 A 2014 NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG, BRASIL 

 
 

EPIDEMIOLOGY OF TUBERCULOSIS CASES DURING THE YEARS 2010 
TO 2014 IN THE MUNICIPALITY OF JANAÚBA-MG, BRAZIL 

 
 

RESUMO 
A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, demonstra relação direta com a pobreza. 
Uma série de medidas foram adotadas para o combate desse agravo em todo o mundo. Analisar o combate 
à tuberculose em Janaúba, verificando a sua prevalência, índice de letalidade, abandono e cura. Estudo de 
investigação retrospectivo, descritivo e quantitativo. O universo de pesquisa foi a base de dados de 
Informações de Saúde (TABNET), referente à Tuberculose em Janaúba, no período de 2010-2014. Por se 
tratar de dados de domínio público, não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa. Em 
janaúba, entre 2011 e 2014 houve 71 casos de tuberculose, apresentando uma incidência quase que 
constante, com taxa de mortalidade de 20%. Verifica-se uma linha crescente do percentual de cura no 
município com resultados próximos ao recomendado pela OMS, uma taxa de cura de 80% e de abandono 
ao tratamento de 4%. Janaúba alcançou resultados superiores à média nacional, mas ainda há muito a ser 
feito. Diante desse quadro, o controle da tuberculose permanece um desafio. Todavia, acreditamos que 
temos um cenário mais favorável para mudanças no perfil epidemiológico dessa doença. 

 
 

DESCRITORES: Tuberculose. Epidemiologia. Doenças Negligenciadas. 
 
 

ABSTRAT 
Tuberculosis is a priority health issue in Brazil shows a direct relation with poverty. A series of measures 
have been adopted to combat this tort throughout the world. To analyze the fight tuberculosis in Janaúba, 
noting their prevalence, index of lethality, abandonment and cure. Study of retrospective research, 
descriptive and quantitative. The research universe was the database of Health Information (TABNET), 
referring to tuberculosis in Janaúba, in the 2010-2014 period. Because the data in the public domain, was 
not necessary submission to the Committee of Ethics and Research. In Janaúba, between 2011 and 2014 
there were 71 cases of tuberculosis incidence is almost constant, with a mortality rate of 20%. There is a 
growing line of the percentage of cure in the municipality with results closer to the recommended by the 
WHO, a cure rate of 80% and abandonment to the treatment of 4%. Janaúba reached results above the 
national average, but there is still much to be done. In the face of this, the control of tuberculosis remains 
a challenge. However, we believe that we have a more favorable scenario for changes in the 
epidemiological profile of this disease. 

 
 

KEYWORD: Tuberculosis. Epidemiology. Neglected Diseases. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tuberculose, doença tão antiga como a humanidade e que dispõe de tratamento disponível 

e altamente eficaz desde a década de 60, continua a ser um grande problema de saúde pública. 

Um terço da população mundial está infectado por Mycobacterium tuberculosis e em risco de 

desenvolver a doença (HIJJAR; PROCOPIO; LISIA, 2005). 

É ainda um sério problema de saúde pública e demonstra relação direta com a pobreza com 

profundas raízes sociais (BRASIL, 2006). Estima-se que ocorrem, anualmente, 1,7 milhões de 

óbitos por tuberculose, e, destes, aproximadamente 98% ocorrem em países em desenvolvimento. 

Vinte e dois países são responsáveis por 81% de todos os casos de tuberculose no mundo, sendo 

os três primeiros a Índia (um quarto dos casos), China e África   do Sul. O Brasil está em 17° 

lugar nesse ranking (PILLER, 2012). 

O combate à Tuberculose é prioritário, a Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs o 

Plano Global para o Combate à Tuberculose 2011-2015, cujo objetivo é reduzir pela metade a 

incidência e a mortalidade por Tuberculose até 2015, em todo os países, comparados aos valores 

de 1990, seguindo as metas pactuadas nos objetivos de Desenvolvimento do Milênio (IPEA, 

2014). 

A principal estratégia de atenção ao paciente com Tuberculose é o DOTS, sigla em inglês 

para Estratégia de Tratamento Diretamente Observado, fator essencial para se promover o real e 

efetivo controle da Tuberculose. A estratégia DOTS tem como objetivo aumentar a adesão dos 

pacientes, maior descoberta das fontes de infecção (pacientes pulmonares bacilíferos), e o 

aumento da cura, reduzindo-se o risco de transmissão da doença   na comunidade (BRASIL, 

2010). 

De acordo com dados da OMS (2012), houve uma redução global do número de casos   e 

de óbitos por tuberculose no Brasil, nas últimas duas décadas. De 2010 para 2011, a queda   do 

coeficiente de incidência foi de 2,2% e o de mortalidade caiu 41% desde 1990. A tendência desse 

coeficiente no país é decrescente, com redução média anual de 1,2% (no período entre 1990 e 

2011). Dessa forma, o Brasil atingiu a meta de reduzir pela metade a incidência e a mortalidade 

por Tuberculose já em 2012, espera-se, ainda, que, para o ano de 2050, a incidência de tuberculose 

ativa seja de 1/1.000.000 habitantes, deixando de ser considerada um problema de saúde pública 

(OLIVEIRA-JUNIOR; MENDES; ALMEIDA, 2015). 
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    Para obter avanços no controle da tuberculose, a estratégia utilizada em seu combate não 

pode ser mais centralizada em ações curativas, devendo também procurar reduzir as fontes de 

infecção e o combate à miséria, que dá suporte a doença. Essas medidas podem auxiliar na redução 

da incidência, prevalência e mortalidade (HIJJAR; PROCOPIO; LISIA, 2005). 

A melhoria da Atenção Primária à Saúde, no contexto das equipes da Estratégia Saúde da 

Família, contribui para o diagnóstico precoce e uma supervisão do tratamento impactando na 

redução das taxas de abandono do tratamento e na redução de novos casos de tuberculose 

(MARQUIEVIZ et al., 2013). 

O município de Janaúba está situado na região norte do estado de Minas Gerais e sua 

população é composta por 70.886 habitantes, com variação anual estimada em 2,5%, densidade 

demográfica de 32,1 hab/Km² e 91% da população vivendo em zona urbana. Possui Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) considerado médio 0,696 e ocupa a 251º posição no estado de 

Minas Gerais. O IDH é a medida comparativa para classificar uma   região pelo seu grau de 

desenvolvimento humano e seu índice varia de 0 a 1. Entre 2000 e 2010, o Índice de Gini do 

município, ou Coeficiente de Gini, que é o cálculo usado para medir a desigualdade social (0 a 1), 

é de 0,530 (SEBRAE, 2010; IBGE, 2015). 

Esses dados demonstram que o município reúne fatores que predispõem ao surgimento da 

tuberculose: densidade demográfica média com distribuição populacional irregular, desigualdade 

social acentuada e desenvolvimento humano médio. Nesse sentido, este trabalho objetivou 

analisar o combate à tuberculose em Janaúba (MG), verificando a sua prevalência, índice de 

letalidade, abandono e cura. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata- se de um estudo de investigação retrospectivo, descritivo e quantitativo.  
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O universo de pesquisa foi a base de dados Informações de Saúde (TABNET), 

disponibilizados pelo Sistema de Informação do SUS (Datasus), no endereço eletrônico 

http://www2.datasus.gov.br, acessado em 10 de novembro de 2015, referente à Tuberculose e sua 

epidemiologia em Janaúba, no período de 2010-2014. O percurso metodológico para realizar a 

busca foi: Acesso ao Datasus; Informações de saúde –TABNET; Epidemiológicas e Morbidade; 

Geral, por local de internação a partir de 2010 – Minas Gerais; Analisar as variáveis escolhidas. 

Utilizou - se o software Excel 12.0 (Office 2007) para o gerenciamento e a análise de  

dados. Por se tratar de dados de domínio público, não foi necessária a submissão ao Comitê   de 

Ética e Pesquisa. Realizou-se uma revisão bibliográfica com busca de publicação dos últimos 10 

anos às bases de dados SCIELO, BVS, LILACS e em publicações do Ministério da Saúde. Os 

termos de busca foram: “Tuberculose”, “epidemiologia”, “doença negligenciada”, “controle”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tuberculose pode apresentar-se sob diferentes manifestações clínicas, de acordo com o 

órgão acometido. As manifestações da forma pulmonar são as mais frequentes (visto que o agente 

etiológico da doença tem maior predileção pelo pulmão) e também a mais relevante para a saúde 

pública, pois essa forma tem sido a principal responsável pela manutenção da cadeia de 

transmissão da infecção. No entanto, existem as apresentações extrapulmonares da tuberculose, 

que tem sua ocorrência aumentada em pacientes imunocomprometidos de uma forma geral 

(SILVA et al., 2011). 

Em Janaúba, entre 2011 e 2014 houve 71 casos de tuberculose, dos quais 60 (84%) eram 

de apresentação pulmonar. Observa-se oscilação na incidência de casos novos de tuberculose e, 

conforme as formas de apresentação da doença, mantem-se frequente a pulmonar (Tabela 1). 

Estima-se que, durante um ano, um indivíduo com a forma pulmonar bacilífera poderá infectar, 

em média, de 10 a 15 pessoas, daí sua importância epidemiológica (BRASIL, 2011a). 

 

 

 

http://www2.datasus.gov.br/
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Tabela 1 – Casos de Tuberculose segundo formas, no município de Janaúba, 2011-2014. 

 2011 2012 2013 2014 

N° de 

casos 

19 15 22 15 

Forma 

Pulmonar 

16 14 20 10 

Outras 

Formas 

03 1 02 05 

       Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

 

      Nas últimas duas décadas, a tuberculose vem apresentando queda de 38,7% na taxa de 

incidência e 33,6% na taxa de mortalidade no Brasil. A tendência de queda nesses indicadores 

vem acelerando ano após ano em um esforço nacional (BRASIL, 2015). Diferente do que acontece 

em Janaúba, no período em estudo, apesar de ter apresentado uma incidência quase que constante, 

a taxa de mortalidade foi de 20% (Tabela 2). 

Tabela 2 – Proporção de casos de tuberculose curados, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 

N° de 

casos 

13 2 22 15 

Cura 15 15 18 14 

Cura 

Percentual 

79% 67% 82% 93% 

       Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

 
     

Verifica-se uma linha crescente do percentual de cura no município, com exceção do ano de 

2012, que não seguiu a tendência por ter tido uma taxa de abandono de 20%, três pacientes 

abandonaram o tratamento, que deve ser feito por um período mínimo de seis meses, diariamente, 

sem interrupção.  
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        Os fatores que podem estar relacionados ao abandono   do tratamento podem ser o fato 

de ser uma doença necessariamente de tratamento longo e composto por vários comprimidos que 

devem ser tomados todos os dias. Além disso, o tratamento é altamente eficaz. Na prática uma 

pessoa que fica doente, nos primeiros dois meses de tratamento ganha o peso que perdeu, melhora 

a febre e a tosse, de modo que ela se sente melhor. E, ao se sentir melhor, ela fica predisposta a 

abandonar o tratamento ou regularidade. Essa irregularidade é muito grave. Isso expõe o bacilo 

de forma inadequada ao tratamento, fazendo com que ele adquira resistência aos fármacos 

(BRASIL, 2015). 

               Para quebrar a cadeia de transmissão da tuberculose e, por consequência, reduzir a   taxa 

de incidência, a OMS preconiza que o percentual de cura seja de, pelo menos, 85%, e de abandono, 

menor que 5% (BRASIL, 2011b). Janaúba atingiu resultados próximos ao recomendado pela 

OMS, uma taxa de cura de 80% e de abandono ao tratamento de 4%. O Brasil, registrou 70,6% 

de cura de casos novos de tuberculose e 10,5% de abandono ao tratamento (BRASIL, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo sendo uma doença curável, com sua forma de transmissão conhecida e possuir um 

tratamento medicamentoso gratuito fornecido pelo Sistema Único de Saúde, a tuberculose ainda 

é um grande problema de saúde pública. 

Muitos avanços foram alcançados nos últimos anos, houve uma redução global do número 

de casos e de óbitos por tuberculose no Brasil, e o município de Janaúba alcançou resultados 

superiores à média nacional, mas ainda há muito a ser   feito. 

Diante desse quadro, o controle da tuberculose permanece um desafio. Todavia, acredita-

se que há um cenário mais favorável para mudanças no perfil epidemiológico dessa doença. 
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PROCESSO DE FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE À LUZ 

DA LITERATURA 

 

CHECK THE PROCESS OF FORMATION AGENT COMMUNITY HEALTH THE 

LIGHT OF LITERATURE 
 
 

Juliana Ferreira Vieira dos Santos1; Taquíria Tauanne Nunes do Nascimento1; Carolina 
dos Reis Alves2 

RESUMO 

Este artigo objetivou verificar o processo de formação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) à luz da 
literatura; identificar os fatores facilitadores e dificultadores para a efetuação do processo de formação 
e verificar a correlação do processo de formação com o fazer cotidiano do ACS. Trata-se de uma revisão 
integrativa cuja busca de artigos foi realizada junto às bases de dados LILACS e SCIELO, sendo 
selecionados quatro artigos que atenderam aos critérios de inclusão: ser gratuito, estar na íntegra e ser 
publicado nos últimos cinco anos. Os artigos foram interpretados com base na análise de conteúdo. Os 
resultados revelaram que o processo de formação do agente visa contribuir para a construção da 
identidade profissional valorizando a sua singularidade e o efetivo desempenho de ações pertinentes ao 
seu perfil profissional, como competência técnica investigativa, reflexão crítica, compromisso social e 
ético para atuar em equipe multiprofissional. 
 
Descritores: Agente Comunitário de Saúde. Formação. Saúde da Família. 
 
 
ABSTRACT 
 
This literature review study was to investigate the process of training the community health worker. The 
LILACS and SciELO databases were used, being selected a total of 4 articles published in the period 
2010 to 2015. The conceptions found refer to the concept of the formation of the ACS, even after the 
creation of the profession, occurs in everyday work, often under the supervision of nurses. The aim of 
this study was to verify the process of training the community health agent on literature; Identify the 
facilitating and inhibiting factors for the effectuation of the training process; Verify the correlation of 
the training process with doing everyday community health worker. It was concluded the training stage 
of the project is to contribute to the construction of the identity of the CHA, emphasizing its uniqueness 
and the effective performance of relevant actions to your professional profile: investigative expertise, 
critical reflection and social and ethical commitment to act in multidisciplinary team. 
 
KEYWORDS: Community Health Agent. Training. Family Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são de extrema importância para as Unidades 

Básicas de Saúde, tendo em vista que são eles que realizam as visitas domiciliares, conhecem as 

necessidades e dificuldades da população descrita pela estratégia de saúde da família (ESF). 

Assim, ao lado equipe multiprofissional proporcionam uma cobertura de saúde pública para a 

população representando um elo entre a equipe profissional e a comunidade (SANARE, 2000). 

Esse elo se dá entre os objetivos das políticas sociais do Estado e os objetivos próprios ao 

modo de vida da comunidade; entre as necessidades de saúde e das pessoas; entre o conhecimento 

popular e o conhecimento científico sobre saúde; entre a capacidade de autoajuda, própria da 

comunidade, e os direitos sociais garantidos pelo Estado (BRASIL, 2000). 

O ACS deve residir no mesmo bairro, ser maior de 18 anos, perfil mais social que técnico, 

ter disponibilidade de tempo integral, para executar as atividades planejadas para a população, 

realizar cadastros e trabalhar com as famílias (BRASIL, 2000). 

O ACS é uma pessoa da própria comunidade e está capacitado para orientar as famílias 

para cuidarem de sua saúde e da própria comunidade. Suas principais atribuições são 

cadastramento das famílias, mapeamento da comunidade, identificação de áreas de risco, 

realização de visitas domiciliares, priorizando o acompanhamento de crianças, gestantes, 

hipertensos, diabéticos, pessoas com tuberculose e hanseníase. (BRASIL, 2000). 

Orientar a comunidade sobre as infecções sexualmente transmissíveis e os meios de 

prevenção, sem preconceito, são atividades realizadas pelos ACS nas suas visitas domiciliares. 

Durante a conversa, é importante o profissional saber como a pessoa está se sentindo, se já fez as 

vacinas preconizadas para sua faixa etária, higienização, alimentação, atividades físicas, consumo 

de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas. Para as mulheres, orientar quanto à importância de realizar 

o preventivo anualmente, se costuma fazer autoexame das mamas, quando foi realizada a última 

mamografia caso tenha 50 anos ou mais, orientar a procurar a Unidade Básica de Saúde sempre 

que, tiver corrimentos vaginais, dor nas relações, odor fétido, dor, verrugas ou feridas na região 

genital, ardência ao urinar, dor ao evacuar.  
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Embora, no início, os ACS não dominem os conteúdos necessários às suas atividades, eles, 

pertencentes à comunidade na qual irão trabalhar, já possuem o conhecimento, mesmo de forma 

empírica, dos problemas dessa comunidade pelo fato de nela residirem (BRASIL, 2000). 

Em 2003, o Ministério da Saúde aprovou a Política de Formação e Desenvolvimento para 

o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde, apresentada pela Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação em Saúde, com o propósito de capacitar os trabalhadores da saúde. 

Em 2004, por meio de portaria, foi instituída a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde, para viabilizar a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores do setor. Buscando sanar 

essas questões, em 2004, o Ministério da Saúde iniciou o investimento na qualificação do ACS 

baseada em uma prática contextualizada no novo modelo assistencial à saúde com a criação do 

Curso de Formação Técnico do ACS. Essa qualificação do ACS teve o objetivo de contribuir não 

só para o crescimento humano e profissional, mas também para a satisfação pessoal e profissional 

desse trabalhador. 

Assim, o ACS é considerado um agente de transformação, de mudança e de fundamental 

importância no processo de vigilância e da promoção da saúde. 

A formação do ACS, mesmo após a criação da profissão, ocorre no cotidiano do trabalho, 

muitas vezes sob a supervisão do enfermeiro. Mas também há relatos de que essa formação pode 

se dar pela mera reprodução da formação que os outros ACS receberam. Nesse caso, a supervisão 

não atua como apoio e auxílio no dia a dia, reduzindo o trabalho dos ACS às questões burocráticas 

e operacionais. Nesse sentido, a formação do ACS no trabalho causa impacto no processo de 

busca de autonomia e responsabilização, restringindo, em alguns momentos, seu papel social e 

assistencial. Cabendo ao Ministério da Saúde a formulação do processo de formação. Essa lei 

estabelece também que o exercício do ACS se dá exclusivamente no âmbito do SUS e sob a 

supervisão do gestor local de saúde, além de acrescentar que a contratação deverá ser realizada 

por processo seletivo público. 

          A Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu as bases nacionais da educação no 

Brasil: a Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Posteriormente, a Resolução Nº 4 do Conselho de 

Educação, de dezembro de 1999, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico para 20 áreas, entre elas a da saúde, com previsão de cursos de 

formação com carga horária mínima de 1.200 horas. 
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A resolução definiu competências gerais a serem alcançadas pelos técnicos de saúde em 

geral, permitindo complementação de currículo pelas escolas formadoras. Assim, para 

acompanhar as reformulações no setor da educação e para provocar impacto sobre a realidade, o 

MS definiu as estratégias para formação dos ACSs. 

Valendo-se do cenário favorável das políticas públicas, em 2004 foi desenvolvido o curso 

de Formação do Técnico Agente Comunitário de Saúde. 

            Essa estratégia objetivava investir na adequação da escolaridade e na definição do perfil 

profissional, favorecendo a autonomia intelectual de forma a incorporar, definitivamente, o ACS 

no quadro dos trabalhadores da saúde. 

O curso de formação como um todo foi baseado no ensino por competências, conforme 

recomendações da LDB e da Resolução Nº04/99 da Câmara de Educação Básica. As 

competências profissionais do curso reuniam três dimensões do saber que se expressam em 

habilidades (saber fazer), conhecimentos (saber-conhecer) e atitudes (saber-ser). 

Desde a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, esses profissionais 

vêm-se organizando em busca do reconhecimento legal da categoria profissional. Com a expansão 

do Programa Saúde da Família, hoje Estratégia de Saúde da Família, e a incorporação significativa 

desses trabalhadores nas equipes multiprofissionais, houve uma ampliação das aspirações quanto 

ao reconhecimento da identidade profissional e dos seus direitos trabalhistas. As discussões sobre 

identidade e reconhecimento profissional do ACS culminaram, em 2002, com a promulgação da 

Lei 10.507, de 10 de julho, que criou a profissão de Agente Comunitário de Saúde no âmbito do 

SUS e, posteriormente, com a Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, que passou a reger as 

atividades do Agente Comunitário de Saúde e, entre outras normatizações, regulamenta o 

processo de contratação da categoria. 

Neste contexto, o artigo teve como objetivos: verificar o processo de formação do ACS à 

luz da literatura; identificar os fatores facilitadores e dificultadores para a efetuação do processo 

de formação; e verificar a correlação do processo de formação com o fazer cotidiano do ACS. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de uma revisão integrativa que consiste num método de pesquisa que permite 

estabelecer uma síntese e conclusões gerais a respeito de uma área de estudo em particular, 

realizada de maneira sistemática e ordenada, com o objetivo de contribuir para o conhecimento 

investigado proporcionando a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de 

resultados e estudos na prática. Esse é um método que permite a mais ampla abordagem 

metodológica referente às revisões que vêm sendo cada vez mais utilizadas na área da saúde por 

facilitar o aprofundamento em determinada temática (SOUZA; SILVA; CARVALHO,2010). 

Esse tipo de revisão deve seguir os mesmos padrões de rigor metodológico de uma 

pesquisa original, considerando os aspectos de clareza, para que o leitor possa identificar as reais 

características dos estudos selecionados e oferecer subsídios para o avanço da enfermagem 

(VELHO et al., 2012). 

Para o desenvolvimento desta revisão integrativa, foram percorridas seis etapas. A 

primeira etapa consistiu na identificação do tema e seleção da questão de pesquisa, que se 

desenvolveu a partir da temática - Formação ACS (VELHO et al., 2012). 

Na segunda etapa, foram delimitados os critérios para a inclusão e a exclusão dos estudos. 

Foram definidos como critérios de inclusão: pesquisas publicadas em forma de artigos disponíveis 

em periódicos nacionais na língua portuguesa; publicadas no período de 2010 a 2015, relatar a 

experiência nacional; independentemente do método de pesquisa; e indexados nas bases de dados 

SCIELO e LILACS. 

A busca dos artigos foi realizada pela internet no mês de agosto de 2015, nas bases de 

dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Literatura da América Latina e Caribe 

(LILACS). 

Na base SCIELO, foram utilizados os seguintes descritores: para formação de ACS, foram 

encontrados 16 artigos dos quais apenas 05 respondiam aos objetivos da pesquisa; para ACS and 

capacitação foram encontrados 06, porém 02 estavam repetidos e 04 não respondiam aos 

objetivos; com a utilização do termo ACS and educação permanente apareceu apenas 1 artigo que 

não atendeu os critérios de inclusão. 
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Os descritores educação and ACS encontrados foram 22 artigos, entretanto 04 eram 

repetidos, 17 excluídos em decorrência da data de publicação, língua inglesa e não atendiam aos 

objetivos, sendo  incluído apenas 1. 

Na LILACS, foram utilizados os seguintes descritores: para agente comunitário de saúde 

and formação, foram encontrados 225 artigos dos quais 145 foram excluídos devido ao ano de 

publicação, 14 foram excluídos por não estarem disponíveis em texto completo, foram 56 foram 

excluídos por não contemplaram a realidade brasileira, 08 estavam repetidos dentro da base de 

dados ou no Scielo. No final, apenas 02 que foram incluídos no estudo respondiam os objetivos 

da pesquisa. 

Na terceira etapa desta revisão integrativa, procedeu-se à definição das informações a 

serem extraídas dos estudos selecionados. Essas informações foram catalogadas em ficha 

bibliográfica e bibliográfica e contemplaram: a identificação do periódico de publicação, o local 

de origem, a formação dos pesquisadores, os objetivos, o tipo de delineamento, o local, o período 

de coleta de dados, os sujeitos, a delimitação da amostra, o instrumento utilizado para a coleta de 

dados,  o método, a análise dos dados e os preceitos éticos, além de identificar  os  principais  

resultados, as conclusões, as recomendações para a prática, as sugestões de novas pesquisas e   as 

dificuldades apresentadas (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

A quarta etapa, avaliação dos estudos, ocorreu durante a elaboração e análise das fichas 

bibliográficas (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Foi realizada uma análise crítica dos 

estudos selecionados, observados os aspectos metodológicos e a familiaridade entre os resultados 

encontrados, o que permitiu elaborar as categorias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram estudados ao todo 03 artigos que respondiam ao tema em questão e foram 

encontrados através da busca realizada nas bases de dados, Scielo e Lilacs e estão dispostos no 

Quadro 1. 
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Ano Título Objetivo Revista Tipo de Estudo 

2013 A política de 
formação técnica 
do agente 
comunitário de 
saúde: perspectiva 
e desafios. 

Analisar a política de 
formação técnica do 
Agente Comunitário de 
Saúde, suas perspectivas e 
desafios. 

Revista APS Estudo reflexivo 

2011 Uso de 
metodologias ativa 
na formação 
técnica do agente 
comunitário de 
saúde. 

Sistematizar a experiência 
com metodologias ativas 
dentro da formação 
técnica do agente 
comunitário de saúde da 
Escola Técnica de Saúde 
da Universidade Federal 
da Paraíba. 

Trabalho, 
Educação 
e Saúde 

Problematizador 

2010 Formação técnica 
do agente 
comunitário de 
saúde: desafios e 
conquistas da 
escola técnica de 
saúde em 
Tocantins. 

Versar sobre a experiência 
da Escola Técnica de 
Saúde do Tocantins no 
processo educativo de 
formação técnica dos 
agentes comunitários de 
saúde. 

Trabalho, 
Educação 
e Saúde 

Descritivo 

 
 

Quadro 1. Organização dos artigos segundo o título, ano de publicação, revista e tipo de estudo. 

 

As publicações predominaram nas revistas de enfermagem e de saúde coletiva com ênfase 

em pesquisas de abordagem descritiva, uma vez que essa abordagem trabalha o universo das 

experiências. 

Após a identificação dos documentos e referências consultados, estes foram organizados 

por ano de ocorrência dos fatos e por assunto. Os temas identificados obedeceram à cronologia e 

receberam uma breve classificação para orientar a compreensão em categorias: verificar o 

processo de formação, fatores facilitadores da formação, fatores dificultadores da formação e a 

correlação do processo formação e o fazer cotidiano 
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Categoria 1 - Processo de formação 

 

A proposta de formação do ACS em nível técnico veio também como estratégia para 

contribuir com a elevação da escolaridade dos trabalhadores e para uma concepção de formação 

que proporcione “compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber 

tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada 

de decisões”. As competências profissionais do ACS englobam o desenvolvimento de ações que 

busquem a integração entre as equipe de saúde e a população descrita à unidade básica de saúde, 

considerando as características  e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e 

grupos sociais ou coletividades e ações de promoção da saúde visando à melhoria da qualidade 

de vida e à prevenção de agravos da população segundo o perfil epidemiológico, a gestão social 

das políticas públicas de saúde e o exercício do controle da sociedade sobre o setor da  saúde 

(VELHO et al., 2010). 

A proposta do curso de formação do agente comunitário de saúde está fundamentada no currículo 

integrado, que privilegia a integração ensino/trabalho e teoria/prática; na metodologia da 

problematização, que possibilita a ação/reflexão/ação; na concepção do modelo de escola 

descentralizada, que garante a inclusão do ACS no processo de formação e respeita as 

características regionais e de domicílio de trabalho do discente; e na capacitação técnica e 

pedagógica dos docentes envolvidos no processo de ensino- aprendizagem   (PEDROSA   et   al.,   

2011).   Para   isso, buscou-se   desenvolver nos educandos competências e habilidades para a 

atuação em nível individual e coletivo, no campo da atenção básica, a partir do conhecimento e 

compreensão do SUS por meio de processos educativos em saúde, respeitadas as características 

culturais e as realidades regionais. O objetivo foi fortalecer os vínculos dos agentes com a 

comunidade, possibilitando o processo de interface: comunidade e rede básica de saúde 

privilegiam o acesso às ações e serviços de informação e promoção social e de proteção e 

desenvolvimento da cidadania, baseados em um processo de trabalho em saúde que tem como 

base o princípio do cuidado humanizado e ético (COSTA et al., 2012). 
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Para a avaliação da aprendizagem, optou-se por um processo contínuo, participativo, 

progressivo e inclusivo, envolvendo todos os segmentos da comunidade escolar com 

preponderância dos aspectos qualitativos, tendo em vista a construção do conhecimento, o 

desenvolvimento de habilidades e competências e a formação integral do educando. Nessa 

realidade, foi importante a adoção de uma avaliação com as seguintes características: contínua, 

sistemática, integral, indissociável da dinâmica de ensino e aprendizagem, inclusiva, abrangente 

e cooperativa (COSTA et al., 2012). 

Nesse sentido, ao se propor um processo de ensino-aprendizagem que pressupunha o 

respeito não apenas à bagagem cultural do discente, mas também aos saberes por ele construído 

na prática comunitária, exigiu-se dos docentes característica, como humildade, como forma de 

reconhecer a sua finitude e os limites de seu conhecimento. Nesse sentido, Freire (2006) afirma 

que o ganho substantivo advindo da sua interação com o estudante, a importância de sua avaliação 

pelo aprendiz e a amorosidade, especialmente dirigida ao discente e ao processo de ensinar, só se 

tornam possível quando o docente adota uma atitude de compaixão (FREIRE, 2006). 

                  O currículo integrado é definido como a união entre um plano pedagógico e sua 

correspondente organização institucional; nessas duas instâncias, são articuladas dinamicamente 

as dicotomias trabalho/ensino, prática/teoria e ensino/comunidade. As relações entre trabalho e 

ensino, e entre os problemas e suas hipóteses de solução devem ter sempre, como pano de fundo, 

as características socioculturais do meio em que determinado processo se desenvolve (DAVINI, 

1983). Nessa nova perspectiva, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (Pneps) 

enfoca a educação no serviço como o tipo de formação “mais apropriado para produzir as 

transformações nas práticas e nos contextos de trabalho, fortalecendo a reflexão na ação, o 

trabalho em equipes e a capacidade de gestão sobre os próprios processos locais” (BRASIL, 2009, 

p. 56). Em conformidade com essa política, “é necessária a coordenação de ações (pensando em 

problemas integrais e complexos), com o compromisso de efetivar a ação dos aprendizados em 

contextos organizacionais e sociais” (BRASIL, 2009, p. 54). 

Concluiu-se a etapa do projeto de formação que é o de contribuir para a construção da 

identidade dos ACSs, valorizando a sua singularidade e o efetivo desempenho de ações pertinentes 

ao seu perfil profissional: competência técnica investigativa, reflexão crítica e compromisso social 

e ético para atuar em equipe multiprofissional (PEDROSA et al., 2011). 
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Categoria 2 - Fatores Facilitadores 

O desenvolvimento das competências descritas deve ser permeado por conhecimentos que 

possibilitem a apreensão de saberes “que requerem atenção a múltiplos aspectos das condições 

devida da população, situados no âmbito daquilo que se convenciona chamar de ação Inter 

setorial”. Através da problematização, o agente torna-se efetivamente um sujeito da ação e, 

portanto, terá necessidade de procurar novas respostas e desenvolver novos conhecimentos 

(LANZA et al., 2013). 

  A construção do conhecimento se dá por meio de sucessivas aproximações com o objeto e 

com o desenvolvimento de atividades didáticas que permitam a apreensão de conhecimentos 

acerca da saúde, acrescidos de conhecimentos de outras áreas, de acordo com as características 

do trabalho do agente comunitário de saúde e dos espaços e contextos onde as práticas são 

desenvolvidas. O desenvolvimento das competências deve privilegiar o saber, entendido como a 

capacidade de crítica, ética, reflexão e mudança ativa em si mesmo e nas suas práticas (LANZA 

et al., 2013). 

Os pressupostos éticos e políticos do Curso Técnico de formação do ACS estão embasados 

nas políticas de inclusão social, desenvolvimento da cidadania, educação para todos, formação 

profissional, articulação entre o mundo do trabalho e o mundo do ensino, intersetorialidade e 

interdisciplinaridade. Em relação aos pressupostos pedagógicos, todos estão pautados nos 

princípios para a integração efetiva entre o ensino, prática profissional, serviço e comunidade e o 

curso adaptado para cada realidade local e para os padrões culturais de uma determinada estrutura 

social (LANZA et al., 2013). 

