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RESUMO 

 

GOMES, Vera Lúcia de Oliveira et al. A enfermagem em defesa do SUS: construindo a 15ª 

Conferência Nacional de Saúde. In: 76
a 
Semana Brasileira de Enfermagem e 39

a 
Semana 

Riograndina de Enfermagem. Rio Grande. Edigraf FURG, 2015. 

 

Florence Nightingale, em nível mundial e Ana Néri, em nível nacional representam 

personagens históricas no campo da Enfermagem. Florence nasceu em 12 de maio de 1820 e é 

considerada a precursora da Enfermagem Moderna. Ana Nery, primeira enfermeira brasileira 

a se alistar e atuar voluntariamente na Guerra do Paraguai morreu em 20 de Maio de 1880. 

Para homenagear essas grandiosas personagens, as datas do nascimento de Florence e da 

morte de Ana Nery foram escolhidas para comemorar a Semana da Enfermagem no Brasil. 

Assim, em todo o país, sob coordenação da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), 

atividades científicas e culturais são desenvolvidas durante essa semana. Tais atividades 

visam proporcionar à comunidade de Enfermagem, incluindo-se Enfermeiros, estudantes de 

enfermagem, técnicos de enfermagem, estudantes do curso técnico e auxiliares de 

enfermagem, a discussão e reflexão sobre a importância de uma enfermagem mais científica e 

solidária. Além disso, procura integrar profissionais que estudam, debatem, pesquisam e 

prestam cuidado de enfermagem em diferentes instituições. No município do Rio Grande o 

evento faz parte do calendário acadêmico da Escola de Enfermagem, conta com o apoio do 

Grupo PET/Enfermagem e é realizado em parceria com a ABEn, que define anualmente a 

temática a ser enfocada. No ano de 2015, em todo o país será discutida “a enfermagem em 

defesa do SUS: construindo a 15ª Conferência Nacional de Saúde”. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. 2. Sistema Único de Saúde. 3. Semana Riograndina de 

Enfermagem. 4. Cuidado de Enfermagem. 
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1 CADERNO DE DICAS DA 76ª SBENF 

 

A Enfermagem vem se solidificando à luz de uma base humanística, revigorando seus 

valores, mudando fatos que moldam e dão forma à sua prática, buscando constantemente o 

significado a existência do ser humano, no cuidado com a pessoa e com a vida. Esta visão 

que, gradativamente, vem se concretizando no fazer da enfermagem não constitui fato isolado 

e descontextualizado. É através de uma análise histórica que se obtêm informações dessas 

conjunturas. Verificamos que a dimensão educativa proposta pela academia, ao longo dos 

anos, tem estimulado reflexões e indagações sobre a natureza e os contornos do trabalho 

científico, desafiando os enfermeiros a manter a consciência de que é preciso cuidar numa 

perspectiva humana e científica e para que este propósito seja vislumbrado é necessário 

manter-se atualizado. A competência profissional surge como um processo de construção, do 

desejo de crescer e de empreender, sendo que o melhor caminho é o continuo 

aperfeiçoamento, porque somos seres inacabados e nos encontramos em constante 

desenvolvimento. É necessário produzir conhecimentos que instrumentalizem o processo de 

tomada de decisões e a luta da categoria por condições adequadas de trabalho, por padrões 

éticos e de um perfil da força de trabalho esperado para o desempenho profissional seguro da 

enfermagem e do usuário dos serviços de saúde. O espaço de produção e disseminação de 

conhecimento é fortalecido pelo protagonismo dos sujeitos envolvidos. O enfermeiro tem um 

compromisso moral de estar atualizado e capacitado para cuidar de maneira segura e 

qualificada, pois vivemos um tempo de constantes mudanças e convocação a um maior 

protagonismo dos grupos organizados da sociedade civil na construção das novas etapas da 

história do cuidado de enfermagem. O trabalho da Enfermagem transcorre de forma coletiva e 

em conjunto com outros profissionais da área de saúde. Tem como base um saber consolidado 

que busca subsidiar o como agir no dia a dia, além de apontar estratégias, para o 

enfrentamento de desafios constantes de sua pratica profissional. Falar da Enfermagem como 

trabalho e profissão nos reporta a atitudes de fortalecer conquistas e ser capaz de captar o 

emergente. Nesta conjuntura, devemos defender o direito a vida, à saúde e a qualidade do 

cuidado prestado, bem como a valorização da profissão orientada pelo agir ético e pelo 

exercício do pensamento critico. É necessário que os profissionais de enfermagem assumam o 
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protagonismo no âmbito da saúde e na sociedade como um todo, desvelando uma profissão 

que pensa, age e defende um modelo de organização do trabalho que considera o direito à 

saúde para o conjunto da população e o provimento de ações tecnicamente competentes e 

protetoras dos direitos dos usuários. É preciso considerar, ainda, os múltiplos sujeitos 

envolvidos no trabalho coletivo em saúde, os diferentes profissionais e as diferenças 

individuais e culturais que se apresentam nas múltiplas e desafiantes situações cotidianas de 

trabalho.  

Margarita Ana Rubin Unicovsky 
Coordenadora Nacional 
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2 ESCOLA DE ENFERMAGEM DA FURG: HISTÓRIA E CONQUISTAS 

 

Adriana Dora da Fonseca 

Vera Lúcia de Oliveira Gomes 

Helena Heidtmann Vaguetti 

Mariângela de Magalhães 

 

O Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Rio Grande FURG, teve sua 

criação autorizada em 20 de agosto de 1975, sendo implantado no primeiro semestre letivo de 

1976 e reconhecido pelo Decreto 1.223/79, publicado no DOU de 18 de dezembro de 1979 

com a denominação de Curso de Enfermagem e Obstetrícia. Desde sua criação até fevereiro 

de 1997, os docentes enfermeiros e as disciplinas do curso eram lotados em quatro 

departamentos distintos: Departamento de Medicina Interna; Departamento Materno-Infantil; 

Departamento de Cirurgia e Departamento de Ciências Econômicas, Administrativas e 

Contábeis.  

Inicialmente o Curso de Enfermagem e obstetrícia foi instalado na Associação de 

Caridade Santa Casa do Rio Grande que realizou adequações na área física para atender às 

exigências do Ministério da Educação e Cultura e criar o Hospital de Ensino. As disciplinas 

teóricas, a biblioteca, o laboratório de procedimentos de enfermagem e a Coordenação do 

Curso funcionavam no até então denominado ―anel externo‖; as atividades práticas, nas 

unidades de internação: Maternidade, Pediatria, Centro Cirúrgico, São Lucas I e II. 

Atualmente a Santa Casa ainda recebe acadêmicos da Escola de Enfermagem nas unidades de 

Pronto Socorro, UTI Geral e Cardiologia.  

A inserção do curso na Rede Básica de Saúde se deu com a disciplina ―Criança Sadia‖ 

que tinha suas atividades práticas desenvolvidas no Posto Dra. Rita Lobato. A partir daí a 

parceria com a Secretaria Municipal da Saúde foi se intensificando de forma que, atualmente, 

atividades práticas e estágios curriculares são desenvolvidos nas Unidades Básicas de Saúde e 

nas Unidades Básicas de Saúde da Família. Além disso, programas como PET Enfermagem, 

PET Saúde, Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), Viver Mulher e de Educação Permanente 

são realizados de forma conjunta. 
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Em sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (1988) foi criado o Hospital 

Universitário Prof. Miguel Riet Corrêa Júnior, um espaço sonhado, idealizado e cuja 

realização se deve, em grande parte, ao esforço de docentes enfermeiros da FURG. A primeira 

diretoria do Hospital de Ensino contou com docentes enfermeiros nos cargos de 

Administrador, Diretor de Enfermagem e Diretor de Apoio. Com esse espaço próprio, foi 

possível qualificar o ensino de graduação em enfermagem e, consequentemente, contribuir 

para a melhoria da saúde da população.  

A ―Nova Lei do Exercício Profissional de Enfermagem‖, sancionada em 1986, 

determinava que a Enfermagem somente poderia ser exercida por Enfermeiros, Técnicos de 

Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras. Frente a essa determinação do Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), os docentes do curso se mobilizaram elaborando um 

projeto para implantação do Curso Supletivo de Qualificação Profissional para Auxiliar de 

Enfermagem. Naquela ocasião, foram parceiros da FURG, a Santa Casa do Rio Grande e a 

Secretaria Municipal da Saúde do Rio Grande. O curso funcionou de 1990 a 1997, formando 

sete turmas. Com a proibição de formação de novos auxiliares de enfermagem, emitida pelo 

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Sul (COREN/RS), houve 

incentivo e necessidade da criação de cursos de Técnicos de Enfermagem. Frente a quase 

inexistência desses profissionais em nosso município, docentes do curso de Enfermagem 

elaboraram uma proposta para criação do Curso de Técnico em Enfermagem, na FURG em 

parceria com o Colégio Técnico Industrial CTI/FURG. Esse curso funciona desde o ano de 

2000 junto ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul – 

Campus Rio Grande, tento formado onze turmas. 

Em 1993, foi criada a Rede de Pós-Graduação em Enfermagem da Região Sul 

(REPENSUL), que congregou a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Fundação 

Universidade Federal do Rio Grande, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a 

Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade 

Federal do Paraná, com vistas a acelerar o processo de qualificação de docentes enfermeiros 

dessas IFES. A participação no mestrado interinstitucional, proposto pela REPENSUL, além 

da titulação dos docentes tornou-se um excelente laboratório para o aperfeiçoamento de 
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competências no ensino e na pesquisa, constituindo-se no embrião do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da FURG e despertando o desejo de criação de uma Unidade 

Acadêmica para a enfermagem.  

Em 1994 foi criado o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho e Enfermagem 

(NEPETE) que, a partir de 1997, passou a integrar o Diretório de Grupos de Pesquisa do 

CNPq com a denominação de Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde 

(NEPES). Esse núcleo teve uma importância fundamental na trajetória da Enfermagem, na 

FURG, pois consolidou a interface entre graduação e pós-graduação, em termos de pesquisa. 

Ainda hoje constitui um espaço de acolhimento aos docentes recém doutores, quando de seu 

retorno à instituição.  

A partir do primeiro semestre de 1996 foi desenvolvido o Curso de Especialização em 

Projetos Assistenciais de Enfermagem - ESPENSUL, destinado à especialização de 

Enfermeiros no próprio local de trabalho. Com metodologia pautada no ensino semipresencial 

e na flexibilidade do currículo o ESPENSUL fortaleceu a integração entre o Curso de 

Enfermagem e a rede de serviços de saúde do município. 

Em fevereiro de 1997, após reconhecimento do potencial, da identidade profissional e 

especificidade do curso foi criado o Departamento de Enfermagem, que reuniu e possibilitou 

a concreta integração dos docentes, até então lotados em diferentes departamentos. Com a 

lotação dos docentes enfermeiros em uma única unidade, ficou garantida a autonomia nos 

processos decisórios que definiriam os rumos da Enfermagem, na FURG. A qualificação de 

corpo docente, em curto espaço de tempo, possibilitou, além do fortalecimento da identidade 

profissional, maior visibilidade da Enfermagem nos âmbitos local, regional, nacional e 

internacional, com significativas repercussões na produção de conhecimentos. 

Em outubro de 2001, ocorreu a aprovação e recomendação pela CAPES, do Curso de 

Mestrado em Enfermagem, sendo criado o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, o 

primeiro na Área da Saúde na FURG. As atividades acadêmicas do Mestrado em Enfermagem 

tiveram início no primeiro semestre de 2002. O programa tinha e ainda tem como objetivo 

formar pesquisadores capazes de promover o avanço do conhecimento e a produção de novas 
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tecnologias na Enfermagem/Saúde, nas dimensões gerenciais, educativas e cuidativas, 

considerando o ecossistema e as demandas de desenvolvimento da sociedade. 

Quanto ao suporte administrativo, foi criada em 2002 a Secretaria Geral das unidades 

educacionais, com ela, os técnico-administrativos em educação, reunidos em única área física 

passaram a atuar de forma contínua e mais articulada com as Chefias, docentes e discentes, 

situação que persiste até os dias de hoje. 

Em 15 de agosto de 2008, integrando a proposta de mudança organizacional, foi 

aprovada a criação da Escola de Enfermagem, como uma das treze Unidades Acadêmicas da 

FURG. 

Passados sete anos de funcionamento ininterrupto do Curso de Mestrado em 

Enfermagem da FURG, em 19 de dezembro de 2008 a Escola de Enfermagem obteve a 

aprovação, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, da criação do 

Curso de Doutorado em Enfermagem, o qual foi recomendado pela CAPES, constituindo-se 

em mais uma importante conquista. As atividades acadêmicas do Doutorado em Enfermagem 

da FURG iniciaram em abril de 2009, atualmente encontra-se em curso a sétima turma.  

No mesmo ano foi criado o Programa de Educação Tutorial de Enfermagem (PET 

Enfermagem) que desde sua implantação tem como objetivo causar um impacto positivo no 

curso de graduação, além de realizar, com os demais acadêmicos, atividades direcionadas à 

comunidade. 

No primeiro semestre de 2010, com a criação do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família, oferecido pela Escola de Enfermagem (EEnf) e 

construído em parceria com o Instituto de Educação (IE), Instituto de Ciências Humanas e da 

Informação (ICHI), Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Rio 

Grande- FURG e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio Grande, mais uma meta foi 

atingida. O programa tem como horizonte a formação de um profissional, cidadão, crítico, 

capaz de buscar soluções para os problemas de usuários e trabalhadores da saúde, 

contribuindo para a promoção e a educação em saúde. Visa especializar profissionais 

Enfermeiros, Educadores Físicos e Psicólogos por meio do processo de educação permanente 

e da inserção no trabalho. O residente atuará em equipe interdisciplinar no nível de atenção 
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básica do Sistema Único de Saúde (SUS), realizando práticas, desenvolvendo pesquisas e 

construindo propostas que contribuam para a concretização dos princípios e diretrizes do 

SUS. 

Com a finalidade de prestar atenção integral à saúde cardiometabólica do adulto, a 

partir da aquisição de conhecimento, inovação em ciência e tecnologia, educação permanente 

em serviço e utilizando os princípios e diretrizes do SUS, foi criado em 2010, o Programa de 

Residência Integrada Multiprofissional Hospitalar com Ênfase na Atenção à Saúde Cardio-

Metabólica do Adulto (RIMHAS). O referido curso é fruto da parceria entre Instituto de 

Educação (IE), Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI), Instituto de Ciências 

Biológicas (ICB), Hospital Universitário e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio 

Grande, sob coordenação da Escola de Enfermagem (EEnf). A RIMHAS, por meio do 

trabalho em equipe, tem como objetivo propiciar uma formação acadêmica multiprofissional e 

interdisciplinar. 

Assim, a trajetória histórica da Enfermagem da FURG, comprova o grande potencial 

desse grupo tanto para a superação de dificuldades acadêmicas e burocráticas, quanto para a 

busca da consciência profissional voltada ao cuidado com a vida. Para tanto, continuamos a 

procura dos melhores ventos e direções para alcance da excelência no ensino, na pesquisa e na 

extensão universitárias. 

É motivo de grande orgulho para todos que fizeram e ainda fazem parte dessa história 

ter contribuído para que, um conjunto de sonhos e emoções, gradativamente se transformasse 

em objetivos e práticas construídas e operacionalizadas em situações reais e concretas da vida 

acadêmica. Tais práticas, além de contribuírem para a melhoria da qualidade de vida da 

população riograndina, sem dúvida enalteceram e ainda enaltecem nossa universidade no 

cenário nacional e internacional.  
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3 A ENFERMAGEM EM DEFESA DO SUS: CONSTRUINDO A 15ª CONFERENCIA 

NACIONAL DE SAÚDE 

 

Sonia Acioli  

Helena Leal David  

Juliana Garcez  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Enfermagem tem se apresentado como a área da saúde que congrega o maior 

contingente de trabalhadores vinculados ao sistema Único de Saúde (SUS), tendo participado 

junto aos movimentos sociais e grupos profissionais dos processos de construção do SUS. 

Compõe um grupo profissional que historicamente tem ajudado tanto através do cuidado 

direto a população, quanto no planejamento da organização da atenção à saúde e da 

constituição do sistema público de saúde. Portanto, o tema da 76ª Semana Brasileira de 

Enfermagem, apresenta-se como uma convocação a todos os profissionais da enfermagem 

para retomarmos a luta em torno do que é inegociável em relação à manutenção do sistema 

público de saúde e do direito à saúde.  

Nesse sentido, a Associação Brasileira de Enfermagem reconhece a importância de 

discutirmos os aspectos que envolvem a manutenção da saúde pública no Brasil e por isso 

convida a todos os profissionais de enfermagem, estudantes e docentes a participarem dos 

debates voltados a 15ª Conferencia Nacional de Saúde (15ª CNS) que se realizará de 23 a 26 

de novembro de 2015 em Brasília- DF, e terá como tema e eixo: ―Saúde Pública de qualidade 

para cuidar bem das pessoas: Direito do Povo Brasileiro‖. O Decreto Presidencial convocando 

a 15ª CNS prevê as realizações das etapas municipais e estaduais da Conferência; 09 de abril 

a 15 de julho as etapas municipais e 16 de julho a 30 de setembro as estaduais.  

A seguir apresentaremos um breve histórico das Conferências Nacionais de Saúde, de 

modo a contextualizar a importância da 15ª Conferencia Nacional de Saúde.  

Há 74 anos, em 1941 aconteceu a primeira conferência nacional de saúde que foi 

realizada em conjunto com a primeira conferência nacional de educação, momento em que o 

mundo acabava de assistir a segunda guerra mundial e o povo brasileiro a criação do salário 
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mínimo. O Presidente da República na época era Getúlio Vargas, e através da Lei nº378 de 

janeiro de 1937 criou as conferências de saúde, porém somente em 1941, através do Decreto 

8.089 esta foi efetivada.  

Ao longo dos anos, a população brasileira viveu várias mudanças no setor saúde e com 

a Constituição da República de 1988, a saúde passou a ser reconhecida como um direito social 

cabendo ao Estado o dever de garanti-la. A população brasileira passou a ter direito universal 

a saúde de forma integral e gratuita em todo território nacional, tendo, posteriormente, este 

direito regulamentado através da Lei Orgânica da Saúde, aprovada em 19 de setembro de 

1990 (Lei 8.080/90). Tendo sofrido vetos do então presidente da República, esta lei foi 

complementada posteriormente, em 28 de dezembro de 1990, pela Lei 8.142/80.  

A Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, bem como sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. A lei 

8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.  

A criação do SUS foi produto de um grande e contínuo processo de mobilização 

social, lutas e esforços de vários grupos sociais, e, ainda hoje exige constante engajamento e 

participação para que o ideal que norteou essa busca não se perca. Realizar uma política 

nacional que objetiva garantir a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 

funcionamento dos serviços correspondentes é um grande desafio para gestores, prestadores 

de serviços, trabalhadores e usuários.  

A criação da Lei 8.142 de 1990 veio para garantir a participação da população nos 

conselhos e conferências de saúde. As conferências se constituem em espaços de debates, 

espaços para pensar e apontar soluções para os problemas de saúde no seu sentido amplo. 

Nesses espaços, os grupos sociais organizados se articulam em busca de garantir os seus 

interesses e atendimento as suas necessidades de saúde, além de construir consensos em torno 

das formas de organização da atenção à saúde. Essa construção deve começar ainda nas 

pequenas comunidades, nos municípios com a realização das conferências municipais de 

saúde e, posteriormente, com os representantes legais indicados para as conferências estaduais 
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de saúde, os delegados de cada estado, nas categorias de usuários, profissionais de saúde e 

gestores, são indicados para a Conferência Nacional de Saúde.  

Durante toda a história das conferências, que somam 14, foram debatidos os seguintes 

temas: Situação sanitária e assistencial dos estados; Legislação referente à higiene e a 

segurança do trabalho; Descentralização na área da saúde; Recursos humanos para atividades 

em saúde; Implantação do sistema único de saúde com desdobramentos no programa 

materno-infantil, sistema nacional de vigilância epidemiológica, programa de controle de 

grades endemias, programa de extensão das ações de saúde as populações rurais; Situação de 

grandes endemias, operacionalização dos novos diplomas legais básicos aprovados pelo 

governo federal em matéria de saúde, Interiorização dos serviços de saúde e política nacional 

de saúde; Extensão das ações de saúde por meio dos serviços básicos e, em 1986, na 8ª 

Conferência com os temas Saúde como direito, reformulação do sistema nacional de saúde e 

financiamento setorial. A partir de então os temas versaram sobre; Municipalização a 

caminho; Saúde, Cidadania e políticas públicas, Gestão e organização dos serviços de saúde, 

Controle social na saúde, Financiamento da saúde, Recursos humanos para saúde e Atenção 

integral a saúde; Efetivando o SUS: acesso, qualidade e humanização na atenção a saúde com 

controle social; Saúde: um direito de todos e dever do estado;  

A saúde que temos o SUS que queremos; Saúde e qualidade de vida: política de estado 

e desenvolvimento e, por fim na 14ª conferência Todos usam o SUS! SUS na seguridade 

social - Política pública, patrimônio do povo brasileiro. Pode-se perceber nesse grande 

conjunto de temas a preocupação permanente com a reafirmação dos princípios do SUS, quais 

sejam: universalização da atenção à saúde, equidade, participação, descentralização político-

administrativa e integralidade e ainda com a consolidação do nosso sistema público de saúde.  

Assim, a politização do debate sobre o sistema de saúde que temos e queremos vem 

sendo marcado pela defesa do acesso universal à saúde como direito, em contraposição a 

outras perspectivas macro e micro-estruturais que defendem desde a total desregulação estatal 

das ações de saúde, até formas híbridas de relacionamento entre o setor público e estatal e o 

setor privado da saúde, como é o caso da chamada "dupla porta de entrada" em hospitais 
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públicos que também ofertam serviços privados, mas sem a garantia de equidade no acesso, e 

utilizando-se da força de trabalho dos servidores públicos.  

Atualmente a Enfermagem está representada pela ABEn no processo de construção da 

15ª Conferencia Nacional de Saúde, como entidade membro da plenária do Conselho 

Nacional de Saúde. As conferencias municipais e estaduais serão espaços importantes de 

construção e sistematização nos quais, ressalta-se a importância da participação da 

enfermagem como grupo profissional que atua de modo efetivo na saúde pública brasileira.  

 

SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE, CUIDADO DE QUALIDADE E DIREITO À 

SAÚDE 

 

Ainda que tenhamos avançado na efetivação de uma saúde pública de qualidade 

persistem princípios e diretrizes, ainda não efetivamente cumpridos e apesar dos avanços 

através da organização de redes de atenção à saúde, faz-se necessário enfrentar dificuldades 

como o financiamento, a gestão do trabalho, a incorporação da participação popular, dentre 

outros. Conforme PAIM (1913, 125):  

―A Reforma Sanitária Brasileira não se restringia apenas a uma reforma do setor 

saúde. O SUS, como um dos componentes centrais desse projeto de reforma social, pautava-

se num conjunto de princípios e diretrizes fundamentais para a democratização da saúde, da 

sociedade, do poder público e da cultura. Presentemente, podemos afirmar que, nas últimas 

décadas, foram dados passos importantes para a participação social e a universalidade. Já em 

relação à equidade e à integralidade, os passos foram mais tímidos. Para além dos desafios 

que envolvem a efetivação da legislação do SUS, a questão do financiamento em relação aos 

investimentos em infraestrutura do sistema público de saúde, e a realização de práticas de 

cuidado integrais com participação da população, existe como pano de fundo a luta para 

manter um sistema de saúde que apresenta um projeto político contrário a muitos interesses 

econômicos e de cunho absolutamente socializante.  

Apresentam-se no cenário nacional vários desafios que colocam em cheque o projeto 

político do SUS e, consequentemente, a proposta de uma saúde pública de qualidade.  
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As análises realizadas recentemente por organizações como o Centro Brasileiro de 

Estudos de Saúde (CEBES) e Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) têm 

evidenciado – e, sobretudo, denunciado - sérias ameaças recentes à institucionalidade do 

projeto democrático e universal de saúde que vem se consolidando via Sistema Único de 

Saúde. Essas ameaças se apresentam a partir de um contexto de exacerbação da crise 

econômica e política, que tem apoio de grupos políticos que desejam manter a ordem 

hegemônica, na defesa de relações sociais marcadas por um capitalismo predatório.  

Segundo a ABRASCO, a proposta de alteração da Constituição Brasileira por meio da 

Proposta de Emenda Constitucional /PEC A 451 de 2014, apesar de reafirmar o direito 

fundamental do trabalhador à assistência médica, retira do Estado este dever na sua 

integralidade, ao afirmar ser dever do empregador prover o acesso à saúde, abrindo à 

iniciativa privada mais do que uma participação complementar. A PEC A 451de autoria do 

deputado Eduardo Cunha, altera o art. 7°da Constituição, inserindo um novo inciso que 

vincula aos empregadores o acesso aos serviços de saúde rompendo, portanto, com o disposto 

no art.196 que explicita a saúde como direito de todos e dever do Estado.  

Em documento divulgado pelo CEBES analisa-se essa proposta dizendo que: (...) ―Por 

esse rumo, o Brasil está desmontando o SUS e fortalecendo o setor privado dos planos de 

saúde, de modo pior ainda do que os tempos do INAMPS quando o trabalhador dispunha do 

seguro de saúde próprio que era gerido pelo Estado. Agora o mercado opera ainda mais 

livremente, consolidando o tratamento de saúde como uma mercadoria‖.  

Neste cenário, é fundamental lembrarmos que o direito universal à saúde pressupõe 

que todos os cidadãos podem ser cuidados pelos serviços de saúde públicos, tendo atendidas 

suas necessidades de saúde de modo resolutivo e integral, sem que haja necessidade de 

nenhum tipo de pagamento. Esse foi um direito conquistado, que precisamos manter, e pelo 

qual ainda precisamos lutar.  

Vale lembrar que, na tradição de engajamento político, humano e técnico da 

enfermagem como prática social, alinhar-se com as lutas que visam ampliar e garantir direitos 

é, na história da profissão, uma marca importante na atuação de enfermeiros em todo o 

mundo. Urge, portanto, a retomada do sentido de luta social pela saúde, com vistas à 
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construção de relações sociais mais justas, menos predatórias, para que possamos realizar uma 

saúde pública e um cuidado de qualidade.  

Nessa perspectiva, não há como falarmos em cuidado de qualidade sem uma 

compreensão ampliada dos processos saúde-doença-cuidado, lembrando que a saúde é 

resultante das condições de vida da população. Isto significa a garantia pelo Estado do acesso 

universal, em todos os níveis, aos serviços e ações de saúde, de acordo com as necessidades 

de saúde da população.  

Como construção social, o SUS se associa a projetos e visões de mundo que propõem 

relações sociais e de trabalho igualitárias, logo, defender o SUS é necessariamente entrar em 

um campo de disputas acerca dos projetos de saúde e das formas de garanti-los, distribuí-los e 

sustentá-los. Para tal, faz-se necessário a explicitação dos interesses envolvidos, por parte dos 

atores responsáveis pelas diversas ações e projetos que conformam a política nacional de 

saúde, sejam estes, os gestores, as instituições formadoras em diálogo com os segmentos e 

movimentos sociais de caráter popular.  

Desse modo, relacionamos algumas temáticas as quais consideramos como 

fundamentais a serem incorporadas ao debate, tendo como pano de fundo o conceito ampliado 

e o direito à saúde: Repercussões na relação pública x privado na assistência e na gestão do 

trabalho de enfermagem; Formação de nível médio e superior de enfermagem: estamos 

trocando qualidade por quantidade? O profissional de enfermagem na relação com o usuário, 

a família e a coletividade; Escuta, diálogo e educação popular nas práticas de cuidado de 

enfermagem. Esses e outros temas fazem parte do conjunto de questões a serem aprofundadas 

durante a Semana Brasileira de Enfermagem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em tempos de judicialização da saúde, em que os cidadãos buscam no Ministério 

Público e no Judiciário, caminhos para atendimento do direito à saúde, tempos de ampliação 

da Atenção Primária em território nacional, tempos de criação de uma política nacional de 
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educação popular em saúde (PNEPS), e outras tantas conquistas, consideramos este como um 

momento estratégico na reafirmação dos princípios e diretrizes da reforma sanitária brasileira.  

Nesse sentido, faz-se necessário entender a conferencia com uma oportunidade de 

construção de uma agenda propositiva da enfermagem brasileira em apoio aos movimentos 

que buscam afirmar o direito à saúde. Para isso, apresentamos algumas ideias e propostas a 

serem debatidas nos espaços de atuação da enfermagem e que possam contribuir para a 

qualificação dos debates voltados a conferência nacional de saúde, a qual chamamos de Saúde 

com Enfermagem em defesa do SUS. São elas:  

- Desenvolver estratégias junto às instancias formadoras de fortalecimento de projetos 

pedagógicos voltados para o SUS;  

- Construir práticas de cuidado de enfermagem promotoras de saúde e cidadania que 

incorporem os saberes da população envolvida;  

- Apoiar sistemas de financiamento do SUS que não coloquem em risco a 

universalidade, a integralidade da atenção e o caráter público do sistema de saúde;  

- Reafirmar junto às instituições de ensino sua capacidade de formação crítica através 

de ações de ensino, pesquisa e extensão a partir de práticas pedagógicas que se articulem aos 

processos de trabalho em experiências que partilhem e problematizem a realidade de saúde de 

saúde nos níveis locais.  

Por fim, parece-nos que a articulação entre competência técnica e competência política 

deve ser resgatada pelos profissionais de saúde, e especialmente pelos profissionais de 

enfermagem no cotidiano das práticas de atenção à saúde de modo a participar da defesa do 

SUS e do direito à saúde. É preciso apoiar a consolidação do SUS como sistema único e 

universal, com financiamento estatal e gestão pública que garanta a oferta de serviços e 

cuidados integrais e de qualidade.  
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RESUMO: Este artigo apresenta um relato de experiência a partir do uso da Aprendizagem 

Baseada na Problematização como método de ensino em um curso técnico de enfermagem de 

uma instituição privada no centro do Estado/RS. A partir de uma situação, os alunos 

trabalhavam em pequenos grupos para organizar ideias e conhecimentos anteriores 

relacionados com o problema, e definir a natureza ampla deste. Avaliou-se a experiência 

como capaz de despertar nos estudantes reflexão sobre a construção de um espaço de 

aprendizado, que além de servir de articulador dos saberes teórico-práticos, permitiu aos 

alunos do curso técnico de enfermagem, pela especificidade das suas atividades, desenvolver 

suas competências. O despertar do interesse do estudante para a busca do conhecimento foi 

essencial durante a sua formação. Considera-se que a Aprendizagem Baseada na 

Problematização é um método que se adapta às necessidades atuais do ensino dos cursos na 

área da saúde, pois é proativo e coloca o estudante no centro do processo educativo. 

 

DESCRITORES: Metodologia. Estudantes de Enfermagem. Educação. 

 

ABSTRACT: This paper presents an experience report from the use of the Problem Based 

Learning as a teaching method in a technical course of nursing of a private institution in the 

center of the State/RS. From a situation, students worked in small groups to organize ideas 

and previous knowledge related to the problem, and define the broad nature of this. We 

evaluated the experience as able to foster in students thinking about building a learning space, 
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which besides serving as articulator of the theoretical and practical knowledge, allowed 

students the technical nursing course, the specific nature of their activities, develop their 

skills. Student interest of awakening to the pursuit of knowledge was essential for their 

training. It is considered that the Problem Based Learning is a method that suits the current 

needs of education courses in health, it is proactive and places the student at the center of the 

educational process. 