                Teórico-práticas, problematizando a sua realidade e refletindo sobre o suporte teórico 

para a ação. O processo de formação fundamenta-se em uma pedagogia dialógica direcionada às 

ações dos ACSs. Para tanto, é utilizado o referencial freiriano, que possibilita a participação ativa 

dos alunos, valoriza o diálogo e favorece o reconhecimento dos agentes comunitários como 

sujeitos portadores de saberes acerca não apenas do processo saúde/doença/cuidado, mas também 

das condições concretas de vida, evitando-se o monólogo, por intermédio do qual tem-se buscado 

transferir o conhecimento (PEDROSA et al., 2011).                
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Tendo como proposta metodológica a reflexão sobre os fatos que cercam o cotidiano do 

aluno (problematização), buscou-se a ampliação e aprofundamento do conhecimento através de 

ações propositivas, crítico-reflexivas, criativas e solidárias. Nesse processo de aprendizagem, a 

teoria e a prática supervisionadas proporcionaram a integração ensino/serviço/comunidade, 

vinculando a teoria e o exercício profissional e, assim, mobilizando as diferentes capacidades, 

motivações e formas de aprendizagem de cada um (BERBEL, 1995). 

 Tendo como proposta metodológica a reflexão sobre os fatos que cercam o cotidiano do 

aluno (problematização), buscou-se a ampliação e aprofundamento do conhecimento através de 

ações propositivas, crítico-reflexivas, criativas e solidárias. Nesse processo de aprendizagem, a  

teoria e a prática supervisionadas proporcionaram a integração ensino/serviço/comunidade, 

vinculando a teoria e o exercício profissional e, assim, mobilizando as diferentes capacidades, 

motivações e formas de aprendizagem de cada um (BERBEL, 1995). 

Observou-se ainda que as metodologias ativas que utilizam a problematização como 

estratégia de ensino-aprendizagem motivam o discente e o direcionam para buscar informações, 

no intuito de solucionar impasses e promover o seu próprio desenvolvimento. Dessa forma, o 

discente percebe que a nova aprendizagem é um instrumento necessário e significativo para 

ampliar suas possibilidades e caminhos (CYRINO, 2004). As metodologias ativas também vão 

ao encontro da pedagogia da autonomia, que preconiza, para a educação contemporânea, um 

discente capaz de auto- gerenciar ou autogovernar o seu processo de formação (FREIRE, 2006). 

Essa concepção pedagógica baseia-se no aumento da capacidade do discente de detecção dos 

problemas reais e de busca por soluções originais, participando como agente de transformação 

social (BORDENAVE et al., 2005). Constatou-se também que a metodologia utilizada propiciou 

a participação efetiva do aluno e estimulou a reflexão das práticas, melhorando a integração entre 

coordenação, facilitadores e ACSs, e, principalmente, a relação de trabalho entre as equipes da 

ESF (PEDROSA et al., 2011). 
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Categoria 3- Dificultadores 

 

As características da atuação dos Agentes Comunitários de Saúde exigem modalidades de    

contratação compatíveis com seus propósitos de trabalho, assegurando, acima de tudo, sua  

identificação e relacionamento com a comunidade. Não somente pela exigência de adequar as 

modalidades de contratação ao perfil social do agente, os dirigentes vêm utilizando as mais 

diversas formas para contratar o trabalho do Agente Comunitário de Saúde (LANZA et al., 2013). 

Existem dois componentes ou dimensões principais da atuação do agente: um técnico, 

relacionado ao atendimento da família, o monitoramento de grupos de risco, as ações de prevenção 

de agravos; e outro, mais político, relacionado ao agente como “elemento de reorientação” do 

modelo de atenção à saúde, como provocador de discussões com a comunidade sobre os 

problemas de saúde, como fomentador da organização comunitária para a cidadania e 

transformação social. Como consequência, há o desafio de se unir o polo técnico ao polo político. 

O dilema do agente é a dimensão social convivendo com a dimensão técnica assistencial. Ao 

incorporar essas duas facetas em suas formulações, o conflito aparece principalmente na dinâmica  

da prática cotidiana. Isso implica que as capacitações desses trabalhadores devam adotar uma ação 

educativa crítica capaz de referenciar-se na realidade das práticas e nas transformações políticas, 

tecnológicas e científicas relacionadas à saúde e de assegurar o domínio de conhecimentos e 

habilidades específicas para o desempenho de suas funções (LANZA et al., 2013).  

Dentre as dificuldades encontradas pelos agentes comunitários de saúde, destacamos os 

seguintes itens: 

• Necessidade de manutenções frequentes nos equipamentos de informática; 

• Falta de compromisso de alguns gestores municipais, no tocante às despesas de custeio e 

liberação dos ACS para a semana de aula, mesmo tendo ocorrido pactuação prévia por meio dos 

termos de compromisso e a liberação dos docentes para ministrar as aulas; 

• Realização das aulas práticas do módulo III, quando os ACS deveriam fazer um diagnóstico 

das atividades de vigilância em saúde nos seus municípios de origem e não conseguiam ter acesso 

aos dados em alguns deles (COSTA et al., 2010). 
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Categoria 4- Correlação 

 

À medida que os treinamentos sobre saúde e doença são apresentados sob a forma de 

conhecimento técnico, esses conteúdos ganham novos significados e novas atitudes e valores são 

agregados ao cotidiano dos ACS.  

Seu papel na comunidade é alterado: de morador que compartilha com os vizinhos os 

problemas e dificuldades locais para um sujeito atuante cujo objetivo é provocar mudanças no 

micro (família) e macro (comunidade), através de suas ações educativas (LANZA et al., 2013).  

Ao final dos momentos de concentração e dispersão de cada unidade, pela coordenação-

geral, coordenação pedagógica, equipe técnica das secretarias municipais de Saúde e profissionais 

de saúde que atuavam como facilitadores, observou-se que a utilização de metodologias ativas 

que preveem a problematização da realidade implicou mudanças significativas no processo de 

trabalho do ACS. Tais mudanças foram evidenciadas nos relatos de profissionais das equipes nas 

quais os agentes capacitados estavam integrados, que perceberam posturas mais comprometidas 

com a qualidade das ações, melhor integração com a equipe e aumento da autoestima desses 

trabalhadores. Percebe-se, então, que o uso de metodologias ativas na formação refletiu-se no 

maior interesse dos ACS nas suas práticas, tendo havido uma aproximação entre o conhecimento 

adquirido e a realidade dos agentes (PEDROSA et al., 2011) 

As idas e vindas, os enfrentamentos e a busca por solucionar as questões postas pelo 

coletivo dos atores envolvidos foram um fio condutor importantíssimo na reflexão crítica que 

passamos a fazer sobre nossa prática docente. Percebe-se que, nesse processo, a aprendizagem foi 

relevante para todos os atores envolvidos, pois, a partir da experiência, sentimos a necessidade de 

mudar nossas práticas pedagógicas, dando maior ênfase às nossas ações no contexto social e 

acadêmico (PEDROSA et al., 2011). 

    Com o uso da metodologia problematizadora, o discente pode refletir sobre o seu processo 

de trabalho, sua realidade, sua profissão e sua relação com a comunidade; a metodologia 

problematizadora, despertando o senso crítico para a busca de mudanças na relação com o 

contexto mais amplo, com o usuário do serviço e com a comunidade em geral, leva o aluno a 

refletir sobre seu papel nesses contextos e, consequentemente, a transformar a sua realidade.  
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Assim, verificou-se que os ACSs passaram a ter uma ação diferenciada em seu processo de 

trabalho, pois os outros membros da equipe da ESF passaram a ouvi-los em decisões relativas às 

demandas da unidade e da comunidade. Os agentes comunitários se colocaram, então, como 

sujeitos do processo; a partir da experiência, passaram a ser mais críticos, participativos e 

propositivos. Houve, portanto, um empoderamento das suas ações (PEDROSA et al., 2011) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             O presente estudo demonstrou que os Agentes Comunitários desempenham um papel 

mediador na sociedade, e são de extrema importância para as Unidades Básicas de Saúde, desde 

que sejam capacitados quanto à forma de exercer com qualidade os trabalhos desenvolvidos em 

suas rotinasde trabalho. A formação dos profissionais em nível técnico dá suporte avançado, 

quanto às tomadas de decisões desenvolvimento de estratégias, alcançando os objetivos 

esperados. 
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RESUMO 
 
O presente estudo propõe-se a avaliar a assistência do enfermeiro ao paciente politraumatizado. Os 
traumas representam um grande problema de saúde pública, de acordo com os aumentos alarmantes de 
acidentes de trânsitos e de trabalho. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica. Os critérios de 
inclusão e exclusão dos artigos foram estabelecidos, sendo os inclusos: estar relacionado ao tema direta 
ou indiretamente, ter sido publicado entre 2005 a 2014 e exclusos: artigos científicos que disponibilizava 
somente o resumo ou que não estava relacionado com a temática proposta. De acordo com o discutido, 
pode-se observar que o enfermeiro, para prestar assistência adequada ao politraumatizado deve possuir o 
conhecimento teórico-prático, saber liderar sua equipe, realizar de maneira correta o processo de 
enfermagem, capacitar continuamente sua equipe, para mantê-la segura e eficaz, visando à humanização 
do atendimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Politraumatizado. Cuidados. Assistência. Enfermeiro. 
 
 

ABSTRACT 

This study aims to evaluate the nursing care polytrauma patient. The injuries are a major public health 
problem according to the alarming increases in accident transits and jobs. This is a literature review of 
research based on standards recommended by the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT). 
The criterous for inclusion and exclusion of articles were established, being included: be directly or 
indirectly related to the topic have been published between2005-2014 and with exclusion: scientific paper 
that only disponibilizava the summary or was not related to health . According to discussed can be seen 
that the nurse to provide appropriate assistance to polytrauma should have the theoretical and practical 
knowledge, learn to lead his team perform correctly the nursing process, continuously train their staff so 
that we can conduct a more qualified, safe and effective care, aimed at humanizing care. 
 

            KEYWORDS: Multiple trauma. Care. Assistance. Nurse. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

       Trauma é toda lesão produzida por um agente mecânico ou físico, e politraumatismo é 

um termo médico utilizado para definir múltiplas lesões de diversas naturezas que podem 

comprometer diversos órgãos e sistemas. Os traumas representam um grande problema de saúde 

pública, de acordo com os aumentos alarmantes de acidentes de trânsitos e de trabalhos. Também 

aqueles casos de violência, agressões, sejam as provocadas à própria pessoa ou a outrem, 

ocorrendo em qualquer faixa etária e em todos os grupos socioculturais (MELIONE, JORGE; 

2008). 

           Nos últimos anos, estudos epidemiológicos brasileiros indicam a progressão das taxas    de 

mortalidade, morbidade e invalidez causadas por trauma, o que o caracteriza como grave 

problema social no país. Suas repercussões econômicas também são graves, uma vez que pode 

não só prejudicar a possibilidade de trabalho das vítimas, como demandar alto custo com a 

reabilitação, em virtude das incapacidades temporárias ou permanentes dele decorrentes. Além 

disso, entre as probabilidades de prejuízos ocasionados pelo trauma estão expressivos déficits 

físicos, mentais e cognitivos, com comprometimento da qualidade de vida das vítimas e de seus 

familiares (MELIONE, JORGE; 2008). 

             O politraumatismo é considerado a primeira causa de morte entre indivíduos na faixa 

etária de 20 a 40 anos de idade, ou seja, na fase em que o indivíduo é mais produtivo, sendo as 

vítimas, na grande maioria, do gênero masculino (OLIVEIRA et al., 2010, SILVA et al., 2008). 

Esta prevalência pode ser atribuída ao fato de a população masculina ser mais propensa a 

atividades e comportamentos de risco (SOUZA et al., 2009, BRAGA et al., 2005). A redução das 

taxas de morbimortalidade decorrentes do trauma e a redução do consequente impacto social 

requerem que a abordagem e a atenção às vítimas de politraumatismo sejam cada vez mais 

eficazes. Isso percorre a integração dos sistemas de atendimento: prevenção, atendimentos pré-

hospitalar e hospitalar, e reabilitação. Além disso, a vítima de politraumatismo necessita de 

atenção especial e contínua, desde sua admissão no serviço de emergência até a alta hospitalar 

(FRAGA; 2007, LORENZO, MONTOVANI; 2009). 
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             No serviço hospitalar, a avaliação inicial do indivíduo politraumatizado é realizada na 

emergência, visando à estabilidade do equilíbrio fisiológico da vítima, através da identificação e 

tratamento das lesões. Essa avaliação é denominada exame primário, é seguida pela identificação  

de outras lesões (exame secundário) e das orientações para o tratamento definitivo (cuidados 

definitivos) (SCHVARTSMAN et al., 2005). A equipe de enfermagem, ao realizar o exame 

primário e secundário da vítima de politraumatismo, necessita atuar de forma ágil e eficaz, com o 

intento de reduzir a gravidade das lesões e as taxas de mortalidade por essa causa. Com isso 

compete ao enfermeiro a identificação de lesões e agravos e o gerenciamento da assistência de 

enfermagem, posto que esse tipo de ocorrência requer que os profissionais possuam habilidade e 

competência técnico-científica (LORENZO; MONTOVANI, 2009). 

Nesse sentido, a assistência ao indivíduo politraumatizado mediante práticas 

sistematizadas possibilita que o atendimento seja mais seguro e eficaz. A partir dessa perspectiva, 

o presente trabalho tem por objetivo analisar a assistência de enfermagem prestada aos pacientes 

politraumatizados. 

 

       MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A abordagem metodológica utilizada foi uma revisão bibliográfica. Foi realizada uma busca 

online, literatura científica através das bases de dados: Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando como descritores “Politraumatizado, cuidados, 

assistência e enfermeiro”. Os critérios de inclusão dos artigos foram estabelecidos, sendo os 

inclusos: estar relacionado ao tema, ter sido publicado entre 2005 a 2014, disponível na íntegra, e 

relacionado com a temática. Seguindo os critérios estabelecidos, chegou-se, então, à seleção de 

10 artigos que abordam a temática.  

Todos os artigos, indexados e aprovados, encontrados foram pré-selecionados e em seguida, fez-

se uma leitura exploratória com o objetivo de verificar se o artigo obtido interessava ao estudo, 

respeitando os critérios de inclusão estabelecidos.  
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Desse modo, foram selecionados 6 artigos. Estes foram lidos na íntegra de forma a serem 

utilizados como referencial e marco teórico para a discussão e ampliação dos conceitos sobre o 

tema abordado. O período dos últimos 10 anos de publicação dos artigos foi estabelecido para o 

recorte temporal deste trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Exame físico 

Em seu estudo, Cavalcanti (2013) encontrou que o exame físico é um importante 

procedimento, para a prestação de cuidado, obtenção do diagnóstico e planejamento terapêutico. 

Por ser um procedimento que faz parte do processo de enfermagem, é necessário que sua 

realização seja da maneira correta. No entanto, muitas vezes, o exame físico é negligenciado ou 

realizado indevidamente, o que pode ser considerado uma falha no serviço de saúde prestado. 

Em concordância, Mattos (2012) adiciona que é necessário que a equipe de 

enfermagem, ao realizar o exame primário e secundário, o faça de forma ágil e eficaz, para que se 

possa reduzir a gravidade das lesões e as taxas de mortalidade. Dessa maneira, são obrigações do 

enfermeiro identificar as lesões e agravos, gerenciar a assistência de enfermagem e possuir a 

competência técnico-científica para esse tipo de situação, fazendo com assistência e o atendimento 

ao politraumatizado, possa ser realizado de maneira mais segura e eficaz. Portanto, é de 

responsabilidade do profissional o constante aprimoramento e aplicabilidade adequada desses 

conhecimentos (CAVALCANTI, 2013). 

Ao se realizar a avaliação primária no indivíduo politraumatizado, devem-se buscar 

inicialmente lesões que ofereçam risco iminente à vida. Essa avaliação é realizada através de 

exame físico rápido, seguido de tratamento para restabelecer a hemodinâmica da vítima, 

preconizando a regra do ABCDE. A avaliação, tendo como procedimento preconizado para este 

tipo de atendimento, possibilita que o enfermeiro possa realizar uma assistência com segurança e 

agilidade. A definição de atribuições é considerada uma estratégia eficiente para ser utilizada nas 

vítimas de politraumatismo por requerer uma agilidade da equipe ao prestar o atendimento 

(MATTOS, 2012). 

 



68 
 

 
 

 
 

 

 

Segundo Scalise (2011), o enfermeiro da emergência deve aliar a fundamentação 

teórica, possuir capacidade de liderança por ser responsável pela coordenação da equipe de 

enfermagem, iniciativa, raciocínio rápido por ser parte vital da equipe de enfermagem e estar apto 

para obter história do paciente, exame físico, e executar o tratamento da maneira correta. 

 

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) ao paciente politraumatizado 

Para Cavalcanti (2013), o enfermeiro possui papel fundamental na assistência à vítima 

de traumas. O Processo de Enfermagem foi desenvolvido com o intuito de sistematizar o 

conhecimento de enfermagem e se divide em seis etapas, sendo elas: histórico de enfermagem, 

diagnóstico, plano de assistência, prescrição, evolução e prognóstico. Este processo foi realizado 

visando uma assistência integral e humanizada que consiga atender as necessidades humanas 

básicas. 

Cyrillo (2009) entende que a normatização da assistência e a implantação do Processo 

de Enfermagem contribuem para a melhoria da qualidade da assistência e possibilita uma 

assistência qualificada, fazendo com que a implementação desse processo se torne imprescindível. 

Isso porque esse instrumento auxilia o enfermeiro a avaliar o paciente, suas condições clínicas, 

além de poder iniciar as intervenções de enfermagem. 

Segundo Scalise (2011), um item imprescindível para a adequada assistência é a 

criação e utilização de protocolos pela equipe de enfermagem. Associações médicas têm criado 

protocolos universais, os quais têm sido divulgados no Brasil através de cursos, no entanto muitos 

profissionais não tiveram acesso a esse protocolo. 

De acordo com Mattos (2012), os profissionais que integram a equipe de enfermagem 

também são responsáveis por promover uma assistência adequada às vítimas de politraumatismo 

e não só o enfermeiro, porém, observa-se que no dia a dia estes não possuem o direito de sugerir 

algum exame que, segundo a sua experiência, seria importante para aquela situação. 

Em seu estudo, Scalise (2011) afirma que o enfermeiro da emergência é classificado 

em três níveis e essa classificação foi estabelecida pela (ANA) na qual, para o primeiro nível, é 

necessária competência mínima para o enfermeiro prestar atendimento; para o segundo nível, é 

necessária formação específica em emergência e para o terceiro nível, deve ser especialista em 

uma área delimitada no âmbito hospitalar. 
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É de competência privativa do enfermeiro elaborar e estabelecer diagnósticos de 

enfermagem, o que acaba por permitir que seja realizada a composição de uma rede documental 

de informações de conceitos e evidências que irão contribuir para delinear o conhecimento da 

profissão, principalmente na escolha de intervenções e resultados. 

 

Capacitação 

Para Neto (2014), é de fundamental importância para o atendimento a atuação do 

enfermeiro na capacitação e treinamento de sua equipe de maneira continuada, de modo que, ao 

prestar assistência de maneira lógica e seguindo os protocolos, é possível observar uma 

diminuição das causas secundárias do trauma e um aumento relativo da sobrevida social. Em 

concordância, Campos (2013) adiciona que o enfermeiro deve atuar de maneira ativa e 

diferenciada, para a efetividade e adesão da humanização. 

Assim, ao se realizar o atendimento precoce correto, sendo este subsidiado por ações 

de liderança, gestão e empreendedorismo diminuem consideravelmente as sequelas dos traumas. 

Portanto, a equipe que atua no atendimento intra e pós-hospitalar deve ser capacitada para realizar 

esse tipo de atendimento. 

Segundo Campos (2013) e Neto (2014), é de suma importância que o enfermeiro 

colabore para o aprimoramento e atualização de sua equipe. Estes são alcançados através da 

educação continuada, uma vez que essa prática articula as concepções de enfermagem com os 

saberes científicos, que visa a uma assistência com eficácia e segurança mútua. Desta maneira,  

partilha-se o cuidado que possibilitara à equipe ser mais unida, resultando em efetividade e 

favorecendo o cuidado humanizado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o discutido, pode-se observar que o enfermeiro, para prestar 

assistência adequada ao politraumatizado, deve possuir o conhecimento teórico-prático, saber 

liderar sua equipe, realizar de maneira correta o processo de enfermagem, capacitar continuamente 

sua equipe para que se possa realizar uma assistência mais qualificada, segura e eficaz, visando à 

humanização do atendimento. É necessário que novos estudos sejam realizados para avaliar a 

qualidade da assistência e o conhecimento dos profissionais acerca da maneira de agir frente a 

esse tipo de situação. Espera-se que este estudo possa servir como base para outras pesquisas. 
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RESUMO 
 
A necessidade do conhecimento e utilização de medidas de Biossegurança é essencial para a prevenção 
de infecções em pacientes, bem como proteção do trabalhador em higienização. Nesse sentido, esta 
pesquisa tem por objetivo descrever e analisar a temática da biossegurança e seus fatores inter-
relacionados EPIs, riscos ocupacionais, as precauções padrão e as normas regulamentadoras. Trata-se de 
um estudo descritivo do tipo revisão bibliográfica, que foi desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído de artigos científicos, disponíveis em bases de dados. Ao realizar atendimento 
hospitalar, os enfermeiros estão constantemente expostos a vários riscos durante a execução de suas 
atividades, principalmente por manusear diretamente o sangue e fluidos corporais de pacientes, 
potenciais portadores de doenças os quais são possíveis fontes de transmissão de patógenos. A realização 
deste estudo permitiu um aprofundamento maior da temática Biossegurança e seus fatores inter-
relacionados EPIs, riscos ocupacionais, as precauções padrão e as normas regulamentadoras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Biossegurança. Equipamentos de Proteção Individual. Acidentes 
ocupacionais. 

 
 

ABSTRACT 
 
The need for knowledge and use of Biosecurity measures, it is essential to prevent infections in patients, 
as well as worker protection in hygiene. In this sense, this research has the objective to describe and 
analyze the issue of biosafety and their interrelated factors PPE, occupational hazards, the standard 
precautions and regulatory standards. This is a descriptive study of literature review of research 
character, which was developed on the basis of already prepared material, consisting of scientific articles, 
online magazines, virtual library and database. When performing hospital care, nurses are constantly 
exposed to various risks during the execution of their activities, mainly handle directly the blood and 
body fluids of patients, potential carriers of diseases which are possible pathogen transmission sources. 
The present study allowed a deeper understanding of the subject Biosafety and its interrelated factors 
PPE, occupational hazards, the standard precautions and regulatory standards. 

 
KEYWORDS: Biosafety. Personal Protective Equipment. Occupational accidents. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ambiente hospitalar oferece múltiplos e variados riscos aos trabalhadores da área   

da saúde, tais como os causados por agentes químicos, físicos, biológicos, psicossociais e 

ergonômicos, sendo os riscos biológicos os principais geradores de periculosidade e insalubridade 

a esses trabalhadores (SUAZO, 1999). 

É reconhecido que os serviços de saúde, em especial os hospitais, por sua própria 

natureza, se tornam locais privilegiados de concentração de agentes microbianos potencialmente 

patogênicos, demandando, igualmente, maiores esforços para evitar sua disseminação e promover   

o seu controle. Igualmente é onde mais facilmente se desenvolvem variados tipos de micro-

organismos desconhecidos resistentes aos antibióticos e com uma ampla capacidade de se 

propagar por contágio (MARTINS, 1997). 

As medidas de biossegurança são um conjunto de ações voltadas para a prevenção, 

minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, ensino e prestação de 

serviços visando à saúde do homem, a preservação do ecossistema e a qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos (HINRICHSEN, 2005). 

O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é um tema que a cada dia vem 

ganhado maior relevância, em virtude da crescente importância que tem recebido das Comissões   

de Controle de Infecção Hospitalar e da contínua preocupação com a melhoria das condições de 

trabalho. Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados 

devem ser tratados como casos de emergência médica, uma vez que as intervenções para 

profilaxia da doença causada pelo HIV e Hepatite B necessitam ser iniciadas logo após a 

ocorrência do acidente, para sua maior eficácia (ANDEF, 2007). 

Esta pesquisa se tornou relevante a partir da identificação das medidas de Biossegurança e 

seus fatores inter-relacionados EPIs, riscos ocupacionais, as precauções padrão e as normas 

regulamentadoras, que, por muitas vezes, são deixadas de lado pelos profissionais de enfermagem 

durante a sua rotina de trabalho em ambiente hospitalar. Nesse sentido, esta pesquisa tem por 

objetivo descrever e analisar a temática da biossegurança e seus fatores inter-relacionados EPIs, 

riscos ocupacionais, as precauções padrão e as normas regulamentadoras. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

                   A identificação dos estudos e sua inclusão ocorreram no primeiro semestre de 2013. 

A busca pelo material bibliográfico para a análise foi realizada na língua portuguesa, em forma 

de leitura, observando cada estudo já realizado. Para tanto, foi consultada as bases de dados 

(Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde  (LILACS), e do Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) de onde se obteve uma 

relação de resumos, utilizando os descritores: Biossegurança, Riscos Ocupacionais, EPIs, 

Precauções Padrões. 

 As buscas foram conduzidas através de descritores catalogados nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DecS), em português, contidos no título ou nos resumos, utilizou-se o operador 

booleano “And” e “Or”, além da utilização das aspas, a fim de facilitar a busca aos estudos. 

Utilizaram-se como critério de inclusão: artigos do tipo original, publicados em periódicos 

nacionais, em português, indexados nas bases anteriormente citadas. Foram selecionados para a 

revisão somente os artigos que continham a biossegurança e seus fatores inter-relacionados, 

independentemente do ano de publicação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A saúde do trabalhador e o processo saúde e doença 

 

A maneira como o trabalho se estrutura e se organiza como atividade humana produtiva 

pode tornar-se responsável por danos à saúde dos trabalhadores, tais como doenças específicas 

ocupacionais como acidentes de trabalho, mortes e outros diversos e inespecíficos agravos, que 

Possuem uma complexa e múltipla determinação, categorizada pelo processo saúde-doença 

relacionada com o trabalho (BAPTISTA, 2004). 
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Segundo Minayo (1997), a Saúde do Trabalhador é compreendida como um conjunto 

de práticas teóricas interdisciplinares - técnicas, sociais, humanas – e interinstitucionais 

realizadas por diferentes fatores situados em espaços sociais distintos e informados por uma 

mesma perspectiva comum. Discorrer sobre a Saúde do Trabalhador é, em primeiro lugar, 

abordar um tema que ainda não atingiu a adolescência, mas que precisa discutir os caminhos 

que levem a uma maturidade saudável e duradoura (LACAZ, 1997). 

Diante do que relatou o autor, cabe discutir os aspectos relacionados ao trabalho que 

garantam o bem-estar do sujeito e, ainda, abordar os riscos inerentes a esse trabalho, de forma 

que sua prevenção possa trazer segurança ao indivíduo. 

São estimados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) que a cada ano 

ocorrem 250 milhões de acidentes de trabalho, com 330 mil fatalidades e 160 milhões de  

casos de doenças ocupacionais. Tal situação representa perdas econômicas equivalentes a 4% 

do Produto Nacional Bruto (PNB) do mundo, e em termos fragmentados das famílias e 

comunidades os prejuízos são incalculáveis (TAKALA, 1999). 

As proposições internacionais na área da Saúde do Trabalhador ganharam um novo 

olhar em 1978, na Conferência Mundial de Alma Ata, pelo surgimento de propostas dentro 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a atenção à saúde dos trabalhadores. Em 1983, 

a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) apresentou um documento com diretrizes 

para a implantação de programas em saúde na rede pública e de serviços sanitários ao 

trabalhador. Sob o mesmo prisma, em 1985, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

recomendou a participação dos trabalhadores e a atuação de equipes multiprofissionais em 

políticas públicas (LACAZ, 1997). 

O impacto no Brasil dessas diretrizes internacionais delineou possibilidades de que a 

Saúde Pública assumisse um papel ativo na condução de um movimento político-ideológico, 

quando se iniciaram algumas experiências de assistência e vigilância dos ambientes de 

trabalho (LACAZ, 1997). 

A Constituição Federal em 1988 deu início a uma nova concepção de Saúde Pública, 

que inclui a Saúde do Trabalhador como um de seus eixos (BRASIL, 1988, p.32). 
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Como decorrência, em 1990, foi criada a Lei Orgânica de Saúde, Dilson 8080. Em seu 

artigo 6º, ela determina que as ações de Saúde do Trabalhador sigam os princípios gerais do SUS    

e recomenda, especificamente, a assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou 

portador de doença profissional ou do trabalho, a realização de estudos, pesquisa, avaliação e 

controle dos riscos e agravos existentes no processo de trabalho, a informação ao trabalhador, 

sindicatos e empresas sobre riscos de acidentes, bem como resultados de fiscalizações, avaliações 

ambientais, exames admissionais, periódicos e demissionais, respeitada a ética (BRASIL, 1990). 

As Normas Regulamentadoras (NR) também configuram avanços da legislação trabalhista, 

porque auxiliam na sua execução e operacionalização. As NR foram criadas e ampliadas para a 

manutenção de condições seguras, bem como para potencializar o ambiente de trabalho na 

redução e eliminação dos riscos existentes, sendo de obrigatoriedade para as empresas públicas e 

privadas que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

(BRASIL, 1943). 

Existem atualmente 36 NRs, que tratam de diversos assuntos referentes à saúde e segurança do 

trabalhador. Dessas, algumas podem ser consideradas relevantes aos profissionais da 

enfermagem, como, por exemplo, a NR 4, que rata da Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho; a NR  5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes; a NR 6, que trata dos equipamentos de proteção individual (EPI); a NR 7, do Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional; a NR 15, que se relaciona com a exposição dos 

agentes insalubres encontrados no ambiente laboral; a NR 17 que aborda a ergonomia no trabalho; 

e a NR32, relacionada com a saúde e segurança no trabalho em estabelecimentos de   saúde e entre 

trabalhadores de saúde. Contemplando algumas destas medidas, tem-se a Norma 

Regulamentadora (NR) n. 32 da Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde que tem 

por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à 

segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde (BRASIL, 2005). 

A última Norma Regulamentadora no final década de 90 é a NR. 32 que estabelece 

diretrizes    básicas para a implantação de medidas de proteção em relação à segurança e à saúde 

dos trabalhadores, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência    à 

saúde em geral (BRASIL, 2001). 
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A Norma Regulamentadora (NR 32) colabora com as medidas de biossegurança a que os 

profissionais devem obedecer com o objetivo de prevenir doenças de trabalho (PINHEIRO, 2008). 

Portanto, as Normas Regulamentadoras dispõem de medidas que ajudam a contribuir para   

a proteção da saúde do trabalhador, como valorizar as 36 medidas de biossegurança e esclarecer 

sobre as questões relacionadas à exposição ocupacional. 

De acordo com a Norma Regulamentadora – NR 6, “[...] considera-se Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho”. Esse equipamento deve ser aprovado por órgão competente do Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE) e é de fornecimento gratuito e obrigatório aos empregados que dele 

necessitarem. Fabricante e importador, empregado e empregador têm obrigações com relação a 

seu uso (BRASIL, 2004, p.13). 

O uso de EPI é uma exigência da legislação trabalhista brasileira através de suas normas 

regulamentadoras e o não cumprimento poderá acarretar em ações de responsabilidade cível e 

penal, além de multas aos infratores. Portanto, a utilização eficaz do EPI está diretamente 

relacionada ao treinamento do profissional e à manutenção desse equipamento. Contudo, não é 

suficiente somente fornecer EPI aos trabalhadores, mesmo que este seja corretamente 

especificado, é obrigação das instituições hospitalares treinarem e fornecerem capacitação aos 

funcionários e fiscalizar sua correta utilização. Os equipamentos que fazem parte da prática 

profissional de enfermagem podem ser assim descritos: máscaras para proteção respiratória; 

óculos para amparar os olhos contra impactos, radiações e substâncias; luvas para proteger contra  

riscos biológicos e físicos; avental ou capote descartável e gorro para evitar aspersão de partículas 

dos cabelos e do couro cabeludo no campo de atendimento. 

Todos esses EPIs são utilizados para prevenir o usuário de adquirir doenças em virtude do 

contato profissional com o paciente e contra riscos de acidentes de trabalho visando à conservação 

da sua própria saúde (TAVARES; SALES, 2006). A adesão ao uso dos EPIs traz consigo 

benefícios à saúde do trabalhador e aos empregadores, sendo eles: maior produtividade; 

diminuição do número de licenças; saúde e redução dos gastos hospitalares com equipamentos e 

materiais. 
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Deve-se lembrar que o uso dos EPIs deve ser adequado às necessidades do procedimento 

avaliando o conforto, o tamanho do equipamento e o tipo de risco envolvido para não resultar em 

despesas para a instituição e comprometer a execução do procedimento. Em contrapartida, a não 

adesão aos equipamentos, quando necessário, pode resultar em prejuízos afetando as relações 

psicossociais, familiares e de trabalho, contribuindo para que os acidentes de trabalho continuem 

ocorrendo (BALSAMO; FELLI, 2006). 

A utilização de EPIs é definida como obrigação do trabalhador, que deve utilizar o 

equipamento apenas com a finalidade a que se destina, responsabilizar-se por sua guarda e 

conservação e comunicar ao empregador qualquer dano ou alteração que o torne impróprio para 

o uso (BRASIL, 2007). Os EPIs deverão estar dispostos em número suficiente nos postos de 

trabalho e é vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas, no que diz respeito aos objetos 

perfurocortantes. 

 

Biossegurança 

                Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), biossegurança é o conjunto de ações 

voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de 

pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, riscos estes que 

podem comprometer a saúde dos animais, do ambiente, do homem e a qualidade dos trabalhos 

por ele desenvolvidos (TEIXEIRA; VALLE, 1996). 

                Erdtmann (2004) afirma que é possível pensar em biossegurança como forma de 

cuidado com a vida, assegurando condições naturais, físicas e biológicas saudáveis para as 

gerações presente e futura. No que diz respeito ao ambiente hospitalar, a adoção e implementação 

de medidas de biossegurança são de extrema importância, uma vez que os riscos à saúde dos 

profissionais são iminentes pela possibilidade de contágio por agentes infecciosos, quando 

consideradas as características da modalidade de serviço nesse ambiente. 

Na prática, nem todos os profissionais de saúde que atuam em ambientes semicríticos 

ou críticos adotam as medidas de biossegurança necessárias à sua proteção durante a 

assistência que realizam, o que pode ocasionar agravos à sua saúde e à do cliente sob seus 

cuidados (CORREA, 2007). Para que o ambiente de trabalho se torne seguro, é necessária 

sua manutenção.  
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É importante também que haja responsabilidade dos funcionários em relação às 

condições de segurança porque situações perigosas e acidentes acontecem pelo simples fato 

de ignorar os riscos. 

Maestroeni (2004) informa que a primeira legislação classificada como de 

Biossegurança foi a Resolução nº 1, de 13 de junho de 1988, do Conselho Nacional de 

Pesquisa em Saúde, mas só em 1995 as questões acerca do tema foram alavancadas com a 

Lei nº 8.974 e o Decreto nº 1.752 que a regulamentou. Lembra também que, embora a Lei nº 

8.974 disponha sobre a manipulação de organismos geneticamente modificados (OGM), foi a 

Portaria nº. 343/GM, de 19 de fevereiro de 2002, que instituiu, no âmbito do Ministério da 

Saúde, a Comissão de Biossegurança em Saúde. 

As normas de biossegurança nos serviços de saúde têm como orientação as diretrizes 

dos Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Em 2007, essas orientações foram 

atualizadas abordando a categoria de isolamento de substâncias corporais e as precauções 

padrão (CDC, 2007). Quanto às medidas de biossegurança, estas compreendem um conjunto 

de noções e cuidados, como o uso de EPIs para que os profissionais de saúde não contraiam 

doenças ocupacionais, não sofram acidentes, não contaminem os clientes, a área de trabalho 

ou os colegas de profissão por meio de práticas inadequadas desenvolvidas em seu ambiente 

laboral. 

Em face do conhecimento dos riscos ocupacionais, a prevenção da exposição a 

material biológico tornou-se medida prioritária, o uso das Precauções Padrão (PP) constitui-

se, portanto, em prevenção primária da exposição ocupacional, sendo considerada uma 

maneira segura e necessária para reduzir a exposição ocupacional a sangue e outros fluidos 

orgânicos (BREVIDELLI; CIANCIARULO, 2006). 
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O Ministério do Trabalho e Emprego estabelece precauções padrão, como a utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPIs), de maneira que, usá-los de forma correta, permite 

tanto para o profissional quanto para o paciente efetuar procedimentos de forma segura, o que 

mostra o quanto o seu uso é importante. EPIs são todos os dispositivos de uso individual, 

destinados a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador que tem o seu uso 

regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em sua norma regulamentadora NR-6. Tal 

norma abrange as seguintes precauções: lavagem das mãos; uso de luvas (não estéreis); uso de 

aventais limpos não estéreis; máscara; óculos e protetor facial; equipamentos devidamente 

manuseados e higienizados (VIANA, 2008). 

As precauções padrão são medidas de biossegurança que devem ser seguidas para todos os 

pacientes, independentemente da suspeita ou não de infecções, incluindo assim: 

- Higienização das mãos: antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção das luvas 

e após o contato com sangue ou secreções; 

- Utilização de luvas: quando houver risco de contato com sangue, secreção ou membranas 

mucosas; 

- Calçar as luvas imediatamente antes do contato com o paciente e retirá-las logo após o uso, 

higienizando as mãos em seguida; 

- Uso de óculos, máscara e avental: quando houver risco de contato de sangue ou secreção com 

mucosa em olho, boca, nariz, roupa e superfícies corporais; 

- Descarte de materiais: deve ser em recipiente apropriado, como seringas e agulhas, sem 

desconectá-las ou reencapá-las; 

- Controle de engenharia; 

 -Condutas às exposições a materiais biológicos; 

 -Imunização dos trabalhadores; 

-Vacinação de todos os profissionais de saúde contra hepatite B (três doses) e tétano; 

-Usar instrumentos, em vez dos dedos para segurar agulhas para retirar, montar e desmontar   

agulhas ou lâminas de bisturi; anunciar verbalmente ao passar perfurocortantes ou material 

biológico como peça cirúrgica; 

-Evitar a passagem de material de perfurocortante, contendo material biológico de mão em 

mão, usando sempre uma bacia ou bandeja (ANVISA, 2010). 

 



81 
 

 

 
 

 

Riscos Ocupacionais 

 

A preocupação com os profissionais da área de saúde, embora já houvesse se 

manifestado no século XVII, na Itália, com relação às parteiras que se expunham a dermatites 

e à estresse por ficarem horas agachadas, com as mãos estendidas, só passou a ser alvo de 

mais interesse a partir da década de 1980, quando foi reconhecido que o próprio trabalho 

causava doenças e acidentes (NISHIDE; BENATTI, 2004).  

Historicamente, os enfermeiros não eram considerados como categoria profissional      

sujeita a alto risco de acidentes de trabalho, mas a preocupação com a epidemia de HIV/AIDS 

enfatizou a necessidade do uso rotineiro de luvas ao lidar com fluidos corporais. A partir daí, 

cresceu o reconhecimento dos riscos biológicos devido à exposição a fluidos corporais, a 

ferimentos percutâneos e a contatos com membranas, mucosas ou pele através de rachaduras 

ou dermatites (NISHIDE; BENATTI, 2004). 

O trabalho de enfermagem na instituição de saúde caracteriza-se pelo cuidado nas 24 

horas do dia, permitindo a continuidade da assistência aos pacientes. Nesse cuidado aos 

pacientes, os trabalhadores de enfermagem utilizam instrumentos de trabalho, como: agulhas, 

lâminas de bisturi, tesouras, pinças, materiais de vidro e muitos outros instrumentos que são 

perfurantes e cortantes. Cuidam muitas vezes de pacientes agressivos, agitados, ansiosos ou 

em estado crítico, onde encontram dificuldade de realizar os procedimentos com segurança 

(SARQUIS; FELLI, 2002). 

Os riscos do ambiente de trabalho são classificados em real (de responsabilidade do 

empregador), suposto (quando se supõe que o trabalhador conhece as causas que o 

favorecem) e residual (de responsabilidade do trabalhador) (MARZIALE; RODRIGUES, 

2002). 

O acidente de trabalho, por exposição a material biológico, constitui uma constante 

preocupação para as instituições e trabalhadores da área de saúde, pois o ambiente hospitalar 

favorece a ocorrência desse evento, principalmente devido à elevada frequência de procedimentos 

invasivos intensidade e dinâmica de trabalho. No exercício da atividade do profissional de saúde, 

tratando-se das diferentes unidades prestadoras de assistência, infere-se que o risco para acidente 

pode ser distinto conforme o processo de trabalho, às características específicas do atendimento, 

a infraestrutura e os recursos disponíveis (OLIVEIRA, 2010). 
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Em hospitais os trabalhadores especialmente aqueles que se ocupam da assistência direta, 

estão a eles expostos em razão do contato com portadores de doenças infecciosas, da necessidade 

da movimentação de pacientes e equipamentos pesados, do desgaste físico decorrente do ritmo, 

da organização e divisão do trabalho, do convívio com a dor e a morte, entre outros, o que lhes 

causam desgastes de variadas naturezas (SÊCCO; ROBAZZI, 2007). 

O ambiente de trabalho hospitalar tem sido considerado insalubre, por agrupar pacientes 

portadores de diversas enfermidades infectocontagiosas e viabilizar muitos procedimentos que 

oferecem riscos de acidentes e doenças para os trabalhadores da saúde. Poucos locais de trabalho 

são tão complexos como um hospital. Além de prover cuidado básico de saúde a um grande 

número de pessoas, muitos são frequentemente centros de ensino e pesquisa. Como resultado, 

existem riscos potenciais aos quais os trabalhadores hospitalares podem estar expostos, 

dependendo da atividade que desenvolvem e o seu local de trabalho (NISHIDE et al., 2004). 

Os riscos ocupacionais têm origem nas atividades insalubres e perigosas, aquelas cuja 

natureza, condições ou métodos de trabalho, bem como os mecanismos de controle sobre os 

agentes biológicos, químicos, físicos e mecânicos do ambiente hospitalar podem provocar efeitos 

adversos à saúde dos profissionais. 

Os riscos químicos referem-se ao manuseio de gases e vapores anestésicos, antissépticos e 

esterilizantes, drogas citostáticas, entre outros. A exposição aos riscos químicos está relacionada 

com a área de atuação do trabalhador, com o tipo de produto químico e tempo de contato, além     

da concentração do produto. Isso pode ocasionar sensibilização alérgica, aumento da atividade 

mutagênica e até esterilidade (MARZIALE; RODRIGUES, 2002). 

Segundo Marziale (1998), os riscos físicos referem-se à temperatura ambiental (elevada 

nas áreas de esterilização e baixa em centro cirúrgico), radiação ionizante, ruídos e iluminação 

em níveis inadequados e exposição do trabalhador a incêndios e choques elétricos. 

Dentre os riscos psicossociais, está a sobrecarga advinda do contato com o sofrimento 

de pacientes, com a dor e a morte, o trabalho noturno, rodízios de turno, ritmo de trabalho, 

realização de tarefas múltiplas, fragmentadas e repetitivas, o que pode levar à depressão, 

insônia, suicídio, tabagismo, consumo de álcool, drogas e fadiga mental (MARZIALE; 

RODRIGUES, 2002). 
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Dentre os riscos mecânicos, estão as lesões causadas pela manipulação de objetos 

cortantes, penetrantes e as quedas (MARZIALE; RODRIGUES, 2002). 

O frequente levantamento de peso para movimentação e transporte de pacientes e 

equipamentos, a postura inadequada e flexões de coluna vertebral em atividades de 

organização e assistência podem causar problemas à saúde do trabalhador, tais como fraturas, 

lombalgias e varizes. Tais fatores causais estão relacionados a agentes ergonômicos 

(MARZIALE; RODRIGUES, 2002). 

Quanto aos riscos biológicos, eles se referem ao contato do trabalhador com 

microrganismos (principalmente vírus e bactérias) ou material infecto contagiante, os quais 

podem causar doenças, como: tuberculose, hepatite, rubéola, herpes, escabiose e AIDS. O 

contato com microrganismos patológicos oriundos de acidentes ocasionados pela 

manipulação de material perfuro cortante, ocorre, com grande frequência, na execução do 

trabalho de enfermagem (MARZIALE; RODRIGUES, 2002). 

Segundo Beltrami (2000), exposição a material biológico compreende o contato direto 

com sangue, fluidos orgânicos infectantes (sêmen, secreção vaginal, líquor, líquido sinovial,  

pleural, peritoneal e amniótico) e fluidos orgânico potencialmente não infectante (suor, 

lágrima, fezes, urina e saliva), exceto se contaminado com sangue. 

Segundo Marziale (2003), a estimativa anual de acidentes pós-exposição ocupacional 

com material perfurocortante entre profissionais de saúde é de 0,25% a 0,4% para o vírus HIV 

(Vírus da Imunodeficiência Humana), 6% a 30% para o HBV (Vírus da Hepatite B) e 0,4% a 

1,8% para o HCV (Vírus da Hepatite C). Entretanto, as consequências da exposição 

ocupacional aos patógenos veiculados pelo sangue não são só os referentes às infecções, mas 

também as relativas ao trauma psicológico ocasionado pela espera do resultado de uma 

possível soroconversão e mudanças nas práticas sexuais, no relacionamento social e familiar, 

efeito das drogas profiláticas, entre outros. 

Os trabalhadores de enfermagem suprem a maior porção do cuidado direto ao paciente  

24 horas por dia nos hospitais e, consequentemente, possuem constante risco para ferimentos 

ocupacionais, assim poderão ser os trabalhadores mais afetados pelos vírus HBV, HCV e 

HIV (MC CONNEL, 1999). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste estudo permitiu um aprofundamento maior da temática 

biossegurança e seus fatores inter-relacionados EPIs, riscos ocupacionais, as precauções 

padrão e as normas regulamentadoras. 

Ao realizar atendimento hospitalar, os enfermeiros estão constantemente 

expostos a vários riscos durante a execução de suas atividades, principalmente por manusear 

diretamente o sangue e fluidos corporais de pacientes, potenciais portadores de doenças os 

quais são possíveis fontes de transmissão de patógenos. 

A atitude que cada indivíduo adota ao realizar um procedimento deriva de um 

processo educativo que é o fator de prevenção mais importante, a própria equipe de 

enfermagem tem dificuldade em aderir às medidas de segurança que busquem a proteção ao 

risco de exposição, subestimando, muitas vezes, o próprio risco, seja por esquecimento, pelo 

incômodo causado pelo EPI, autoconfiança nas práticas adotadas, considerando seu uso 

desnecessário, esquecendo, assim, que um descuido pode acarretar o comprometimento da 

saúde, pois sabemos que o ambiente hospitalar nos oferece múltiplos riscos. 

Contudo, não somente a eficácia das medidas de precaução deve ser 

periodicamente avaliada e aprimorada, mas sobretudo a adesão dos profissionais de saúde a 

essas medidas. O uso adequado do EPI inclusive o mau uso também deve ser avaliado. 

Avaliando esse fato, é relevante indagar sobre a formação dos futuros 

profissionais e qual o treinamento recebido nas instituições de saúde. Necessita-se que seja 

dado um maior enfoque dentro da academia a esta temática e que as dúvidas sejam sanadas, 

evitando que mais acidentes ocorram e que os futuros profissionais saiam cientes sobre os 

riscos ofertados em seu ambiente laboral, podendo adotar precauções necessárias, 

possibilitando um ambiente laboral seguro e que o binômio trabalho/saúde seja preservado. 
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OS BENEFÍCIOS DO CUIDADO HUMANIZADO NA UNIDADE DE TRATAMENTO 

INTENSIVO EM UMA PERSPECTIVA HOLÍSTICA 

 
 

Marcos Oliveira Mascarenhas1 

 
 
RESUMO 
 
Este artigo teve como objetivo analisar os benefícios do cuidado humanizado na UTI em uma perspectiva 
holística considerando a realidade brasileira entre os anos de 2012 e 2013. Seguindo os pressupostos da 
pesquisa bibliográfica, e descritiva, a revisão foi realizada nas bases eletrônicas LILACS e SCIELO, no 
período de 2013 a 2014. Os descritores utilizados foram: “humanização”, “unidade de terapia intensiva” 
e “enfermagem” e foram encontrados 192 artigos no SCIELO e 44 no LILACS. Através dos critérios de 
inclusão e exclusão destes, os quais têm significante interface na enfermagem com a humanização na 
UTI, considerar 10 artigos científicos. Contudo, após leituras exploratória, seletiva e analítica, tendo 
como foco de interesse central o cuidado humanizado, foram selecionados dez artigos. Ao final, 
concluímos que, embora as dificuldades sejam inúmeras, a humanização é possível e os benefícios dessa 
prática para os pacientes, familiares, profissionais de saúde são maiores. É necessário um maior 
comprometimento dos gestores e de todos os envolvidos para vencer as dificuldades existentes e, dessa 
forma, proporcionar um cuidado mais humanizado aos pacientes. 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Humanização. Unidade de Terapia Intensiva. 
 
 
ABSTRACT 

This article aimed to analyze the benefits of humanized care in the ICU  in  a  holistic  perspective on the 
Brazilian reality in the years 2012 and 2013. Following the assumptions of  the literature search, 
qualitative, quantitative and descriptive,  the  literary  review  was conducted in the electronic databases 
LILACS and SciELO, from year 2013 to 2014. The keywords used were: "humanization", "intensive 
care unit" and "nursing", and 192 articles were found in 44 in LILACS and SciELO. Through the criteria 
for inclusion and exclusion of these, which have significant interface on Nursing with humanizing in ICU 
the following results were obtained: seven articles in SCIELO and six in LILACS, totaling 13 scientific 
articles. However, after exploratory, selective and analytical readings, focusing on the interest centered 
in humanized care, were selected ten articles. At  the  end,  we  concluded humanization is  possible,   
although     the   difficulties     are   numerous,   but   the  benefits  of  this practice for patients, relatives, 
health professionals are larger. Greater involvement of managers and everyone involved is needed to 
overcome the difficulties and, thus, provide a more humanized care to patients. 
 
KEY-WORDS: Nursing. Humanization. Intensive Care Unit. 
 _____________ 
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INTRODUÇÃO 
 

Humanização significa humanizar, tornar humano, dar condição humana a alguma 

ação ou atitude, humanar. Também quer dizer ser benévolo, afável, tratável. Humanizar é 

realizar qualquer ato considerando o ser humano como um ser único e complexo, onde está 

inerente o respeito e a compaixão para com o outro (FERREIRA, 2009). O cuidado 

humanizado se revela como arte, pois pressupõe a interação permanente entre o profissional 

que cuida e a pessoa que é cuidada. Contudo, esse mesmo cuidado precisa estar fundamentado 

em princípios científicos e, sobretudo, em ações práticas e humanitárias de valorização e 

repercussão mútuas (MENDES, 1994). 

O cuidado humanizado contribui para a recuperação do paciente grave, este aumenta 

as chances do paciente viver mais, com uma assistência de qualidade (FARIAS et al., 2012). 

Porém, nem sempre é possível prestar um cuidado humanizado pelas dificuldades impostas 

que incluem excesso de trabalhos, rotina diária complexa na Unidade de terapia Intensiva 

(UTI), poucos profissionais, ambiente estressor que caracteriza a UTI. Isto contribui de 

maneira negativa para que a equipe de enfermagem, na maioria das vezes, esqueça-se de 

tocar, conversar e ouvir o paciente que está à sua frente. 

A UTI é um ambiente com diversos equipamentos de alta tecnologia, esta, porém, não 

se desenvolveu conjuntamente com a prática humanizada. Segundo Pessini (2004), a alta 

tecnologia disponível parece ter tido irrisória representatividade e conotação na experiência 

vivenciada, reforçando, desse modo, as pesquisas do Ministério da Saúde com usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS) as quais demonstram que o avanço científico, a utilização de 

sofisticados aparelhos de diagnóstico, técnicas cirúrgicas avançadas e o desenvolvimento de 

ações preventivas não vêm sendo acompanhados de um atendimento humanizado. 

Devido à reforma da saúde pública ocorrida em nosso país, a qual está bastante 

avançada, em 2003 foi criado a Política de Humanização da Atenção e da Gestão (PNH), 

iniciativa inovadora  que corresponde à produção de novas atitudes por parte dos 

trabalhadores, trabalhadores, gestores e usuários, de novas éticas no campo do trabalho, 

incluindo o campo da gestão e das práticas de saúde, superando problemas e desafios do 

cotidiano do trabalho para transformar definitivamente o atendimento em algo que 

verdadeiramente respeita a dignidade da pessoa humana (BRASIL, 2010). 

O documento base do Ministério da Saúde sobre a Política Nacional de  
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Humanização do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2008) assume, entre outras 

diretrizes, que a Humanização deve ser vista como política que transversaliza todo 

sistema: das rotinas nos serviços às instâncias e estratégias de gestão, criando operações 

capazes de fomentar trocas solidárias, em redes multiprofissionais e interdisciplinares; 

implicando gestores, profissionais e usuários em processos humanizados de produção 

dos serviços, a partir de novas formas de pensar e cuidar da saúde e de enfrentar seus 

agravos. 

            Humanizar é ter compaixão pelo outro, além de se inserir na sua experiência 

concreta de dor e vulnerabilidade frente à internalização em uma UTI. Trata-se de sair 

do seu próprio círculo e entrar no mundo do outro enquanto sujeito, para sofrer, alegrar-

se, caminhar junto com ele. Neste sentido, solidarizar-se é a capacidade de compartilhar 

a paixão do outro e com o outro (BOFF, 1999). 

O cuidado humanizado implica, por parte do cuidador, compreender o 

significado da vida para si mesmo e para o outro, situado no mundo e sujeito de sua 

própria história. Na humanização, é possível ir além se cultivarmos ternura, 

solidariedade e acreditarmos no ser humano. Ser sensível à situação do outro é, portanto, 

perceber o querer ser atendido com respeito, em um vínculo de diálogo e de interesses 

compartilhados (PESSINI et al., 2003). 

Há algum tempo, houve uma preocupação por parte dos profissionais, gestores, 

os quais elaboraram vários projetos e ações relacionadas, mesmo que parcialmente, 

referentes à humanização da atenção à saúde na construção do SUS. Citarei, por 

exemplo, que a XI Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2000, tinha como 

temática: “Acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social”. 

Além disso, iniciativas como o Programa Nacional de Humanização (PNH) da atenção 

hospitalar e o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, ambos de 2000, 

dentre outros. 

As iniciativas supracitadas eram localizadas ou pontuais, contudo o PNH é visto 

não apenas como programa, mas como política que atravessa as diferentes ações e 

instâncias gestoras do SUS, implica em:  
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“traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e 

sujeitos da rede de saúde, construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa 

de produção de saúde e produção de sujeitos” (BRASIL, 2006, p.4).  

Diante desse contexto, o que foi proposto pela legislação em saúde e o que 

realmente é posto em prática tendo como pergunta norteadora de pesquisa: Quais os 

benefícios do cuidado humanizado na unidade de tratamento intensivo em uma 

perspectiva holística considerando a realidade brasileira entre os anos de 2012 e 2013? 

Para responder ao questionamento e procurando minimizar a lacuna que há na 

área, foi traçado como objetivo desta investigação, analisar os benefícios do cuidado 

humanizado na unidade de tratamento intensivo em uma perspectiva holística, 

considerando a realidade brasileira entre os anos de 2012 e 2013. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O estudo foi elaborado seguindo os pressupostos da pesquisa bibliográfica, de 

natureza qualitativa, e descritiva, pois é uma revisão sistemática da literatura. Segundo 

Pope & Mays (2006), a pesquisa qualitativa em essência está baseada na conversação 

e/ou observação. Gil (2002) acrescenta que a pesquisa bibliográfica, de caráter 

qualitativo, é uma pesquisa elaborada de material já existente, o qual tem como 

vantagem principal permitir ao pesquisador a cobertura de fenômenos, muito mais amplo 

do que aquela que poderia diretamente. 

Foram selecionados artigos indexados nas bases de dados Scientific Electronic 

Library (SCIELO) e na Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências Sociais e 

da Saúde (LILACS), acessadas durante o mês de março de 2014 para levantamento dos 

estudos científicos, utilizando os descritores: humanização, unidade de terapia intensiva 

e enfermagem. Foram inicialmente encontrados 192 artigos e, através dos critérios de 

inclusão e exclusão, foram obtidos os seguintes resultados: sete artigos no SCIELO, e 

seis artigos no LILACS, totalizando 13 artigos científicos. Contudo, após leituras 

exploratória, seletiva e analítica, tendo como foco de interesse centrado no cuidado 

humanizado, selecionaram-se dez artigos. 
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          Os artigos foram selecionados a partir dos seguintes critérios de inclusão: trabalhos 

publicados entre janeiro de 2012 e dezembro de 2013, que abordam a temática da humanização 

na UTI, com acesso online em textos completos, publicados em português. Para delineamento do 

tema, foram selecionadas duas principais revistas que abordam o tema, tais como: Revista 

Brasileira de Terapia Intensiva e Revista da Escola de enfermagem da Universidade de São Paulo 

(USP). No LILACS, utilizaram-se os seguintes critérios nos escolhidos artigos: assunto principal 

foi humanização da assistência publicados no período de 2012 a 2013, tipo de documento foi 

somente artigos científicos. Como critério de exclusão da amostra estavam artigos que abordam 

publicações repetidas nas duas bases de dados selecionadas, assim como artigos que foram 

redigidos em espanhol e inglês 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Os resultados da busca a partir dos descritores humanização, unidade de terapia 

intensiva foram apresentados em forma de quadro com os dados das publicações, conforme 

identificação das práticas que possibilitaram a humanização na UTI, benefícios que elas 

trouxeram aos pacientes, fatores encontrados que dificultam a prática da humanização, autor 

e no da publicação, como mostra o quadro 1. 

 

Quadro 1 – Levantamento das Publicações que caracterizam as práticas de 

humanização, seus benefícios e dificuldades. 
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Farias et al., (2013) observaram que a prática da humanização pode promover bem-   

estar não só aos pacientes, mas também a equipe e, principalmente, aos familiares. Entre as 

práticas que caracterizaram a humanização estão: comunicação adequada com os familiares, 

diálogo com o paciente e musicoterapia.  A pesquisa de Farias et al.  (2012) concorda com 

a de Costa; Kolck; Locks (2012), pois, segundo estes, instituir vínculo, acolher a família 

possibilitaram a efetivação do cuidado, além das informações prestadas 
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aos pacientes e familiares, por mais simples que sejam, promoveram o cuidado humanizado 

e facilitaram a sua prática na UTI. Contudo a falta de informação dificultou o cuidado 

humanizado ao paciente, segundo a pesquisa de Costa; Kolck; Locks (2012). 

Observou-se que a musicoterapia é uma prática defendida por vários autores que 

comprovaram que, de fato, ela contribui para promover o cuidado humanizado, além da 

crença em Deus ser um fator que amenizou a dor, fazendo o paciente enfrentar a doença e 

acima de tudo aceitá-la. Os seguintes autores defendem essa ideia: Zanetti; Stumm; Ubessi 

(2013), os quais mostraram que a religião e crença em Deus, informações ao paciente e 

familiares ajudam a enfrentar o desespero e desconforto.  

Em comum acordo, a pesquisa de Valença et al., (2013) comprovou que, além da 

musicoterapia, o controle de ruídos possibilitou a harmonização do ser humano, 

promovendo expressões faciais de prazer (sorriso), mesmo em momento de internação. Já 

Silva & Sales (2013) acrescentaram que a musicoterapia e a crença em Deus reavivaram a 

esperança da cura e tiveram com que o paciente aceitasse a condição de vida que estava 

vivendo. Enquanto que Aguiar (2012) percebeu que, além dos benefícios para o paciente, a 

musicoterapia contribuiu para harmonizar o ambiente, além do imprescindível controle de 

ruídos, redução da luminosidade, manutenção da temperatura, as quais promoveram um 

ambiente agradável, e, acima de tudo, mais humano. 

Dentre os pontos negativos que atrapalham de maneira marcante e que impedem a 

humanização estão: falta de recursos materiais e humanos, sobrecarga de trabalho observada 

na pesquisa de Farias et al., (2013), enquanto que Costa; Kolck; Locks (2012), Zanetti, 

Stumm, Ubessi (2013) acrescentaram que a falta de informação dificulta o cuidado 

humanizado, contudo Sell et al., (2012) provaram que não é apenas a falta de informação, mas 

o tempo reduzido das visitas não contribui para a humanização, enquanto que Maestri et al., 

(2012a) observaram que na UTI faltava espaço para prestar informações, os pacientes não 

tinham privacidade, tampouco os profissionais ao relatarem o estado de saúde dos seus 

familiares internados. 
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Além das dificuldades supracitadas, há o desgaste da equipe no ambiente da UTI, em que os 

profissionais são postos em jornadas longas, lidam com a morte, os quais também necessitam  

ser acolhidos, assim como os pacientes, de acordo com Valença et al., (2013). Já no estudo de  

Casate; Corrêa (2012), observaram que a falta de formação na graduação é um fator que 

dificulta o cuidado humanizado, quando os discentes não têm o devido preparo, sendo, 

portanto, necessária a capacitação adequada desses futuros profissionais para humanizar, ou 

seja, o problema está na própria formação, logo reflete na prática desses profissionais. De 

acordo com Maestri et al., (2012b), o profissional mal acolhido fica impossibilitado de prestar 

um cuidado humanizado, se ele não é humanizado como poderá humanizar? 

A pergunta supracitada é difícil resolver, pois, de acordo com Aguiar (2012), além 

de os profissionais não estarem capacitados, têm que lidar com a falta de recursos materiais e 

humanos sobrecarga de trabalho, somados à resistência à mudança por parte de alguns, 

atrelados à falta de sensibilidade por parte destes. Isso dificulta que a humanização seja uma 

prática, sendo apenas, em muitas UTI, uma utopia ou meramente estando somente na teoria. 

No estudo de Silva; Sales (2013), os autores mostram que, devido à falta de praticar esse  

recurso terapêutico a longo prazo, os profissionais não têm prática de humanizar, ou seja, 

veem os pacientes apenas pelo ponto de vista biomédico. 

 
 

  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No decorrer da construção desta pesquisa, houve dificuldade no que diz respeito 

à escassez de estudos referentes à temática. Foram procurados artigos publicados nos dois 

últimos anos (2012 e 2013), contudo os que abordavam o tema de maneira pertinente 

foram seis no ano de 2012 e apenas quatro no ano de 2013. 

Considera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir tanto com os 

profissionais da saúde quanto para os gestores, pesquisadores e estudantes, no sentido de 

instiga-los a mobilizar ações e intervenções que verdadeiramente pratiquem a  
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humanização e que ela não seja apenas algo teórico, mas de fato venha a ser vivenciada 

em todos os ambientes hospitalares, inclusive na UTI. A humanização é possível, 

embora as dificuldades sejam inúmeras, mas os benefícios dessa prática para os 

pacientes, familiares, profissionais de saúde são maiores, portanto vale a pena 

humanizar. 

Este estudo não teve a pretensão de esgotar a discussão desse tema amplo com 

inúmeras possibilidades frente à humanização. Espera-se, contudo, que sirva para 

subsidiar não somente as ações no cuidado como também novas pesquisas sobre o 

assunto, visando à humanização da assistência do cuidado que possibilita a qualidade 

da assistência no ambiente hospitalar, sobretudo na UTI. É necessário um maior 

comprometimento dos gestores e de todos os envolvidos para vencer as dificuldades 

existentes e, dessa forma, proporcionar um cuidado mais humano aos pacientes. 
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INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO RELACIONADA À CATETERISMO 
VESICAL DE DEMORA 

 
URINARY TRACT INFECTION RELATED TO CATHETERIZATION DELAY OF 

BLADDER 

Laudileyde Rocha Mota¹; Marisa Andrade Fonseca1; Joanilva Ribeiro Lopes2  
 

RESUMO 

A utilização de cateterismo vesical de demora é um procedimento comum em âmbito hospitalar. A 
realização inadequada do procedimento pelos profissionais de saúde e a longa permanência dele, na 
grande maioria das vezes, acarreta a infecção do trato urinário (ITU). A ITU é uma das infecções 
relacionadas à assistência à saúde mais comum que impacta negativamente na melhora clínica do 
paciente. Trata-se de uma revisão bibliográfica, que foi realizada através de pesquisa na Biblioteca 
Virtual de Saúde e Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde. Foram utilizados como 
descritores infecção urinária; infecção hospitalar. A pesquisa foi realizada resultando na obtenção de 10 
artigos, após análise dos critérios de inclusão. Foi verificado que a causa mais comum do aparecimento 
da ITU em pacientes em uso de SVD é devida à técnica de passagem e à manutenção do cateter de forma 
errada, causando a contaminação, além da indicação desnecessária para o uso. Concluímos então que o 
enfermeiro tem papel decisivo na prevenção dessa infecção, uma vez que está ao seu alcance 
supervisionar e assegurar que o procedimento e a manutenção do cateter sejam de forma correta e a real 
necessidade de utilização do cateter através de acompanhamento assíduo. 

PALAVRAS-CHAVE: Infecção Urinária. Infecção Hospitalar. Cateterismo vesical 
 
 
ABSTRACT 
 
The use of urinary catheterization delay is a common procedure in hospital scope, inadequate completion 
of the procedure by health professionals and the long his stay, in most cases leads to urinary tract 
infection (UTI). The UTI is an infection related to assistance to the most common health that negatively 
impact clinical improvement. The aim of the research was point out what the reasons for the incidence 
of UTI in patients who used indwelling catheters. This is a literature review, which was conducted by 
searching the Virtual Health Library and Latin American Literature in Health Sciences. It was used as 
descriptors urinary infection, hospital infection. The survey was conducted resulting in obtaining 10 
articles after considering the inclusion criteria. It has been found that the most common causes of UTI 
in the appearance SVD use in patients is due to massage technique and maintaining the catheter 
incorrectly causing unnecessary contamination beyond the indication for use. We concluded that the 
nurse plays a decisive role in preventing this infection as it is in their power to supervise and ensure that 
the procedure and the maintenance of the catheter is correctly and the real need to use the catheter 
through close monitoring. 
 