 

KEYWORDS: Methodology. Students, Nursing. Education. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A evolução dos métodos de ensino nas últimas décadas tem sido uma constante, uma 

vez que se tem a necessidade de formar profissionais que sejam capazes de refletir acerca dos 

problemas que irão enfrentar em sua vida profissional. A educação é, portanto, percebida 

como um processo dinâmico e contínuo para construção do conhecimento. Essa construção 

dá-se por meio do desenvolvimento da consciência crítico/reflexiva e do pensamento livre, 

que leva ao compromisso pessoal e profissional de forma a refletir na transformação do 

contexto vivenciado
1
. Entretanto, sabe-se que para alcançar os princípios de um ensino 

moderno como os contidos nas diretrizes curriculares são necessárias estratégias didático-

pedagógicas que propiciem a construção do conhecimento por meio do raciocínio crítico. 

Entretanto, para que ocorram mudanças de práticas do fazer dos trabalhadores que vão atuar 

no Sistema Único de Saúde (SUS), as instituições de ensino devem rever o processo de 

ensino-aprendizagem e estimular a autonomia do estudante por meio da inter e 

transdisciplinaridade, ou seja, com a construção de redes educacionais diferentes do modelo 

de ensino outrora praticado, com práticas alienantes e tecnicistas
2
. 

Neste contexto, surgem algumas técnicas de ensino voltadas ao estudante, com vistas a 

despertar para uma educação que busque uma aprendizagem mais consistente para conhecer, 

aprender a fazer, aprender a ser. A metodologia conhecida como Problem Based Learning 

(PBL) ou Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é considerada, atualmente, como um 

dos métodos pedagógicos mais atrativos em cursos do ensino superior, entre outros, 

permitindo ao estudante ser sujeito ativo na construção do seu próprio conhecimento
3
. Nesse 

sentido, estimula a gestão participativa dos protagonistas da experiência, estudantes e 
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docentes e a reorganização da relação entre a teoria e a prática
4
. As bases teóricas da ABP se 

fundamentam na teoria da indagação de John Dewey, filósofo, psicólogo e educador norte-

americano
5
. Para ele, a aprendizagem parte de problemas ou situações que possam gerar 

dúvidas e proporcionar a descoberta, a reflexão, a experimentação e que permitam aos 

docentes a apresentação de conteúdos pragmáticos por meio de problemas ou 

questionamentos. O ensino da Aprendizagem Baseada em Problemas engloba várias questões 

relacionadas com o processo educativo, já que pode ser definido como um modelo de ensino e 

aprendizagem que constitui uma alternativa para a educação na área da saúde
4
. Assim, a ABP 

é uma estratégia de ensino-aprendizagem em que é dada importância tanto para a aquisição de 

conhecimentos, quanto para o aprimoramento contínuo das habilidades e competências dos 

estudantes em formação.  

Desde os anos sessenta, a Universidade de McMaster, em Ontário, no Canadá 

começou a aplicar o método da ABP para trazer os alunos do curso de medicina para uma 

realidade de sua vida profissional futura, por meio de pequenos grupos que procuravam 

encontrar a solução de situações-problemas
6
. Após, outras universidades foram pioneiras, 

como Maastritcht, na Holanda, e Newcastelle, na Austrália, todas elas em contexto de 

formação médica, sendo, contudo, na atualidade, adotado na formação de profissionais de 

diversas áreas, em cursos de graduação e pós-graduação
7
. Nos últimos anos, outros países tem 

utilizado este método como forma de ensino, dentre eles tem-se a Espanha, a qual lançou 

várias iniciativas educacionais através do uso da ABP para incorporar novos métodos para o 

ensino universitário tradicional
5
.  

Durante séculos, no que se refere ao processo do ensino aprendizagem, a educação 

teve diferentes abordagens; apresentando diversificadas perspectivas educacionais, onde os 

educadores buscaram e ainda continuam a buscar maneiras e visões de lidar com o processo 

de aprendizagem dos educandos, para contribuir de forma concisa e eficaz para a assimilação 

e compreensão dos conteúdos por parte do educando e também do educador
5
. Os princípios 

norteadores desta metodologia pedagógica, quando comparados com posicionamentos 

contemporâneos acerca da formação profissional, permanecem atuais, pois objetivam a 

integração de disciplinas tendo em vista a prática focalizada em situações problemas e o 
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estudante como sujeito ativo do seu processo de aprendizagem
8
. Esta técnica ocorre por meio 

de um método que procura estimular a aprendizagem através de problemas desafiadores que 

são resolvidos em pequenos grupos apoiados por um professor mediador/facilitador
6
. Uma 

das características mais importantes desta técnica centrada no ensino-aprendizagem do aluno, 

está no fato de desenvolver nos estudantes a capacidade de identificar e satisfazer as suas 

necessidades de informação, levando a construção do conhecimento científico
5
.  

Assim, o significado dessa técnica não é por si só resolver o problema, mas de 

desenvolver estratégias para impulsionar a cognição e outros atributos desejáveis, tais como a 

capacidade de comunicar ideias, trabalho em equipe, assumir responsabilidades, construir 

reflexões, compartilhar com os outros e formar um saber multiplicador. Embora ao longo do 

tempo esse método fosse adaptado para outros contextos e ainda, implementado de várias 

maneiras, continua a fazer parte do processo educacional, exigindo dos estudantes capacidade 

de avaliar criticamente os conhecimentos surgidos a partir das questões problemas
6
. A ABP é, 

assim, considerada uma das mais significativas inovações, nos últimos anos, na educação em 

saúde, surgindo como um movimento de reação aos currículos das escolas de saúde sob a 

forte influência do modelo flexineriano que privilegiava o modelo biomédico e o ensino 

centrado no hospital. Essa técnica propõe-se a um trabalho criativo do professor que estará 

preocupado não só com o "que", mas, essencialmente, com o "por que" e o "como" o 

estudante aprende
9
. 

A ABP tem como inspiração os princípios da Escola Ativa, do método científico, de 

um ensino integrado e integrador dos conteúdos, dos ciclos de estudo e das diferentes áreas 

envolvidas, em que os alunos aprendem a aprender e se preparam para resolver problemas 

relativos a conteúdos de sua futura profissão. O estímulo ao pensar possibilita esta construção 

do sujeito, pois integra as dimensões do conhecimento e da aprendizagem. A metodologia de 

ensino baseada em problemas pode ser usada em uma variedade de maneiras, dependendo dos 

objetivos do curso ou programa, configuração e as necessidades educacionais dos alunos. No 

processo pedagógico tem-se a construção de um espaço dialógico, compreendido como o 

espaço das relações e interações; um espaço de encontro e negociação entre professor e aluno, 

em ato, que se realiza num dado momento, não se repete, pois cada indivíduo é um e cada 
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momento é único; valoriza e destaca a subjetividade nas relações, tão necessária, também, no 

processo de trabalho em saúde
4
. 

Considerando os processos de mudança da educação de profissionais de saúde e a 

demanda por novas formas de trabalhar com o conhecimento, busca-se, neste estudo, relatar o 

trabalho do professor no âmbito da inovação pedagógica e as possibilidades de ruptura com 

base na ABP, inerente ao processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, este estudo 

justifica-se, principalmente pela possibilidade de explanar sobre a utilização de uma técnica 

de ensino-aprendizagem na área da saúde, como forma de interação entre a teoria e a prática, 

contribuindo no desenvolvimento de saberes no campo da saúde. 

 

OBJETIVO 

 

Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de apresentar um relato de experiência 

sobre a utilização da aprendizagem baseada na problematização nas aulas teórico-práticas de 

um curso técnico em enfermagem. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência pautado no uso da ABP em atividades teórico-

práticas do curso técnico em enfermagem de uma instituição particular de ensino no centro do 

Estado/RS. Esse curso técnico em enfermagem tem uma duração de quatro semestres, 

distribuídos em aulas teórico-práticas e estágios supervisionados. Para possibilitar um 

primeiro contato com os cenários de atuação são realizadas visitas nas diversas instituições de 

saúde do município. As práticas hospitalares são realizadas no hospital do município e de 

cidades circunvizinhas.  

A aprendizagem parte de problemas ou situações que intencionam gerar dúvidas, 

desequilíbrios ou perturbações intelectuais. O método ―dos problemas‖ valoriza experiências 

concretas e problematizadoras, com forte motivação prática e estímulo cognitivo para solicitar 

escolhas e soluções criativas
5
.  
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Diante do exposto, durante as aulas os alunos realizam uma discussão em pequenos 

grupos sobre temas que serão abordados durante a disciplina conforme cronograma 

estabelecido pelo professor. Os alunos são estimulados a discutir de forma crítica e reflexiva 

as principais ideias das questões de estudo, e exercitar a tomada de decisão. Essas discussões 

servem para instigar o aluno a pensar sobre os assuntos a serem estudados, assim como 

estabelecer uma relação teórico-prática, despertando para um conhecimento articulado e 

sistematizado. Tais discussões em grupo permitem um aprofundamento das questões e levam 

o estudante a um cenário de associação entre o que é estudado e o que será vislumbrado na 

prática nos campos de estágios, uma vez que a formação de profissionais de saúde requer um 

ensino de qualidade, que lhe confira competência e habilidade na realização de atividades 

assistenciais que lhe competem na prática. É o momento de vincular a teoria à prática, 

possibilitando a aplicação de conceitos abstratos em situações concretas. 

As aulas são organizadas de forma que se consiga realizar grupos de discussões 

durante o horário de aula, geralmente, inicia-se com as questões de estudos disparadoras, 

seguidas das organizações em grupos de seis alunos, os quais discutem sobre os temas que 

serão abordados a seguir e, posteriormente, elaboram uma reflexão e a transformam em 

resposta para a questão problema colocada no primeiro momento pelo professor. A intenção é 

promover a integração dos conteúdos, utilizando diferentes processos mentais e ultrapassando 

a memorização de diagnósticos baseados em sinais e sintomas.  

Após essa discussão inicial, o professor como mediador do conhecimento constrói 

com os alunos o conhecimento acerca do tema e procura refletir com todos sobre os assuntos 

e a realidade que se encontrará na prática, para que, assim, ocorra um processo de ensino-

aprendizagem voltado para uma construção teórico-prática. Os conteúdos tanto podem não 

satisfazer ao professor em termos do que gostaria de ver apreendido pelos alunos, quanto 

podem surpreender ao professor e ao próprio grupo quando descobrem aspectos e relações 

não previstos. A educação baseada na ABP fundamenta-se na relação dialógica entre 

educador e educando, que possibilita a ambos aprenderem. O papel do professor volta-se a 

promover a discussão e a investigação, colocando o aluno em situações concretas que 

possibilitam a vivência de uma experiência que favorece o desenvolvimento de habilidades 
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intelectuais
3,5

. Neste cenário, o professor torna-se o facilitar do processo de ensino-

aprendizagem, e não representa apenas ministrar aulas teóricas, mas estimular os aprendizes a 

eleger soluções relevantes para cada situação-problema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A formação de profissionais de nível técnico no Brasil é essencial ao desenvolvimento 

das ações de atenção à saúde do país, uma vez que esses profissionais representam um 

número expressivo da força de trabalho em enfermagem e em saúde no Brasil
10

. Técnicos de 

enfermagem, sob a supervisão dos enfermeiros, atuam em grande parte da assistência de 

enfermagem prestada à população, de forma que a problematização do processo de trabalho 

desta categoria possui relevância no cenário nacional, no entanto, é escassa a literatura sobre 

as particularidades na formação dessa categoria
11

. A formação dos técnicos de enfermagem e 

seus processos de trabalho dão ênfase a ações que não valorizam o conhecimento intelectual e 

sua articulação com outros saberes, tornando o ―saber fazer‖ norteador de das atividades e o 

que possibilita a compreensão da ênfase na prática no exercício profissional. A ABP favorece 

a reflexão acerca de uma realidade concreta, com seus conflitos e contradições. A realidade é 

problematizada pelos alunos e não há restrições quanto aos aspectos incluídos na formulação 

dos problemas, já que são extraídos da realidade social, dinâmica e complexa. O ensino com 

base na ABP pode estimularão desenvolvimento da prática em saúde ao ser utilizada como 

ferramenta da metodologia ativa por favorecer as dinâmicas e vivências dos discentes, dentro 

de um contexto motivacional e cognitivo de cada indivíduo
5
. 

No novo modelo, a proposta são as trocas de saberes, onde todos são sujeitos 

participantes da construção do processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a ABP é uma 

estratégia favorável, também, para o desenvolvimento da educação continuada. Tal método 

possibilita que o profissional, como principal ator do processo, possa repensar sua prática 

identificando e tomando consciência da realidade vivenciada, para, posteriormente, tentar 

transformá-la
4
. Consequentemente, a educação por meio desta técnica torna-se uma 

experiência de humanização para o estudante, uma vez que inclina-se à participação interativa 
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do educador e do educando
5
. Desta forma, estimula-se a participação ativa do estudante no 

seu processo de aprendizagem e a articulação da teoria à prática. A aprendizagem 

problematizadora vem sendo reconhecida como um instrumento ativador da integração teoria-

prática. O ensino pela problematização estimula o estudante a participar como agente de 

transformação social, pois esta pedagogia baseia-se no reconhecimento de que a educação 

acontece no interior da realidade, vista como um ‗problema‘ a ser resolvido ou melhorado. O 

estudante envolve-se no processo e é transformado por ele e o professor é um facilitador da 

aprendizagem deste. 

Conforme mencionado, anteriormente, os alunos do curso técnico recebem um 

problema, após é organizado um grupo de alunos por um professor mediador da disciplina 

para discutir sobre as questões de estudo. Este problema, discutido em grupo, deve levar a 

incentivar o levantamento de hipóteses e reflexões para explicá-lo. A partir daí, objetivos são 

traçados para estudá-lo melhor; pesquisas e estudos são propostos e nova discussão em grupo 

é feita para realizar a síntese e aplicação do novo conhecimento. Cabe mencionar, que essa 

etapa do trabalho pode ocorrer de forma individual (cada aluno), mas também incentiva o 

trabalho em grupo como produto das atividades individuais. Nessa linha, a ABP, inspirada na 

Escola Nova, propõe-se a preparar cognitivamente os alunos para resolver problemas relativos 

a temas específicos do ensino da profissão
5
. Do mesmo modo, favorece que o sujeito se 

aproprie do conhecimento e o aplique a situações reais e concretas da vida profissional na 

saúde. 

Para tanto, o processo de ensino-aprendizagem adotado é estimulador da construção de 

conhecimentos oferecendo o desenvolvimento de competências e habilidades para o estudante 

do curso técnico de enfermagem conseguir interação e realizar atendimentos e cuidados que 

preconizem a ética e compromisso na sua atuação com o usuário. Observou-se que essa 

metodologia proporcionou aos alunos uma aprendizagem dinâmica e participativa ao 

desenvolver um olhar mais atento e crítico da realidade, promovendo a integração entre 

alunos e professores, resgatando valores individuais e melhoria da autoestima no aprender 

fazendo e convivendo
12

. Por meio desta metodologia, os alunos foram mais participativos, 

crítico se tiveram a oportunidade de construir o conhecimento junto ao professor. Na 
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construção desse conhecimento integrado o grande desafio que se colocou para o educando, 

consistiu no entender e relacionar o papel mediador que a escola representa, um conjunto para 

com a sociedade, na construção de um sistema articulado e democrático de educação, sistema 

que seja capaz de correlacionar a teoria/prática
13,14

. A ABP é uma ferramenta facilitadora na 

educação desses profissionais, frente às técnicas de ensino tradicionais, uma vez que esse 

novo método estimula o ensino-aprendizado e vem romper com o modelo centrado na figura 

do docente, como reprodutor de ideias prontas e imutáveis
15

. Entende-se que é de fundamental 

importância a valorização do espaço dialógico, como um privilegiado espaço de discussão, 

onde a relação professor e aluno favorece o ensino prático-reflexivo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que aspectos ideológicos permeiam o ensino de enfermagem durante a 

formação dos profissionais de saúde, a par disso os professores tem a função de mediar o 

conhecimento na a área da saúde, por meio de estratégias de ensino-aprendizado capazes de 

despertar nos alunos reflexões sobre a construção do saber. No entanto, a mudança no 

processo de ensino-aprendizagem é árdua, pois busca a ruptura com os modelos de ensino 

tradicional, à medida que estimula os alunos a criar e transformar a realidade do contexto 

atual. Reconhecendo essas necessidades, atualmente, muitas discussões apontam para a 

utilização de novas metodologias educacionais, e as instituições de ensino superior têm sido 

instigadas a reconstruir sua função social, adotando tais inovações. 