 Keywords: Urinary tract infection. Hospital infections. Bladder catheterization 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Sondagem Vesical de Demora é um dos procedimentos invasivos mais comum 

no meio hospitalar. Entre suas principais indicações, encontramos: drenagem urinária, 

mensuração de débito urinário em pacientes críticos, irrigação vesical em pacientes que 

apresentam obstrução (ex: coágulos, cálculos ou tumores) ou em pós-operatório de cirurgias 

urológicas, instilação de medicamentos como dimetilsulfóxido (DMSO) em pacientes 

portadores de cistite intersticial ou ONCO BCG, como imunoterapia no câncer de bexiga 

(HOMENKO, 2003). 

A Infecção do Trato Urinário (ITU) acomete principalmente pacientes em uso de 

cateterismo vesical nas UTI devido a fatores, como: técnica imprópria da lavagem das mãos; 

inserção do cateter urinário sem a execução da técnica e assepsia corretas; sonda vesical 

desconectada do coletor de urina; saída do coletor de urina tocando a superfície contaminada; 

urina na sonda vesical ou coletor de urina sendo permitido reentrar na bexiga (refluxo); 

irrigações repetidas da sonda vesical com soluções; o uso indiscriminado de cateterismo  

vesical, sem que haja indicação necessária; a permanência aumentada da sonda vesical, além  

da necessidade do paciente; a dimensão do cateter maior do que a apropriada para o paciente 

lesa os tecidos e favorece a colonização; o uso de balonetes maiores que o ideal faz com que 

aumente a quantidade de urina residual, aumentando a probabilidade de infecções. Cateteres 

com balonetes maiores do que 10 ml devem ser reservados para situações com indicação 

específica, como é o caso de algumas cirurgias ou em mulheres com rompimento da 

musculatura pélvica (VIEIRA, 2009). 

Segundo Martins (2001) cerca de 80% das ITUs são associadas ao uso do cateter 

vesical de demora. A introdução de um cateter de permanência em um sistema orgânico 

normalmente estéril facilita a entrada de microrganismos, levando à infecção do trato 

urinário com significativo aumento na morbidade e mortalidade em pacientes hospitalizados, 

além de acrescer os custos da hospitalização.  
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Os riscos potenciais de infecção urinária estão associados à presença do cateter que 

por constituir-se em um corpo estranho, facilita a migração de microrganismos patogênicos que, 

somados à inadequação da técnica e à   predisposição do paciente, favorecem a instalação do 

processo infeccioso (RIGOTTI, 2010). 

O estudo tem por objetivo identificar os fatores relacionados a incidência de ITU em 

pacientes com uso de cateter vesical de demoro.        

 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, de cunho exploratório abordagem 

descritiva. A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir do levantamento de referências teóricas 

publicadas. A pergunta norteadora que levou à investigação do tema abordado foi: quais os    

motivos da incidência de ITU em pacientes que utilizam cateter vesical de demora? 

Realizou-se uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através da base de 

dados da Literatura Latino-Americana e Caribe em Ciências de Saúde (LILACS). Foram 

utilizados, como critério de inclusão, artigos disponíveis, os descritores utilizados foram: infecção 

urinária, infecção hospitalar e cateterismo vesical. A revisão de literatura foi realizada com 07 

artigos selecionados das bases citadas anteriormente.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Segundo Cardoso (2014), o cateterismo vesical é indicado para pacientes com lesão 

medular, com necessidade de controle do volume e débito urinário, conforto para pacientes 

terminais, pacientes com obstrução do trato urinário, e pós-operatórios. Por se tratar de um 

procedimento invasivo, este é considerado um fator de risco para ITU. Em concordância, Silva 

(2014) discute que o risco de infecção é intrínseco ao procedimento, ou seja, irá depender do 

critério de sua inserção e manutenção. 

A ITU é caracterizada pela presença de agentes infecciosos no trato urinário. Essa 

colonização de bactérias ocorre em pacientes em uso de cateter vesical de demora (CARDOSO, 

2014; SILVA, 2014). 

                



102 
 

 
 

 
 

 

 

 

   O aumento das taxas de infecção pode estar ligada a diversos fatores, como: 

permanência da sonda, doenças de base, manipulação inadequada do cateter, higiene incorreta, 

técnica não asséptica, inadequada e impróprias de lavagem das mãos. Esses riscos podem ser 

minimizados, uma vez que dependem diretamente da capacitação dos recursos humanos (SOUZA, 

2007). 

 Medidas de prevenção devem ser adotadas por causa da alta incidência de infecção e para 

reduzir complicações e custos subsequentes, uma vez que as instituições estão visando a uma 

melhor qualidade na assistência (SOUZA, 2007). Segundo Cardoso (2014), as técnicas mais 

importantes para a redução da infecção são: Lavagem das mãos, cuidados na manipulação do 

cateter, higiene íntima, utilização da técnica estéril durante o procedimento, avaliar a necessidade 

da sondagem vesical, treinamento do profissional referente aos cuidados com o cateter e avaliar 

o tempo de permanência do cateter. 

Ainda, segundo o autor supracitado, a lavagem das mãos deve ser realizada sempre 

antes e após o procedimento, com técnica asséptica. Em concordância, Souza (2007) adiciona que 

a higienização das mãos é a medida mais simples que se pode utilizar para prevenir a infecção, 

por ser uma conduta de baixo custo e de grande valor. O uso de luvas esterilizadas não descarta a 

lavagem das mãos que, ao ser realizada corretamente, remove os microrganismos ali existentes. 

No entanto, este ainda não é um hábito para os profissionais. 

Em seu estudo, Queiros (2011) encontrou que o risco de ITU é proporcional ao seu 

tempo de permanência. Portanto uma das maneiras de se evitar a ITU é utilizar o cateter vesical 

de demora por pouco tempo e sendo substituído no máximo a cada três semanas, se não for 

possível sua retirada. 

Flores (2012) encontrou em seu estudo que a incidência de bacteinúria é menor quando 

se utiliza o sistema coletor fechado e a sonda permanece por até 10 dias, além de atentar aos 

cuidados na manipulação do coletor. A ITU relacionada ao cateterismo vesical é considerada 

infecção nosocomial. Sendo assim, possui maior probabilidade de prevenção. Além das medidas 

já citadas para a prevenção, deve-se considerar também a utilização desnecessária da sonda. 
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Menegueti (2014) e Cardoso (2012) entendem que o enfermeiro é responsável por 

treinar sua equipe, através de educação continuada da equipe de enfermagem, desenvolvendo 

medidas para diminuir o risco de infecção relacionada ao cateterismo vesical de demora. 

Compete ao enfermeiro, como líder responsável, realizar o procedimento de sondagem 

vesical, por possuir o conhecimento técnico-científico para desempenhar seu exercício 

profissional, assim como propor intervenções com a intenção de evitar a ITU e manter a qualidade 

e segurança da assistência, avaliar a necessidade do uso do cateter e identificar as possíveis 

complicações. Assim, desempenha um papel muito importante na assistência, oferecendo 

segurança e qualidade no serviço prestado, através de orientações, gerenciamento de recursos, 

incentivando e participando de treinamentos e criando protocolos (CARDOSO, 2014). 

Em concordância, Flores (2012) adiciona que o enfermeiro deve estar atento para 

realizar uma cateterização de forma asséptica, do início da inserção até a fixação, observando 

junto com sua equipe sinais e sintomas de ITU, como: as características do débito urinário, a 

presença de secreção na sonda, além de orientar sobre o correto manuseio e os cuidados com o 

cateterismo vesical de demora. 

Vieira (2009) fala que o treinamento em equipe é: capacitar os auxiliares e técnicos de 

enfermagem a executarem a técnica de cateterismo vesical de forma asséptica, educando-os 

quanto à lavagem das mãos, visto que estes são os principais responsáveis pelas infecções 

cruzadas e pelos surtos de ITU nas UTI, revelando a necessidade de uma boa higienização no 

atendimento a um paciente. 

Esse autor, em sua pesquisa, ainda adiciona que o enfermeiro junto com a equipe 

médica deve discutir quais os critérios de indicação de cateterismo vesical, e o tempo de 

permanência dele, uma vez que, quanto maior o tempo de permanência, maiores as chances de 

ITU. Portanto, faz-se necessário que se invista no conhecimento, para que uma melhor assistência 

seja prestada, proporcionando uma equipe com mais informação, segurança e presteza, tornando 

possível a diminuição dos índices de infecção e suas complicações. 
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Silva (2014) observou que uma ferramenta que se considera importante nessas 

situações é a padronização dos processos inserida em modelo gerencial, pois ela contribui para a 

implementação de novas tecnologias, além de melhorar a assistência e a satisfação da equipe, 

fazendo com que os pacientes recebam a assistência de acordo com suas necessidades. Apesar das 

medidas estabelecidas para a prevenção, observa-se que ainda há baixa adesão às recomendações 

propostas, o que se torna um desafio para as instituições de saúde, que ficam com taxas altas de 

infecção. 

               Essa dificuldade de adesão pode indicar a necessidade de investimento na formação 

acadêmica e na prática profissional. Portanto, avaliar o conhecimento dos profissionais acerca do 

cateterismo vesical é considerado fundamental para contribuir com a adesão das medidas 

recomendadas (SOUZA, 2007). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pode-se concluir que o enfermeiro é de suma importância para a prevenção de ITU 

relacionada ao cateterismo vesical, pois ele irá realizar e supervisionar o procedimento, atento às 

técnicas assépticas e ao posicionamento do coletor, além de prescrever os cuidados que devem 

ser realizados, para que o paciente não tenha ITU, verificando também a necessidade da sonda, 

uma vez que em muitas ocasiões sua utilização é indevida. Portanto, o profissional deve conhecer 

as necessidades de seu paciente, e realizar educação continuada   com a sua equipe para melhorar 

cada vez mais a assistência prestada. Espera-se que este estudo sirva como base para pesquisas 

posteriores. 
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FOOD HABITS OF NURSING STUDENTS 
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RESUMO 
 
Os jovens têm uma dificuldade em manter os hábitos alimentares que possuíam antes de entrar na 
universidade, por causa da associação entre trabalho, estudo e os estágios. O presente estudo teve como 
objetivo investigar os hábitos alimentares dos acadêmicos de enfermagem. Foi realizada pesquisa 
quantitativa e transversal, aplicada mediante questionário validado retirado da página do Coordenação 
Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN). A maioria dos participantes é do sexo feminino, e observou-
se que, apesar da correria a que estão submetidos na faculdade, em todos os períodos do curso que foram 
estudados, a maioria ainda possui hábitos alimentares semelhantes. Pode-se concluir, então, que a falta 
de tempo é um dos principais fatores que fazem com que haja uma mudança nesses hábitos alimentares, 
sendo necessário que os acadêmicos procurem maneiras de melhorar sua dieta de acordo com o seu dia 
a dia. 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação. Hábitos alimentares. Enfermagem. 
 
 
ABSTRACT 
 
Young people have a hard time keeping the eating habits they had before entering university, because of 
the association between work, study and internships. The present study aimed to investigate the dietary 
habits of nursing students. Quantitative and transversal research, applied by validated questionnaire 
removed from the page CGAN was performed. Most participants were female, and noted that despite the 
rush that are submitted in college, in all periods of the course that were studied most still have similar 
eating habits. It can therefore be concluded that lack of time is one of the main factors that cause there 
is a change in those eating habits, it is necessary that academics seek ways to improve your diet according 
to your daily life. 
KEYWORD: Food. Eating Foods. Nursing 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O consumo alimentar de uma população é guiado por fatores, como: nível de renda, 

acesso aos alimentos, faixa etária, cultura alimentar e urbanização local. A influência desses 

fatores pode gerar uma série de informações que, de certa forma, refletem a sua organização 

social, uma vez que a alimentação constitui necessidade prioritária em qualquer sociedade 

(MACIEL et al., 2012). As diferenças culturais, econômicas e políticas influenciam nos hábitos 

alimentares, por isso, verifica-se uma maior necessidade de investimentos na promoção da saúde, 

podendo incluir o próprio cultivo e preparo de alimentos saudáveis. Contudo, cada pessoa é 

responsável pelo que consome e essa atitude se reflete na importância de cuidar si e na promoção 

da saúde (SEBOLO et al., 2011). 

Pessoas com situação econômica estável têm revelado a diminuição em hábitos 

alimentares saudáveis passando a consumir alimentos ditos “sofisticados” que, na maioria das 

vezes, possuem valor nutricional baixo. Em contrapartida, as pessoas com situação financeira 

precária mostram ser vulneráveis às propagandas dos meios de comunicação, fazendo de seu 

cardápio o que a mídia lhes oferece (MONTEIRO et al., 2009). 

Em conjunto a essa adaptação, normas socioculturais têm disseminado o estereótipo 

da magreza e a beleza entre as mulheres, sendo o corpo magro o considerado ideal. Por outro lado, 

o padrão masculino considerado ideal é um corpo mais volumoso e musculoso fazendo com que 

os homens desejam um corpo maior (MARTINS et al., 2012). 

A busca por um corpo magro, atlético associado à beleza vem sendo priorizado e 

contradiz o avanço da tecnologia, aumentado o consumo dos produtos industrializados, ricos em 

carboidratos, sódio e gorduras saturadas. O aumento dessa tendência influência de maneira 

negativa o consumo de frutas e hortaliças, cereais integrais, leguminosas, raízes e tubérculos, e na 

realização de atividade física (LEITE et al., 2011).  

                 Considerando a importância da nutrição na prevenção de doenças, bem como no 

crescimento e no desenvolvimento do indivíduo, o Ministério da Saúde elaborou o guia alimentar 

“Dez recomendações para uma alimentação saudável”.  
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O objetivo dessas recomendações é estimular práticas alimentares saudáveis, resgatar hábitos 

alimentares regionais, incentivar o consumo in natura de alimentos produzidos localmente e 

culturalmente referenciados e de elevado valor nutritivo, como frutas, legumes e verduras, 

grãos integrais e leguminosas, que devem ser consumidos desde a infância até a fase adulta e 

velhice (BRASIL, 2014). Quando estão nas universidades, os jovens apresentam dificuldade em 

administrar essa prática, acarretando várias disfunções em suas vidas em longo prazo (SOARES; 

CAMPOS, 2008). 

Estudos revelam que, quando os acadêmicos dependem de seus pais, há uma 

preocupação menor em relação aos hábitos alimentares, devido aos cuidados destes. Em 

contrapartida, os acadêmicos que migram de suas cidades natais têm seus hábitos alimentares 

alterados por vários motivos, sendo os estudos e estágios os que mais dependem da 

disponibilidade de tempo destes. Em outros casos, há a situação financeira que agrava mais ainda 

o estado nutricional desses acadêmicos (MONTEIRO et al., 2009). 

Os acadêmicos de enfermagem possuem estilo de vida precário, o que acarreta, por 

muitas vezes, a falta de tempo para uma alimentação mais saudável, devido à conciliação entre 

estudos, trabalho, casa, relacionamento, entre outros. Em várias situações, o acadêmico acaba se 

distanciando de sua família e grupo de amigos para poderem proporcionar seus estudos, incluindo-

se em um mundo totalmente adverso ao seu. Os acadêmicos que não dispõem de tempo hábil para 

realizar suas refeições procuram alimentos que exijam pouco tempo de preparo ou que já estejam 

prontos para o consumo, visando à facilidade de acesso e disponibilidade de tempo, não dando a 

devida atenção ao teor nutricional dos alimentos ingeridos (SOARES; CAMPOS, 2008). 

Tendo como foco os universitários, sabe-se que a jornada de trabalho e estudo que 

muitos enfrentam no dia a dia, levam-nos a não terem uma dieta balanceada, como também os 

produtos oferecidos nas universidades, em sua maioria, não colaboram para essa dieta. O objetivo 

deste estudo é investigar os hábitos alimentares dos acadêmicos de enfermagem, assim, torna-se 

importante devido a dados que auxiliarão na reeducação alimentar desses acadêmicos, uma vez 

que serão coletados dados sobre seus hábitos alimentares. Servirá, também, como base para outros 

estudos, relacionados ao tema. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa, descritiva e 

transversal. A coleta de dados ocorreu com os acadêmicos de enfermagem de uma Instituição 

privada de ensino superior de Montes Claros - MG. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa sob parecer n° 746.673. 

Os perfis dos acadêmicos de enfermagem são de pessoas que trabalham durante o dia 

e estudam à noite. A maioria dos estudantes de enfermagem da instituição reside em cidades do 

Norte de Minas e em Montes Claros. 

As amostras foram os estudantes de enfermagem da instituição, matriculados 144 

acadêmicos. A pesquisa foi realizada por conveniência e os acadêmicos foram selecionados a 

partir dos critérios de inclusão: ser maior de 18 anos; estar presente no local da pesquisa, e aceitar 

participar da pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2014 e o instrumento 

utilizado foi um questionário estruturado validado e previamente testado em um período do curso 

de farmácia da instituição, na intenção de verificar se estava adequado à pesquisa. 

O consumo alimentar foi avaliado por meio de questionário validado, retirado da 

página da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição-CGAN do Ministério da Saúde que 

avalia como o hábito alimentar do entrevistado (CGAN, 2014). O questionário contempla as 

seguintes variáveis: consumo de frutas, carnes, massas, cereais, doces, verduras e legumes, 

consumo de refrigerantes e bebidas alcoólicas, ingestão hídrica e lanches. 

As pesquisadoras se dirigiram às salas de aula. O questionário foi aplicado em horário 

pré-estabelecido de acordo a coordenação de curso, sendo explicado o objetivo do estudo e 

critérios para participar da pesquisa. Após a aplicação do questionário, foi realizada sua análise 

pelas pesquisadoras. Os sujeitos deste estudo foram informados sobre o objetivo proposto e os 

que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os dados coletados foram tabulados, utilizando-se o banco de dados Statistical 

Package for Social Sciencies (SPSS) versão 17.0 e analisados por meio de estatística descritiva e 

análise bivariada. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 230 estudantes matriculados no curso de graduação de enfermagem da instituição 

estudada em 2014, 114 participaram do estudo, visto que 96 não estavam presentes na sala de aula 

nos períodos da coleta de dados; 20 se recusaram a participar do estudo e 01 foi excluído por não 

atender aos critérios de inclusão, resultando em uma amostra de 113 estudantes. 

Quanto à caracterização da amostra, nota-se que a idade média dos acadêmicos foi de 

25 anos, com idade mínima de 18 anos e máxima de 55 anos. A maior parte da amostra (80,5%) 

era do sexo feminino e 19,5 % do sexo masculino. O fato da maioria da amostra ser do sexo 

feminino não foi uma surpresa, já que esse curso tem maior as mulheres naturalmente, 

principalmente por ainda ser um curso estereotipado na visão dos homens que julgou ser um curso 

para mulheres. 

Na amostra estudada, foram encontrados os seguintes resultados: 62% consomem de  

1 a 4 colheres de legumes e verduras diariamente; apenas 10% dos entrevistados comem 4 ou 

mais frutas ao dia; 65% ingerem leguminosas 4 ou mais vezes por semana. Em estudo realizado,  

as frutas possuíam um maior índice de consumo, ao se comparar com as hortaliças, isso pode ser 

devido a sua facilidade no consumo, uma vez que muitas podem ser consumidas sem necessitar 

de um pré-preparo (MONTEIRO et al., 2009). 

Outro fator encontrado foi que 12% ingerem 11 ou mais colheres por dia de massas, 

arroz, farinha; 25% consomem mais de 2 pedaços de carne por dia e 63% retiram a gordura da 

carne e a pele de frango antes de consumir. Leite (2011) encontrou resultado parecido em seu 

estudo: em que mostrou nos seus resultados que sua pesquisa, mais de 95% retiram a gordura da 

carne e a pele do frango. 

Um fator importante encontrado foi que 23% dos entrevistados comem frituras e doces 

todos os dias, sendo um fato preocupante, já que o consumo frequente e em grande quantidade de 

alimentos desses grupos alimentares favorece diretamente o excesso de peso, o aumento dos 

triglicerídeos, originando doenças como hipertensão arterial, diabetes e doenças, cardiovasculares 

(ALVES, 2011). 
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A gordura utilizada pela maioria dos entrevistados é o óleo vegetal (83%); mais    de 

90% dos entrevistados não adicionam sal na comida; apenas 31% tomam 8 ou mais copos de água 

por dia; e 37% fazem uso de bebida alcoólica raramente. Estes fatores são importantes, pois 

mostram que ao não adicionar sal na comida, beber bastante água e quase não fazerem uso das 

bebidas alcoólicas, diminuem os fatores de risco para uma série de patologias, entre elas, pode-se 

citar a hipertensão arterial. 

Conforme apresentado no gráfico I, 42% dos acadêmicos trocam refeições por lanches 

algumas vezes. Esse fator pode ser devido ao fato de muitos trabalharem durante o dia o que faz 

com que o seu dia a dia seja corrido e acabem trocando refeições por lanches. Essa mudança pode 

ser também por causa do aumento de refeições extradomiciliares, e consequentemente o aumento 

das refeições em fast food que são ricas em gordura e açúcar, e que são consumidas no lugar de 

uma refeição balanceada (MARTINS, 2009). 

 

Gráfico I: Costuma trocar refeições por lanche. Fonte: Coleta de dados, 2014. 
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O gráfico II mostra que o maior empecilho para os acadêmicos manterem o hábito alimentar 

saudável é a falta de tempo, porque alguns vieram de outra cidade, moram sozinhos e não se 

adaptaram ainda ao ritmo da faculdade e ainda têm que associar as refeições aos horários de aula, 

estágios e trabalho. Prover a própria alimentação é uma experiência que demanda oportunidade, 

dedicação e disputa de tempo com as atividades estudantis e, muitas vezes, o estudante prioriza o 

sucesso acadêmico em detrimento de sua própria saúde (BORGES; FILHO, 2004; MARTINS, 

2009). 

 

 

 

Gráfico II: Fatores que dificultadores para a prática de hábito saudáveis. Fonte: Coleta de dados, 

2014. 

 

O gráfico III ilustra a comparação entre o 1º e 8º período em relação à troca de 

refeições por lanches feita pelos acadêmicos. Podemos observar que 55% dos acadêmicos do   8º 

períodos trocam, às vezes, as refeições por lanches, contra 40% dos acadêmicos do 1º período, ou 

seja, os estudantes do 1º período possuem um hábito alimentar mais saudáveis quando comparado 

ao outro período.  
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Em seu estudo, Pimentel, Mata & Souza (2012) observou que os mais novos, ao serem 

comparados aos mais velhos, consomem em maior quantidade e frequência os alimentos 

considerados saudáveis e em menor quantidade os considerados menos saudáveis, Martins (2009) 

concorda com essa afirmação, uma vez que, segundo seu estudo, os hábitos alimentares tendem a 

piorar durante o período universitário. 

 
 

Gráfico III: Comparação dos hábitos alimentares entre os estudantes do 1° e 8° período do curso 

de enfermagem. Fonte: Coleta de dados, 2014. 

 

A faculdade é um local que promove um choque entre os hábitos de vida dos 

acadêmicos que estão ingressando, pois eles se afastam de sua casa e seus antigos hábitos, tendo 

que se adaptarem às mudanças que a faculdade indiretamente impõe. Dessa maneira, novos 

hábitos são inseridos e refletem um novo estilo de vida. Os hábitos que esse acadêmico adquire 

podem permanecer ao longo de sua vida acadêmica e fora dela, podendo até mesmo afetar sua 

saúde, de acordo com os hábitos já adquiridos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, nota-se que há certo 

conhecimento e preocupação sobre os hábitos alimentares pelos acadêmicos, visto que se trata de 

futuros enfermeiros (as), orientadores e formadores de opiniões junto à população. A falta de 

tempo é o principal motivo que causa uma mudança no hábito alimentar, fazendo com que os 

acadêmicos troquem as refeições por lanches. A troca dessas refeições foi mais frequente nos 

acadêmicos que estão no final do curso. Isto pode ser devido à correria comum nesse período do 

curso, associada ao trabalho, estudo e estágios. É necessário que os acadêmicos organizem seu 

tempo para que possam realizar suas atividades e manter um hábito de vida saudável. 

Propõe-se, também, que seja revista, pelas políticas públicas, a questão de novas 

escolas em outras cidades, uma vez que a maioria dos acadêmicos é advinda de cidades 

circunvizinhas, fazendo com que estes tenham que se deslocar para as grandes cidades a fim   de 

se profissionalizarem. 
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COMPLEMENTARES EM SAÚDE 
 

ANTIMICROBIALS AND PHYTOTHERAPICS INTERACTIONS IN 
INTEGRATIVE AND COMPLEMENTARY HEALTH PRACTICES 

 
Neire Magda Caldeira1, Sandra Márcia Rodrigues1, 

Flávio Júnior Barbosa Figueiredo2, Marcus Vinícius Dias-Souza3 
 
RESUMO 
 
O uso de fitoterápicos para o tratamento de doenças é comum em diversos países. Em muitos casos, são 
associados a medicamentos alopáticos, com objetivo de complementar a terapia e acelerar o alcance dos 
resultados clínicos esperados. Os efeitos das interações entre medicamentos e fitoterápicos, porém, ainda são 
pouco previsíveis. Embora existam evidências que demonstrem mínima ou nenhuma toxicidade de determinados 
produtos naturais, o uso combinado de fitoterápicos e medicamentos pode causar efeitos tóxicos graves. Devido 
à crescente ineficiência dos antimicrobianos, resultante principalmente do uso inadequado, e às restrições legais 
impostas nos últimos anos à aquisição de medicamentos antimicrobianos, o emprego de fitoterápicos para este 
fim tem crescido vertiginosamente. Este estudo teve por objetivo avaliar evidências recentes de interações 
medicamentosas entre fitoterápicos e fármacos antimicrobianos, usados em diferentes contextos clínicos. Foram 
avaliados estudos experimentais in vitro realizados com diferentes produtos fitoterápicos contra diferentes micro-
organismos. Embora as investigações neste campo tenham aumentado, divergências ainda existentes apontam a 
necessidade de mais evidências para que o uso combinado de fitoterápicos e antimicrobianos seja feito de forma 
segura. 

 
Palavras-chave: Fitoterápicos. Produtos naturais. Sinergismo. Antagonismo. Antimicrobianos. 
 
ABSTRACT 
 
The use of phytotherapics in diseases treatment is widespread in several countries. In many cases, they are 
combined to allopathic medicines, in order to complement therapy and accelerate the achievement of the expected 
clinical outcomes. Interactions between medications and phytotherapics, however, are poorly predictable. 
Although there are evidences of minimal or absent toxicity of certain natural products, the combined use of 
phytotherapics and medicines can cause serious toxic effects. Due to the increasing inefficiency of antimicrobials, 
resulting mainly from their incorrect use, and legal restrictions imposed in recent years to the acquisition of 
antimicrobials, the use of phytotherapics for this purpose has increased. This study aimed to provide recent evidence-
based data of drug interactions of phytotherapics and antimicrobial drugs used in different clinical contexts. We 
evaluated in vitro experimental studies performed with different  phytotherapics  against  different  microorganisms. 
Despite the rise in investigations in this field, divergences still indicate the need for more evidence to implement the 
combined use of phytotherapics and antimicrobials with  enough safety. 
 

Key words: Phytotherapics. Natural products. Synergism. Antagonism. Antimicrobials. 
  

__________________ 

1 Farmacêutica, Especialista em Farmacologia Clínica, Instituto Educacional Santo Agostinho, MG, Brasil. 
2 Farmacêutico, Mestre em Ciências da Saúde. Professor do Programa de Pós-graduação em Farmacologia Clínica 
Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, MG, Brasil. 
3 Farmacêutico, Mestre em Ciências Biológicas (Imunopatologia). Doutorando em Microbiologia, Instituto 



117 
 

 
  

 
 
 
de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, MG, Brasil.  

 
 

INTRODUÇÃO 

 

A ocorrência de interações é comum e inerente ao tratamento de doenças com uso de 

medicamentos. O termo interação é atualmente utilizado para descrever eventos clínicos em que 

há interferência na ação de um fármaco pelo uso combinado de outro fármaco ou nutriente, 

causando os efeitos benéficos ou adversos. As interações medicamentosas podemser 

principalmente farmacocinéticas, quando alteram os parâmetros de absorção, distribuição, 

metabolismo e excreção, e farmacodinâmicas, relacionadas à interação com o receptor/alvo e ao 

mecanismo de ação, podendo ser agonistas ou antagonistas (SILVA et al., 2010; CEDRAZ; 

SANTOS JUNIOR, 2014). 

Em se tratando de efeitos negativos, as interações medicamentosas são consideradas 

de menor gravidade quando ocorrem efeitos clínicos restritos. Algumas manifestações podem 

incluir um aumento na frequência ou gravidade de efeitos colaterais e podem demandar mudanças 

na farmacoterapia. Na gravidade moderada, a interação pode resultar em agravamento do quadro 

clínico e requerer mudanças na farmacoterapia. Já nas interações medicamentosas de gravidade 

maior, intervenções clínicas, como lavagem com carvão ativado e alcalinização ou acidificação 

da urina, podem ser necessárias para prevenir    ou minimizar as reações adversas graves (YUNES; 

COELHO; ALMEIDA; 2011). 

As plantas medicinais são espécies vegetais que podem ser utilizadas como recurso 

terapêutico para prevenir, aliviar ou curar doenças. A utilização das plantas com finalidade 

medicinal está entre os primeiros recursos terapêuticos das civilizações na pré-história, e faz parte 

da história humana, constituindo o campo da medicina tradicional. No Brasil, a Política Nacional 

de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde regulamenta a implantação 

e incorporação do uso de fitoterápicos nas práticas de saúde.  
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Um fator importante a se considerar neste contexto é o uso combinado de 

medicamentos fitoterápicos, especialmente os antimicrobianos: teoricamente, determinadas 

combinações podem ampliar o espectro de ação dos fármacos, e conter mecanismos de 

desenvolvimento de resistência. A monoterapia antimicrobiana pode não produzir os efeitos 

desejados, e o uso combinado pode resultar em efeito sinérgico. Resultados de efeito antagônico, 

porém, também são possíveis (SILVA; BARBOSA; ALBUQUERQUE, 2010; CHANDRA; 

RAKHOLIYA, 2011). 

Embora existam evidências de que determinados produtos naturais ofereçam mínima  

ou nenhuma toxicidade, o uso combinado de fitoterápicos e medicamentos pode causar efeitos 

tóxicos graves e outras idiossincrasias relacionadas a características, como idade, sexo e quadro 

clínico. Devido à crescente ineficiência dos antimicrobianos, resultante principalmente do uso 

inadequado, e às restrições legais impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária nos 

últimos anos à aquisição de antimicrobianos, o emprego de fitoterápicos para este fim tem 

crescido (BALBINO; DIAS, 2010; DIAS- SOUZA et al., 2012; FONTENELE et al., 2013). 

Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica sobre as 

potenciais interações medicamentosas entre plantas medicinais e medicamentos antimicrobianos, 

e avaliar possíveis mecanismos envolvidos nas interações. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa consistiu em revisão de literatura, para a busca de informações sobre 

possíveis interações entre fitoterápicos e medicamentos antimicrobianos. Foram utilizados artigos 

científicos publicados entre 2010 a abril de 2015, localizados nas plataformas: Scientific 

Electronic Library Online (Scielo) e Publicações Médicas (PubMed), Foram utilizadas as 

palavras-chave: “interações medicamentosas/drug interactions”, “fármacos/drugs”, “plantas 

medicinais/midicinal plants” e “fitoterápicos/phytotherapics”. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram observados aumentos no número de estudos recentes quanto às interações entre 

fitoterápicos e medicamentos, sugerindo preocupação por parte da comunidade científica com o 

tema. As plantas medicinais têm assumido um papel importante como meio terapêutico alternativo 

para diversas populações, considerando as propriedades terapêuticas. Extratos de diversas plantas 

podem apresentar, além de suas propriedades antimicrobianas, a capacidade de interferir na 

atividade biológica dos fármacos sintéticos. Esta interação foi o estudo da interação do extrato de 

Baccharis dracunculifolia  (alecrim-do-campo) com 30 antimicrobianos de diferentes classes 

contra S. aureus e E. coli pelo método    de disco difusão revelou que ocorreu sinergismo com as 

quinolonas ciprofloxacina e norfloxacina, com os inibidores de síntese de parede celular 

ceftazidima e aztreonam, e com o inibidor de síntese de proteínas gentamicina, tanto para 

Staphylococcus aureus como para Escherichia coli. A fração apolar do extrato foi mais efetiva 

quanto ao número de eventos de sinergismo detectado. De modo geral, o número de eventos de 

sinergismo foi maior entre as linhagens de S. aureus em comparação com E. coli (CANTON; 

ONOFRE, 2010). 

Ahmed et al. (2010) investigaram o efeito inibitório de penicilina e tetraciclina na 

técnica de disco difusão contra S. aureus individualmente e em combinação com extrato etanólico 

das folhas e do caule de Salvadora persica. O maior efeito sinérgico foi observado quando o S. 

aureus foi exposto à combinação de tetraciclina com extrato do caule da planta, com o halo de 

inibição do antimicrobiano aumentando de 23 mm para 31,5 mm. Quando foi associado com 

extrato das folhas, a tetraciclina teve o halo aumentado de 18 para 21 mm. A associação do extrato 

do caule e da folha da planta com penicilina não produziu o mesmo efeito inibitório. 

Utilizando a metodologia de disco-difusão com diferentes fármacos e plantas, Silva 

(2010) observou que para S. aureus houve sinergismo entre o extrato de Matricaria chamomilla 

L com tetraciclina e rifampicina. Para E. coli, o extrato de Vernonia polyanthes (assa peixe) 

mostrou sinergismo com gentamicina e cefepime e o extrato de Eugenia uniflora L. (pitanga) para 

cefepime. O extrato de Matricaria chamomilla L (camomila) apresentou antagonismo com 

cefalotina, gentamicina, cefepime e cloranfenicol, e o extrato de Bacharis dracunculifolia D.C. 

(alecrim do campo) com cloranfenicol. 
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Toroglu et al. (2011) investigaram efeitos sinérgicos de diferentes especiarias e ervas (Rosmarinus 

officinalis, Coriandrum sativum, Micromeria fruticosa L., Cumium cyminum, Mentha piperita) 

com gentamicina, cefalotina, ceftriaxona e nistatina contra 13 espécies microbianas. O óleo 

essencial de Rosmarinus officinalis teve efeitos antimicrobianos sobre todas as bactérias testadas 

e fungos. Enquanto a zona de inibição era maior em P. pyocyaneus, foi menor em E. fecalis. Foi 

observado antagonismo em todas as bactérias testadas quando os fármacos foram associados ao 

óleo essencial de R. officinalis. O óleo essencial de C. sativum combinado à cefalotina teve efeito 

de antagonismo em todas as bactérias testadas. Aplicação   de C. sativum com antimicrobianos 

conduziu ao aumento da atividade antibacteriana da ceftriaxona contra S. aureus e M. smegmatis. 

A aplicação de C. sativum com gentamicina, Cefalotina e Ceftriaxona diminuiu a atividade 

antimicrobiana contra as outras bactérias. 

Oliveira et al. (2011) pesquisaram a atividade sinérgica de norfloxacina, tetraciclina e 

eritromicina associadas ao extrato etanólico de casca de Mangifera indica L. (manga) contra 

isolados de S. aureus. O extrato isoladamente não apresentou significativa atividade 

antibacteriana (CIM = 2048 μg/mL), mas com a interação com antimicrobianos houve redução de 

quatro vezes nos valores de CIM para tetraciclina e eritromicina (CIM =512 μg/mL). Dados 

semelhantes foram descritos por Chanda e Rakholiya (2011), evidenciando que a casca de manga 

poderia servir como uma fonte de potencial adjuvante de antimicrobianos. A despeito do seu alto 

conteúdo de compostos fenólicos, estudos in vitro da bioatividade do extrato da folha Mangifera 

indica L. ainda são escassos. 

No estudo de Chung et al. (2011), três triterpenoides pentacíclico, apresentaram 

atividade antimicrobiana contra as duas estirpes de S. aureus de referência, um que era sensível à 

meticilina e outra resistente. Os triterpenóides em combinação com a meticilina e vancomicina 

poderiam atuar em diferentes locais-alvo das bactérias, o que teoricamente poderia levar a um 

efeito aditivo ou sinérgico. 

O extrato de Aloe-vera tem efeito lento em bactérias, mas quando ele é combinado 

com roxitromicina, cefixima e levofloxacina, a combinação confere maior zona de inibição.  
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Efeitos sinérgicos foram observados com a interação de Dichrostachys glomerata com 

cloranfenicol, tetraciclina e norfloxacina em 75% das bactérias testadas (E. coli, E.   aerogenes, 

E. cloacae, K. pneumoniae e P. aeruginosa) com fenótipo MDR (multi-drogas resistentes). Com 

o extrato de Beilschmiedia cinnamonea, sinergismos foram observados em 62,5% das bactérias 

MDR quando associado à cloranfenicol, cefepime, norfloxacina e ciprofloxacina, e em 75% com 

eritromicina (FANKAM et al., 2011; PRAJAPATI et al., 2011). 

                 Hussin e El-Sayed (2011) demonstraram interação sinérgica na combinação dos 

extratos de Punica granatum, Thymus vulgaris e Commiphora molmol com tetraciclina contra 

tanto bactérias Gram-positivas (S. aureus, Bacillus megaterium) como bactérias Gram-negativas 

(E. coli, P. aeruginosa e K. pneumoniae). Todos os extratos tiveram significativa atividade 

antimicrobiana contra todas as linhagens testadas dentro concentrações variando de 0,1-50 

mg/disco. A CIM observada foi de 1 mg/ml. A combinação de Punica granatum, Thymus vulgaris 

ou Commiphora molmol com tetraciclina alcançou interação sinérgica contra as bactérias testadas, 

verificando a concentração inibitória fracionada e confirmada por ensaios de matar o tempo. 

Commiphora molmol, Punica granatum e Thymus vulgaris aumentaram significativamente o 

efeito pós-antimicrobiano (PAE) de tetraciclina a partir de 1 h para 3, 4 e 5 h, respectivamente. 

Os resultados sugeriram o uso dessas plantas para estender   a vida útil de antimicrobianos. 

Efeitos sinérgicos foram relatados por Elbashit et al. (2011), na interação dos extratos 

aquoso, metanólico, clorofórmico, hexânico e alcoólico de Cakile maritima, Mesembryanthemum 

crystallinum, Atriplex halimus, Withania  somnifera  e  Marrubium vulgare com vários 

antimicrobianos frente à E. coli e ao S. aureus MDR. Os efeitos sinérgicos mais evidentes foram 

verificados quando utilizados extratos etanólicos das plantas e a interação mais eficiente foi com 

tetraciclina e minociclina. 

Sousa et al. (2011), relataram a atividade antibacteriana e a interferência de Lantana 

camara L. e Lantana montevidensis na atividade de antimicrobianos da classe dos 

aminoglicosídeos. Os extratos das folhas e raízes das plantas foram avaliados com relação à 

atividade antibacteriana isoladamente e em associação com antimicrobianos aminoglicosídeos, 

pelo teste de microdiluição.  
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Os extratos apresentaram atividade inibitória para as bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas analisadas. A atividade mais efetiva foi demonstrada pelo extrato das folhas de L. 

montevidensis frente a P. aeruginosa (CIM  8 μg/mL) e E. coli (CIM 16 μg/mL). Efeitos 

sinérgicos foram verificados na interação dos extratos com os aminoglicosídeos, com redução da 

CIM. O efeito sinérgico mais representativo foi observado pelo extrato de raízes de L. 

montevidensis na associação com a amicacina frente a P. vulgaris, com redução da CIM de 625 

para 20 μg/mL. 

Sá et al. (2011) obtiveram os seguintes resultados em relação à atividade 

antimicrobiana de B. laciniosa, N. variegata e E. spactabile: frente a E. coli (CBM de 125 mg/mL, 

83,33 mg/mL e 125 mg/mL respectivamente), Salmonella spp. (CBM de 250 mg/mL, 145,8 

mg/mL e 166,7 mg/mL respectivamente), S. aureus (CBM de 145,8 mg/mL para as três plantas), 

Yersinia enterocolitica (CBM de 145,8 mg/mL, 83,33 mg/mL e 104,2 mg/mL respectivamente, 

Listeria spp. (CBM de 166,7 mg/mL, 166,7 mg/mL e 208,33 mg/mL respectivamente) e Vibrio 

spp. (CBM de 72,8 mg/mL, 31,25 mg/mL e 52,8 mg/mL respectivamente). 

                   A investigação da interação do extrato de Afezelia africana com vários 

antimicrobianos (tetraciclina, penicilina, eritromicina, amoxicilina, ciprofloxacina,  cloranfenicol,  

oxitetraciclina e ampicilina) contra bactérias Gram positivas (E. faecalis, S. aureus,  B.  pumilis, 

Micrococcus kristinae, M. luteus, B. subtilis e S. epidermidis) e Gram-negativas (K. pneumoniae 

e P. vulgaris) mostrou que, em geral, houve resposta sinérgica em cerca de 63,79% para todas as 

combinações frente a todos os organismos testados. Não foi detectado antagonismo entre os 176 

testes efetuados (AIYEGORO et al., 2011). 

O sinergismo entre o extrato de Melissa officinalis com cinco antimicrobianos: 

estreptomicina, cloranfenicol, tetraciclina, amoxicilina e rifampicina foi investigado pelo método 

de disco difusão frente a bactérias Gram-positivas (Bacillus subtilis e S. aureus) e Gram-negativas 

(Enterobacter aerogenes, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa e P. mirabilis). O melhor efeito 

sinérgico foi verificado na interação do extrato com o cloranfenicol, a tetraciclina e a amoxicilina 

para todas as bactérias testadas (STEFANOVIC; COMIC, 2012). 

Fernandes et al. (2012), observaram efeito sinérgico na interação do extrato de 

Psidium guineense com amoxicilina/ácido clavulânico, ampicilina, azitromicina, cefoxitina,  
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ciprofloxacina, gentamicina, penicilina e meropenem frente às cepas de S. aureus MRSA. A 

combinação do extrato com os agentes antimicrobianos resultou em uma redução de oito vezes 

da CIM dos antimicrobianos, sugerindo uma alta interação sinergística. 

O extrato acetato de etila de Mimosa caesalpiniifolia Benth demonstrou atividade 

antimicrobiana sobre S. aureus e P. aeruginosa. A interação do extrato com a polimixina 

provocou sinergismo contra P. aeruginosa, aumentando o halo de inibição do antimicrobiano no 

teste de sensibilidade por disco difusão. Não houve interferência do extrato na ação da 

vancomicina sobre S. aureus (CALLOU et al., 2012). 

Khan et al. (2013) relataram o efeito potencializador de piperina com a ciprofloxacina 

contra linhagens de S. aureus. Nesse estudo, o ácido tânico e quercetina mostraram sinergismo 

com a maior parte dos antimicrobianos testados. Ambos os fitoterápicos foram capazes de reduzir 

a CIM dos antimicrobianos entre quatro e oito vezes. 

Outros resultados demonstraram que o ácido tânico foi capaz de prolongar e potenciar 

a atividade bactericida de ácido fusídico, cefotaxima, minociclina e rifampicina. Efeito 

semelhante foi observado com quercetina, em combinação com o ácido fusídico, e minociclina 

rifampicina. Os efeitos sinérgicos podem ser observados em 4 horas após a inoculação, com 

efeitos máximos observada às 24 horas de incubação. Portanto, as moléculas fitoquímicas ácido 

tânico e quercetina em combinação com antimicrobianos foram capazes de fornecer resultados 

terapêuticos estáveis com maior eficácia em termos de taxa de morte ao longo de 24 horas 

(KYAW et al., 2012). 

No estudo realizado por Vidal et al. (2012), a atividade antimicrobiana do extrato 

etanólico de O. albidum (EEOA), isoladamente e em associação com aminoglicosídeos, foi 

determinada contra seis linhagens bacterianas por microdiluição. Os resultados mostraram 

inibição semelhante da atividade de EEOA contra E. coli e Klebsiella pneumoniae (MICs de 512 

mg/mL). O efeito sinérgico dos extratos e aminoglicosídeos também foram verificados.  Os efeitos 

mais pronunciados foram obtidos com EEOA + gentamicina contra E. coli e   EEOA+ kanamicina 

contra K. pneumoniae, com a redução de valores da CIM (128-32 μg/mL).  
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Os dados deste estudo são indicativos da atividade antibacteriana dos extratos briófitos 

de O. albidum e do seu potencial em modificar a resistência de aminoglicosídeos analisados. O 

EEOA mostrou fraca atividade antibacteriana contra outras cepas de bactérias (MICs> 512 mg / 

mL). 

Dias-Souza et al. (2013) demonstraram, em análise qualitativa do extrato 

hidroetanólico da casca do cajueiro (EHCC), a presença de taninos, flavonOides e saponinas. Os 

testes de sensibilidade de isolados clínicos de S. aureus e S. epidermidis aos antimicrobianos 

indicaram que a maior parte das linhagens foram sensíveis às drogas sintéticas utilizadas. Porém,  

foi detectado efeito de antagonismo da associação em todos os antimicrobianos na maioria das 

linhagens, e só foi visto sinergismo para neomicina (S. aureus), rifampicina (S. epidermidis e S. 

aureus) e vancomicina (S. epidermidis) 

No estudo de Kyaw (2013), verificou-se que a adição de concentrações sub-CIM de 

ácido tânico (fitoquímico) poderia inibir ou modular a atividade de bombas de efluxo, em estirpes 

de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA). Portanto, o ácido tânico pode ser 

utilizado como inibidor do potencial da bomba de efluxo contra estirpes de MRSA especialmente 

contra as estirpes resistentes adaptados à exposição sub-CIM do antimicrobiano. 

Barreto et al. (2014) avaliaram o extrato etanólico de Lippia Cunila (LOEE), além de 

frações obtidas com hexano (LOHEX), diclorometano (LODCM) e acetato de etila e Fracções 

(LOEA), testados isolados e em combinação com antimicrobianos contra cepas Staphylococcus 

aureus MRSA. A atividade antimicrobiana dos produtos naturais a partir de L. origanoides, 

bem como os compostos LOHEX (carvacrol e timol) e LODCM (naringenina) foi testada pelo 

método de microdiluição contra as estirpes de S. aureus (ATCC 25923 e SA10). Os produtos 

naturais não mostraram atividade antimicrobiana contra as linhagens em concentrações 

clinicamente significativas. No entanto, um efeito modulador da atividade antimicrobiana de 

neomicina e amicacina foram verificados, quando LOEE, LOHEX e LODCM foram adicionados 

ao meio de crescimento em concentrações subinibitórias. LOEE e as frações apolares, LOHEX e 

LODCM, foram capazes de potenciar a atividade de neomicina e amicacina contra um MRSA in 

vitro. 
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Mais recentemente, Santos et al. (2015,) demonstraram predominância de efeito 

antagônico da associação de diferentes antimicrobianos a flavonoides (resveratrol e rutina) e 

carotenoides (β-caroteno e licopeno) contra isolados clínicos de S. aureus e E. coli, através da 

adaptação da metodologia de Dias-Souza et al (2013).  Foi detectado efeito sinérgico das 

interações em poucas linhagens, entretanto, a maioria dos eventos não apresentou diferença 

significativa do ponto de vista estatístico em relação ao controle. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda há divergências sobre os efeitos do uso combinado de fitoterápicos e 

antimicrobianos. Embora os resultados indiquem que muitas interações sinérgicas são possíveis, 

percebe-se que estes variam das plantas utilizadas e podem ser influenciados pela susceptibilidade 

dos microrganismos, condição altamente influenciável pelas interações com   o hospedeiro ou o 

ambiente, como sugerido pela observação de efeitos antagônicos de determinadas associações 

entre diferentes linhagens da mesma espécie. A maior limitação dos estudos descritos para o 

emprego clínico das associações é o fato de que os ensaios foram realizados em sistemas 

controlados in vitro, que não são representativos da resposta real do organismo, posto que eventos 

como o metabolismo e a ação do sistema imune devem ser considerados. Portanto, são necessários 

estudos em animais e em seres humanos para confirmação da segurança e eficácia das associações. 

A compreensão do mecanismo de sinergismo é fundamental para o uso com sucesso das 

associações no tratamento de infecções, mas ainda faltam estudos neste sentido. O campo das 

interações fármacos-fitoterápicos é vasto, e este trabalho abre portas para que as investigações 

sejam feitas em modelos in vitro e   in vivo. 
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MULHERES COM CÂNCER DE MAMA: UMA ANÁLISE DO PERFIL DOS 
FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A SOBREVIDA DAS PACIENTES 

ATENDIDAS EM UM HOSPITAL GERAL DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DA 
BAHIA 

 
WOMEN WITH BREAST CANCER: A PROFILE ANALYSIS OF FACTORS 

CONTRIBUTING TO THE SURVIVAL OF PATIENTS SERVED IN A 
GENERAL HOSPITAL IN A COUNTY OF THE INTERIOR OF BAHIA. 

Rômulo Prates Silva1; Ogluimar Pereira Ivo2                                     

RESUMO 

A neoplasia maligna de mama é uma patologia que mais assusta as mulheres, devido às consequências do 
tratamento e o risco de morte. O presente estudo teve como objetivo geral conhecer os fatores que contribuem 
para a sobrevida de pacientes com câncer de mama em tratamento em um Hospital Geral de um município do 
interior da Bahia. Trata-se de um estudo exploratório, de natureza quantitativa, realizado entre o período de 25 
de agosto a 22 de setembro de 2014. A amostra constituiu-se de 48 pacientes. Verificou-se que 63,0% das 
pacientes eram provenientes de cidades vizinhas, 56,2% tinham idades entre 40 e 59 anos no momento do 
diagnóstico, 83,3% possuíam filhos, 70,0% apresentaram estágios tumorais entre III e IV, aproximadamente 
47,9% encontravam estáveis e apenas 31,3% realizavam exames preventivos. Com relação ao tratamento, 66,7% 
iniciaram o tratamento precocemente e 79,2% foram regulares à terapêutica. A modalidade terapêutica com maior 
frequência isolada foi a quimioterapia (95,8%) e a combinada foi cirurgia, quimioterapia, radioterapia e 
hormonioterapia, 25,0%. Concluiu-se que os fatores que contribuem para a sobrevida de pacientes com câncer 
de mama foram: número de filhos; estágios tumorais I e II; exames realizados em tempo hábil durante o 
tratamento; regularidade na terapêutica estabelecida e os receptores de estrógeno (ER) e de progesterona (PR) 
positivos. 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de mama. Análise de sobrevida. Tratamento precoce. 
 

     KEYWORDS: Breast cancer. Survival analysis. Early treatment. 
 
ABSTRACT 
Malignant neoplasm of breast is a condition that most frightens women, due to the consequences of the 
treatment and the risk of death. This study aimed to know the factors that contribute to the survival of patients 
with breast cancer undergoing treatment at the General Hospital in a county of the interior of Bahia. This is 
an exploratory study, quantitative, accomplished between August 2 of 48 patients. It was found that 63.0% 
of patients were from neighboring towns, 56.2% were aged between 40 and 59 years at diagnosis, time 83.3% 
had children, 70.0% had tumor stages between III and IV approximately 47.9% were stable and only 31.3% 
performed preventive examinations. Regarding treatment, 66.7% started treatment prematurely and 79.2% were 
regular to therapy. The therapeutic modality most frequently isolated was chemotherapy 95.8% and the combined 
was surgery, chemotherapy, radiotherapy and hormonotherapy 25.0%. It was concluded that the factors that 
contribute to the survival of patients with breast cancer were: number of children; tumor stages I and II; tests 
performed in a timely manner during treatment; regularity in the established therapy and estrogen receptor (ER) 
and progesterone (PR) positive. 
 

1 Graduado em Enfermagem pela Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR. Vitória da Conquista - BA, Brasil.  
2  Graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Mestre em Étic a e Gestão. Docente dos 
Curso de Enfermagem e Farmácia da Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR. Vitória da Conquista - BA, Brasil. 
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INTRODUÇÃO 
 

O câncer é uma doença que engloba mais de 100 tipos diferentes de denominações, os 

quais possuem características semelhantes, bem como o desenvolvimento acelerado de células 

emaranhadas com potencial agressivo. Dentre os tipos de câncer, o carcinoma de mama é o que 

mais acomete as mulheres em todo o mundo (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2014). 

Mediante dados estatísticos publicados pelo INCA (2014), a estimativa de casos de câncer 

no Estado brasileiro para os próximos dois anos é de aproximadamente 5’76 mil episódios, o que 

revela, por conseguinte, um fator de enorme preocupação de saúde pública. Em relação às 

mulheres, a pesquisa aponta, ainda, que o câncer de mama será o mais prevalente, sendo 

esperados 57 mil novos casos. 

Em consonância com esses números, apesar dos programas e políticas adotados pelo 

Ministério da Saúde e pelo - INCA contra o câncer, é comum observar mulheres comparecerem 

em instituições de saúde tanto com a doença em fase inicial quanto em fase avançada (SILVA, 

et al., 2013). 

O câncer, assim como outras doenças, quando diagnosticado e tratado em fase inicial 

aumenta as possibilidades de um melhor prognóstico, bem como a redução do risco de morte, de 

forma significativa (SCHNEIDER; D’ORSI, 2009). 

Os países em desenvolvimento demonstram, nas últimas 04 décadas, que a sobrevida 

conservou em cinco anos os valores entre 50% e 60%. Em comparação com os países 

desenvolvidos, esse mesmo período e tempo de sobrevida, o número de sobreviventes vem 

aumentando gradativamente (INCA, 2014). 

Segundo Rosa e Radunz (2012, p. 981), “A sobrevida refere-se à ocorrência de um 

determinado evento, partindo de um tempo inicial até um tempo final, a partir do diagnóstico do  

câncer de mama até o óbito”. Desse modo, o prognóstico é um fator de extrema relevância, ao 

considerar a sobrevida das pacientes que se encontram no estágio inicial da doença. 

Consoante a esse aspecto, outros fatores que contribuem de forma significativa para a 

sobrevida da paciente é a anamnese completa da sua patologia. Dessa forma, pode-se conhecer o 

tipo de câncer, grau histológico, tamanho do tumor, fator hereditário, faixa etária, e as condições 

clínicas as quais estão submetidas (RODRIGUES; FERREIRA, 2010). 
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Nessa perspectiva, o presente estudo teve por objetivo conhecer os fatores que contribuem 

para a sobrevida de pacientes com câncer de mama em tratamento a partir da análise dos 

prontuários e fichas de um Hospital Geral do Estado, em um município do interior da Bahia. 

Dessa forma, conhecer os fatores que contribuem para a sobrevida de pacientes com 

câncer de mama pode auxiliar nas tomadas de decisões pelas autoridades, no planejamento da 

terapêutica, bem como na contínua realização de pesquisas relacionadas ao tema. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo exploratório, de natureza quantitativa, desenvolvido no Hospital 

Geral, localizado em uma cidade do interior da Bahia, com atendimento contínuo de 24 horas/dia 

para a realização de procedimentos de média e alta complexidade, atendendo à demanda 

espontânea e referenciada. 

Os dados da pesquisa foram coletados no setor de Registro Hospitalar da referida 

instituição supracitada, entre o período 25 de agosto a 22 de setembro de 2014. Como fonte de 

pesquisa, foram utilizados prontuários e fichas de registro de tumor das pacientes com neoplasias 

atendidas na instituição, os quais fornecem informações relevantes sobre: características sócios 

demográficas, características do tumor, resultados de exames, histórico do tratamento, prescrição 

médica, dentre outros aspectos.  

A população estudada foi constituída por 135 mulheres com câncer de mama que 

correspondem à totalidade de pacientes admitidas no referido hospital, durante o período de 1º 

de janeiro a 31 de dezembro de 2012. No entanto, foram excluídas 17 pacientes que 

compareceram ao hospital apenas na primeira consulta e 70 pacientes que chegaram ao hospital 

com algum tipo de tratamento oncológico realizado em outra instituição. Nesse caso, a amostra 

constituiu-se de 48 pacientes, tendo como critérios de inclusão as pacientes que chegaram ao 

hospital virgens de terapêutica e que iniciaram o tratamento na referida instituição. 

Para a coleta dos dados, foi utilizado um formulário pré-elaborado, baseado em trabalhos 

científicos e composto por 12 itens. Os dados coletados foram transferidos para planilha do 

aplicativo Microsoft Excel 2010 XP. Nesse processo, foram codificados, tabulados e 

apresentados na forma de tabelas e quadros, com suas respectivas distribuições percentuais. 
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A pesquisa foi realizada após aprovação fornecida pela direção geral da instituição 

hospitalar pesquisada e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Independente do 

Nordeste – FAINOR, atendendo aos parâmetros da Resolução 466/12, referentes aos aspectos 

éticos da pesquisa envolvendo seres humanos e sendo aprovada com parecer de nº 759.484. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise dos 48 prontuários e fichas analisadas de pacientes com câncer de 

mama, foi evidenciado que apenas 37,0% residiam no município onde foi feito o estudo e 63,0% 

eram provenientes de cidades vizinhas. Ainda comprovaram que cerca de 66,7% iniciaram o 

tratamento oncológico com menos de sessenta dias após o diagnóstico. 

Referente ao estado de doença atual das participantes deste estudo, aproximadamente 

47,9% encontravam-se estáveis, 33,3% com doença avançada e 18,8% evoluíram para óbito. 

Entre as pacientes que se encontravam estáveis, 35,4% estavam fazendo o uso da terapêutica 

hormonal em caráter preventivo, indicada até os cinco anos subsequentes e que tinham os 

receptores hormonais positivos. 

No que diz respeito ao tratamento, aproximadamente 54,2% das pacientes foram 

submetidas à cirurgia, 72,9% à radioterapia, 95,8% à quimioterapia e 58,3% a hormonioterapia. 

A Tabela 1 apresenta a distribuição das pacientes pesquisadas quanto à faixa etária, e 

realização de exames preventivos. Das pacientes que dispuseram de informações sobre a variável 

para a realização de exames preventivos, 45,8% não realizavam exames preventivos. Com relação 

à idade no momento que receberam o diagnóstico de câncer, 56,2% tinham idades entre 40 e 59 

anos. Devido à coleta de dados realizada em prontuários e fichas, partes dos desfechos ficaram 

subnotificados em virtude da falta de informação. 
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                       Tabela 1: Distribuição das pacientes com câncer de mama, segundo faixa etária, nível de 
                      escolaridade e realização de exames preventivos do Hospital Geral de um município do  
                      interior da Bahia, 2014. 

Variáveis n % 
 
Faixa etária 
 
40 a 59 anos 27 56,2 

Acima de 60 anos 21 43,8 
 
Nível de escolaridade 
 
Sem informação 48 100,0 
 
Realização de exames preventivos 
 
Não 22 45,8 

Sem informação 11 22,9 

Sim 15 31,3 

TOTAL 48 100,0 
                         Fonte: Elaboração do autor 

 
 

O Quadro 1 mostra a associação entre número de filhos, estágio tumoral, histórico do 

tratamento e o estado atual das pacientes com câncer de mama. Quanto aos filhos, as mulheres 

que não os tinham, 75,0% encontravam-se com a doença avançada e 25,0% foram a óbito. Já as 

mulheres que tinham filhos, quase 60,0% encontravam-se estáveis. 

A respeito do estágio tumoral, mais de 70,0% das pacientes apresentaram estágios 

tumorais entre III e IV. Sendo que 33,3% estavam com a doença avançada, 18,8% foram a óbito 

e apenas 25,0% encontravam-se estáveis. Em contrapartida, 100% das mulheres que 

apresentaram estágios I e II estavam estáveis. 

Sobre os exames solicitados durante o tratamento, entre as pacientes que não os realizaram 

em tempo hábil, 75,0% apresentavam-se com a doença avançada e 25,0% evoluíram para o óbito. 

Por outro lado, as pacientes que os realizaram em tempo hábil, mais de 80,0% estavam estáveis. 

No que se refere à regularidade na terapêutica estabelecida, observou-se que, entre as  
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pacientes que não foram regulares à terapêutica, 50,0% encontravam-se com a doença avançada 
e 50,0% evoluíram para óbito. Em compensação, as pacientes que foram regulares à terapêutica, 
mais de 60,0% encontravam-se estáveis. 
 
 
 
 
 

Quadro 1: Associação entre número de filhos, estágio tumoral, histórico do tratamento e o estado      
atual das pacientes com câncer de mama do Hospital Geral de um município do interior da Bahia, 
2014.  
 
 
 

Variáveis 

Estado atual das pacientes 
(n= 48) 

 
 

Estável 

 
 

Doença avançada Óbito 

 
 

TOTAL 
 
Número de filhos n (%) n (%) n (%) 

 
n (%) 

De 1 a 3 filhos 14 (46,7) 9 (30,0) 7 (23,3) 

 
30 

(100,0) 

Mais de 3 filhos 9 (90,0) 1 (10,0) - 

 
10 

(100,0) 

Não tem filhos - 6 (75,0) 2 (25,0) 
 

8 (100,0) 
 
Estágio tumoral quando 
detectou a doença n (%) n (%) n (%) 

 
 

n (%) 

I 3 (100,0) - - 
 

3 (100,0) 

II 8 (100,0) - - 
 

8 (100,0) 

III 12 (66,7) 4 (22,2) 2 (11,1) 

 
18 

(100,0) 

IV - 12 (63,2) 7 (36,8) 

 
19 

(100,0) 
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Mulheres que realizaram os 
exames solicitados em tempo 
hábil durante o tratamento n (%) n (%) n (%) 

 
 
 
 

n (%) 

Não - 15 (75,0) 5 (25,0) 

 
20 

(100,0) 

Sim 23 (82,1) 1 (3,6) 4 (14,3) 

 
28 

(100,0) 
 
 
 
Quadro 1: (continuação) 
 
 

 

 

 

Variáveis 

Estado atual das pacientes 
(n= 48) 

 
 

Estável 

 
 

Doença avançada Óbito 

 
 

TOTAL 
 
Mulheres que foram 
regulares na terapêutica 
estabelecida n (%) n (%) n (%) 

 
 
 

n (%) 

Não - 5 (50,0) 5 (50,0) 

 
10 

(100,0) 

Sim 23 (60,5) 11 (28,9) 4 (10,6) 

 
38 

(100,0) 
                         Fonte: Elaboração do autor 

 

            DISCUSSÃO 

 

A partir da tabulação e análise dos dados, observou-se que a maioria das pacientes 

iniciaram o tratamento oncológico com menos de 60 dias após o diagnóstico. Dados divergentes 

foram encontrados em pacientes atendidas no Instituto de Câncer de Londrina, em que o tempo 

entre o diagnóstico e o início do tratamento do câncer diferente daquelas que não possuíam filhos, 

que apresentaram doença avançada ou evoluíram para óbito. 

Em uma investigação, identificou-se que cerca de 60% dos casos de câncer de mama em 

mulheres são diagnosticados nos estágios III e IV, destacando-se a redução da qualidade de vida  
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e diminuição da sobrevida (ZAPPONI; MELO, 2010). Outros estudos pontuaram que, quanto 

mais indiferenciado o tumor, pior será o prognóstico, pois a maior sobrevida foi encontrada nas 

pacientes em estádios I e II (BATSCHAUER, 2009; GUERRA et al., 2009; SCHNEIDER; 

D’ORSI, 2009). No presente estudo, as pacientes que exibiram, no momento do diagnóstico, 

estágio entre III e IV, a maior parte delas estava com prognóstico ruim, enquanto as que 

apresentaram estágios I e II estavam estáveis, assim, esses dados estavam em consonância com 

os estudos citados. No que tange aos exames solicitados durante o tratamento, observou-se que, 

a maioria das pacientes que os realizaram em tempo hábil, encontravam-se estáveis. Não foram 

encontrados estudos que evidenciassem alguma relevância com o fato. Entretanto, em outra 

pesquisa, foi relatado que uma das formas de estabelecer o prognóstico, assim como o próprio 

diagnóstico e a terapêutica, é a avaliação de proteínas plasmáticas, de receptores hormonais, da 

secreção de enzimas proteolíticas, dentre outros (BATSCHAUER, 2009 apud STAFIN et al., 

2012). Neste sentido, os exames solicitados para as pacientes com câncer permitem mensurar o 

prognóstico, prevenir possíveis complicações, assim como, identificar a seleção da terapêutica a 

ser desenvolvida. 

Segundo Rodrigues e Ferreira (2010), as taxas de mortalidade do câncer de mama no 

Brasil ainda são altas, devido ao diagnóstico tardio e à terapêutica inadequada. Esse fato foi 

confirmado no presente estudo, em que a maioria das pacientes que exibiram, no momento do 

diagnóstico estágio III e IV, e as que não foram regulares à terapêutica, encontravam-se com a 

doença avançada ou evoluíram para óbito. 

Outras pesquisas, como esta, também mostraram carência de registros pelos profissionais, 

realidade que precisa ser modificada como forma de contribuição para o crescimento e 

desenvolvimento das pesquisas no Brasil (GOZZO et al., 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo possibilitou fazer um levantamento dos fatores que contribuem para a 

sobrevida de pacientes acometidas pelo câncer de mama. Foram identificados como fatores: 

número de filhos, estágios tumorais I e II, exames realizados em tempo hábil durante o  
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tratamento, bem como regularidade na terapêutica estabelecida e os receptores de estrógeno (ER) 

e de progesterona (PR) positivos. Além disso, observou-se que a maioria das pacientes iniciou o 

tratamento em tempo favorável, pois quanto mais precoce o tratamento, melhores possibilidades 

de prognóstico, assim como contribui para a redução do risco de morte de forma expressiva. 

É importante destacar que existe um grande número de estágio tardio e ausência de 

realização de exames preventivos nessa amostra, fato que continua sendo um problema nos 

serviços de saúde e consequentemente aumenta a taxa de mortalidade. 

Outro ponto observado foi a ocorrência de sub-registros nos prontuários pelos 

profissionais da enfermagem e médicos.  

Vale ressaltar a importância dos registros detalhados no momento da anamnese, tanto 

aqueles que devem ser feitos pelo médico, quanto pela equipe de enfermagem. Os registros 

devem conter todas as informações do cliente, com o intuito de colaborar com as intervenções 

futuras. 