Acredita-se que os técnicos de enfermagem, pela especificidade de suas atividades, 

necessitam manter-se em constante atualização dos conhecimentos técnicos científicos, e 

desenvolver suas competências para a busca deste conhecimento é essencial durante a sua 

formação. A ABP promove rupturas com a forma tradicional de ensinar e aprender, 

estimulando os estudantes a serem protagonistas da experiência e reorganização da relação 

teoria e prática. Favorece a tomada de consciência de respostas, influências e consequências 

de situações complexas caracterizadas por instabilidades e incertezas, e norteia o modo de 

adquirir conhecimento e de antecipar novas formas de intervenção. 
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CONTRIBUIÇÕES E/OU IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM  

 

As novas práticas metodológicas trazem consigo modelos modernos de trabalhar e 

pensar o aprendizado, que deve ser uma troca de conhecimentos entre os participantes. Nesse 

processo os discentes sentem-se instigados a buscar novos conhecimentos, pois são levados a 

reflexões, aproximando teoria da prática, problematizando situações cotidianas e incentivando 

aperfeiçoamento do ensino da gestão em serviços de saúde, induzindo a busca por alternativas 

de ensino que possibilitem aos profissionais, conhecimentos e espaços de reflexão para o 

enfrentamento dos desafios do modelo de atenção à saúde, proposto pelo SUS. Pode-se 

concluir que a ABP é um método que se adapta às necessidades atuais do ensino dos cursos 

na área da saúde e coloca o estudante no centro do processo educativo. 

O relato enfatiza a importância da utilização de novas práticas metodológicas para o 

aprimoramento do conhecimento teórico-prático, no ensino do curso técnico de enfermagem. 

Mostrou-se, ainda, que novas práticas pedagógicas propiciaram um ambiente fértil para o 

diálogo, onde a flexibilidade em função da aprendizagem e a utilização da informação na 

construção de competências pessoais, para o docente e o aluno, se apresentaram como 

alternativas promissoras. A atividade de formar profissionais responsáveis pela complexa área 

do cuidado da saúde humana remete a muitos desafios dentre os quais se destaca a superação 

da simples repetição em direção ao desenvolvimento da criatividade e reflexão nos processos 

de ensino-aprendizagem. O ensino-aprendizagem na saúde, com base na ABP surge como 

uma interessante alternativa de estratégia didático-pedagógica para melhorar a qualidade da 

assistência de enfermagem e contribuir na formação de profissionais, na medida em que 

possibilita uma análise crítica e reflexiva da realidade do cuidado em saúde e busca inter-

relacionar teoria e prática com a participação do estudante. 
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4.2 PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SONDA ENTERAL: 

PRINCIPAIS RESULTADOS ENCONTRADOS NA LITERATURA 

 

Paula Pereira de Figueiredo
7
; Marcelo Mazuco Salcedo

8
; Aline Martins Praxedes Silva

9
; 

Tania Cristina Schäfer Vasques
10

; Bianca de Lima Cunha
11

; Jéssica das Neves Tavares
12

 

 

RESUMO: O presente estudo tem por objetivos conhecer o que tem sido estudado nacional e 

internacionalmente acerca do preparo e administração de medicamentos por via sonda 

gastroenteral no período de 2009 a 2013 e; conhecer as orientações gerais para melhor realizar 

o preparo e a administração de medicamentos via sonda. Utilizou-se estudo qualitativo, do 

tipo documental, com caráter transversal, descritivo e exploratório, sendo realizada uma busca 

sistematizada e intencional de textos na Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME), na qual se 

encontram indexadas as bases de dados Medline, Scielo e BDEnf. Os resultados apontam 

diversos estudos desenvolvidos sobre a temática, enfocando: erros na preparação da dose do 

medicamento a ser administrado por sonda; desconsideração das formas farmacêuticas; 

administração de fármacos indevidamente no mesmo horário que outras medicações ou junto 

com a alimentação por sonda. A conclusão do estudo permitiu uma reflexão e incentivou uma 

análise mais profunda sobre como o cuidado é prestado ao paciente, enfatizando, assim, que é 

necessário estudar mais, pesquisar, ler, entender como os processos ocorrem, de modo que os 

erros sejam evitados e, assim, seja preservada a segurança do paciente que recebe a terapia 

medicamentosa pela sonda gastroenteral. 

 

Descritores: Nutrição Enteral. Cuidados de Enfermagem. Erros de Medicação. 

 

ABSTRACT: This study aims to know what has been studied nationally and internationally 

about the preparation and administration of drug via gastroenteral tube from 2009 to 2013; 

know the general guidelines to better realize the preparation and administration of drugs via 

tube. We used qualitative study of documentary type, with cross-sectional descriptive 

exploratory study being conducted a systematic and intentional search text in the Virtual 

Health Library (BIREME), which are indexed to Medline, SciELO and BDEnf. The results 

indicate several studies conducted on the subject, focusing on: errors in the preparation of the 
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drug dose to be administered by gavage; disregard of dosage forms; administration of drugs 

improperly at the same time that other medications or with tube feeding. The conclusion of 

the study allowed for reflection and encouraged a deeper analysis of how care is provided to 

patients, thus emphasizing that it is necessary to study more, search, read, understand how the 

processes take place, so that errors are avoided and thus is preserved the safety of the patient 

receiving the drug therapy by gastroenteral probe. 

 

Keywords: Enteral Nutrition. Nursing Care. Medication errors. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As práticas de preparo e administração de medicamentos são realizadas no cotidiano 

das equipes de enfermagem e exigem conhecimentos de farmacologia, os quais incluem o tipo 

da droga, mecanismos de ação, excreção, atuação nos sistemas orgânicos, efeitos adversos e 

interações medicamentosas. Faz-se necessário, também, atentar para os métodos e vias de 

administração e para a avaliação clínica do estado de saúde do cliente
1 . 

Diante dessa necessidade de conhecimento, ainda ocorrem muitos erros no preparo e 

administração de medicamentos, dentre os quais se podem citar: falhas no preparo 

relacionadas à técnica e ao preparo antecipado; falhas de comunicação e identificação do 

paciente; problemas na conferência, registro ou anotação do medicamento; conhecimentos 

errados, insuficientes ou inexistentes relativos aos medicamentos, tais como: uso, dose, vias, 

preparação e administração; além da inadequação da prescrição médica, que muitas vezes 

possui problemas na redação, na grafia ou mesmo rasuras, as quais podem interferir no 

entendimento da enfermagem sobre os aspectos de posologia, duração do tratamento e via de 

administração
1,2

. 

Dentre as causas desses erros podem estar os fatores individuais, como a falta de 

atenção, os lapsos de memória, as deficiências da formação acadêmica e a inexperiência. 

Também, podem estar presentes fatores sistêmicos como problemas no ambiente (iluminação, 

nível de barulho, interrupções frequentes), falta ou falha no treinamento, falta de 
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profissionais, falha na comunicação, problemas nas políticas e procedimentos sistematizados 

no serviço de saúde ou mesmo produtos inadequados utilizados na medicação do paciente
2
. 

Especificamente em relação ao preparo e administração de medicamentos por via 

sonda enteral observou-se em um estudo que as fragilidades mais comumente encontradas 

num hospital geral relacionaram-se com a trituração de comprimidos de liberação controlada, 

a administração ao mesmo tempo de mais de um medicamento via sonda e a associação dos 

medicamentos com a dieta enteral, levando a possível redução do efeito farmacológico
3
. 

Estudo desenvolvido em Unidades de Terapia Intensiva Cirúrgica, Clínica e Neonatal, 

num hospital de ensino, verificou uma frequência de 88,8% de medicamentos com formas 

farmacêuticas sólidas e líquidas prescritos para administração via sonda, dos quais 11 

apresentaram restrição de uso. Dentre as restrições estão a redução da absorção do fármaco 

em conjunto com a nutrição enteral, a perda do revestimento entérico do medicamento pela 

trituração, a possibilidade de obstrução da sonda, a perda da característica de liberação 

controlada e a interação fármaco-nutriente
4
. 

A administração de fármacos por sondas enterais, portanto, é uma prática cotidiana 

nos hospitais e constitui uma via oral alternativa para a administração de medicamentos em 

pacientes cuja situação clínica impede a utilização usual dessa via, como transtornos de 

deglutição de ordem neurológica e mecânica. Trata-se da via mais segura e com menor 

prevalência de complicações que a via parenteral, resultando em maior comodidade ao 

paciente
3
. 

Apesar disso, a administração de medicamentos via sonda corresponde a um complexo 

processo, que implica a participação de pelo menos quatro profissionais: médico, 

farmacêutico, nutricionista e enfermeiro. No Brasil, a equipe de enfermagem acumula a 

responsabilidade da preparação e administração dos medicamentos, com o seguimento direto 

dos efeitos sobre o paciente. Essa prática está amparada pelo Decreto N° 94.406/87, que 

regula a lei do exercício profissional da enfermagem. Segundo o Decreto, a administração de 

medicamentos é responsabilidade do enfermeiro, mesmo que seja executada por outro 

integrante da equipe de enfermagem
5
. 
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Para a realização adequada da administração de medicamentos, através de sondas 

gastroenterais, é necessário o conhecimento das características das diferentes formas 

farmacêuticas orais disponíveis no mercado, assim como, da possibilidade ou não da sua 

utilização e da técnica correta para a manipulação. Salienta-se que a trituração de formas 

sólidas, antes da sua administração, pode apresentar vários inconvenientes, principalmente 

quando isso comporta alteração da farmacocinética e ação farmacológica do medicamento
6
. 

Nestes casos, os medicamentos formulados para administração por via oral, sofrem 

diferentes processos de biotransformação, podendo produzir alterações em um deles, quais 

sejam: liberação, absorção, distribuição, localização e excreção. Ao paciente, por sua vez, isso 

pode acarretar aumento no risco de toxicidade, bem como, super ou subdosagem. Portanto, há 

evidências de que o tratamento seja prejudicado, aumentando, talvez, os dias de internação e 

comprometendo os resultados esperados. 

Nesse intuito, apresentaram-se as seguintes questões de pesquisa para 

esclarecimento nesse estudo: o que a literatura nacional e internacional tem produzido acerca 

do preparo e administração de medicamentos por sonda gastroenteral? Que recomendações 

podem ser encontradas na literatura para promover a segurança do paciente em relação ao 

preparo e à administração de medicamentos via sonda gastroenteral? 

Assim, o presente estudo teve como objetivos: 1) conhecer o que tem sido estudado 

nacional e internacionalmente acerca do preparo e administração de medicamentos por via 

sonda gastroenteral no período de 2009 a 2013; 2) conhecer as orientações gerais para melhor 

realizar o preparo e a administração de medicamentos via sonda.  

Dessa forma, acredita-se que o estudo pode contribuir para a difusão do conhecimento, 

possibilitando a redução das interações dos medicamentos e melhor desempenho das 

atividades da equipe de enfermagem, evitando a ocorrência dos prejuízos apontados na 

literatura. 

 

2 METODOLOGIA 
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Estudo qualitativo, do tipo documental, com caráter transversal, descritivo e 

exploratório. Este estudo é considerado documental porque utilizou dados secundários, 

obtidos da literatura, acerca do preparo e administração de medicamentos por sonda 

gastroenteral. A pesquisa qualitativa pode ser considerada transversal quando os dados são 

reunidos em um ponto temporal fixo
7
. No caso desse estudo, a busca bibliográfica foi 

desenvolvida num período de tempo predeterminado, conforme explicitado na descrição dos 

procedimentos de coleta de dados, a seguir. Por fim, pode-se considerar o estudo como 

descritivo e exploratório porque tende a não emergir dados em profundidade interpretativa. 

Esse tipo de estudo comumente apresenta resumos abrangentes do fenômeno ou eventos em 

linguagem cotidiana. Os modelos descritivos, portanto, tendem a ser ecléticos e baseiam-se 

em premissas gerais da pesquisa
7
. 

A busca sistematizada e intencional dos textos foi realizada no mês de abril de 2014, a 

partir da Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME), na qual se encontram indexadas as bases de 

dados Medline, Scielo e BDEnf. Para tanto, considerou-se como critérios de inclusão: a) 

textos publicados no período de 2009 a 2013; b) texto completo; c) artigos publicados em 

português, inglês, espanhol e francês; e d) ser artigo científico, dissertação ou tese. Os 

critérios de exclusão, foram: a) as publicações serem anteriores ao ano de 2009; b) não estar 

de acordo com as combinações estipuladas na busca dos descritores; c) não apresentarem 

texto completo; d) estar em outro idioma que não fosse português, inglês, espanhol ou 

francês; e, e) não atender ao objetivo do estudo. Neste último critério, foram excluídos os 

textos que tinham crianças ou a Unidade de Pediatria como objeto de investigação ou 

intervenção.  

Para a busca dos artigos foram utilizados os descritores ―nutrição enteral‖, ―vias de 

administração de medicamentos‖, ―cuidados de enfermagem‖ e ―erros de medicação‖. Na 

primeira busca, com os descritores ―nutrição enteral‖ e ―vias de administração de 

medicamentos‖, foram encontrados 21 textos, dos quais quatro compuseram o corpus de 

análise. Para os descritores ―vias de administração de medicamentos‖ e ―cuidados de 

enfermagem‖, inicialmente, foram encontrados 14 textos, dos quais apenas um integrou o 
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estudo. A combinação dos descritores ―erros de medicação‖ e ―nutrição enteral‖ apresentou 

um total de 12 textos, dos quais 4 foram inseridos neste estudo. Por fim, a combinação dos 

descritores ―nutrição enteral‖ e ―cuidados de enfermagem‖ reuniu 5 textos, dos quais 4 

contemplaram os critérios de inclusão.  

Diante da busca realizada, ao todo, foram incluídos no corpus de análise 11 textos, 

considerando-se que um deles se repetiu em três combinações de descritores, sendo 

computado, então, apenas uma vez. A busca intencional na literatura obedeceu aos 

seguintes procedimentos para análise: leitura do material; leitura exploratória, leitura seletiva, 

leitura analítica; leitura interpretativa, tomada de apontamentos; fichamento; construção 

lógica do trabalho e redação do relatório
8
.  

 

3 RESULTADOS  

 

A nacionalidade dos artigos selecionados variou, verificando-se estudos produzidos na 

Filadélfia, Austrália, Irã, Tunísia, América do Norte, Holanda, Espanha e Brasil, este último, 

especificamente, nos estados do Rio de Janeiro e Ceará. Foram incluídos na busca dos textos 

os anos de 2009 a 2013, no entanto, no ano de 2013, não foram encontrados estudos, 

seguindo-se os outros critérios de inclusão. Verificou-se que três estudos foram publicados no 

ano de 2009; outros três foram publicados em 2010; dois estudos em 2011 e três, em 2012.  

A seguir, apresenta-se o Quadro 1, com as principais características de cada estudo, 

em relação à autoria e ao ano de publicação, ao objetivo, métodos e sujeitos, sendo 

apresentados no decorrer do texto pelas letras do alfabeto (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k). 
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Quadro 1 - Caracterização dos estudos quanto à autoria e ano de publicação, objetivos, 

métodos e sujeitos. 

Autores/ ano Objetivo do estudo 
Características do método e dos sujeitos do 

estudo 

a) Boullata (2009) 

Descrever os fatores a serem 

considerados antes de administrar 

um medicamento através de uma 

sonda de alimentação; examinar a 

diferença entre a prática 

recomendada e a comum; discutir 

o que as mais recentes diretrizes 

recomendam e porquê. 

Artigo de educação continuada que não utiliza 

metodologia sistematizada para a eleição da base 

teórica. Reúne diretrizes para a prática adequada 

do preparo e administração de medicamentos por 

sonda.  

b) Bankhead; 

Boullata; Brantley; 

Guenter, et al. 

(2009) 

Apresentar recomendações 

práticas para o adequado uso de 

nutrição enteral em adultos e 

crianças. 

Reportagem especial do Jornal de Nutrição 

Enteral e Parenteral, que pertence à American 

Society for Parenteral and Enteral Nutrition 

(A.S.P.E.N.). O conteúdo foi obtido a partir da 

avaliação da literatura e de um consenso de 

opinião de especialistas com base no 

conhecimento atual e nas melhores práticas. A 

força de cada recomendação prática foi 

classificada usando o método da A.S.P.E.N. 2002 

Guidelines for the Use of Parenteral and Enteral 

Nutrition in Adult and Pediatric Patients.  

Phillips; Endacott, 

(2011) 

Investigar as práticas de 

enfermagem na administração de 

medicamentos via sonda enteral 

em Unidades de Terapia Intensiva 

e em áreas gerais e especializadas 

de cuidados agudos de dois 

hospitais. 

Pesquisa quantitativa e descritiva. Os sujeitos 

foram enfermeiras registradas e enfermeiras 

matriculadas (aprovadas para administrar 

medicamentos), de dois hospitais de Melbourne 

(Austrália). O tamanho total da população para o 

estudo foi 639 (hospital A, n = 311; hospital B, n 

= 328). Após a randomização, o tamanho final da 

amostra foi de 571. A taxa de resposta dos 

questionários foi de 32%, perfazendo uma 

amostra de 181 sujeitos, dos 571 inicialmente 

considerados. 

d) Dashti-Khavidaki; 

Badri; 

Eftekharzadeh; 

Eshtkar, et al. 

(2012) 

Avaliar a eficácia de um programa 

de educação clínica realizada por 

farmacêutico com enfermeiros, a 

fim de melhorar o conhecimento e 

a prática em relação à 

administração de medicamentos 

via cateteres enterais. 

Pesquisa de caso-controle, realizada com 

enfermeiras de dois hospitais de ensino de Teerã 

(Irã). Elas responderam um questionário focado 

no conhecimento e no autorrelato sobre a prática 

e foram observadas pelo pesquisador em suas 

atividades durante a administração de 

medicamentos via sonda. Participaram do pré-

teste 31 indivíduos considerados no grupo de 

estudo (caso) e 36 no grupo controle. Na fase de 

pós-intervenção, participaram 25 enfermeiras no 

grupo de caso e 33 no grupo controle. 

e) Triki; Fendri; 

Dammak; Sfar, 

(2012) 

Analisar as prescrições de 

nutrição entérica em pacientes 

para determinar se as formas de 

dosagem prescritas foram 

consistentes com este modo de 

administração; observar e avaliar 

as práticas de administração 

Pesquisa prospectiva, realizada na UTI de um 

Hospital Universitário da Tunísia. Foram 

incluídos todos os pacientes sob ventilação 

mecânica cujo tempo de permanência foi de mais 

de 48 horas e que receberam nutrição enteral por 

sonda gástrica. Foram analisadas as prescrições 

de 30 pacientes e, também, se observou e avaliou 



 

44 

Autores/ ano Objetivo do estudo 
Características do método e dos sujeitos do 

estudo 

destes medicamentos por 

enfermeiros. 

78 práticas de preparo e administração de 

medicamentos para esses pacientes através da 

sonda de alimentação, por 10 enfermeiros 

diferentes. 

f) Guenter, (2010) 

Apresentar recomendações 

práticas para o adequado uso de 

nutrição enteral em adultos e 

crianças. 

É uma síntese das recomendações da A.S.P.E.N., 

reimpresso pela Reprinted from Society of 

Critical Care Medicine (SCCM). 

g) Mota; Barbosa; 

Studart; Melo et 

al. (2010) 

Avaliar o conhecimento do 

enfermeiro de UTI sobre as 

recomendações para a correta 

administração de medicamentos 

por sondas nasogástrica e 

nasoentérica. 

Pesquisa quantitativa, exploratório-descritiva, 

realizada com 49 enfermeiros de UTI num 

hospital terciário de Fortaleza (Brasil). Foram 

aplicados questionários com enfoque no 

conhecimento dos enfermeiros sobre a 

administração de medicamentos por sondas, 

durante 120 dias. 

h) Silva; Schutz; 

Praça, Santos, 

(2010) 

Descrever a produção científica 

acerca da interação fármaco-

nutrição enteral a partir dos 

enfoques em relação aos 

medicamentos abordados na 

produção rastreada (antiepiléticos, 

antibióticos e anticoagulantes). 

Revisão bibliográfica nas bases de dados 

MedLine, Lilacs, Scielo, ScienceDirect e na base 

secundária da OVID. Utilizou os seguintes 

critérios: termos de busca - 

medicamentos/drugs/fármacos; nutrição enteral/ 

enteral nutrition/nutrición enteral; publicações 

entre 1997 a 2007; população adulta; pesquisa de 

campo; abordar o tema administração de 

fármacos por sonda; tratar da interação fármaco-

nutriente. Encontrou-se 62 artigos, dos quais sete 

foram selecionados como corpus de análise.  

i) Idzinga; De Jong; 

Van Den BEMT, 

(2009) 

Medir a influência de um 

programa de intervenção sobre o 

número de erros na administração 

de medicamentos em clientes com 

deficiência intelectual que usavam 

sonda enteral. 

Pesquisa observacional, prospectiva e com 

medição pré e pós-intervenção, realizada numa 

instituição para pessoas com déficit intelectual, na 

Holanda. O pesquisador acompanhou o preparo e 

administração de medicamentos por atendentes de 

enfermagem, mediante a utilização de um 

instrumento. Na pré-intervenção observou-se 245 

administrações de medicamentos a seis clientes, 

por 23 atendentes de enfermagem. Na pós-

intervenção, observou-se 229 administrações de 

medicamentos para cinco clientes, por 20 

atendentes de enfermagem. 

j) Lisboa, (2011) 

Investigar o padrão de preparo e 

administração de medicamentos 

por sonda; apresentar o perfil dos 

medicamentos de acordo com a 

possibilidade de serem 

administrados por sonda; avaliar o 

tipo e a frequência de erros que 

ocorrem no preparo e 

administração de medicamentos 

por sonda. 

Pesquisa transversal, observacional, quantitativa, 

sem modelo de intervenção. Foram observados 

350 doses de medicamentos sendo preparados e 

administrados por 56 técnicos de enfermagem, na 

UTI de um hospital do Rio de Janeiro (Brasil). 

Observação direta e não participante por meio de 

um roteiro sistematizado, tipo check-list, que 

incluiu variáveis de avaliação do preparo dos 

medicamentos, como a trituração, a diluição e as 

misturas realizadas e variáveis para a 

administração dos medicamentos, como pausa na 

dieta e manejo do cateter.  
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Autores/ ano Objetivo do estudo 
Características do método e dos sujeitos do 

estudo 

k) Chicharro; 

Jiménez; Zanuy; 

Muñoz, et al., 

(2012) 

Descrever a administração de 

fármacos através de sondas por 

parte do pessoal de enfermagem 

de um hospital terciário; 

identificar os erros mais comuns 

de administração.  

Pesquisa observacional, descritiva, transversal. 

Foram distribuídos 323 questionários ao total do 

pessoal de enfermagem de diferentes unidades de 

internação de um hospital universitário de Madri 

(Espanha), dos quais se obteve uma taxa de 

resposta de 50,2%. Se elaborou um questionário 

com perguntas fechadas e outras de livre resposta, 

a cada uma das quais se designou uma pontuação. 

A pontuação máxima que podia ser obtida era 69. 

Uma pontuação entre 60-69 foi considerada como 

um grau de conhecimento das recomendações de 

administração de fármacos por sonda muito 

adequado; entre 59-45 pontos, adequado; entre 

44-30 pontos, deficiente e pontuação inferior a 

29, muito deficiente. Para estimar a pontuação, 

foi elaborada uma lista de recomendações gerais 

de administração de fármacos por sonda, obtida 

da Sociedad Española de Nutrición Parenteral y 

Enteral, da Sociedad Española de 

Gastroentelogía, Hepatología y Nutrição 

Pediátrica e da Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria.  

Fonte: os autores (2014)  

 

Principais erros e estratégias identificadas no preparo e administração de medicamentos 

via sonda gastroenteral 

 

Estudo desenvolvido em uma instituição para pessoas com deficiência intelectual, 

verificou erros de preparação da dose, como o esmagamento incorreto de comprimidos de 

liberação lenta e erros de técnica de administração, como não enxaguar a sonda antes, entre e 

após a administração do medicamento
i
. Nesse estudo, verificou-se, então, que dos 57% das 

administrações de medicamentos antes de uma intervenção educativa, os comprimidos não 

eram completamente desintegrados e em 17,1% dos casos as sondas não eram lavadas entre 

cada medicação administrada.  

Após a intervenção, o percentual de erro no caso da completa desintegração dos 

comprimidos foi reduzido para 52,2% e todas as sondas passaram a ser lavadas entre a 

administração de cada medicamento. Frente a estes resultados, constatou-se que o programa 

de intervenção possibilitou uma redução de mais da metade dos erros identificados na fase 
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pré-intervenção. Portanto, o programa de intervenção originalmente projetado para uso em 

hospitais e que foi adaptado para uso na instituição para pessoas com deficiência intelectual, 

pareceu eficaz
i.
 

 Em outro estudo
g
 foi avaliado o conhecimento do enfermeiro em Unidade de Terapia 

Intensiva sobre a administração de medicamentos por sondas e constataram que 36,7% não 

consideram as formas farmacêuticas oferecidas pela farmácia e 34,7% acreditam que a 

formulação não interfere na ação do fármaco. O pilão de metal, madeira ou plástico foi o 

método mais referido para a trituração dos medicamentos (42,86%). Porém, 32,65% dos 

enfermeiros ainda deixam os fármacos na água para que se dissolvam de forma espontânea. O 

problema dessa técnica é o tempo transcorrido até a completa dissolução da formulação 

farmacêutica. Por um lado, a estrutura química poderia estar sendo preservada pela pouca 

manipulação, mas, por outro, o medicamento estaria mais exposto às condições ambientais, 

como luz, calor e microrganismos diversos
g
. Também nesse estudo foi identificado que 51% 

dos enfermeiros participantes administraram os fármacos aprazados no mesmo horário, ao 

mesmo tempo e com a mesma seringa. As misturas de preparações farmacêuticas são fatores 

desencadeantes de interações de medicamentos, podendo obstruir a sonda e gerar outros 

problemas. Diante de todos os resultados encontrados, os autores concluíram que entre os 

participantes do estudo não há uma valorização do conhecimento relativo a formulações 

farmacêuticas
g
.  

 Em outro estudo
c
, as enfermeiras participantes demonstraram o uso de mais de um 

método para a verificação da posição da sonda antes da administração de medicamentos, 

dentre os quais o teste do pH do conteúdo aspirado, a ausculta, a avaliação da posição externa 

da sonda e a consideração do raio-X anterior, com a confirmação de localização interna da 

sonda. Com relação à gastrostomia e à jejunostomia, quase um quarto das participantes não 

verificou a posição da sonda antes de administrar a medicação. Quanto ao preparo da 

medicação, 85,5% das participantes informaram realizar rotineiramente o esmagamento de 

formas sólidas, sendo que 70,4% deles utilizam um pilão. Dentre as formas sólidas 

esmagadas, foram citados os medicamentos com revestimento entérico e alguns antibióticos. 

Mesmo quando não era possível esmagar o medicamento até obter um pó fino, 66,2% dos 
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participantes da pesquisa responderam que o administravam, enquanto somente 12,8% não o 

faziam
c
. Ainda nessa pesquisa, a lavagem da sonda de rotina antes da administração de 

medicamentos foi realizada por 28,2% dos participantes da pesquisa, enquanto 95,6% o 

fizeram após a administração. Metade das participantes (53%) nunca lavaram rotineiramente a 

sonda entre cada medicamento e quando ocluída, buscaram, na maioria dos casos (60,2%), 

desobstruí-la com líquido à base de água 

Em outra pesquisa
j
, foram observados o preparo e a administração de 350 doses de 52 

medicamentos diferentes, a 39 pacientes internados em UTI, durante o período de 31 dias. A 

autora encontrou uma taxa de 67,71% de doses preparadas erradas, considerando-se 

medicamentos em apresentação sólida e líquida, para administração via sonda enteral. Em 

45% dos casos, a trituração de medicamentos sólidos estava errada (tritura insuficiente ou 

indevida), assim como em 67,85% dos medicamentos de apresentação líquida a sua diluição 

estava errada. Em 39,25% dos casos, houve mistura indevida de medicamentos, ou seja, de 

dois ou mais medicamentos. 

Em relação à administração dos medicamentos, os erros mais frequentemente 

encontrados foram a falta de pausa na dieta, no mínimo 30 minutos antes da administração 

dos medicamentos; além do manejo incorreto do cateter, em que se considerou a ausência da 

lavagem da sonda, antes, entre e/ou depois da administração dos medicamentos. Em 17,14% 

das doses de medicamentos observadas, não houve a interrupção da dieta com antecedência, 

assim como, em 94,28% das doses, a sonda não foi lavada antes da administração dos 

medicamentos
j.
 

Na avaliação do conhecimento de trabalhadores da enfermagem, num hospital de 

Madri, na Espanha, a maioria dos participantes evidenciaram um grau de conhecimento 

deficiente (45,5%) ou muito deficiente (27,9%). Essa deficiência de conhecimento está 

relacionada a questões sobre a forma farmacêutica mais adequada para administração via 

sonda; a trituração das formas farmacêuticas sólidas, a diluição de formas farmacêuticas 

líquidas; a interrupção da nutrição para a administração dos fármacos; a lavagem da sonda; a 

mistura de fármacos entre si e com a fórmula de nutrição; a formação específica e a consulta 
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ao serviço institucional de farmácia; além da média verificada de obstrução da sonda, de 

acordo com o seu (in) adequado manejo
k 

. 

Em estudo realizado na Tunísia
e
, em apenas 20% das observações desenvolvidas, os 

enfermeiros utilizaram luvas e em 18% delas, utilizaram máscara no preparo e administração 

de medicamentos. Os comprimidos foram triturados e dissolvidos em água antes da 

administração; ainda efetuaram a abertura de cápsulas e as deixaram dispersas antes da sua 

administração. Notou-se, também, que formas orais líquidas foram diluídas antes da 

administração e pós para as medicações injetáveis foram diluídos em NaCl 0,9%. Foi 

mostrado, ainda, que o veículo utilizado para dissolver ou dispersar as medicações era água da 

torneira, assim como a lavagem da sonda antes e depois da administração era utilizado o 

mesmo produto. 

No estudo
d
 que foi desenhado para avaliar primeiramente o conhecimento e a prática 

dos enfermeiros no Irã, os autores evidenciaram que mais da metade dos enfermeiros 

apresentou conhecimento insuficiente sobre as formas de dosagem, as características e regras 

de administração dos fármacos sólidos através de sonda enteral. No entanto, descobriram que 

o programa de intervenção integrado por farmacêuticos que se empenham na correta 

promoção da administração de medicamentos via sonda, poderia aumentar significativamente 

o conhecimento dos enfermeiros, especialmente no que diz respeito ao preparo da medicação, 

lavagem do tubo, reconhecimento das interações droga-droga e droga-nutrição e 

reconhecendo as características das formas de dosagem
d
. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 A discussão será desenvolvida a partir das recomendações gerais para a prática 

adequada de preparo e administração de medicamentos via sonda, também identificadas na 

literatura consultada. Essas recomendações foram obtidas, sobretudo, da A.S.P.E.N 

(Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral), citadas mais comumente e, em 

especial, por dois autores específicos
a,f

 .  
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Inicialmente, salienta-se que não se deve adicionar medicação diretamente na fórmula 

de alimentação enteral, pois quando um paciente recebe medicamentos e a nutrição através de 

uma sonda, essa mistura perturba a esterilidade da fórmula entérica pré-embalada, assim 

como, a do sistema de administração utilizado na alimentação. Havendo a mistura, também se 

aumenta o potencial para interações de droga com fórmulas, que levam à obstrução da sonda, 

à alteração do fármaco ou biodisponibilidade de nutrientes, função gastrintestinal alterada ou 

uma combinação destes
a
 . 