Com a apresentação desses dados, a maior intenção é que eles sejam divulgados e 

contribuam com o desenvolvimento de ações efetivas, assim como colaborarem com a formação 

dos futuros profissionais da área da saúde, sobretudo qualificação da assistência oferecida durante 

o tratamento a pacientes diagnosticadas com câncer de mama. 
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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. A pesquisa tem por objetivo caracterizar os pacientes hipertensos 
e/ou diabéticos em tratamento vinculados ao Programa Hiperdia. Trata-se de um estudo descritivo, 
retrospectivo, com abordagem quantitativa desenvolvido nos prontuários de pacientes hipertensos e/ou 
diabéticos da unidade básica de saúde 04, do município de Uruguaiana/RS. Obteveram-se 246 prontuários, 
destes, 127 corresponderam a pacientes hipertensos e 119 a pacientes hipertensos e diabéticos. Os 
principais resultados do estudo mostraram a prevalência do sexo masculino, na faixa etária entre 41 a 50 
anos, que utilizam mais de um medicamento. Constatou-se a carência de informações nos prontuários 
desses pacientes, levando a um atendimento pouco efetivo. Sugere-se o delineamento de estratégias 
preventivas para essa população, considerando que muitas das condições identificadas representam riscos 
para a saúde e morbimortalidade. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Assistência à Saúde. Hipertensão Arterial. Diabetes 
Mellitus. Doenças Crônicas. 
 
ABSTRACT 
 
Hypertension is considered the most frequent cardiovascular disease, and is the main risk factor for stroke 
and acute myocardial infarction. Have diabetes mellitus, another major chronic illness, has significantly 
increased the rates of mortality at the national. The research aims to characterize the hypertensive and/ r 
diabetic patients receiving treatment linked to Program HIPERDIA (in Brazil). This study is descriptive, 
retrospective with a quantitative approach developed in the medical records of patients with hypertension 
and/or diabetes the basic health unit 04, the city of Uruguaiana/RS. We obtained 246 records, of these, 127 
corresponded to the 119 hypertensive patients and hypertensive and diabetic patients. There was a 
predominance of male patients, using more than one drug and the age range that prevailed was between  
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41-50 years. It found a lack of information in the medical records of these patients, leading to 
ineffective assistance. It is suggested the design of preventive strategies for this population, 
considering that many of the identified conditions pose risks to health and mortality. 
 
KEYWORDS: Nursing. Health Care. Hypertension. Diabetes Mellitus. Chronic Diseases. 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

As mudanças demográficas e de vulnerabilidades em relação à expectativa de vida no 

Brasil propõem uma reorganização dos serviços de saúde para que consigam atender às 

necessidades do predomínio de doenças crônico-degenerativas que exigem assistência de longa 

duração, com ênfase no controle dos fatores de risco. Dentre as doenças crônicas, as 

cardiovasculares são as que mais afetam a população, sendo a mais prevalente a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (MARIN; SANTANA; MORACVICK, 2012). 

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, sendo a principal causa de morbimortalidade e o seu aparecimento tem sido cada vez 

mais cedo, incluindo crianças e adolescentes nesta estimativa (MOREIRA; GOMES; SANTOS, 

2013). 

O diabetes mellitus, outra importante enfermidade crônica, vem aumentando 

significativamente os índices de morbimortalidade em nível nacional, sendo de extrema 

importância conhecer essa correlação entre as patologias, pois é necessário que o tratamento esteja 

correto, uma vez que as duas doenças têm efeitos sistêmicos, e uma contribui para o aparecimento 

da outra. O diabetes 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 sanguíneos. 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). 
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A hipertensão e o diabetes 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 houver 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). 

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 portadores de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e/ou 

diabetes mellitus (DM), em todas as Unidades Básicas do Sistema Único de Saúde (SUS); e 

também possui   o propósito de gerar informações para os trabalhadores e gestores de saúde, para 

aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos a todos os usuários cadastrados 

(CONTIERO et  al., 2009, MALFATTI; ASSUNÇÃO, 2011). 

O HIPERDIA refere-se ao cadastro e acompanhamento de portadores de hipertensão 

arterial e sistêmica e/ou diabetes mellitus em usuários de unidades ambulatoriais de saúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS), dando a possibilidade de gerar informações para adquirir, 

dispensar e distribuir medicamentos para os pacientes cadastrados (MALFATTI; ASSUNÇÃO, 

2011). O sistema envia as informações dos usuários para o Cartão Nacional de Saúde, podendo 

identificá-lo de forma única no SUS. Os benefícios se dão pela orientação para os gestores na 

criação de novas estratégias, permitem conhecer a epidemiologia do Diabetes Mellitus e 

Hipertensão arterial na população cadastrada (DATASUS; 2011). 

Ademais, é preciso avaliar a qualidade das informações em saúde, nos Sistemas   de 

Informação em Saúde (SIS), instrumentos importantes para o diagnóstico, pois caracterizam 

populações em risco e possibilitam planejar estratégias terapêuticas de acordo com as 

necessidades de cada grupo populacional (ZILLMER; SCHWARTZ; MUNIZ; LIMA, 2010). 

O grande desafio de um sistema de informações em saúde começa por reconhecer a 

importância da informação coletada, e que seja possível acessar os dados com facilidade, na 

medida da necessidade de integrar dados com diversas fontes, garantir a comparabilidade dos 

dados, ao longo do tempo e garantir a qualidade e a completude das informações (LIMA et al., 

2011). 

                 



142 
 

 
 

 

 

          O levantamento de dados referentes a essas doenças é de fundamental importância 

porque torna possível identificar as falhas existentes nos cadastros dos pacientes e permite que 

sejam elaboradas outras estratégias para tornar o atendimento e a orientação ao pacientes 

adequados (LIMA et al., 2011). 

Frente ao exposto, este estudo tem por objetivo caracterizar os pacientes hipertensos 

e/ou diabéticos em tratamento vinculados ao HIPERDIA na unidade básica de saúde 04. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

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

corresponde ao recorte do Projeto de pesquisa intitulado “Acompanhamento de pacientes 

Hipertensos e Diabéticos usuários da atenção básica de Uruguaiana-RS”, com aprovação no 

comitê de ética e pesquisa da Universidade Federal do Pampa, com número de registro 457.092. 

O estudo foi desenvolvido com os prontuários de pacientes vinculados à Unidade 

Básica de Saúde (UBS) 04, no espaço temporal de 2005 a 2014. A escolha desta UBS deve-se ao 

fato de ser uma referência no atendimento de pacientes em tratamento para a hipertensão e 

diabetes. 

A pesquisa foi composta por duas etapas: na primeira etapa foi utilizado um formulário 

previamente testado para caracterizar o perfil clínico dos pacientes usuários do HIPERDIA, com 

busca e levantamento de dados no arquivo da unidade. Na segunda etapa, foi realizada uma busca 

ativa dos prontuários, em que se verificaram os seguintes tópicos: gênero, idade, tipo de doença 

acometida, (hipertensão, diabetes tipo I, e II, e associação das doenças), fármaco utilizado, 

posologia, o ano de cadastramento e último acompanhamento na UBS. 

Foram excluídos os prontuários que não continham informações completas. Para a 

inclusão dos dados, foi utilizado o software Microsoft Excel 2007, posteriormente realizou-se a 

análise dos dados. 

 

 

 

 



143 
 

 
 

 
 

 

RESULTADOS 

 

 

De 248 prontuários, dois foram excluídos mediante os critérios de exclusão, restando 

246 prontuários para a análise, dos quais 127 corresponderam a pacientes hipertensos e 119, a 

pacientes hipertensos e diabéticos. 

A seguir, a Tabela 1 apresenta o número de pacientes cadastrados no espaço temporal 

que compreendeu os anos de 2005 a 2014. 

 

Tabela 1: Cadastro dos pacientes diabéticos e hipertensos realizado na UBS 04, em 

Uruguaiana/RS. 

 
 
 

Ano do cadastro Número de cadastros realizados 

2005 1 

2007 30 

2008 5 

2009 22 

2010 35 

2011 43 

2012 31 

2013 57 

2014 22 

Total 246 
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   Dos prontuários analisados, 27 (10,97%) não descreveram o fármaco utilizado, e 14 

(5,69%) não indicaram a posologia do medicamento. 

A análise dos prontuários possibilitou ainda a caracterização do gênero dos 

pacientes do HIPERDIA, como pode ser visto no Gráfico I a seguir: 

 

Gráfico 1: Porcentagem de homens e mulheres com hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes mellitus na UBS 04, em Uruguaina/RS. 

 
Quanto à faixa etária dos sujeitos, 5 (2,03%) têm entre 20 a 30 anos; 13 (5,28%), 

de 31 a 40 anos; 27 (10,97%), de 41 a 50 anos; 71 (28,86%), de 51 a 60 anos; 78 (31,71%), 61 

a 70 anos; 40 (16,26%), 71 a 80 anos e 12 (4,88%) acima de 80 anos. 

 

O Gráfico 2 expressa a porcentagem de pacientes que realizaram o cadastro 

HIPERDIA por faixa etária. 
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Gráfico 2: Faixa etária de pacientes que realizaram o cadastro HIPERDIA na UBS 04, 

Uruguaiana/RS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dentre os medicamentos mais utilizados pelos pacientes para o controle do Diabetes 

Mellitus, destacam-se: Metformina 500mg, utilizada por 56 (47,01%) pacientes pesquisados; 

Glibenclamida , em 28  (23,53%),além da insulina NPH 100 U, em 8 (6,72%). Além disso, 19 

(15,97%) dos pacientes utilizam Sinvastatina, medicamento para o controle de colesterol, 

associado a outros medicamentos; e a Furosemida em 8 (6,72%) pacientes. 

Quanto aos fármacos anti-hipertensivos, salienta-se o uso do Captopril em 72 

(29,26%); Hidroclorotiazida em 45 (18,29%); Atenolol em 50 (17,88%); Enalapril 43 (17,48%);  
 
 

Losartana Pótassica 43 em em 23 (9,35%); Propanolol em 19 (7,72%); Metoprolol em 5 (2,03%); 

Nifedipimo em 8 (3,25%) e Verapamil em 3 (1,22%). 

No estudo houve a associação de medicamentos, como o Captopril e a 

Hidroclotiazida; Captopril e Atenolol; Metformina associada à Nifedipina e à Sinvastatina . 

Ao analisar a consistência e a coerência das informações contidas nos prontuários, 

constatou-se a falta de anotações concisas.  
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Essas evidências denotam que as anotações estão incompletas, o que dificulta a 

caracterização desses sujeitos. Outro aspecto relevante é que a objetividade das anotações da 

equipe multidisciplinar em relação ao paciente pode não ser suficiente para sustentar o quadro de 

saúde de cada usuário, prejudicando práticas de prevenção e promoção da saúde e contribuindo 

para a morbimortalidade. 

 

DISCUSSÃO 
 
 

Constatou-se que o diabetes e a hipertensão foram mais frequentes na faixa etária dos 

51 a 70 anos de idade. Esse aumento está relacionado à presença de doenças crônicas, 

principalmente cardiovasculares, somado a idade, que hoje em dia é a realidade de uma sociedade 

em que as pessoas estão vivendo cada vez mais (MARIN; SANTANA; MORACVICK, 2012, 

SILVA et al., 2006). 

Além disso, em diabéticos, a hipertensão é duas vezes mais frequente que na 

população em geral, pela maior incidência que essas pessoas têm a doença coronariana, doença 

arterial periférica e doença vascular cerebral. Sendo que é a sexta causa mais comum de 

internações hospitalares, e que devido às complicações, eleva ainda mais os custos do tratamento 

(FRAGA et al., 2012, BRASIL, 2006, SILVA et al., 2006). 

                   Em relação ao gênero, ressalta-se a elevada prevalência de doenças metabólicas em 

mulheres. Já as doenças cardiovasculares acometem mais os homens, 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, pois, as mulheres são consideradas mais frágeis e vulneráveis que 

os homens (GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007). 

A hipertensão arterial representa 60% da morbimortalidade do Brasil, elevando o custo 

médico-social principalmente pelas complicações que se desencadeiam. Para que o paciente aceite 

o tratamento é preciso que ele entenda a necessidade de aderir de forma terapêutica e que, a partir 

disso, mude o seu estilo de vida (CONTIERO et al., 2009). 
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O diabetes também se apresenta como um problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo, e vem aumentando cada vez mais, transformando-se numa epidemia, sendo esta doença 

inter-relacionada a outras doenças que comprometem a saúde do indivíduo, causando elevados  

   custos para o controle de suas complicações (SILVA et al., 2006). 

O controle da glicemia e da pressão arterial é muito eficaz no domínio do diabetes e 

da hipertensão, sendo ainda muito importante o uso adequado do tratamento medicamentoso e 

mudanças no estilo de vida. Ademais, fazem-se necessárias estratégias que facilitem e estimulem 

o paciente a aderir e dar continuidade ao tratamento adequado (SILVA et al., 2006). 

No que tange à caracterização dos sujeitos e as informações contidas nos prontuários, 

ressalta-se que o impresso utilizado pelo sistema SIS-HIPERDIA não incorpora fatores de risco 

importantes para as doenças cardiovasculares, como o alcoolismo e as dislipidemias, deixando-os 

de fora da avaliação inicial, o que compromete o cadastro. Certamente, a ampliação de tais dados 

cadastrais traria melhor conhecimento da situação inicial desses hipertensos e/ou diabéticos, e 

apontariam para outras complicações (MOREIRA, GOMES, SANTOS, 2010). 

O diagnóstico precoce da doença e o estabelecimento do vínculo entre os usuários e 

as UBS são elementos imprescindíveis para amenizar e controlar os agravos à saúde decorrentes 

da falta ou ausência de tratamentos adequados. Assim, o acompanhamento, o controle da 

hipertensão e do diabetes representam estratégias para o controle das doenças associadas, bem 

como o aparecimento de complicações clínicas, doenças cardiovasculares, internações 

hospitalares e até mesmo mortalidade (MALFATTI; ASSUNÇÃO, 2011). 
 

 
CONCLUSÃO 
 
 

O diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica caracterizam-se como o 

principal fator de risco para o desencadeamento de outras morbidades, levando muitas vezes a 

mortalidade da população. Frente a isso, é imprescindível que sejam desenvolvidas na atenção 

básica de saúde, ações de prevenção e conscientização da população, antes mesmo das doenças 

serem diagnosticadas. 
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Constata-se que a maior procura de atendimento e tratamento é feita pelos homens, 

por serem os mais afetados pelas doenças cardiovasculares. A procura pelo atendimento no 

serviço de saúde aumenta com a proximidade da terceira idade, o que denota preocupação em 

relação aos adultos que não procuram a UBS para a prevenção das doenças, como hipertensão e 

diabetes. Nesse sentido, muitas vezes, quando o paciente idoso chega até a UBS, já possui as duas 

patologias associadas, sendo necessário uso de medicamentos contínuos e mudanças drásticas no 

estilo de vida. 

O uso de medicamentos pelos pacientes usuários do HIPERDIA demonstra que esses 

pacientes já estão dependentes de medicamentos, em muitos casos, medicações associadas para 

hipertensão e diabetes. Assim, faz-se necessário atuar no controle da pressão arterial, índices 

glicêmicos e na mudança do estilo de vida.  

Os índices de usuários cadastrados aumentaram com o passar dos anos, tal fato pode 

estar atrelado a referência que esse serviço de saúde representa para a população. Contudo, essa 

procura também refletiu na qualidade, coerência e consistência das informações dos prontuários. 

As anotações cruzadas ou excessivamente objetivas prejudicam na caracterização desses sujeitos 

e, em possíveis ações de prevenção e promoção da saúde. 

Sugere-se que a UBS, junto com a equipe multidisciplinar, adote um sistema de 

preenchimento dos prontuários completo, que possibilite ao profissional da saúde conhecer os 

pacientes usuários do HIPERDIA, e, a partir disso, elaborar estratégias para a educação em saúde 

e conscientização para a adesão ao tratamento. O preenchimento adequado do prontuário levará a 

um melhor atendimento e acompanhamento da condição de saúde do paciente, contribuindo, 

ainda, para o controle, dispensação e distribuição de medicamentos, além da atualização dos dados 

referentes aos usuários da UBS. 
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PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA: UMA REVISÃO 
DE LITERATURA  

 
 

PNEUMONIA ASSOCIATED WITH MECHANICAL VENTILATION (VAP): A 

LITERATURE REVIEW 

 

Talita Mayane Nunes Alencar
1
, Venância da Silva Dantas1, Ingrid Gimenes Cassimiro de 

Freitas2 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo identificar, nos bancos de dados científicos sobre o conhecimento dos 
profissionais de saúde em relação às medidas de prevenção e controle da PAVM, descrevendo as 
tecnologias e avanços utilizados na assistência ao paciente. Trata-se de um estudo revisão de literatura. 
O desenvolvimento de PAVM é primariamente devido à aspiração de secreções da orofaringe, do 
condensado formado no circuito do respirador ou do conteúdo gástrico colonizado por bactérias 
patogênicas. Fatores de risco podem ser reduzidos, através de medidas que tenham como foco a equipe 
que assiste o cliente em uso de (VM). O conhecimento dos profissionais de saúde em relação à prevenção 
e medidas de controle da PAVM é fundamental para uma assistência de qualidade. Ainda é necessário 
que novos estudos sejam realizados para que se possam obter melhores resultados quanto à adesão das 
práticas preventivas dessa patologia. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Pneumonia. Ventilação Mecânica. Prevenção. UTI. 

 
 
 

ABSTRACT 

This study aimed to identify the scientific databases on the knowledge of health professionals regarding 
the prevention and control of VAP, describing what technologies  and  advances have been used in the 
care of that patient. This is a descriptive study with qualitative  analysis, which has the literature as data 
collection instrument. The development of VAP is primarily due to aspiration of oropharyngeal 
secretions, of the condensate formed in the ventilator circuit or of gastric contents colonized by 
pathogenic bacteria. Risk factors can be reduced by measures that focus on the team that assists the 
customer in using VM. The knowledge of health professionals regarding prevention and VAP control 
measures is critical to quality care. Is still needed further studies are carried out so that they can get better 
results on the accession of preventive practices of this pathology. 

 
KEYWORDS: Pneumonia. Mechanical Ventilation. Prevention. UTI. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A pneumonia é uma resposta inflamatória decorrente da penetração e multiplicação 

descontrolada de microrganismos no trato respiratório inferior. É a infecção nosocomial mais 

comum em pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI). Com taxas que variam 

de 9 a 40% das infecções adquiridas nessa unidade, está associada a um aumento no período de 

hospitalização e índices de morbimortalidade que repercutem de maneira significativa nos custos 

hospitalares (BERALDO et al., 2008). 

O paciente crítico encontra-se entubado ou traqueostomizado por necessitar, na maioria 

dos casos, de ventilação mecânica invasiva, expondo-o ao risco de adquirir pneumonia associada 

à ventilação mecânica (PAVM), sobretudo pela diminuição das defesas naturais das vias aéreas 

superiores (BRASIL, 2009). 

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é definida como aquela que se 

desenvolve 48 h a partir do início da ventilação mecânica, sendo considerada até 48 h após a 

extubação Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2013). 

O desenvolvimento de PAVM é primariamente devido à aspiração de secreções da 

orofaringe, do condensado formado no circuito do respirador ou do conteúdo gástrico colonizado 

por bactérias patogênicas. Em pacientes em ventilação mecânica e umidificação com água 

aquecida, pode haver acúmulo de água condensada no circuito do ventilador e essa água 

acumulada e contaminada pelo contato com o circuito do ventilador pode, por meio da 

manipulação descuidada, penetrar na traqueia do paciente. Cabe também ressaltar que, em 

pacientes idosos, com doenças neurológicas ou musculares, há alteração do padrão normal de 

deglutição, o que predispõe à aspiração (ANVISA, 2013). 

A suspeita clínica de PAVM se baseia no aparecimento de infiltrado pulmonar novo ou 

progressivo à radiografia do tórax, associado à presença de sinais e alterações laboratoriais, tais 

como: febre (>38 °C), leucocitose (>10.000/mm3) ou leucopenia (<4.000/mm3), e secreção 

traqueal purulenta (POMBO et al., 2010). 
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Os fatores de risco para o desenvolvimento de PAVM podem ser divididos em 

modificáveis e não modificáveis. Dentre os não modificáveis estão a idade, escore de gravidade 

quando da entrada do paciente na UTI e presença de comorbidades. Os fatores modificáveis estão 

relacionados à microbiota da própria UTI, justificando a importância de conhecer os agentes mais 

frequentes em cada local específico. A identificação da microbiota local aperfeiçoa a prescrição 

de antimicrobianos, que deverá ser realizada logo que houver suspeita de PAVM (SILVA et al., 

2011). 

De acordo com Beraldo e Andrade et al. (2008), o agente bacteriano encontrado dependerá 

do tempo de internação, do uso de antimicrobianos, da susceptibilidade do hospedeiro e da 

microbiótica da UTI. Bacilos gram-negativos (Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., 

Acinetobacter spp.) e Staphylococcus aureus são frequentemente isolados. 

 
Foi criado pelo Institute for Healthcare Improvement (2008) o Bundle de Ventilação em 

que são instituídas medidas para a prevenção da PAV baseadas em evidências científicas, incluem 

ações da equipe que assiste o indivíduo sob VM e referem-se ao posicionamento no  leito com 

elevação da cabeceira entre 30-45°; avaliar diariamente  a  sedação  e  diminuir  sempre que 

possível; profilaxia de úlcera péptica; profilaxia de trombose venosa profunda; à higiene oral com 

Clorexidina 0,12% e das mãos; pressão do cuff entre 20-30 cm H2O; cuidados com aspiração de 

secreções, ao manejo da prótese e dos circuitos ventilatórios. A aplicação de medidas profiláticas 

do bundle de ventilação mecânica, quando aderidas sistematicamente pela equipe 

multiprofissional, promove redução da taxa de PAV dentro da UTI. 

A identificação dos fatores de risco para PAVM é de fundamental importância para 

interferir na cadeia epidemiológica, na tomada de decisão do controle e prevenção da doença. 

Vários estudos têm demonstrado que a aspiração das secreções subglóticas (ASS) por meio de 

dispositivo com lúmen dorsal de sucção acima do cuff do tubo orotraqueal retarda e reduz a 

incidência de PAV (POMBO et al., 2010). 

Gutierrez (2011) traz como tecnologia em saúde, medicamentos, equipamentos e pro- 

cedimentos técnicos (técnicas cirúrgicas, protocolos clínicos) e sistemas organizacionais por meio 

dos quais se presta assistência à saúde do paciente. Essas tecnologias são criadas de maneira 

intensiva, acumulativa e não substitutiva.  
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Já Lopes et al. e outros colaboradores (2009) definem tecnologia como conhecimentos e 

habilidades em saúde, sendo associada ao uso e aplicação dos recursos e objetos, devendo ser 

entendida como a criação de um fenômeno, seja ele físico, protocolos ou ainda recursos 

subjetivos. 

Convergindo com a tecnologia em saúde, em 2012 foi publicada a Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) número 26, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de 

Unidades de Terapia Intensiva com relação aos recursos humanos, em que determina no seu 

Artigo 14 a quantidade de no mínimo, 1 (um) Enfermeiro Assistencial para cada 10 (dez) leitos 

ou fração em cada turno e, no mínimo, 1 (um) Técnico de Enfermagem para cada 2 (dois) leitos 

em cada turno. Com isso, percebe-se que há uma sobrecarga de trabalho para o profissional, o 

que, por sua vez, dificulta no cuidado individualizado e específico (BRASIL, 2012). 

As instituições de saúde têm adotado diferentes estratégias nos últimos anos com vistas à 

avaliação dos serviços, tendo como finalidade obter grau de certificação segundo a qualidade dos 

serviços que oferecem. As atividades disponíveis para assegurar a realização de tal processo 

podem ser divididas em internas e externas, com destaque para Comissões de Avaliação Interna 

da Qualidade, Auditoria de Enfermagem, Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares, Ética 

em Pesquisa, Gerenciamento de Riscos, Prevenção Interna de Acidentes e os Serviços de 

Educação Continuada, Atendimento ao Cliente e Acreditação Hospitalar (SILVA et al., 2011). 

O conhecimento dos profissionais de saúde em relação à prevenção e medidas de controle 

da PAVM é fundamental para uma assistência de qualidade, visto que essa patologia apresenta 

alta mortalidade, envolvendo custos na área hospitalar e complicações ao estado de saúde do 

paciente com consequências graves de impacto social e econômico. Dessa forma, objetivou-se 

identificar nos bancos de dados científicos, o conhecimento dos profissionais de saúde em relação 

às medidas de prevenção e controle da PAVM, descrevendo quais tecnologias e avanços têm sido 

utilizados na assistência a esse paciente. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Trata-se de uma revisão de literatura , que tem a pesquisa bibliográfica como instrumento de 

levantamento de dados e que buscou obter informações sobre as tecnologias e avanços nos 

estudos da assistência ao paciente com PAVM, a partir de trabalhos publicados constituídos 

de artigos, manuais, livros, revistas e materiais disponibilizados nas bases de dados 

científicos como: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino – 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Google Acadêmico, portarias, manuais de circulação nacional e resoluções que atendessem 

à temática estudada. A busca dos descritores se deu através da consulta à base de dados dos 

Descritores em Ciências da Saúde (Decs) e foram selecionados os seguintes descritores: 

Pneumonia; Ventilação Mecânica; Prevenção; UTI. A busca ocorreu entre os meses de março 

de 2015 a maio de 2015. 

Foram utilizados, como critérios de inclusão, artigos pertinentes ao tema com textos 

completos, que abordavam pacientes com idade superior a 18 anos e com ano de publicação 

entre 2008 e 2015. Portanto, os critérios de exclusão foram artigos que não abordavam a 

pneumonia associada à ventilação mecânica e estudos com publicação inferior ao ano de 

2008. 

Após essa fase, realizou-se a leitura do material, com o objetivo de obter o panorama 

geral de informações. Em seguida, fez-se uma leitura exploratória desde a introdução até à 

conclusão, objetivando verificar a viabilidade do artigo. Ao final dessa etapa foram 

selecionados 26 artigos e, posteriormente, procedeu-se à leitura analítica, resultando num 

total de 9 artigos escolhidos que compõem esta revisão de literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A amostra desta revisão foi constituída por oito artigos científicos, selecionados pelos critérios de 

inclusão previamente estabelecidos. Destes, 6 foram encontrados na Scielo e 2 foram encontrados 

na LILACS.  
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O Quadro I representa as especificações de cada um dos artigos. 

 

Procedência Título do artigo Autores Periódico (vol, n°, pág, ano) Objetivo  

Scielo Pneumonia 
associada á 
ventilação 
mecânica: 
epidemiologia e 
impacto na 
evolução clínica de 
pacientes em uma 
Unidade de Terapia 
Intensiva 
 

RODRIGUES, 
A.; et.al. 

Jornal Brasileiro de 
Pneumologia, v.35, n.11, 
p.1084-1091, 2009 

Avaliar o impacto 
dessa doença na 
evolução clínica dos 
pacientes. 

Scielo Fatores associados 
a pneumonia 
nosocomial em 
indivíduos 
hospitalizados. 

OLIVEIRA, á; 
et.al. 

Revista Assoc. Med. Bras., v.57, 
n.6, p.630-636,2011. 

Identificar os fatores 
associados á 
pneumonia 
nososocomial em 
hospital público de 
Feira de Santana, 
Bahia. 
 

Scielo Conhecimento dos 
profissionais de 
saúde na Unidade 
de Terapia 
Intensiva sobre 
prevenção de 
pneumonia 
associada á 
ventilação 
mecânica. 
 

POMBO, 
ALMEIDA; 
RODRIGUES, 

Revista Ciência e Saúde 
Coletiva, v.15, n.1, p. 1061-
1072,2010. 

Objetivou avaliar o 
conhecimento dos 
profissionais de 
saúde sobre a 
prevenção de PAVM 
em duas UTI de 
hospitais públicoc de 
fortaleza (CE). 

Scielo Avaliação das 
medidas prevenção 
controle pneumonia 
associada 
ventilação 
mecânica. 

SILVA; 
Roncolato; et. 
Al. 

Revista Latino Americana de 
Enfermagem, v.19, n.6, nov-dez, 
2011. 

Objetivou avaliar a 
qualidade da 
assistência á saúde 
prestada em uma 
unidade de terapia 
intensiva, quanto ao 
uso das medidas de 
prevenção e controle 
de pneumonia em 
pacientes de alto 
risco, submetidos á 
ventilação mecânica. 
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LILACS Tecnologia e avanço 
nos estudos da 
assistência ao paciente 
com pneumonia 
associada á ventilação 
mecânica 

VASCO, 
SILVA, 
PINHEIRO, 

Ciências biológicas e da Saúde, 
v.2, n.3, p.81-96, mar,2015.  

Estudo bibliográfico 
sobre tecnologias e 
avanços nos estudos 
da assistência ao 
paciente com PAV. 

LILACS  Práticas em 
enfermagem em que 
podem minimizar a 
ocorrência de 
pneumonia associada á 
ventilação mecânica 
invasiva em Unidade 
de Terapia Intensiva 

FERREIRA, 
et.al. 

Periódico científico do núcleo 
de Biociências, v.3, n.5, 
ago.,2013. 

Descrever os 
principais cuidados 
de enfermagem que 
podem contribuir 
para minimização da 
PAVMI nas UTIs, a 
partir de uma revisão 
de literatura. 

Scielo Eficácia de estratégias 
educativas para ações 
preventivas da 
pneumonia associada a 
ventilação mecânica. 

GONÇALVES, 
et.al. 

Escola Anna Nery, v.16, n.4, 
p.802-808, out-dez,2012. 
 
 
Acta Enfermagem, v.25, n.esp.1, 
p.101-107,2012. 

Determinar a eficácia 
de estratégia 
educativa para 
melhorar o 
desempenho da 
equipe de 
enfermagem para 
realização de 
procedimentos 
preventivos da 
pneumonia associada 
a ventilação 
mecânica. Identificar 
as ações da equipe de 
enfermagem 
relacionadas na 
profilaxia da 
pneumonia associada 
a ventilação 
mecânica (Pav) 
 

Scielo Pneumonia 
comunitária e 
pneumonia hospitalar 
em adultos. 

SCHWARTZM
ANN, v., et.al. 

Revista de Medicina, v.43 n.3, 
p.238-248, Ribeirão Preto, 2010. 

Evidenciar os tipos 
de pneumonia com 
enfoque na 
prevenção. 
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FATORES DE RISCO 
 
 

Segundo Pombo et al. (2010), conhecer os fatores de risco para a PAVM é importante, 

pois interfere na cadeia epidemiológica, na tomada de decisão do controle e prevenção da doença. 

Alguns fatores de risco da PAVM são: idade avançada (acima de setenta anos); coma; choque; 

gravidade da doença; antecedência de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); tempo 

prolongado de ventilação mecânica maior que sete dias; aspirado do condensado contaminado dos 

circuitos do ventilador; desnutrição; contaminação exógena; antibioticoterapia como profilaxia; 

colonização microbiana; cirurgias prolongadas; aspiração de secreções contaminadas; 

colonização e aspiração gástrica. Em concordância, Gonçalves et al. (2012) ainda colocam que 

condições relacionadas à assistência à saúde também são fatores de risco para a PAVM, como 

internação em unidade de terapia intensiva, situações que causam a aspiração para o trato 

respiratório ou refluxo no trato gastrointestinal (cabeceira elevada a menos de 30°c, imobilidade) 

e mãos dos profissionais de saúde contaminadas. 

Em seu estudo, Rodrigues et al. (2009) perceberam que três variáveis estão associadas 

com uma maior chance de PAVM por microrganismos multirresistentes, sendo eles: duração da 

ventilação mecânica; uso prévio de antibiótico e uso prévio de antibiótico de largo espectro. 

De acordo com Vasco et al. (2015), é de conhecimento geral que os pacientes que 

estão internados e em uso de ventilação mecânica possuem um maior risco de adquirir pneumonia, 

devido a: imunossupressão; risco das vias aéreas serem inoculadas com grande quantidade de 

material contaminado; presença de microrganismos mais agressivos e resistentes aos 

antimicrobianos, no ambiente, paciente e materiais utilizados. Ainda em concordância com os 

outros autores ele coloca que, dos fatores de risco que podem acarretar essa patologia, destacam-

se: a presença de doenças de base; uso de drogas imunossupressoras e o uso de próteses traqueais. 

Para Gonçalves et al. (2012), estes fatores de risco podem ser reduzidos, através 

de medidas que tenham como foco a equipe que assiste. O cliente em uso de VM. Algumas 

medidas que podem ser realizadas são: higienização das mãos; manutenção da cabeceira da 

cama elevada a mais de 30°c; higiene oral dos clientes; limpeza das vias aéreas; implantação 

de protocolos para uso racional de antimicrobianos, interrupção diária da sedação, desmame 

ventilatório e uso da técnica asséptica ao manejar o cliente. 
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PREVENÇÃO 
 
 

Segundo Vasco et al. (2015), a forma de prevenção da pneumonia é a 

implementação das precauções padrão ou de contato; educação da equipe de saúde sobre a 

importância das precauções; uso de protocolos para a prescrição de antimicrobianos; redução 

do tempo máximo de intubação, além da monitorização realizada pela comissão de infecção 

hospitalar. Ainda segundo os autores a prevenção dessa patologia tem como objetivo reduzir 

a transmissão de patógenos ao cliente com ventilação mecânica, diminuindo assim a 

colonização de reservatórios por patógenos; prevenir a inoculação para dentro dos alvéolos 

pulmonares e auxiliar nas defesas do cliente. 