É fato que não se devem triturar fármacos de liberação controlada e com revestimento 

entérico; mais de um comprimido com revestimento entérico não esmagam facilmente, e o pó 

resultante desse esmagamento tende a aglutinar-se em água, causando, assim, a obstrução da 

sonda. Além disso, a trituração desses fármacos destrói o revestimento de proteção, resultando 

em alterações nos níveis séricos e em potencial toxicidade, já que a concentração da droga no 

sangue será maior. As cápsulas de gelatina cheias de líquido podem também causar 

problemas, uma vez que a cápsula é rompida, ficando difícil garantir que a dose completa foi 

extraída, ocasionando, assim, uma subdosagem da droga
a
 . 

Dessa forma, é prudente evitar a mistura de medicamentos destinados à administração 

por meio de uma sonda de alimentação enteral; É muito difícil prever a estabilidade para 

qualquer medicamento que será administrado através de sonda de alimentação. Quando mais 

de uma droga é administrada ao mesmo tempo, a previsão de estabilidade e de 

compatibilidade torna-se ainda mais difícil. Assim, quando mais de um fármaco for 

preparado, eles devem ser administrados separadamente
a
. Ainda, faz-se necessário parar a 

alimentação enteral e lavar a sonda com pelo menos 15 ml de água estéril antes e após a 

administração de medicamentos; a lavagem da sonda tem sido relevante para diminuir a 

incidência de obstrução da mesma
a
.  

Tal como acontece com a diluição dos medicamentos, deve ser utilizada apenas água 

estéril ou solução salina. As diretrizes da ASPEN (Sociedade Americana de Nutrição Enteral 

e Parenteral) recomendam um tempo de separação entre a dieta e o medicamento de pelo 

menos 30 minutos, mas alguns medicamentos podem necessitar de períodos mais longos. 
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Atrasar a alimentação é menos prejudicial para os pacientes em um regime de alimentação 

intermitente do que para aqueles em um regime contínuo
a 
. 

Na administração de medicamento por sonda, a enfermeira deve considerar a 

apresentação do mesmo, pois determina seu local de ação e seu modo de preparo, devendo 

saber se pode ser macerado ou não e em qual substância poderá ser diluído. As apresentações 

dos medicamentos por via enteral são cápsulas, pastilhas, comprimidos, elixires, emulsões, 

suspensões e xaropes. A administração de cápsulas e comprimidos por sondas enterais não é 

recomendada, pois a necessidade de macerar o produto para que seja diluído e infundido pela 

sonda pode destruir princípios ativos da droga, interferindo, assim, em sua atividade 

terapêutica
9
. 

Em relação à substância e ao volume utilizado na irrigação da sonda, recomenda-se a 

utilização de 15 a 30 ml de água, cabendo à enfermeira a moderação deste volume nos 

pacientes que se encontram sob restrição hídrica
9
. Entre cada medicação, também é necessário 

irrigar a sonda, com volume variando de 5 a 10ml.  

Como a enfermeira possui a responsabilidade do aprazamento, preparo e 

administração de fármacos e, também, do processo de terapia nutricional, faz-se necessário o 

conhecimento acerca das ações farmacológicas e nutricionais e suas possíveis interações de 

forma que ambas não sejam prejudicadas ou suprimidas, uma em prol da outra, a fim de se 

garantir um tratamento efetivo a que o paciente tem direito. É necessário que se realizem 

estudos experimentais que utilizem misturas de fármacos com nutrição enteral no intuito de 

aumentar a margem de segurança dos cuidados de enfermagem no âmbito medicamentoso, 

garantindo a eficácia da terapia enteral e farmacológica
9
. 

 Em relação à passagem da sonda e seus locais de acesso não se deve contar apenas 

com o método auscultatório para diferenciar a posição da mesma, se no estômago ou no 

intestino, enfatizando-se ser sempre necessária a radiografia confirmatória. Salienta-se cuidar 

quanto a inserção acidental do equipo da dieta a um sistema não enteral, levando, muitas 

vezes, a eventos fatais. Dessa forma, utilizam-se estratégias para minimizar esses erros de 

conexão, dentre elas citam-se: verificar as conexões de transferência no paciente e na 

mudança de turno, identificar todas as linhas, identificar e confirmar o rótulo da solução 
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enteral, usar seringas diferenciadas para administração de medicamentos orais e 

medicamentos endovenosos
b
 . 

Deve-se avaliar, portanto, todos os pacientes alimentados por via enteral para o risco 

de aspiração, certificar-se que a sonda de alimentação está na posição adequada antes de se 

iniciar a alimentação, manter a cabeceira da cama elevada entre 30 e 45° em todos os 

momentos durante a administração de alimentação enteral, verificar resíduos gástricos a cada 

4 horas durante as primeiras 48 horas para pacientes com sonda gástrica e usar clorexidine 

duas vezes ao dia no circuito da ventilação mecânica para reduzir o risco de pneumonia. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada permitiu a análise de como os profissionais de enfermagem 

cometem erros ao efetuar atividades relacionadas com a administração de medicamentos via 

sonda. Pode-se verificar o quanto o ensino e a formação nessa área são deficientes, havendo a 

necessidade de uma reformulação no meio acadêmico e nas instituições de ensino e de saúde. 

De acordo com a leitura dos artigos, identificou-se o quanto é importante e necessária 

a criação de protocolos, manuais e tabelas em que constem informações acerca da diluição e 

preparo das medicações e, também, que se crie nas instituições grupos específicos de 

orientação para a melhoria da qualidade desse serviço, abordando temas como: trituração dos 

medicamentos, manuseio correto das sondas, tempo adequado do jejum antes e após 

determinados medicamentos, a proteção do profissional da enfermagem que deve preparar a 

medicação, muitas vezes, sem saber seus efeitos nocivos perante sua manipulação. 

De acordo com a ASPEN (Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral), o 

enfermeiro não deve utilizar-se apenas de experiência profissional, a de seus colegas de 

equipe, e sim fazer uso de protocolos e manuais disponíveis no serviço e ainda, sempre que 

necessário, contatar o farmacêutico do hospital para que este atue em conjunto com a equipe 

de enfermagem, sanando dúvidas e esclarecendo-as, evitando assim que o paciente seja 

prejudicado ou colocado em risco. 
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Por fim, é imprescindível que haja a atuação de uma equipe multiprofissional no 

atendimento ao cliente, onde se tenha a presença do médico, enfermeiro, farmacêutico, 

nutricionista, com intuito de somar conhecimentos e onde se possam discutir os tratamentos 

propostos e a melhor forma de utilização de certos fármacos e também da terapia nutricional. 

Assim, o cliente estará mais protegido e melhor assistido, diminuindo-se potencialmente os 

riscos de iatrogenia. 

A conclusão do estudo permitiu uma reflexão e incentivou uma análise mais profunda 

sobre como o cuidado é prestado ao paciente, enfatizando, assim, que é necessário estudar 

mais, pesquisar, ler, entender como os processos ocorrem, de modo que os erros sejam 

evitados e, assim, seja preservada a segurança do paciente que recebe a terapia 

medicamentosa pela sonda gastroenteral. 

 

6 CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

 

Nesse sentido, com o desenvolvimento desse estudo, pretende-se levar os 

trabalhadores de enfermagem a uma reflexão maior acerca da importância de um preparo e 

administração de medicamentos adequados por via sonda gastroentérica, visando evitar 

agravos aos clientes, devido às interações ou mesmo obstruções dessa sonda. Portanto, 

esclarecer e educar o enfermeiro dentro da equipe multiprofissional pode evitar uma demora 

maior no restabelecimento desse cliente e maior tempo de internação.  

Outra forma de contribuir para evitar erros na administração dos medicamentos por 

sonda seria desenvolver nas instituições protocolos e manuais sobre nutrição enteral, além de 

implantar atividades educacionais, por meio de um processo de educação continuada. Dessa 

forma, possibilitando orientar e preparar a equipe de enfermagem para o preparo e 

administração de medicamento adequado e também proporcionar aos profissionais 

orientações sobre farmacologia, permitindo assim que os mesmos tenham um mínimo de 

conhecimento relacionado aos fármacos mais utilizados. 
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4.3 A UTILIZAÇÃO DAS PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICAS NA SAÚDE 

DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE: PERCEPÇÃO DAS 

ENFERMEIRAS  

 

Émilen Vieira Simões
1
; Caroline Bettanzos

2
; Thiago Lopes

3
; Sibele da Rocha Martins

4
 

 

Introdução: Pesquisas recentes apontam um progressivo interesse e uma sensibilização dos 

profissionais de saúde, em especial dos profissionais das equipes de Saúde da Família, pelas 

praticas integrativas e complementares (PIC) na prevenção e cura das doenças, ao mesmo 

tempo em que tem aumentado a demanda por essas práticas
1
. O Ministério da Saúde (MS) 

tem incentivado a implementação das PIC por meio da atenção básica, como uma forma de 

atendimento terapêutico, alternativa para a promoção, recuperação e manutenção da saúde, 

visando à melhoria da qualidade de vida e o acolhimento dos usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS). O desejo é construir por meio dessas práticas as relações de solidariedade, 

corresponsabilização e vinculo entre os profissionais de saúde, em especial os trabalhadores 

da estratégia Saúde da Família e os usuários do serviço, por meio de uma abordagem 

ampliada e holística
2
. Assim esse trabalho visa apresentar uma parte da analise dos dados 

referentes ao Projeto de Pesquisa Intitulado Percepções dos Profissionais da Estratégia Saúde 

da Família e dos usuários das comunidades adstritas sobre a utilização das Plantas Medicinais 

e Fitoterápicas no município do Rio Grande/RS, e tem como objetivo apresentar a analise 

referente das percepções das enfermeiras da estratégia Saúde da Família sobre a utilização de 

plantas medicinais e fitoterápicas no município de Rio Grande/ RS. Metodologia: Trata-se de 

estudo exploratório, descritivo e analítico de abordagem qualitativa, que foi realizado em seis 

UBSFs do município selecionadas. Teve dois grupos de sujeitos: o primeiro os trabalhadores 

das equipes de Saúde da Família do município, o segundo, pessoas das diferentes 

comunidades adstritas das UBSFs selecionadas. Para a coleta de dados foi construído um 
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instrumento semiestruturado. Os dados coletados foram transcritos e foram analisados 

utilizando como metodologia à análise temática proposta por Minayo
4
. Respeitando a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde196/96 do Ministério da Saúde,este estudo foi 

encaminhado para aprovação do Comitê de Ética em Saúde (CEPAS) da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG) obtendo o parecer favorável (PARECER Nº 46/ 2014CEPAS 

06513/2014). Resultados: Foram entrevistadas doze enfermeiras, cinco profissionais 

possuem idade entre 20 e 40 anos e sete entre 40 e 60 anos de idade. Em relação ao tempo de 

atuação profissional dez enfermeiras atuam há 10 anos ou mais, duas há quatro meses. Já com 

relação ao tempo de atuação na Saúde da Família uma enfermeira está atuando na UBSF há 

mais de 5 anos, cinco enfermeiras atuam na unidade entre 1 á 5 anos e seis enfermeiras com 

menos de um ano de atuação. Durante a análise dos dados pode-se observar que as 

enfermeiras reconhecem que as plantas medicinais auxiliam no tratamento de patologias, 

trazendo beneficio a saúde do paciente. De acordo com as entrevistadas a comunidade utiliza 

as plantas medicinais, sendo as mais citadas, malva, marcela e guaco, utilizadas para 

processos inflamatórios do sistema respiratório, transtornos do trato digestivo e gripe, 

resfriado e tosse respectivamente. Referem ter conhecimento da utilização por meio do relato 

dos próprios usuários durante os encontros nos grupos, nas consultas e visitas domiciliares. 

As entrevistas foram questionadas sobre a prescrição ou indicação de plantas medicinais para 

a comunidade, nove enfermeiras referiram indicar seu uso para a comunidade durante os 

atendimentos; apenas uma enfermeira relatou realizar a prescrição, justificando que na 

unidade a equipe produz um xarope para a tosse e fornece para os usuários, durante as 

consultas, mesmo não existindo no município um protocolo que oriente essa prática; e duas 

enfermeiras informaram que nunca indicaram ou prescreveram a utilização de plantas na 

unidade. Pode-se observar que as enfermeiras possuem o conhecimento sobre a legislação que 

legaliza as praticas integrativas complementares, mas não sabem falar detalhes sobre as leis. 

Cinco enfermeiras realizam discussões sobre a temática das plantas medicinais com a 

comunidade, como por exemplo, nos grupos de diabéticos, hipertensos e inclusive com as 

gestantes, sempre prestando orientações na forma de utilização das plantas medicinais e os 

cuidados que devem ter ao se automedicarem. No entanto, sete enfermeiras relataram que nas 
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suas unidades esse tema ainda não foi colocado em discussão. De acordo com as entrevistadas 

as ações que podem ser realizadas nas UBSFs para facilitara utilização das plantas medicinais 

pelos usuários, são em primeiro lugar a capacitação dos profissionais de saúde a fim de que 

adquiram melhor conhecimento sobre o tema das práticas integrativas complementares; a 

realização de palestras;os debates nos grupos ou os eventos nas UBSF são exemplos de 

atividades que poderiam ajudar a divulgar informações sobre os benefícios da utilização as 

plantas. Discussões: Pode-se observar uma falta de aprofundamento e conhecimento em 

relação à temática plantas medicinais por parte dos profissionais enfermeiros entrevistados, 

motivo pelo qual seu uso não é colocado em discussões com a equipe da Saúde da Família e a 

comunidade local conforme relatado. Observa-se insegurança por parte das enfermeiras, fato 

que poderia ser minimizado pela realização de cursos de capacitação para as equipes sobre o 

uso correto das plantas medicinais.Thiago e Tesser
1:256

 afirmam que a utilização das plantas 

medicinais é uma prática disseminada em diferentes comunidades, e que o desconhecimentos 

dos trabalhadores poderia não incentivar o seu uso. Assim, afirmam que ―a capacitação das 

equipes de Saúde da Família para o uso e manejo das plantas medicinais parece se ruma 

medida a ser tomada pelos gestores municipais, para proporcionar conhecimento sobre sua 

eficácia e segurança para os profissionais e para envolver as comunidades no resgate cultural 

de seu uso‖. Considerações finais: A utilização das plantas medicinais esta incorporada no 

cotidiano dos usuários das unidades analisadas, sendo utilizada como um recurso terapêutico 

complementar ao tratamento das morbidades. Evidenciou-se que apesar da maioria das 

enfermeiras indicarem o uso das plantas medicinais, desconhecem as legislações que 

regulamentam essa prática. Constatou-se a necessidade da realização de capacitações para 

qualificar os profissionais de saúde em especial os profissionais da enfermagem, visto que, 

existe uma maior proximidade desses profissionais das UBSF com a população. Assim, se faz 

necessário a realização de ações que visem à construção de estratégias e promoção de 

incentivo ao uso, das plantas medicinais na atenção básica a fim de efetivar a implantação da 

política de práticas integrativas no município. Contribuições/implicações para 

enfermagem: Sabe-se que para a prevenção e promoção da saúde o profissional enfermeiro 

deve estar sempre buscando aprimorar o seu fazer, melhorando sua qualificação, visando 
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sempre a melhor qualidade de vida dos usuários, e a UBSF serve como um meio de maior 

proximidade entre o profissional e o paciente e a comunidade local. Sendo assim, os 

enfermeiros são agentes fundamentais do cuidado no contexto da Saúde da Família e 

importantes atores sociais na assistência, com grande responsabilidade em ações diagnósticas 

e orientações preventivas e terapêuticas. A oferta de uma nova opção terapêutica de cuidado, 

por meio da utilização das plantas medicinais, pode ser considerada uma oportunidade para 

que os enfermeiros da Saúde da Família sejam corresponsáveis junto com os gestores na 

construção sustentável dessa política local.  

Descritores: Enfermagem. Saúde da Família. Plantas Medicinais. 
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4.4 AS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 
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Introdução: A Educação Permanente em Saúde (EPS), incluindo estratégias de capacitação 

de trabalhadores da área de saúde em seu processo de trabalho, vem sendo discutida, 

amplamente, na assistência e no ensino em saúde. O conceito de educação permanente em 

saúde foi, inicialmente, trabalhado na saúde pela Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS), nas décadas de 1980 e 1990
1
. Após 2003, no Brasil, foi instituída como política 

pública, a qual é compreendida como aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar 

se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho e adota a problematização como 

método para análise e reorganização dos processos de trabalho
1
. Em 2007 foi publicada a 

portaria GM/MS n.º 1.996, que redefiniu as diretrizes e estratégias para a implementação da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), adequando-a às diretrizes 

operacionais do Pacto pela Saúde
1,2

. A principal modificação no âmbito organizacional foi a 

criação das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço que, juntamente com os 

Colegiados de Gestão Regional assumiram a responsabilidade pela elaboração do Plano de 

Ação Regional de EPS, bem como pelo desenvolvimento da política de EPS no espaço de 

                                                           
1 

Relatora, Enfermeira. Doutoranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG). Bolsista da CAPES. Mestre em Enfermagem pela UFRGS. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa 

Gerenciamento Ecossistêmico em Enfermagem e Saúde (GEES). Membro do Núcleo de Estudos sobre Gestão 

em Enfermagem (NEGE). Rio Grande - RS. Brasil. E-mail: jucianefurlan@gmail.com 
2
 Orientadora, Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da FURG. Líder do Grupo de Estudo e 

Pesquisa GEES/CNPq. Rio Grande - RS. Brasil. E-mail: hedihs@terra.com.br 
3
 Enfermeira. Professor Assistente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, UFPel. 

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, FURG, Pelotas – RS.  
4
 Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande ( FURG), Enfermeira 

Assistencial do Centro de Transplante de Medula Óssea (CTMO) do Hospital Universitário de Santa Maria 

(HUSM/UFSM). Mestre em Geomática pela UFSM. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa: Gerenciamento 

Ecossistêmico em Enfermagem/Saúde (GEES). Rio Grande - RS. 
5
 Enfermeiro. Mestre em enfermagem, enfermeiro assistencial em nefrologia no Hospital Universitário de Santa 

Maria - Santa Maria - RS. 
6
 Enfermeiro. Mestrando do programa de pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG. Rio Grande - RS.  



 

59 

cada região. Esta iniciativa não só normatizou investimentos na formação profissional, mas 

também difundiu a EPS como possibilidade de mudança no processo de trabalho e alertou 

profissionais e gestores da saúde sobre a necessidade de investimento no trabalhador, 

fazendo-o repensar sobre a organização do trabalho na saúde
2
. Uma das características da 

política brasileira de EPS é o quadrilátero formado por diferentes atores do processo de 

trabalho: atenção, ensino, gestão e controle social que norteiam as ações
2
. As propostas de 

mudanças nos processos de formação são construídas de forma circular considerando 

necessidades locais, buscando a articulação de diversos segmentos por meio da 

problematização. Nesse contexto, a problematização é a reflexão dos atores do processo de 

trabalho sobre situações/problemas a fim de compreender e propor soluções para as 

dificuldades encontradas. Sendo que a participação do controle social é fundamental tanto na 

construção de um serviço melhor quanto na formação dos profissionais de saúde, ao assumir 

seu papel de agente transformador. Destinado ao público multiprofissional, a EPS leva o 

profissional a reflexões a partir das práticas do trabalho
3
. O objetivo deste estudo consiste em 

identificar e analisar a produção científica existente na área da saúde sobre as práticas de 

educação permanente em saúde. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, método 

que possibilita a síntese de vários estudos já publicados, permitindo a geração de novos 

conhecimentos, pautados nos resultados apresentados pelas pesquisas anteriores
4
. Essa revisão 

integrativa baseou-se em cinco etapas: formulação do problema, coleta de dados, avaliação 

dos dados, síntese do conhecimento e interpretação dos dados e apresentação dos resultados 

acrescidas das conclusões
4
. O período escolhido para inclusão dos estudos foi de 2004 a 2014. 

A questão norteadora desse estudo foi: Como as produções científicas abordam a EPS nas 

organizações de saúde? A estratégia de busca para identificação e seleção dos estudos foi por 

meio do levantamento de publicações indexadas nas seguintes bases de dados: Scientific 

Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde. A coleta de dados foi realizada em 

março de 2015. Os critérios adotados para seleção dos artigos foram: todas as categorias de 

artigo (pesquisa original, revisão de literatura, revisão sistemática, reflexão); artigos com 

resumos e textos completos disponíveis com acesso gratuito; disponibilizados nos idiomas 

português, inglês ou espanhol; artigos que continham em seus títulos e/ou resumos os 
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seguintes descritores: educação em Saúde: educação continuada; profissionais da saúde. Os 

artigos indexados em mais de uma base de dados foram considerados somente uma vez. Para 

a organização e tabulação dos dados foi realizada uma leitura minuciosa de cada 

resumo/artigo destacando aqueles que responderam ao objetivo do estudo. Posteriormente, 

foram extraídas as principais contribuições abordadas em cada artigo e de interesse dos 

pesquisadores. Resultados: Foram encontrados 37 artigos, após leitura dos títulos e resumos 

selecionou-se 23 artigos. Entretanto, após leitura na íntegra foram selecionados 18 artigos. Os 

demais foram excluídos, uma vez que não atendiam ao objetivo do estudo. Dentre os 18 

artigos analisados, 12 foram publicações no cenário assistencial da saúde, seis no campo do 

ensino. Em relação ao ano de publicação, houve variação em relação ao número de artigos 

publicados sobre o tema entre 2004 e 2014. Três dos estudos foram publicados em periódicos 

internacionais, no idioma espanhol, e 15 foram publicados em periódicos nacionais. Quanto 

aos artigos selecionados sobre o assunto observou-se que é reconhecida a importância das 

ações da EPS tanto para a organização dos serviços como, também para a melhoria dos 

processos de trabalho. Os artigos da área do ensino apontam que a EPS contribui na busca 

constante da atualização de novos conhecimentos e fazeres necessários para o exercício 

profissional. Os estudos provenientes da área da enfermagem sinalizam que a EPS, se destaca 

pela troca de conhecimentos entre os diversos profissionais e a troca de saberes entre esses, 

está voltada para as necessidades locais, mostrando evidências significativas que acenam para 

a importância das práticas de EPS na melhoria do cuidado. É unanime nos estudos, o 

entendimento que a EPS constitui estratégia fundamental às transformações do trabalho, uma 

vez que sua inserção nas práticas de saúde contribui para a melhoria do serviço e a assistência 

ao usuário. Discussão: A literatura sobre a EPS nas organizações de saúde aponta que para 

efetivar essa estratégia, é necessário buscar o conhecimento a partir das necessidades do 

cotidiano de trabalho dos profissionais, do mesmo modo que a educação em saúde, sendo 

construída por meio da problematização da realidade local. As ações educativas 

desenvolvidas nos serviços de saúde sob a denominação de educação em serviço, continuada 

ou permanente podem traduzir práticas pedagógicas complementares, contudo não 

hierarquizadas, diferenciando-se teoricamente pela frequência, complexidade das ações, 
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participação do profissional em seu processo formativo e relação com a transformação da 

organização do trabalho
3
. Compreende-se que, embora a PNEPS preveja que as ações de EPS 

visem abranger a coletividade das equipes de saúde e buscar melhorias para os serviços, 

entretanto, na prática, ainda existem dificuldades para a implantação da educação permanente 

nos serviços de saúde
5
. A educação em saúde deve ter papel potencializador para romper e 

contribuir na subjetividade dos sujeitos, o compartilhamento de saberes, a autonomia, o 

diálogo, as relações mais igualitárias, e a criticidade, devem estar entremeadas nesse 

processo
5
. Conclusão: As publicações acerca das práticas de EPS confirmam a relevância 

destas para a transformação das ações no setor saúde, sendo que estas práticas devem 

envolver toda equipe multiprofissional. A articulação entre educação e saúde é um desafio 

que envolve interfaces de diversos saberes, há a necessidade do diálogo entre as disciplinas e 

alternativas metodológicas, para que assim gere mudança de saberes e práticas na saúde. Essa 

articulação é imprescindível para que possam ser realizadas ações efetivas de EPS, que 

requerem a articulação entre ensino, serviço e gestão. É relevante que os profissionais 

conheçam os aspectos que envolvem o trabalho no âmbito da saúde, sejam eles políticos, 

sociais, gerenciais, técnicos ou científicos, pois, acredita-se que este conhecimento também 

contribuirá para o aprimoramento do trabalho aliado às ações de EPS. Contribuições e/ou 

implicações para a Enfermagem: Este estudo contribuiu para a reflexão sobre a EPS como 

uma ferramenta para o aprimoramento do processo de trabalho em saúde, viabilizando 

também a melhoria da qualidade da assistência à saúde da população. Desse modo, entende-se 

que a inserção da EPS nas organizações de saúde contribui para as ações de cuidado em 

enfermagem, sejam estas assistenciais ou gerenciais e ainda, fortalece as áreas da pesquisa e 

do ensino nas instituições. Nesta perspectiva, existe uma necessidade de incorporação de 

estratégias pedagógicas efetivas, que, respaldadas na análise crítica das práticas e de suas 

interações pelos atores envolvidos, direcionem para mudanças, redesenhando modelos 

assistências que atendam às necessidades dos usuários e dos serviços de saúde.  

 

Descritores: Educação em Saúde. Educação Continuada. Profissionais da Saúde. 
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4.5 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO ENFERMEIRO PARA MELHORIA DA 

QUALIDADE NO SERVIÇO DE SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
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INTRODUÇÃO: Ao discorrer sobre a Política Nacional de Atenção Básica não se pode 

deixar de relembrar princípios do SUS como a universalidade, resolutividade, integralidade, 

equidade, claro que esses princípios não devem ser dissociados de nenhuma outra política, 

mas ao se referir à atenção básica esses princípios ganham um destaque especial. A PNAB 

atualizou conceitos e traz as UBS, ESF, Consultórios de Rua, Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família, entre outros como portas de entrada no sistema¹, mas aqui aborda-se UBS, já que, as 

práticas desenvolvidas foram neste cenário. Pensar humanização dentro de uma política 

transcende os locais fechados e limitados e engloba uma forma de trabalhar saúde de maneira 

holística, englobando o arcabouço que forma o Sistema Único de Saúde. As relações entre os 

profissionais e usuários, relações de multidisciplinariedade, relações entre as diversas 

unidades de serviço em saúde e entre as instâncias que constituem o SUS exemplificam mais 

especificamente as relações de humanização que a política propõe². Nos últimos anos a 

profissão de enfermagem tem ganho destaque devido ao grande avanço dos profissionais ao 

repensar seus conhecimentos, investindo em pesquisa e desta forma, fortalecendo a 

enfermagem como profissão. Este fortalecimento se reflete na autonomia que os profissionais 
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têm conseguido alcançar e na contribuição que se reflete aos avanços dos serviços de saúde³. 

Com a regulamentação do exercício profissional esta autonomia pode ser mais facilmente 

contemplada. Historicamente o profissional enfermeiro passou de mero coadjuvante nas 

práticas em saúde, para protagonizar de serviços para autonomia exclusiva. O conhecimento 

técnico e científico do enfermeiro associado à pesquisa possibilitou e garantiu a profissão 

maior destaque, visibilidade e credibilidade destes profissionais³. Sendo, assim, a nossa 

experiência prática dentro do serviço humanizar, traduz-se em levantar necessidades do dia-a-

dia, priorizar as demandas mais urgentes, planejar ações e implementar ações conforme a 

realidade encontrada. OBJETIVOS: Realizar ações e intervenções de enfermagem, inerentes 

a função do enfermeiro, visando à melhoria da qualidade no serviço. METODOLOGIA: 

Trata-se de um relato de experiência, proveniente da vivência acadêmica do estágio curricular 

do sétimo semestre do curso de graduação de enfermagem do Centro Universitário 

Franciscano-UNIFRA. O cenário de atuação foi em uma unidade básica de saúde na zona 

norte da cidade de Santa Maria/RS no período de 06 de março a 30 de junho de 2014. 

RESULTADOS e DISCUSSÕES: A Política Nacional de Humanização traz como um de 

seus fundamentos a importância de humanizar por meio da oferta de atendimento de 

qualidade, não dissociando os avanços tecnológicos e o acolhimento, pensando na melhoria, 

dos ambientes de cuidado e promovendo condições dignas para o desenvolvimento do 

trabalho dos profissionais². Ao ingressarmos no campo de estágio, percebeu-se a necessidade 

de um espaço destinado aos acadêmicos para que estes guardassem seus pertences, de forma 

segura e que não comprometesse o espaço já ocupado pelos funcionários da instituição. Com 

a colaboração da equipe foi disponibilizado um armário com chave a fim de que os 

acadêmicos tivessem um espaço mais privativo e seguro para armazenar seus materiais 

durante o tempo de aulas práticas na unidade. A implantação desta ação dependia de um 

espaço físico que comportasse o armário, então foi realizada uma reorganização da sala de 

procedimentos, onde, por meio desta, foi possível uma maior privacidade aos usuários, pois o 

armário serviu também de divisória dos espaços. O benefício da ação não se resumiu apenas 

na melhoria do espaço físico, mas também na acolhida dos acadêmicos, pois foi realizado um 

trabalho lúdico, desejando boas vindas aos alunos. A autonomia dos enfermeiros, vinculado à 
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gestão do serviço reflete benefícios que permite aos profissionais o poder de tomada de 

decisões o que instrumentaliza o trabalho e comtempla grandes contribuições nos serviços de 

saúde, vislumbradas nas melhorias dentro dos centros de saúde e comunidade³. Pensando em 

melhorias, facilitação e organização foram identificados livros e salas, o que contribuiu de 

forma positiva na rotina do serviço. Foram realizadas atividades de organização na sala de 

procedimentos e organização nos livros de agendamento de consultas. Na área da saúde da 

mulher, a Norma Operacional de Sistema a Saúde (NOAS) estabelece que os municípios 

garantam ações básicas que contemplem a saúde da mulher como pré-natal e puerpério, 

planejamento familiar e prevenção do câncer de colo uterino
4
. O exame preventivo de câncer 

colo uterino (Papanicolau) é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do 

útero. Este exame também pode ser chamado de esfregaço cervicovaginal e colpocitologia 

oncótica cervical
4
. Na perspectiva de atuar de forma direta no que diz respeito à prevenção do 

câncer de colo uterino, foi programado um mutirão de realização de exames Papanicolau. As 

usuárias eram da unidade básica, ou mulheres que residem em área de abrangência dos 

agentes de saúde, e que se encaixassem nos critérios para realização do exame. As usuárias 

foram abordadas durante duas semanas e as interessadas informavam o nome e telefone para 

que fosse marcado dia e hora para a realização das coletas. No dia e hora marcados 

compareceram oito mulheres que receberam orientações de enfermagem em relação ao 

autoexame das mamas, mamografia, e submeteram-se ao exame. Após a coleta as usuárias 

eram contempladas com uma lembrança de reconhecimento pelo empenho em cuidar da 

saúde. A atenção básica definida como porta de entrada do sistema deve acolher os usuários, 

ser resolutiva, garantir acessibilidade. Os cumprimentos desses princípios remetem a uma 

lógica de organização e funcionamento do serviço
1
. Pensando em resolutividade do sistema 

foram realizadas buscas ativas de recém- nascidos que não continuaram o acompanhamento 

na unidade básica. Entre seis crianças, três estavam sendo acompanhadas por outros 

estabelecimentos de saúde, duas não foi conseguido contato e um deles a mãe comprometeu-

se a retornar a unidade para dar continuidade ao acompanhamento do RN. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A atuação na unidade básica como estagiário proporcionou 

verificar, e vivenciar na prática, uma articulação entre a PNAB, PAISM, PNAH. Por meio das 
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ações desenvolvidas e das práticas do dia a dia, foi possível vislumbrar claramente a atuação 

do enfermeiro como protagonista de um cuidado integral, bem como, seu desempenho na 

gerencia do serviço. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENERMAGEM: A experiência 

vivenciada possibilitou um crescimento enquanto futuro profissional, ao presenciar o 

desenvolvimento de ações privativas do enfermeiro, gerenciamento de equipe, contato com os 

usuários, além de proporcionar conhecimento relativo ao funcionamento de uma unidade 

básica de saúde, possibilitou crescimento e maturidade profissional e pessoal. Considera-se 

que essa experiência proporcionada ao acadêmico de enfermagem contribui para a profissão 

de enfermagem, pois proporciona a formação de profissionais pró ativos, críticos e reflexivos.  