Segundo Silva et al. (2011), os clientes que têm depressão do nível de consciência 

e com reflexo de vômito prejudicado com frequência, levam à congregação de secreção 

contaminada na parte posterior da orofaringe, sendo que manter a cabeceira elevada 30-45º 

representa benefício na redução do risco de refluxo e aspiração de conteúdo gástrico, além 

da higienização frequente das mãos, cuidados ao administrar dieta enteral e técnica adequada 

de intubação e aspiração traqueal. 

Gonçalves et al. (2012) adicionam que, devido ao fato das ações preventivas serem 

complexas, tem sido preconizado o uso de pacotes de cuidado chamado bundles, ao invés de 

realizar medidas de prevenção de maneira isolada, juntamente com programas educativos 

para que possa ter efetiva implementação de atividades preventivas da PAVM. Os usos destas 

medidas têm contribuído para a redução das taxas de mortalidade, infecção e tempo de 

internação. Portanto o bundles foi proposto para prevenir a PAVM, e inclui ações da equipe 

que assiste o indivíduo, posicionamento de leito, higiene oral e das mãos, limpeza de vias 

aéreas e manejo das próteses e circuitos ventilatórios. 

 Para Ferreira et al. (2013), entre os profissionais da equipe multidisciplinar, o 

enfermeiro possui papel de destaque na prevenção dessa patologia, por liderar uma equipe que 

permanece 24 horas por dia, prestando assistência direta ao paciente. Portanto, ele tem a função 

de atuar frente à prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, devendo promover, estimular e 

criar condições de aperfeiçoamento técnico-científico à sua equipe. 
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DIAGNÓSTICO 
 
 

O diagnóstico de PAVM é impreciso, pois é realizado tendo como base critérios 

clínicos, radiológicos e laboratoriais inespecíficos, que são comuns em outros diagnósticos  

 (VASCO et al., 2015). Em concordância, Pombo et al. (2010) apresentam ainda um exemplo dos 

critérios supracitados, associado a presença de infiltrados novos e persistentes, temperatura > 

38,3°c, leucocitose ou leucopenia e secreção traqueobrônquica purulenta ou um destes. 

Segundo Oliveira et al. (2011) o diagnóstico, quando está baseado nas culturas 

realizadas, traz a vantagem de ter maior acurácia, no entanto, também aumenta a possibilidade de 

resultados falsos-negativos. Essa ocorrência pode levar ao retardo do início da antibioticoterapia 

e, como consequência, o aumento da mortalidade. Em contrapartida, a ocorrência de falsos-

positivos pode acarretar em uso desnecessário de antibióticos, o que pode levar ao surgimento de 

resistência bacteriana. Portanto, além da cultura os diagnósticos devem ser baseados no estado 

clínico do cliente. Portanto, a suspensão de antibiótico em clientes com culturas negativas pode 

ser benéfico, quando os critérios clínicos  estão  duvidosos e os resultados positivos ajudam no 

uso apropriado do  antibiótico. 

 
TRATAMENTO 
 
 

De acordo com Schwartzmann et al. (2010), o tratamento para PAVM é complexo e 

requer conhecimento de todas as possibilidades terapêuticas disponíveis, devendo levar em 

consideração o contexto epidemiológico e ambiente no qual o cliente está inserido. 

Para que possa prescrever a terapia empírica, é necessário considerar a 

epidemiologia local, ou seja, os agentes etiológicos mais frequentemente isolados na unidade 

e a presença ou risco de bactérias gram-negativas multirresistentes. O tempo do tratamento é 

preconizado entre 7 a 10 dias dependendo da evolução clínica e laboratorial do cliente. No 

entanto, a presença de bactérias gram-negativas torna a duração do tratamento mais longo, 

em torno de 10 a 15 dias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Devido à importância e à complexidade dessa patologia, é necessário que sejam 

realizadas intervenções que consigam causar impacto para prevenir a PAVM, levando a 

redução da infecção. A melhor maneira de conseguir esse feito é a adoção de medidas de 

prevenção, a qual pode ser realizada através de educação continuada, uso correto dos 

equipamentos de proteção individual, lavagem das mãos e acompanhamento do Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar, e frequente avaliação da adoção dessas medidas. 

Ainda é necessário que novos estudos sejam realizados para que possam obter 

melhores resultados quanto à adesão das práticas preventivas dessa doença. 
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RESUMO 
 
O profissional enfermeiro busca em sua formação acadêmica o saber teórico e prático, que é de suma 
importância para nortear a prática profissional. Esse conhecimento é adquirido nos campos de estágio. 
O objetivo deste estudo é compreender a influência do estágio extracurricular durante a graduação, na 
formação dos profissionais enfermeiros, na percepção dos estagiários estudantes de enfermagem. Trata-
se de uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa. A coleta dos dados foi feita por meio de 
entrevista, com utilização de um roteiro semiestruturado, contendo perguntas norteadoras simples, 
abertas e objetivas. Foram entrevistados 5 acadêmicos de enfermagem, todos cursando o 5° ou o 7° 
período de Enfermagem. O estágio foi considerado de grande importância para a formação dos 
entrevistados. As relações estabelecidas no estágio com colegas e clientes ajudam na construção de uma 
experiência única e enriquecedora. É unânime a opinião de que o estágio extracurricular proporciona 
mais experiências profissionais que aquelas ocorridas na carga horária curricular. Os resultados 
encontrados poderão subsidiar reflexão e decisão de buscar ampliar as possibilidades de estágio 
extracurricular vinculado às instituições de ensino, bem como estimular os acadêmicos a buscarem 
estágios extracurriculares externamente, visto que pôde-se compreender a relevância deste para o 
enriquecimento, o aprimoramento acadêmico, com vistas ao pleno exercício profissional futuro. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Estágio. Acadêmicos. Enfermagem. Profissional. 

 
ABSTRACT 
 
The professional nurse searched his academic knowledge theoretical and practical, which is of 
paramount importance to guide the practice. This knowledge will be acquired in the internship fields. 
The aim of this study is to understand the influence of the extracurricular stage   during graduation, 
training of nursing professionals in the perception of trainees nursing students. This is an exploratory 
qualitative, submitted to and approved by the ethics committee. Data collection was done through 
interviews, using a semi-structured, consisting simple guiding questions, open and objective. They 
interviewed five nursing students, all were attending the 5th or 7th period of nursing. The stage was 
considered of great importance to the training of interviewed. The relations established on stage with 
colleagues and customers helps in building a unique and enriching experience. It is the unanimous 
opinion of the extracurricular stage provides more professional experience than those encountered in the 
curricular hours. The results may support reflection and decision to pursue expanding extracurricular 
internship opportunities related educational institutions and encourage academics to seek outside 
internships, as it was possible to understand the relevance of this for enrichment, academic improvement, 
with a view the actual professional Works future. 

 
KEYWORDS: Stage. Academics. Nursing. Professional. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O profissional enfermeiro busca, em sua formação acadêmica, o saber teórico e prático, 

que é de suma importância para nortear a prática profissional. Esse conhecimento será adquirido 

nos campos de estágio (SALOMÉ; ESPÓSITO, 2008). 

Para Silva et al. (2011), o estágio deve ser utilizado como fonte de aprendizagem, 

voltada à realidade, pois, a partir da experiência de trabalho, a mudança da vida acadêmica para 

profissional torna-se menos complexa. 

Na graduação do curso de Enfermagem, o estágio é a forma obrigatória através da qual 

os alunos têm a oportunidade de vivenciar a realidade de como será sua profissão. Os estágios 

compreendem, no mínimo, 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso (SILVA; SILVA; 

RAVALIA, 2009). 

Existem dois tipos de estágios, o obrigatório e o não-obrigatório. De acordo com o que 

dispõe a legislação sob n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, o obrigatório é o que está 

contemplado nas grades curriculares das instituições, necessário para adquirir o diploma; o não-

obrigatório, são atividades facultativas que servirão para os alunos obterem práticas e habilidades 

e que convêm para a carga horária extracurricular, acrescentada à obrigatória (BUENO; 

FASSARELLA, 2011). 

No curso de graduação em Enfermagem, o estágio obrigatório, também conhecido por 

curricular, pode ocorrer na rede básica de saúde ou em hospitais, mediante convênios firmados 

entre as instituições; e o não obrigatório, que é opcional, também conhecido como extracurricular, 

é possível por meio de convênios que são firmados entre as faculdades e os locais de estágio, que 

podem ser centros de saúde, hospitais ou clínicas (LARIN et al., 2005). 

De acordo com Oliveira e Minayo (2008), o estágio não obrigatório tem seu início 

caracterizado por um processo seletivo, o qual varia de acordo com cada instituição. Sendo assim, 

para participar dessa experiência inestimável como acadêmico, faz-se necessário um investimento 

desde o início da faculdade, no tocante ao desempenho nas disciplinas, visto a concorrência cada 

vez mais acirrada. 

Para Silva et al (2011), a função educativa do enfermeiro está presente no seu dia a 

dia, quer seja   acompanhando   alunos   em   campo   de   estágio, seja   ele   obrigatório   ou   não, 

ou ainda nas atividades educativas inerentes ao seu trabalho. Dessa forma, a prática pedagógica 

deve ser compromisso pessoal e profissional, com o objetivo de melhorar a qualidade da  prática  
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profissional, sendo esta percebida pelos diversos fatores sociais envolvidos, inclusive  os pacientes. 

É mais uma das habilidades aprimoradas nos estágios. 

Diante do exposto, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: como o estágio 

extracurricular, durante a graduação, influencia a formação dos profissionais enfermeiros? 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é compreender a influência do estágio 

extracurricular durante a graduação, na formação dos profissionais enfermeiros, na percepção dos 

estagiários estudantes de enfermagem. 

Na prática do estágio extracurricular, os estudantes têm a oportunidade de conhecer e 

vivenciar a função do enfermeiro inserido num determinado contexto.  Sendo assim, este trabalho 

justifica-se pela inquietação do pesquisador em conhecer a influência do estágio extracurricular 

como complementação para a formação acadêmica do enfermeiro, sob   a ótica dos acadêmicos, 

baseado em suas experiências com o referido estágio, para que outros acadêmicos possam conhecer 

as repercussões deste na vida acadêmica e profissional futura daqueles que o realizaram. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Trata-se de uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, que se aproxima do 

assunto a ser pesquisado com desejo de entender uma determinada situação. É usada quando não 

se conhece muito sobre o assunto e tem como características principais a flexibilidade, a 

criatividade e a naturalidade (SANTOS, 2008). 

Foram considerados sujeitos da pesquisa os acadêmicos matriculados do 4º ao 10º 

períodos do curso de graduação de Enfermagem na Instituição de Ensino Superior Faculdades 

Santo Agostinho, na cidade de Montes Claros-MG, e que estão realizando estágios 

extracurriculares em instituições da área da saúde, como Hospitais, Unidades Básicas de Saúde, 

entre outras. 

Realizou-se levantamento na coordenação do curso, sobre os estudantes que realizam 

estágio extracurricular e com os líderes de turma; a partir disso, os estudantes foram abordados e 

realizado agendamento das entrevistas, de acordo com disponibilidade de cada um. O universo 
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desta pesquisa foi constituído de 5 estudantes estagiários. 

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista, com utilização de um roteiro 

semiestruturado, constando perguntas norteadoras simples, abertas e objetivas. 

Anteriormente à coleta de dados, foi realizada uma entrevista pré-teste com um 

acadêmico do 7º período do Curso de Enfermagem, para avaliação e ajuste do roteiro de 

entrevistas, não sendo essa entrevista utilizada para a análise dos dados. 

Antes da entrevista, explicou-se aos acadêmicos o objetivo do estudo e realizados 

esclarecimentos necessários. Foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em  
 

duas vias e obtido as assinaturas daqueles que concordaram em participar, atendendo às 

recomendações da Resolução nº 466/2012 que dispõe sobre a pesquisa envolvendo seres humanos. 

As entrevistas foram gravadas no período do mês de abril ao final de maio, utilizando-

se um gravador de voz, depois foram transcritas na íntegra. Para aqueles que não permitiram a 

gravação, a entrevista foi registrada manualmente. Para garantir o anonimato, os nomes dos 

entrevistados foram substituídos por algarismos romanos. Procedeu-se então à leitura exaustiva 

que possibilitou a organização das informações em três categorias, sendo elas: A importância dos 

estágios extracurriculares; Influência do estágio extracurricular na formação   do enfermeiro e o 

estágio extracurricular como fonte de aprimoramento. 

As informações obtidas a partir das entrevistas foram analisadas através de análise de 

conteúdo. 

A pesquisa respeitou os preceitos da ética em pesquisa, sendo submetida ao Comitê de 

Ética em pesquisa e aprovada sob o parecer consubstanciado de número 1096788. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram entrevistados 5 acadêmicos de enfermagem, dois cursavam o 5° período e três, 

o 7° período de Enfermagem; nos outros períodos, não foram encontrados acadêmicos que faziam 

estágio extracurricular. A média de idade foi de 22 anos, sendo que o acadêmico mais novo possui 

19 anos e o mais velho 25; dois são do sexo masculino e três do sexo feminino; todos são solteiros 

e nenhum possui filhos. 
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A importância e dificuldades dos estágios extracurriculares 
 

Para os entrevistados, o estágio é uma forma de antecipar as experiências profissionais, 

visto que nele os acadêmicos têm a oportunidade de atuar em cenários que serão os mesmos em 

que trabalharão depois de graduados. O simples fato de estar no ambiente de trabalho e ver como 

funcionam os processos, como as pessoas se relacionam e observar Enfermeiros atuando, já se 

torna muito enriquecedor. A construção de uma ponte entre o conhecimento teórico e a habilidade 

prática também é destacada como de grande importância pelos que fazem estágio extracurricular. 

 “O estágio é um dos principais meios de ter uma vivência do profissional mesmo antes de estar 
formado. Através do estágio também é possível colocar em prática o que é aprendido em sala de 
aula”. (I) 
 
“A importância se deve ao fato de termos um aperfeiçoamento das nossas habilidades, as práticas 
tornam possível um fechamento das teorias”.  (V)  

Segundo Nunes, Silva e Pires (2011), o cuidado humano é compreendido como essência da práxis 

de enfermagem, desenvolvido de forma processual na vivência humana e apreendido como 

competência profissional, mediante o compromisso com o humano em sua integralidade 

corpo/mente/alma, abraçando a ética, moral e estética, fomentadores de postura profissional capaz 

de contemplar as multidimensões da pessoa humana, a partir da transversalidade entre o saber 

científico e o ser humanístico. 

A necessidade que os profissionais de enfermagem têm de formação capaz de subsidiar 

o desenvolvimento dessa competência transpessoal, para o cuidado humano, vem sendo 

amplamente discutida, diante da necessidade de compreensão do ser humano contextualizado, 

social, cultural, histórico e psicoemocionalmente, o que demanda do profissional enfermeiro a 

aproximação a essa integralidade do ser, por meio do desenvolvimento de habilidades 

psicocognitivas que enlacem as áreas do saber: antropologia, psicologia, filosofia, sociologia, e 

outras, despertando sua sensibilidade – característica do humano – para a percepção de si e do 

outro no contexto de sua práxis (SILVA et al., 2011). 

O estágio não obrigatório demanda uma certa determinação do aluno, pois geralmente 

este precisa participar de uma seleção. O rodízio entre setores, que geralmente ocorre em certas 

instituições, permite que o aluno visualize que, apesar de o hospital possuir processos e protocolos 

padronizados, as rotinas, e o ritmo de trabalho são diferentes.  
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Esse rodízio de setores pelo hospital serve para ampliar a visão fragmentada de 

acadêmico e conhecer a instituição como um todo, de forma holística, o inter-relacionamento 

setorial. O estágio permite maior contato com o campo prático, proporcionando antecipar as 

situações futuras que acontecerão no momento profissional, sem a cobrança de ser funcionário 

(OLIVEIRA; MINAYO, 2008). 

Percebe-se em uma das falas que o estagiário já começa ali a sua carreira profissional, 

pois eles têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho e conhecer pessoas que começam a compor 

a sua “networking”. Desta forma, ele se vê em posição de vantagem em relação aos seus colegas, 

porque tem uma melhor visão da realidade do mercado de trabalho e da rotina profissional. 

“[...] no estágio conseguimos uma rede de contato que influenciará na conquista de um emprego  
depois de formados, o conhecimento também de como as coisas realmente acontecem em ambiente 
trabalhista, de forma que influencia diretamente na forma de desenvolver habilidades e 
relacionamento com a equipe”. (IV) 

Porém, se por um lado os acadêmicos se sentem beneficiados em relação aos seus 

colegas que não fazem estágio, por outro eles admitem que as horas de dedicação exigidas   pela 

atividade do estágio lhes prejudicam em seus deveres com a faculdade, visto que durante seis horas 

do seu dia, eles ficam exclusivamente por conta da empresa que os contratou.  

 “Como o estágio exige bastante de nós acadêmicos, nos traz um certo prejuízo em relação à 
faculdade, pois querendo ou não há uma queda no desempenho, até mesmo pelo cansaço físico e 
mental”.  (II) 

Um dos alunos também relatou como dificuldade a insegurança em atuar no estágio, 

pois é uma atividade com a qual não está familiarizada, e o medo de cometer erros e ser repreendido 

ou ainda causar dano a algum paciente. 

“Desvantagens: De início, a insegurança na realização de práticas (...)”.   (I) 
 

Segundo Gladys et al. (2012), o estágio influenciou positivamente durante avaliações 

obrigatórias na Faculdade, em concursos e residências realizadas, os comportamentos e atitudes, 

sobretudo nosso crescimento e formação de identidade  profissional, sem dúvida, quanto maior a 

permanência na prática clínica, consequentemente resultará em experiência, influenciará numa 

assistência com qualidade e menos insegura ao paciente, onde erros são interceptados pelos 

supervisores ou qualquer membro da equipe 
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E considerando que o aluno ainda não contextualizou toda teoria à prática, falta 

internacionalizar o conteúdo da graduação, sendo o estágio não obrigatório um momento ímpar 

para tal. À medida que as oportunidades surgem e são aproveitadas, amplia-se a cosmo- visão do 

aluno. Esse treinamento em serviço, como todos os outros, permite o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias à prática do enfermeiro. 

 

Influência do estágio extracurricular na formação do aluno 
 
Uma dificuldade dos graduandos de qualquer curso é conseguir, de uma forma geral, visualizar 

como é a atuação, quais os desafios enfrentados e principalmente na enfermagem como se lida 

com os problemas que surgem, qual a postura do enfermeiro frente à sua equipe (BAGNATO;  

 

RODRIGUES, 2007). Para os sujeitos desta pesquisa, o estágio extracurricular é altamente 

positivo, proporcionando um conhecimento mais profundo da enfermagem e suas áreas de atuação. 

Dessa forma, alguns já se sentem até atraídos por algumas especialidades: 

 
“Influenciará nos dando uma visão mais ampla e experiência nas áreas de atuações e nas 
atribuições do profissional de enfermagem”.  (II) 
 
 “Influencia diretamente na direção ou campo que ele deseja atuar, além de formalizar sua escolha 
ou seja decidir se realmente é a profissão que deseja atuar”. (IV) 
 

A enfermagem é uma área profissional que tem a particularidade de apresentar diversas 

áreas de atuação, o que proporciona muitas vezes indecisão por parte do acadêmico em escolher 

uma especialização ou área dentro da enfermagem (SANTOS; RADUNZ, 2011). 

A competência profissional, principalmente no plano das atitudes, passou a requerer 

dos trabalhadores o aumento de sua disponibilidade pessoal e de sua disposição para assumir 

mutações, ritmos variados e formas flexíveis de trabalho, não se constituindo a enfermagem 

exceção nessa perspectiva; pelo contrário: “a formação em saúde e o próprio sistema de saúde 

estão em fase de transformação”. Implica, assim, um processo lento de construção/reconstrução 

onde todos os atores (clientela, profissionais, instituições) participam ativamente (SILVA et al., 

2011). 
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Uma atuação cada vez mais comum na enfermagem é o gerenciamento e administração 

de serviço de enfermagem. Para Almeida et al. (2011), existe uma necessidade de desmitificar o 

gerenciamento de enfermagem como uma disfunção, uma vez que é importante ao enfermeiro se 

apropriar desse espaço como um processo de trabalho no contexto da produção em saúde. Sendo 

assim, ressalta-se a necessidade de oportunizar experiências do cotidiano da equipe de enfermagem 

aos acadêmicos a fim de melhor prepará-los para o mercado de trabalho. 

Ao serem perguntados se já haviam vivenciado fatos no estágio extracurricular que até 

então não haviam ocorrido nos estágios curriculares, todos responderam que sim. Segundo 

Fernandes (2005), a carga horária dos estágios curriculares acaba por ser inferior, quando 

comparada às dos contratos de estágio extracurricular estabelecidos entre os alunos e as instituições 

públicas ou particulares. Geralmente, observa-se que os estagiários contratados acabam por 

adquirir, com o passar do tempo, maior autonomia e segurança em seus setores de trabalho, fato 

que dificilmente é vivenciado pelos alunos nos estágios curriculares, pois não há tempo para se 

familiarizar totalmente com o ambiente de trabalho e geralmente se sentem mais inibidos a tomar 

iniciativas (ITO; TAKAHASIIL, 2006). 

Segundo Bueno Gladys et al. (2012), as diretrizes curriculares nacionais do curso de 

graduação em Enfermagem definem que a educação superior do enfermeiro deve primar pelo 

desenvolvimento de competências e habilidades humanistas, crítico-reflexivo às dimensões 

biopsicossociais do ser humano, denotando à sua práxis senso de responsabilidade social pela  

saúde integral do outro e de si (autocuidado físico e mental), em busca da  qualidade, eficiência e 

resolutividade no cuidado com vidas  humanas. 

O estágio curricular ocorre num período efêmero e geralmente formado por grupos 

grandes, em que fica inviável visualizar, tampouco praticar todos os processos hospitalares e sanar 

dúvidas. Um aluno, ao se graduar, não está concluído em sua formação, mesmo aqueles com larga 

experiência no campo profissional, ainda estão inconclusos, vista a necessidade constante de 

atualização de novos procedimentos e saberes e até mesmo relembrar conteúdos pouco praticados. 

Surge, então, esse estágio como a grande oportunidade para aprimorar conhecimentos, concatenar 

teoria e prática e agregar valores, tornando-se um profissional diferenciado no mercado de trabalho 

(PEREIRA; LOPES; SIMEÃO, 2011). 
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O estágio extracurricular como fonte de aprimoramento 
 

Como ensinamentos adquiridos no período de estágio são citados:  responsabilidade e 

relacionamento com o cliente; habilidades técnicas; raciocínio clínico; organização; 

gerenciamento; supervisão; autonomia; manuseio de sistemas de informação em saúde; 

planejamento; trabalho em equipe; humanização no atendimento ao público e processo de 

enfermagem. Pelas falas, percebe-se que os entrevistados estão sempre relacionando os 

aprendizados práticos adquiridos nos estágios com as disciplinas apresentadas em sala de aula. 

Ainda assim, mesmo já adquirindo certa experiência prática, percebe-se insegurança, 

quando são questionados se estão preparados para o mercado de trabalho: 

 

“Ainda não me sinto totalmente preparada para o mercado de trabalho, no    qual irei adquirir com 
o tempo e em conjunto com os estágios curriculares, adquirindo assim maior confiabilidade e 
segurança”.  (I) 
 
 
“Aos poucos sim, com o decorrer do tempo vou adquirindo confiança e autonomia e também 
personalidade de forma que seja um profissional diferenciado para o mercado de trabalho”.  (II) 
 
 “Sim. Como sou estagiária da área de Gestão, neste campo sinto que estou realmente preparada 
não 100%, mas bastante, porém em outros campos realmente ainda não”. (IV) 
 
 

Conforme Almeida et al. (2011), reconhecendo-se o caráter contingencial da 

competência profissional, insere-se a problemática de pesquisa, a qual se relaciona às mudanças 

legais no que tange ao estágio acadêmico como meio de formação e desenvolvimento de 

competências profissionais nos discentes, sendo este processo permeado de complexidades que 

carecem de investigação científica. A reforma curricular dos cursos superiores de enfermagem 

iniciada em 2001 e a promulgação de legislação específica sobre estágios de alunos em cursos 

superiores, em 2008, vieram afirmar a importância dessas vivências na formação dos alunos do 

curso de Enfermagem, tendo em vista que tais processos aproximam o aluno da sua futura prática 

profissional.  
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Os estágios aproximam os acadêmicos das tecnologias exigidas e o conhecimento e a 

integração dessas tecnologias favorecem o desenvolvimento de suas competências profissionais. 

Nota-se que o início do estágio de enfermagem representa um momento difícil e angustiante para 

o discente no qual seu supervisor terá papel importante. Esse supervisor pode ser um docente da 

instituição de ensino designado para tal e/ou um(a) enfermeiro(a) do campo de estágio, sendo que, 

em ambos os casos, ele atua como um professor diretamente vinculado   à prática profissional 

(BUENO; FASSARELLA, 2011). 

Segundo Braga et al. (2010), alguns fatores são importantes nesse contato com tal 

prática: os procedimentos de enfermagem, o próprio campo de estágio e demandas de conciliação 

entre teoria e prática, o tempo, o acompanhamento e a supervisão recebida, o contato físico com o 

paciente, o contato com doenças e com a morte, a lida com familiares de pacientes e com alguns 

sentimentos negativos (ansiedade, culpa, angústia, insegurança, medo, vergonha, impotência) e 

positivos (prazer em ajudar e fazer o bem, autoconfiança, apoio recebido). Percebe-se a 

importância dos estágios na área da enfermagem, pois é através deles que o aluno pode integrar os 

conteúdos teóricos aprendidos em sala de aula à prática diária da profissão. Unidades Básicas de 

Saúde são campos de estágio que proporcionam aos alunos diversas oportunidades de desenvolver 

habilidades técnicas, assistenciais e gerenciais. Isso ocorre através da oportunidade de vivenciar 

diferentes situações envolvendo os agravos dos usuários e as características da comunidade. Torna-

se possível, dessa forma, aprimorar o raciocínio clínico e criar a capacidade de atuar de forma 

crítica frente às necessidades da comunidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

A análise das falas dos acadêmicos de enfermagem adquiridos nesta pesquisa 

possibilitou compreender como o estágio extracurricular, durante a formação acadêmica,  

influencia a formação desses estudantes como profissionais de enfermagem. Para os entrevistados, 

o estágio é de grande importância em sua formação, pois, ao estarem atuando em seu futuro campo 

de trabalho, eles têm a oportunidade de construírem experiências que os ajudarão na compreensão 

da teoria e sua aplicação prática.  
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      As relações estabelecidas no estágio com colegas e clientes também são destacadas 

como uma vantagem. É unânime a opinião de que o estágio extracurricular proporciona mais 

experiências profissionais que aquelas ocorridas na carga horária curricular e que possibilita a 

aquisição de segurança para desenvolver as atividades. Não foram apontadas desvantagens pela 

maioria, apenas uma referência ao tempo demandado pelo estágio extracurricular como fator de 

diminuição de desempenho em sala de aula. 

São necessárias novas pesquisas para que sejam traçados os perfis dos acadêmicos que 

fazem estágios extracurriculares, bem como melhor detalhamento das atividades desenvolvidas 

nesses estágios. Os resultados encontrados poderão subsidiar reflexão e decisão no tocante a buscar 

ampliar as possibilidades de estágio extracurricular vinculados às instituições de ensino, bem como 

estimular os acadêmicos a buscarem estágios extracurriculares externamente, visto que pôde-se 

compreender a relevância deste para enriquecimento, aprimoramento acadêmico, com vistas ao 

pleno exercício profissional   futuro. 
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RESUMO 
 

A gestação não planejada apresenta diversas consequências danosas à saúde e futuro do binômio mãe-
filho, o que causa impacto na sociedade como um todo. No decorrer dos anos tem aumentado o 
quantitativo de adolescentes com gravidez não planejada. Esta revisão integrativa buscou analisar as 
produções cientificas na literatura nacional que discorram sobre as vivências maternas em adolescentes, 
com o aleitamento frente a uma gravidez não planejada. Apresentamos uma revisão bibliográfica, com 
consultas sobre o tema nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Biblioteca 
Virtual da Saúde, em periódicos online, publicados no período de 2007 a 2015. A amostra da revisão 
constitui-se de 09 artigos. Considera que a abordagem da gravidez não planejada é um desafio, pois suas 
bases estão enraizadas na cultura da comunidade. Entretanto, é um problema importante e que deve ser 
alvo de medidas no âmbito da saúde, sobretudo o processo de amamentar carece, portanto, de 
intervenções precisas tanto por parte dos profissionais como das políticas públicas de saúde para o 
alcance de sua excelência.  

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno. Gravidez. Adolescência. Mães. 

 
ABSTRACT 
 
The pregnant not scheduled, produced many hell to pay for health and the future about the mother and 
your child, it that cause impact on society how an entire collective. Every year to improve each the 
numbers of teenage with  unwant pregnancy. This systematics revision brought analyze the Scientific 
production on the nacional literature that talk about fact of being, with the breast feeding in a situacion 
of the unwant pregnancy. It will propond a bibliography revision, with query about the topic of source 
Scielo and virtual libraly health, in duration of time online, publicized on period of 2008 in 2016.  The 
example constitute of nine article.   It consider  who the approach of pregnant don’t scheduled is a 
challenge , so his base are on the culture of community, but , is a important matter and that be objective 
oh health, it´s overcoat the process of breast feeding, it need of intervention of part the professional as 
public political for a better excellence. 
 
KEYWORDS: Breastfeeding. Pregnancy. Adolescence. Mothers. 
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INTRODUÇÃO 

    Segundo Polden (2005) a gravidez consiste de um processo fisiológico natural, 

compreendido pela sequência de adaptações ocorridas no corpo da mulher, a partir da fertilização. 

A preparação do corpo para a gestação envolve ajustes dos mais variados sistemas. 

Gravidez não planejada é aquela que não foi programada pelo casal ou, pela mulher e pode ser 

diferenciada em indesejada e inoportuna. A indesejada ocorre contra o desejo do casal e a 

inoportuna, quando acontece em um momento desfavorável da vida dos pais. Qualquer uma delas 

pode ocasionar agravos à saúde da mãe ou do bebê (PRIETSCH, 2011). 

No Brasil, a cada ano, cerca de 20% das crianças que nascem são filhas de adolescentes. Mesmo 

diante de casamentos ocorridos na adolescência de forma planejada e com gravidez também 

planejada, por mais preparado que esteja o casal, a adolescente não deixará de enfrentar a 

somatória das mudanças físicas e psíquicas decorrentes da gravidez e da adolescência 

(BALLONE, 2007). 

    De acordo com Panicali (2010), a adolescência é uma fase que alberga inúmeras 

transformações, tanto de cunho anatômico, fisiológico, mental, como também social, as quais 

correspondem à transição da infância para a fase adulta. Considera-se adolescência, homens ou 

mulheres, na faixa etária dos 10 aos 19 anos.  

Segundo Rocci etal (2012), pesquisadores têm procurado identificar os fatores que dificultam ou 

impedem a prática do aleitamento materno (AM). A gravidez não planejada interfere na 

manutenção e duração do AM. 

    O aleitamento materno exclusivo (AME) é uma prática fundamental para a saúde das 

crianças (RAMOS, 2010), oferece inúmeros benefícios, sendo capaz de promover seu 

desenvolvimento integral, através do fornecimento dos nutrientes necessários para a criança 

iniciar uma vida saudável (VIEIRA, 2008). 
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Frente a essas considerações, percebe-se que o quantitativo de adolescentes grávidas vem 

crescendo anualmente, e se tornando um problema de saúde pública, sendo o aleitamento materno 

uma questão inerente a esse processo, que interfere diretamente no estado de saúde e qualidade 

de vida do binômio mãe-filho.  

   Em função disso, bem como das carências de estudos que abordem as questões 

subjetivas das vivências da amamentação diante da gravidez não planejada, surgiu a necessidade 

e interesse de estudar a complexidade deste problema, através de uma revisão integrativa da 

literatura. Essa abordagem de estudo torna-se importante instrumento no auxílio às pesquisas de 

campo, pois permitem sintetizar, cruzar resultados e considerações de diversos estudos, 

permitindo ao leitor elaborar uma conclusão clara e objetiva sobre a temática escolhida.  

Nesse contexto, e com o intuito de identificar as dificuldades vivenciadas, e a participação e apoio 

dos profissionais de saúde, é que se justifica a presente pesquisa, a qual objetivou analisar as 

produções cientificas na literatura nacional que discorram sobre as vivências maternas em 

adolescentes, com o aleitamento frente a uma gravidez não planejada.  

METODOLOGIA 

   O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Segundo Mendes 

(2010), a revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a 

tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que 

precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos. É dividida em identificação do 

tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos, amostragens e busca na 

literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização 

dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos 

resultados; apresentação da revisão e síntese do conhecimento. 

 Os artigos científicos foram selecionados nas bases de dados nacionais, BVS e 

SCIELO. A questão norteadora para este estudo foi: Quais as publicações cientificas 

disponíveis na literatura que abordem as vivências maternas com o aleitamento frente a uma 

gravidez não planejada?  
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  Os critérios de inclusão adotados foram: artigos disponíveis em texto completo, em 

idioma português, publicados no período de 2007 a 2015. Para seleção dos artigos utilizou-se 

como descritores em saúde os termos: aleitamento materno, gravidez, adolescência e mães, 

acompanhado pelo operador booleano (and). Foram excluídos os editoriais, cartas ao editor, 

dissertações, teses, manuais, bem como estudos que não abordassem a temática relevante ao 

objetivo da revisão. 

   A amostra final foi constituída de 9 artigos que preencheram os critérios 

estabelecidos, sendo encontrados 04 artigos na base de dados BVS, e 05 artigos na SCIELO, 

conforme exemplificado na figura 1. Foram selecionados os artigos que apresentavam conteúdo 

relacionado a esta pesquisa.  
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15 artigos 
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Figura 1: Fluxograma representativo da seleção dos artigos incluídos na Revisão Integrativa. 

 

Após identificar os artigos, realizou-se uma leitura criteriosa dos resumos e pré-análise, com 

leitura dos artigos selecionados, síntese e registro dos dados.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra final foi constituída por 09 artigos que abordam a temática gravidez não planejada e 

aleitamento materno, conforme caracterização explicitada na tabela 1.   

 

Título  Ano/Revista/

Autor 

Objetivo Delineamento 

 

Alterações biomecânicas 

durante o período 

gestacional: uma revisão 

2010, Motriz,  

MANN, L. 

Controle postural durante a gestação, a 

fim de minimizar desconfortos e dores, 

e evitar possíveis prejuízos como morte 

fetal. 

Revisão 

integrativa 

 Planejamento familiar: 

perfil das usuárias de uma 

unidade de saúde de 

Curitiba 

 

2011, Rev 

bras med fam 

comunidade,  

FAGUNDES

, M. G 

Buscar o perfil reprodutivo e de 

planejamento familiar da população 

feminina em idade reprodutiva, inscrita 

no Programa Saúde Integral da Mulher 

da Unidade Municipal de Saúde. 

Descritiva 

 

Gravidez na adolescência e 

o risco para a gestante 

 

2014, 

Brazilian 

Journal of 

Surgery and 

Clinical 

Research,  

GUERREIRO, 

T. M 

Identificar as possíveis causas 

determinantes das gestações em 

adolescentes, as circunstâncias de risco 

para as mesmas, suas percepções sobre 

a gravidez, além de caracterizar o perfil 

socioeconômico das gestantes 

adolescentes. 

Revisão literária 
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Tabela 1: Artigos Científicos selecionados para a revisão integrativa 

Verifica-se ainda que há grandes variações sobre as vivencias maternas frente à uma gestação não  

 

Características das 

gestações de adolescentes 

internadas em 

Maternidades Do Estado 

De São Paulo, 2011 

2011, 

Epidemiol. 

Serv. Saúde,  

JORGE, M. P. 

M 

Descrever as características de gestantes 

adolescentes e do produto de sua 

gestação em seis hospitais no estado de 

São Paulo. 

Transversal, 

descritivo 

 

Influência da gravidez não 

planejada no tempo de 

aleitamento materno 

2015, Ciências 

Biológicas e 

da Saúde Fits, 

FERNANDES

, R. A. 

Verificar a prevalência de gravidez não 

planejada entre gestantes participantes 

de programa de incentivo ao 

Aleitamento Materno em uma 

comunidade carente e comparar o tempo 

de aleitamento materno das mães que 

planejaram ou não a gravidez. 

Exploratório, 

descritivo, 

retrospectivo, 

documental com 

abordagem 

quantitativa 

 

Fatores associados ao 

aleitamento materno 

exclusivo entre mães 

adolescentes 

2015, 

Epidemiol. 

Serv. Saúde,  

MARANHÃO

, T. A 

Analisar os fatores associados ao 

aleitamento materno exclusivo entre 

mães adolescentes até o terceiro mês 

pós-parto, em Teresina, capital do 

Estado do Piauí. 

Estudo 

transversal 

 

Perfil da prática da 

amamentação em grupo de 

mães adolescentes 

 

2011, Acta 

Paulista de 

Enfermagem,   

MEDEIROS, 

C. P 

Caracterizar o aleitamento materno 

entre mães adolescentes; identificar as 

experiências anteriores da 

amamentação; identificar 

eventos/situações que consideram como 

obstáculo na amamentação atual. 

Estudo 

exploratório 

 

Consequências da gravidez 

na adolescência para as 

meninas considerando-se 

as diferenças 

socioeconômicas entre elas 

2014, Cad. 

Saúde Colet,  

TABORDA, J. 

A 

Identificar e analisar as consequências 

objetivas e subjetivas de uma gravidez 

em adolescentes, considerando-se as 

diferenças socioeconômicas entre elas. 

Exploratório e 

qualitativo 

  

Duração da amamentação 

em 

Duas gerações 

2007, 

Rev.Esc.Enf.U

SP,  HORTA, 

B. L 

Analisar o efeito intergeracional da 

duração da amamentação em uma 

coorte de mães adolescentes que tem 

sido acompanhada prospectivamente 

desde o nascimento 

Exploratório e 

qualitativo 
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planejada na adolescência e a amamentação. Conforme com a revisão integrativa realizada nos 

artigos de acordo com a tabela 1, foram apresentados os seguintes resultados e discussões. 

 No que se diz respeito à gravidez não planejada, pode se observar que a gravidez 

na adolescência vem crescendo cada dia e variam entre 12 a 18 anos de idade, traz que há uma 

maior prevalência de adolescentes jovens grávidas em populações com condições 

socioeconômicas mais precárias, ressaltando ainda que sua maioria não mora com o 

companheiro (SILVA, 2014). Sobre o perfil das adolescentes grávidas, Pimentel (2014) traz 

que a maioria das adolescentes não concluíram o ensino fundamental e médio, ou tiveram que 

interromper os estudos devido à gestação não planejada. A gravidez causa inúmeras 

modificações na vida de uma adolescente. No que se refere ao contexto escolar pode se 

constituir em um obstáculo, tendo em vista que muitas vezes, ao 

engravidarem, não recebem apoio necessário da família e escola para lidar com essa situação, 

sendo assim, a gravidez representa uma das principais causas de evasão escolar, o que se faz 

necessário que sejam adotadas medidas de apoio a adolescente para lidar com a gravidez não 

planejada. 

 Ainda segundo Pimentel (2014), pelo grau de maturidade, as adolescentes 

iniciaram as consultas de pré-natal tardiamente, pelo fato de desconhecerem que estavam 

grávidas. Outra parcela não considerava relevante a realização da consulta do pré-natal. Por 

outro lado, comparando com gestações jovens acima de 18 anos de idade, a maioria inicia o 

pré-natal desde o primeiro mês da gestação.  

  No ponto de vista de Guerreiro (2014), a gestação em adolescentes é entendida 

como um fator de risco tanto para a adolescente quanto para o bebê, podendo haver 

complicações durante a gestação e parto, além de desenvolver problemas psicológicos e sociais. 

Há várias mudanças físicas e psicológicas que, incluídas as mudanças que a futura mãe 

adolescente suporta, ainda acarreta muitas complicações durante o período gestacional. A 

gravidez não planejada em adolescentes acarreta inúmeros riscos, entre eles a idade 

ginecológica imatura, esta faixa etária coincide com a maior taxa de não aceitação da gestação, 

maior postergação do início do pré-natal, o que leva a falta de orientação sobre a gravidez e a 

amamentação. 
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 De acordo com Ávila (2008), o leite materno contém anticorpos maternos que 

promove a transferência imunológica da mãe para o filho, protegendo o bebê contra várias 

doenças, além do impacto da amamentação na redução da mortalidade infantil. O desmame 

precoce acarreta sérios problemas para a saúde da criança, por este motivo é importante 

conhecer os motivos e as consequências que a prática acarreta, destacando as influências das 

mudanças sociais, a urbanização, a industrialização e estilo de vida, nesse processo. Sendo 

assim, um ponto que está ligado a não prática do aleitamento materno é a falta de conhecimento 

de jovens adolescentes, que pela imaturidade e acometimento da gravidez precoce, não estão 

preparadas para assumir a maternidade e a prática da amamentação, em muitos casos por não 

terem conhecimento dos benefícios para a mãe e bebê (ASSIS et al., 2004).  

 De acordo Maranhão (2015), embora as adolescentes desta revisão tenham 

amamentado seus bebês por um período menor que o adequado, a revisão mostra que o 

desmame precoce do aleitamento exclusivo e a introdução de alimentos à dieta do bebê, são 

práticas comuns entre mães adolescentes. Vários são os fatores que interferem na amamentação 

das adolescentes e na ocorrência do desmame precoce. A situação conjugal da mãe adolescente, 

o apoio familiar e as informações fornecidas pela equipe de saúde sobre o aleitamento materno, 

seus benefícios para a mãe e para o bebê podem funcionar tanto como fatores de risco para a 

ocorrência do desmame precoce quanto fatores de proteção para a ocorrência e permanência da 

amamentação do bebê.  

 O enfermeiro é o profissional que passa mais tempo com as gestantes durante o 

ciclo gravídico-puerperal. Durante o pré-natal, ele deve preparar a gestante para o aleitamento, 

este profissional de enfermagem deve acompanhar a gestante durante e após o parto, auxiliando 

nas primeiras mamadas. Ele deve estar disponível, observando a pega do recém-nascido e 

respondendo perguntas quanto ao aleitamento materno e aos cuidados com o recém-nascido 

(AZEVEDO, 2010).  
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 As equipes de atendimento interdisciplinar profissional, composta por 

psicólogos, médicos e enfermeiros podem ajudar a mãe-nutriz a compreender que a 

amamentação é a principal forma de contribuição para o desenvolvimento e crescimento da 

criança, a equipe tem extrema capacidade e podem se tornar responsável pelo sucesso da 

amamentação, tentando assim evitar problemas que poderiam levar a um desmame precoce 

(LOUZADA, 2008). 

 O emprego do método de revisão integrativa, para buscar evidências disponíveis na literatura, 

sobre as experiências maternas, diante de uma gravidez não planejada, as especificidades do 

aleitamento, as dificuldades vivenciadas, e a participação e apoio dos profissionais de saúde, 

possibilitou identificar conhecimento atualizado sobre o tema. Contudo, algumas limitações 

deste estudo podem ser consideradas. Apesar da consulta em bases de dados reconhecidas 

nacionalmente, é possível afirmar que há lacuna científica representada pela quase inexistência 

de estudos que investiguem as vivências maternas, frente ao aleitamento materno exclusivo.  

Nesta revisão, a maioria dos estudos encontrados enfatizam os benefícios da amamentação 

exclusiva e complementar para a criança. É necessário, estudos epidemiológicos que abordem 

as vivências e dificuldades no processo de amamentação em mães adolescentes, diante de uma 

gravidez não planejada e precoce, de forma a contribuir de maneira positiva para as práticas de 

amamentação, para qualificação da assistência e melhora do desempenho das instituições de 

saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A maternidade na adolescência é um fenômeno de grande relevância social sobre 

a qual se investigam as causas, os riscos e as consequências à saúde da mãe e dos filhos, pode-se 

notar que num contexto geral as dificuldades mais encontradas na amamentação são os traumas 

mamilares, dores, estética e dificuldades de sucção do recém-nascido, estes são aspectos 

apontados como problemas apresentados por nutrizes.  
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 No entanto vale destacar que cabe aos profissionais de saúde, principalmente para 

o enfermeiro, observar a amamentação em vários ângulos, se colocando à disposição para 

encontrar meios que tornem a amamentação cada dia mais uma experiência prazerosa, positiva, 

percebe-se a necessidade de criação de grupos de apoio às gestantes e às puérperas adolescentes, 

sendo de responsabilidade, principalmente, da equipe de enfermagem a continuação do 

aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida dos bebês. 
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RESUMO 
 

         O ato de salvar uma vida envolve uma sequência de passos, que influencia de forma significativa na 
sobrevivência do paciente. Os adolescentes e jovens representam uma parcela da população que 
frequentemente estão presentes em situações de urgências e emergências, e que necessitam da aplicação 
dos conhecimentos teóricos e práticos de primeiros socorros. Neste contexto, a presente pesquisa trata-
se de analisar as produções cientificas que abordem sobre o conhecimento de alunos do ensino médio 
de escolas públicas e particulares sobre a prática de suporte básico de vida. Para atingir o objetivo, 
adotou-se um estudo do tipo revisão integrativa da literatura, realizada por meio de busca on-line, nas 
bases de dados: Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS) e ScientificELetronic 
Library (SciELO), abrangendo artigos publicados no período de 2008 a 2013.Após a aplicação dos 
critérios de inclusão, sete artigos compuseram a amostra final do estudo. Os resultados dos estudos 
indicam que o adolescente tem grande potencial para agir no suporte básico de vida, necessitando assim, 
de treinamento especifico para a realização dos primeiros socorros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes. Ensino Médio. Suporte Básico de Vida;  
 
ABSTRACT  
 
The act of saving a life involves a sequence of steps that significantly influences the survival of the 
patient. Adolescents and young people represent a part of the population that are often present in 
emergency and emergency situations, and who need the application of theoretical and practical 
knowledge of first aid. In this context, the present research is about analyzing the scientific productions 
that approach about the knowledge of high school students of public and private schools about the 
practice of basic life support. In order to reach the objective, a study of the type integrative of the 
literature was carried out through online search, in the databases: Latin American Literature in Health 
Sciences (LILACS) andScientificELetronic Library (SciELO), covering articles Published in the period 
from 2008 to 2013. After applying the inclusion criteria, seven articles composed the final sample of the 
study. The results of the studies indicate that the adolescent has great potential to act in basic life support, 
thus requiring specific training to perform first aid. 
 
 
KEYWORDS: Adolescents. High School. Basic suport of life. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os primeiros socorros são atendimentos imediatos à um ferido ou doente, quando não 

se pode envolver uma equipe de resgate ou técnicos de emergência médica, até a chegada dos 

mesmos. Nos primeiros socorros está incluído, providenciar, o mais rápido possível uma 

unidade profissional de resgate, reconhecer as condições que possam levar o socorrista a uma 

situação de perigo, tomar atitudes necessárias para que a vítima se mantenha viva, tentar deixar 

a vítima o mais confortável possível, minimizar o risco de infecções e diminuir o risco de outras 

lesões e complicações. O treinamento correto para aplicar os primeiros socorros traz benefícios 

valiosos, pois com eles podem-se atender, em caso de emergência, amigos, familiares e pessoas 

estranhas (VECHIO et al., 2010). 

Segundo Vechio et al., (2010), a maioria das pessoas, que tentam ser solidários ao 

prestar socorro, não tem o conhecimento necessário, assim, acabam causando um efeito 

negativo, e ao invés da melhora no quadro, acaba piorando. 

Ferreira e Garcia (2001), ainda reitera que, o que se acredita é que grande parte das 

pessoas tentam dar suporte a vítimas em situações de emergência, ainda que não tenham noção 

de primeiros socorros, fazem isso com a intenção de serem solidários, sem a consciência que 

podem comprometer a reabilitação.  

A população em geral deve estar devidamente capacitada para que aja corretamente em 

qualquer situação de emergência, prestando os primeiros socorros. Os primeiros socorros são 

os cuidados que devem ser prestados de maneira rápida a uma pessoa, vítima de mal súbito ou 

acidentes, cujo estado físico alterado põe em risco a sua vida (VECHIO et al., 2010). 

Para VECHIO et al., (2010), os primeiros socorros são entendidos como procedimentos 

de grande relevância que devem ser considerados em todos os segmentos populacionais e se 

aludem, ao atendimento temporário e imediato de pessoa que está ferida ou adoece de repente, 

em situações de emergência. 

Ferreira e Garcia (2001), apontam que a avaliação de uma vítima em situações de 

emergência deve ser efetuada com rapidez, objetividade e eficiência, com o intuito de reduzir  
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sequelas e aumentar a sobrevida. 

O suporte básico de vida inclui várias etapas do socorro à vítima em situação que 

represente risco de vida. 

É importante deixar claro que um atendimento de emergência mal executado pode 

comprometer ainda mais a saúde da vítima, pode-se afirmar que todas as pessoas possuem um  

forte espírito de solidariedade, e é isso que os impulsiona a tentar ajudar pessoas que estão em  

dificuldades, e são nestes momentos, após certos acidentes onde as vítimas estão entre a vida e 

a morte,  que elas são totalmente dependentes da ajuda de terceiros, mas somente o espírito de 

solidariedade não basta, é necessário  que se dominem as técnicas de primeiros socorros para 

prestar um socorro de emergência eficiente e correto (LEITE et al., 2013). 

De acordo com estudos realizados por Leite et al., (2013), concluíram que as manobras 

do suporte básico de vida devem ser conhecidas e dominadas não só por profissionais de saúde, 

mas também pelos leigos, e isto ainda não é uma realidade, trazendo para a vítima 

consequências que poderiam ser evitadas. A falta de atendimento de primeiros socorros 

eficiente, e a omissão de socorro são os principais motivos de mortes e danos irreversíveis nas 

vítimas (SILVA et al., 2013). 

É de fundamental importância a disponibilidade de condições para que os jovens possam 

atuar nos primeiros procedimentos, visando que este é o grupo que, na maioria das vezes está 

próximo da pessoa que necessita de socorro. E, ressalta-se também a necessidade da atuação do 

enfermeiro para contribuir no treinamento de agentes multiplicadores de ação de saúde. É 

importante passar conhecimentos de primeiros socorros à jovens e tirar suas dúvidas, quanto à 

maneira correta de proceder em casos de acidentes com a finalidade de diminuir os altos índices 

de morbimortalidade por causas externas, tornando isso uma estratégia propositiva (SILVA et 

al., 2013). 

Assim, diante do interesse em compreender o conhecimento dos alunos do ensino médio 

sobre Suporte Básico de Vida, tornou-se relevante realizar a presente revisão integrativa com o 

objetivo de analisar as produções cientificas que abordem sobre o conhecimento de alunos do 

ensino médio sobre a prática de primeiros socorros. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a elaboração da revisão integrativa, Mendes, Silveira e Galvão (2008), enfatizam 

que inicialmente é determinado o objetivo específico, formulação dos questionamentos a serem 

respondidos ou hipóteses a serem testadas, e então realizada a busca para identificar e coletar o 

máximo de pesquisas importantes dentro dos critérios de inclusão e exclusão previamente 

estabelecidos. 

Para a elaboração desta revisão, foram utilizadas as orientações da literatura cientifica 

por meio das seguintes etapas: a) identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; b) 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de estudos; c) definição das informações a 

serem extraídas dos estudos selecionados - categorização dos estudos; d) avaliação dos estudos 

incluídos na revisão; e) interpretação dos resultados; f) apresentação da revisão/síntese do 

conhecimento. (MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 2008) 

O estudo foi realizado por meio de busca on-line das produções científicas e baseou-se 

na pergunta norteadora: “Qual o conhecimento dos alunos do ensino médio sobre o suporte 

básico de vida? A captura dessas produções foi realizada utilizando-se as fontes de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

ScientificElectronic Library Online (SciELO). A busca de dados ocorreu de agosto a outubro 

de 2016. 

Como critérios para a seleção da amostra, estabeleceu-se o período de publicação a partir 

de 2009 e que o artigo deveria, no resumo, responder à questão de pesquisa estabelecida. Foram 

excluídos os editoriais, cartas ao editor, dissertações, teses, manuais, bem como estudos que 

não abordassem a temática relevante ao objetivo da revisão. 

Utilizou-se como Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Adolescentes”; “Ensino 

Médio”; e “Suporte Básico de Vida”, acompanhado pelo operador booleano (and). 

Na base de dados do LILACS, obtiveram-se vinte e cinco artigos, destes, apenas um 

atendeu aos critérios de inclusão estabelecidos. No SciELO obtiveram-se trinta e sete artigos, 

seis atenderam os critérios de inclusão. Assim, foram incluídos no estudo um total de sete 

artigos que estavam relacionados ao tema e ao objetivo desse estudo e contemplavam os  
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critérios de inclusão estabelecidos, conforme Quadro 1. 

Realizou-se cópias dos artigos encontrados para facilitar a organização. A seguir, 

procedeu-se a leitura crítica do material, a fim de evidenciar e delimitar o que se fazia 

indispensável para a obtenção de um estudo aprofundado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Como se observa no Quadro 1, foram encontradas apenas 7 publicações dentro dos 

critérios pré-selecionados que falam acerca do tema proposto. Apesar da importância e 

relevância social do tema, observa-se que há poucos estudos e pesquisas que abordem a 

temática. Os artigos encontrados foram publicados pelas revistas: Sociedade de Cardiologia do 

estado de São Paulo, Revista de Enfermagem UERJ, Revista Eletrônica de Enfermagem,Revista  

Extender, Cadernos de Formação RBCE, Revista Brasileira de Terapia Intensiva e Arquivos 

Brasileiro de Cardiologia. Os estudos em sua maioria são descritivos e revisão bibliográfica. 

 

Quadro 1: Artigos selecionados para o estudo. 

Título Autor Ano/pa
ís 

Objetivo Tipo de Estudo 

Suporte Básico de 
Vida 

FERREIRA, A. V.; 
S.; GARCIA, E. 

Brasil 
(2008) 

Descrever acerca do suporte 
Básico de Vida e métodos 
utilizados nos Primeiros Socorros. 

Revisão 
Bibliográfica 

Atualização em 
Reanimação 
Cardiopulmonar: 
O que Mudou com 
as Novas 
Diretrizes! 

FEITOSA-FILHO, G. 
S.; FEITOSA G. F.; 
GUIMARÃES, H. P; 
DELASCIO, R. L.; 
MORAES JÚNIOR, 
R.; SOUTO, F. A.; 
VASQUES, R.; 
TIMERMAN , S. 

Brasil 
(2006) 

Revisar as principais alterações na 
reanimação praticada pelo 
profissional de saúde.  

Revisão 
Bibliográfica 

Primeiros 
Socorros nas 
Escolas 

LEITE, A. C. Q. B.; 
FREITAS, G. B.; 
MESQUITA, M. M. 
L.; FRANÇA, R. R. 
F.; FERNANDES, S. 
C. de A.  

Brasil 
(2013) 

Promover ações educativas de 
primeiros socorros para os 
professores do ensino fundamental 
das Escolas Estaduais Padre 
Alfredo e da Escola Palas do 
município de Mossoró, com o 
intuito de discutir os potenciais de 
risco mais frequentes no cotidiano 
escolar e estimular a autonomia 
dos profissionais acerca dos 
primeiros cuidados em situações 
de urgência/emergência.  

Projeto de 
extensão 
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Formação em 
Primeiros 
socorros: 
Estudo de 
intervenção no 
âmbito escolar 

VECCHIO, F. B. l.; 
VECCHIO, A. H. M.; 
BLANCO B. F. V.; 
GONÇALVES A. 

Brasil 
(2010) 

Conduzir aulas de primeiros 
socorros (PS) teórico-práticas 
semanaisdurante quatro semanas a 
45 alunos de 13 a 15 anos de 
ambos os sexos. 
 

Estudo 
Experimental 

 
Estudantes de 
Medicina 
Ensinam 
Ressuscitação 
Cardiopulmonar a 
Alunos do 
Fundamental 

 
RIBEIRO L. G.; 
GERMANO R. l.; 
MENEZES P. L.; 
SCHMIDT A.; 
PAZIN-FILHO A. 

Brasil 
(2013) 

Objetivos: Avaliar a entrega do 
programa de treinamento de 
ressuscitação cardiopulmonar 
(RCP) ministrada por estudantes 
de medicina e avaliar o 
conhecimento prévio de RCP, 
além de retenção imediata e tardia 
de treinamento em RCP entre 
alunos do fundamental.  

Pesquisa de 
Campo 

     
Os Alunos do 
Ensino Médio e o 
Conhecimento 
sobre o 
Suporte Básico de 
Vida 

SILVA, P. O.; 
OLIVEIRA, T. G. S.; 
MARTA, C. B.; 
FRANCISCO, M. T. 
R.; 
MARTINS, E. R. C.; 
SAMPAIO, C. E. P.  

Brasil 
(2012) 

Avaliar o conhecimento dos 
alunos do nível médio sobre 
suporte básico de vida e discutir 
as possibilidades de intervenções 
educativas do enfermeiro. Estudo 
descritivo, qualitativo.  
 

Estudo 
descritivo, 
qualitativo 

  
Educação em 
Saúde: abordando 
primeiros 
socorros em 
escolas públicas 
no interior de São 
Paulo 

FIORUC, B. E.; 
MOLINA A, C.; 
VITTI-JUNIOR, W.; 
LIMA, S. A. M. 

 

Brasil 
(2008) 

Identificar o nível de 
conhecimento dos professores e 
funcionários das escolas 
municipais de ensino fundamental, 
pré e pós-treinamento de primeiros 
socorros. manipulação com a 
vítima e falta de socorro imediato. 

 

Descritivo 

 
 

  Durante a pesquisa pode-se perceber a importância de educar a população para os 

primeiros socorros, visto que a parada cardíaca é um fenômeno que ocorre predominantemente 

na comunidade e faz milhares de vítimas. Alguns estudos demonstraram que a intervenção 

precoce se torna extremamente eficaz, entretanto o principal desafio encontrado baseia-se no 

treinamento, na eficácia dos treinamentos e os níveis de retenção do conhecimento transmitido. 

(RIBEIRO et al, 2013) 

Fioruc et al, (2008), aponta que em várias situações, a falta de conhecimento por parte 

da população acarreta inúmeros problemas, como o estado de pânico ao ver o acidentado, a 

manipulação incorreta da vítima e ainda a solicitação excessiva e às vezes desnecessária do 

socorro especializado em emergência 

Segundo Silva et al., (2013), ao se atentar para os dados de pesquisas realizadas, onde 

se aponta que 86% das paradas cardíacas ocorrem nos próprios lares das vítimas e mais de 50%                
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dos casos são assistidos por adolescentes ou crianças, sem um adulto por perto, portanto seriam 

os adolescentes grandes potenciais de prática e propagação das técnicas de RCP, isto é, um 

público-alvo para capacitação. Isso também ocorre em outros casos que necessitam dos 

primeiros socorros, nas ruas, nas escolas, sempre têm presentes alguns adolescentes que 

poderiam contribuir nesse primeiro momento.   

   Em estudos realizados por Silva et a.,(2012), na escola muitos adolescentes relataram 

não saber agir em situações de emergência, não têm conhecimento dos primeiros socorros e 

sentem dificuldades até em pedir ajuda.Nesse sentido Silva et al., (2013), reforça sobre a grande 

importância na capacitação dos adolescentes. Ressalta a necessidade da atuação do enfermeiro 

como educador, observando a riqueza de se trabalhar a saúde com adolescentes, é importante 

estimular a cidadania através da educação em saúde e de um apoio interdisciplinar.  

Ainda se percebe a importância da escola não ser apenas um espaço de aprendizagem 

teórica, mas com possibilidades de vivências emocionais e sociais, tornando-se permeável às 

abordagens das mais diversas áreas de conhecimento. Reforça-se, ainda, que favorecer a 

participação juvenil é uma estratégia eficaz de promoção da saúde, pois possibilita aos jovens 

tornarem-se promotores da transformação social, sendo tanto os adolescentes, quanto o setor 

saúde beneficiados por esse processo, além da comunidade local como a sociedade 

(VECCHIOet al., 2010). 

De acordo com Vecchio et al., (2010), informações gerais indicam que 20% da 

população necessita deter conhecimentos básicos em primeiros socorros, para que a redução da  

mortalidade seja significativa. Nesse sentido, é necessário que os ambientes como escolas, 

clubes e demais instituições mantenham, em seu dia a dia, procedimentos que facilitem a 

prestação de socorros, dentre estes procedimentos informações sobre condutas a serem tomadas 

na hora do acidente, difundir quem procurar e onde ir, além deestar equipada com materiais que 

se usam habitualmente para prestação de primeiros socorros, pois recursos materiais e humanos 

disponíveis associados a treinamento qualificado tendem a gerar práticas mais adequadas. 

Segundo Silva et al.,(2012), em resultados de estudos feitos com adolescentes mostram 

que alunos do ensino médio que desconhecem sobre primeiros socorros tendem a fugir das  
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situações ou prestar socorro incorretamente à vítima, trazendo graves sequelas. E afirmam que 

ao questionar para os adolescentes o que é um bom atendimento prestado às vítimas eles, em 

sua maioria, disseram que ligar para o serviço de emergência e acalmar a vítima é uma ação 

prioritária, e é mesmo, mas deve ser seguida das manobras. 

Já outros alunos afirmaram nem saber como agir em tais situações e sentem dificuldades 

de associação dos números de telefone dos serviços de emergência, alguns só souberam citar o 

do serviço policial.   

A correta ativação do serviço de emergência, além de permitir o envio de ambulância 

de suporte básico ou avançado, conforme necessário, pode também fornecer informações e 

orientações muito importantes para os socorristas, facilitando o atendimento à vítima 

(FERREIRA & GARCIA, 2001). 

De acordo com Fioruc et al (2008), a educação em saúde se configura desde muito tempo 

e é vista como uma das estratégias do poder público para garantir o desenvolvimento de ações 

de controle e prevenção de doenças, particularmente junto aos setores marginalizados da 

população, dessa forma, os primeiros socorros se manifesta como prevenção dos agravos em 

situações de emergência. 

Feitosa-Filho et al (2006), reitera que o conhecimento e atualização quanto às práticas 

de primeiros socorros, são fundamentais para que se tente otimizar o atendimento e alcançar 

melhores taxas de sobrevida dos pacientes críticos que  necessitem do procedimento. 

Segundo Vecchio et al., (2010), a disciplina de primeiros socorros é tema que diversas 

entidades representativas afirmam dever constar no currículo escolar, inclusive, segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), poderia ser inserida nas aulas de educação física. 

Os PCNscitam que o professor dessa matéria, durante sua formação acadêmica, adquire 

conhecimentos inúmeros e diversificados. Estes, incorporados na graduação, devem ser 

colocados em prática em suas aulas, pois trarão benefícios ao aluno, que irá adquirir novos 

conhecimentos, e a suposta vítima, que poderá ser encontrada e atendida não somente na escola,  

mas também em outros ambientes por esse mesmo aluno. 

As atividades educativas podem e devem ocorrer em vários lugares, porém muitas vezes 

elas não são priorizadas, muitas vezes até pelos próprios profissionais de saúde que muitas vezes  
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não tem compreensão sobre a educação para a saúde, ou até mesmo porque as instituições de 

saúde valorizam mais os números de atendimentos realizados do que as atividades de educação 

na comunidade. Portanto é importante questionar quanto à importância da capacitação dos 

profissionais e dos adolescentes nas escolas, já que contribuirá com o trabalho de educação em 

saúde desenvolvido por profissionais da área.  (FIORUC et al, 2008) 

Nesse sentido, percebe-se através do estudo realizado que há um consenso da 

necessidade de se treinar os adolescentes para as manobras dos primeiros socorros, sendo esses 

auxiliares na manutenção da saúde e evitando o agravamento e até mesmo o óbito em alguns 

casos. 

 

CONCLUSÃO  

 

Diante da grande dificuldade vivenciada por aqueles que presenciam situações de 

emergência, tanto como acidentes, ou paradas cardiorespiratórias entre outras, verifica-se a falta 

de conhecimento com relação aos primeiros socorros que interferem no suporte básico de vida.  

Considera-se fundamental a disponibilidade de condições para que os jovens possam atuar 

nesses primeiros procedimentos, visto que é este o grupo que por muitas vezes está próximo da 

pessoa que necessita de socorro imediato. 

 Conclui-se que os jovens estudantes poderão facilitar a rapidez do atendimento, desde 

que seja aplicado corretamente o conhecimento sobre suporte básico de vida ao indivíduo. É 

perceptível os benefícios de se expandir as técnicas de primeiros socorros para todos a 

população e principalmente para os jovens. A inserção da disciplina na escola para os estudantes 

do ensino médio, que como pode perceber na pesquisa têm um conhecimento ainda muito 

restrito, é uma estratégia promissora para difundir essa prática nas escolas, com impacto na 

redução das taxas de mortalidade, e permitindo aos jovens o envolvimento com os atendimentos 

de suporte básico da vida.  

Admite-se a real a necessidade de conscientização e valorização das ações educativas 

do enfermeiro na orientação aos jovens em ambiente escolar, de modo a favorecer sua atuação 

frente a casos de emergência.  
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Deve-se levar em conta que o público a ser capacitado poderá ser um facilitador do 

acesso precoce ao serviço especializado, ao iniciar a realização das manobras do suporte básico 

de vida. 
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