 

Descritores: Enfermagem. Humanização da Assistência. Enfermeiro. Papel do Profissional 

de Enfermagem.  
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4.6 DETERMINANTES DA SATISFAÇÃO COM A EXPERIÊNCIA ACADÊMICA 

ENTRE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Bruna Ruoso da Silva
1
; Edison Luiz Devos Barlem

2
; Jamila Geri Tomaschewski-Barlem

3
; 

Aline Marcelino Ramos
4
; Felipe Dasso Duarte

5
. 

 

INTRODUÇÃO: A satisfação acadêmica pode ser entendida como uma relação entre a 

experiência subjetiva do estudante durante sua trajetória acadêmica, e sua percepção do valor 

dessa experiência educacional, constituindo um processo dinâmico, uma vez que pode ser 

afetada pelas características dos estudantes e, também, pelas experiências educacionais 

vivenciadas no curso de graduação
(1-2)

. A mensuração a satisfação acadêmica não é recente, 

tendo registros na década de 1960, oriundas de estudos sobre satisfação ocupacional
(3)

. 

Considera-se que a investigação da satisfação acadêmica é fundamental para o planejamento e 

consequente melhoria dos programas e serviços institucionais designados aos estudantes, 

qualificando o processo educacional. A mensuração da satisfação acadêmica também assume 

papel importante no contexto da formação do profissional de enfermagem, tornando-se 

fundamental o conhecimento sobre qual o geral de satisfação do estudante de graduação com 

o curso, pois uma vez insatisfeito, podem ser geradas fontes de sofrimento e estresse, com 

possíveis repercussões em sua vida acadêmica e seu futuro profissional, podendo afetar 

negativamente suas relações de trabalho, a qualidade do cuidado prestado
(4)

. Pesquisas com 

estudantes de enfermagem verificaram que a insatisfação com o curso de graduação parece 

estar relacionada aos seguintes aspectos: à dicotomia entre teoria e prática, à dificuldade em 

delimitar as ações de competência do enfermeiro na prática profissional, à percepção de 

estarem permanentemente em processo de avaliação pelos docentes, à falta de autonomia na 

realização das atividades práticas e estágios, ao reconhecimento de desvalorização e 

subalternidade da profissão e à aparente falta de autonomia do enfermeiro
(5-6)

. Diante dessas 

considerações, emergiu a seguinte questão de pesquisa: quais fatores determinam a satisfação 

acadêmica entre estudantes de graduação em enfermagem no decorrer de sua trajetória 

educacional? OBJETIVO: Conhecer os fatores que determinam a satisfação com a 

experiência acadêmica entre estudantes de graduação em enfermagem. METODOLOGIA: 
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Pesquisa qualitativa, do tipo exploratório-descritiva, desenvolvida em um curso de graduação 

em enfermagem de uma universidade pública do Sul do Brasil. Para seleção dos sujeitos, 

foram realizadas visitas às diferentes séries em sala de aula, ocorrendo o convite para 

participar da pesquisa, de modo que os estudantes manifestaram seu interesse para responder 

à entrevista e realizaram seu agendamento. A coleta de dados ocorreu no período de março a 

junho de 2013, utilizando-se entrevistas
 
semiestruturadas, gravadas, com duração média de 30 

minutos, contendo questões fechadas, para a caracterização dos sujeitos, e questões abertas, 

enfocando possíveis fatores determinantes de satisfação acadêmica. Realizou-se a Análise 

Textual Discursiva dos dados, sendo seguidas as etapas unitarização, organização das 

unidades de sentido em categorias, e produção do metatexto a partir das vozes emergentes nos 

textos analisados, produzindo-se novos entendimentos sobre o fenômeno investigado
(7)

. Este 

estudo, cumprindo o recomendado na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local mediante (Parecer Nº 59/2012). 

RESULTADOS: Os resultados evidenciaram que a maioria dos acadêmicos de enfermagem, 

na universidade estudada, é do sexo feminino, solteira, com idade entre 18 e 35 anos, não 

possui filhos, mora com os pais e não exercem atividade remunerada fora no ambiente de 

ensino. Emergiram três categorias referentes aos determinantes da satisfação acadêmica: 

determinantes acadêmicos e curriculares, determinantes institucionais e determinantes sociais. 

Constatou-se que os estudantes, de modo geral, encontram-se satisfeitos no que tange as três 

dimensões analisadas, apresentando maior satisfação/insatisfação em uma ou outra dimensão. 

DISCUSSÃO: A satisfação acadêmica, por se tratar de uma avaliação subjetiva, constitui 

uma tarefa difícil de ser compreendida e avaliada, já que envolve toda a experiência de 

formação acadêmica e também aspectos mais específicos atrelados à qualidade de ensino, 

currículo do curso, instalações e recursos
(5-8)

. A mesma é considerada como um processo 

dinâmico, podendo modificar-se ao longo da experiência educacional, o que pode ser 

verificado em algumas falas oriundas do estudo que referem maior entusiasmo e satisfação à 

medida que o estudante foi evoluindo ao longo das séries, melhorando sua percepção acerca 

do curso e maior nível de envolvimento. CONCLUSÃO: A maioria dos entrevistados 

considera-se satisfeitos no que tange as dimensões estudadas, apesar do misto de sentimentos 
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identificados no decorrer do curso. No que se refere aos resultados expostos ate o momento 

cabe às instituições de ensino superior reconhecer em sua essência os fatores determinantes de 

satisfação ou insatisfação acadêmica além de planejar intervenções como métodos didáticos 

mais centralizados as necessidades dos alunos e melhorias no ambiente de ensino, fornecendo 

subsídios para o desenvolvimento intelectual, cognitivo, moral e social, justificando a 

necessidade de preparo com qualidade dos futuros profissionais, além das possibilidades de 

melhoria dos programas e serviços dos contextos educativos. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: A partir desse conhecimento considerou-se que a investigação da 

satisfação acadêmica é fundamental para o planejamento e consequente melhoria dos 

programas e serviços institucionais designados aos estudantes de enfermagem, qualificando o 

processo educacional. 

 

DESCRITORES: Estudantes de Enfermagem. Satisfação Pessoal. Educação em 

Enfermagem. Enfermagem. 
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4.7 GERENCIAMENTO DE CONFLITOS: UM DESAFIO PARA O ENFERMEIRO. 

 

Mara Thurow
1
; Juliana Weikamp²; Marcia Nunes³; Saul Ferraz de Paula de Paula

4
; Hedi 

Crecencia Heckler de Siqueira
5
. 

 

INTRODUÇÃO: O enfermeiro no desenvolvimento do seu trabalho cotidiano desempenha 

atividades de gerência, assistência, educação e pesquisa. Esse conjunto de ações caracterizam 

a caminhada do acadêmico de enfermagem durante sua formação, poisprecisa adquirir as 

competências e atitudes necessárias para o exercício profissional. Além disso, sua formação, 

também, condensa em si o saber de várias ciências e de forma singular, a da 

administração/gerenciamento tem fundamental importância. A utilização de um sistema 

administrativo/gerencial permite ao enfermeiro organizar o processo de trabalho da 

enfermagem, proporcionando de forma sistemática, a gestão e a realização de cuidados 

dispensados aosusuários. Florence Nigthingale demonstrou a necessidade de aplicação das 

funções administrativas/gerenciais nas instituições hospitalares, comprovando, através de 

atos, as suas convicções, de tal forma que seus repetidos sucessos levaram-na a ser 

considerada como pioneira de administração hospitalar
1
. O ensino de enfermagem foi 

aprimorado ao longo do o tempo criando-se categorias de acordo com a divisão do trabalho e 

com a enfermagem moderna. Evidencia-se a prática do saber administrativo/gerencial sempre 

se encontra presente na organização da enfermagem, onde se identifica enfermeiros em cargos 

de gestão tanto nos serviços de saúde privada como pública. Assim, de um lado, é encontrada 

a liderança do corpo de especialistas, composta tanto por médicos como enfermeiros, que 

tomam decisõesque envolvem a dimensão administrativa/gerencial no uso de recursos². 
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Contudo, essas lideranças tendem a orientar-se pela lógica de sua formação profissional e são 

detentoras de poder tanto em função de seu conhecimento específico, como pelo ambiente de 

urgência e risco e, ainda, pela legitimidade diante da equipe construída pela convivência em 

situações limite, mas participantes ativos nas decisões. OBJETIVO: refletir sobre alguns 

aspectos teóricos que demonstram os desafios do profissional enfermeiro no gerenciamento de 

conflitos no desenvolvimento de seu trabalho. METODOLOGIA: foi realizada uma revisão 

bibliográfica, no período de outubro à dezembro de 2014, na qual foram consultados livros e 

artigos científicos na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: O aprendizado da liderança durante a formação do enfermeiro é um ponto 

chave, na construção da sua identidade profissional, pois ao ingressar no mercado de trabalho, 

precisa estarpreparado para enfrentaros conflitos relacionados às relações interpessoais e 

institucionais³. Entende-se que a capacidade de adquirir e gerar conhecimentos devem ser 

constantes para garantir a qualidade do serviço e, assim, contribuir para a formação de um 

profissional cada vez mais eficiente, seguro, que consegue lidar com o cuidado que envolve 

ações assistenciais, educativas, investigativase administrar/gerenciais de maneira inter-

relacionada, garantindo-lhe eficácia no serviço prestado. O enfermeiro na gestão de suas 

atividades, frequentemente, encontra-se em situações nas quais precisatomar decisões. Muitas 

dessas decisões podem ser simplesoutras, no entanto, podem ter uma complexidade maior, 

onde será necessário o conhecimento de todas as etapas do processo decisório para uma 

escolha que traga um bom desempenho no trabalho. A análise de problemas constitui-se de 

uma série de medidas tomadas para atingir o propostoque podem ser aprendidas para serem 

utilizadas como instrumento no processo de trabalho gerencial. Esse processo ao ser utilizado 

de forma participativa, isto é, ouvindo todos os envolvidos na situação, escolhendo em 

conjunto as ações que demonstram: alcance de sucesso máximo na resolução do problema, 

menor custo, mínimo de desvantagens ou riscos para todos os envolvidos, então, são capazes 

de auxiliar a qualificar as decisões dos profissionais e gestores de saúde
4
.Percebe-se que 

processo decisório envolve o pensamento crítico que pode auxiliar na escolha da melhor 

opção. O pensador crítico conhece as áreas de vulnerabilidade que constituem obstáculos a 

tomada de decisão e faz de tudo para evitar as armadilhas de uma lógica incorreta ao coletar 
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dados. No entanto, é necessário apresentar iniciativa, raciocínio rápido para tomada de 

decisões e facilidade de adaptação a situações que surgem, pois o enfermeiro é responsável 

para um bom resultado do seu trabalho, visando sempre o bem estar do paciente
5
. Nesse 

enfoque, é interessante ressaltar que as situações de conflito existentes na enfermagem, muitas 

vezes, são oriundas da diversidade de interesses, enquanto essavisa proporcionar uma 

assistência integral ao usuário, a administração institucional, não raro, enfatiza o controle de 

custos, propondo cortes e economias que não vão ao encontro do preconizado pela 

enfermagem. O conflito é definido como a discordância interna ou externa que resulta de 

diferentes ideias, valores ou sentimentos entre duas ou mais pessoas. É uma diferença de 

opinião, interesse ou pontos de vista e de pensamentos
5
. Na gestão hospitalar a percepção do 

conflito deve ser usada como uma possibilidade de crescimento, inovação, produtividade e 

criatividade e não como algo destrutivo das relações. Na dinâmica das organizações de saúde, 

é de importância fundamental, para os profissionais que ali desenvolvem seu trabalho, saber 

gerenciar conflitos e fazer negociações. O enfermeiro, como gestor de serviços de 

enfermagem/saúde públicas ou privadas, em busca dasolução de um conflito, deve saber 

realizarnegociaçõese estar atento para que o resultado seja aceitável por todos os envolvidos 

no processo, trazendo satisfação para as partes após a exposição e defesa das ideias. O 

enfermeirocomo agente transformador e líder na área da saúde para alcançara qualidade do 

gerenciamento dos serviços de enfermagem/saúde, carecebuscar diferentes campos do 

conhecimento para compor segurança em situações conflituosas, lucidez nas negociações e 

clareza nas decisões para o bem estar comum
4
. A instituição de saúde como organização de 

prestação de serviços demanda a administração de recursos materiais, financeiros e humanos. 

O Serviço de Enfermagem como responsável pelos custos gerados nas áreas assistenciais de 

um hospital ou outras instituições de saúde, percentual expressivo, sugerea necessidade de 

uma gestão adequada desse serviço garantindo, até mesmo, a sobrevivência do 

hospital/instituição de saúde. Logo, ao considerar o hospital/instituição de saúde como uma 

organização, é fundamental que possua uma gestão com critérios baseados na moderna 

administração. Os enfermeiros, não obstante seu envolvimento com a tecnologia e com a 

burocracia hospitalar
6 

como líderes de equipes de trabalho, ou seja, assumem a liderança da 
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assistência prestada ao usuário, em todos os espaços onde esse busca o cuidado na 

organização, constituem a principal fonte de contato pessoal, permanência contígua e de 

maior tempo com os pacientes. CONCLUSÃO: O estudo realizado permitiu o 

aprofundamento sobre a gestão hospitalar e a função do enfermeiro frente ao conflito. Neste 

sentido apontou o gerenciamento participativo como a forma mais eficaz pararesolver as 

situaçõesinterpessoais conflituosas e como essas interferem no desempenho da assistência ao 

usuário. Enfim, não existe a pretensão de ter- se esgotado o assunto e, por isso, assinala-se a 

necessidade de continuar os estudos sobre esse tema. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Ainda há muito a ser estudado, aprendido e implementado no que diz 

respeito à administração/gerenciamento hospitalar/instituições de saúde na enfermagem como 

gestão de serviços. Entretanto, tem-se a expectativade ter despertado a curiosidade e o 

interesse sobre o assunto nos profissionais enfermeiros, e que se disponham a dar 

continuidade a esse tema. Espera-se tercontribuindo, na medida em que o tema em discussão, 

conseguir estimular os acadêmicos de enfermagem e os enfermeirosa aprofundar o 

conhecimento sobre o gerenciamento das ações do enfermeiro nos diversos campos de 

atuação. 

 

Descritores: Administração hospitalar. Liderança. Enfermagem. 
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4.8 RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM NO SETOR 

DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
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No ambiente de trabalho é indispensável a atualização do conhecimento a todo o momento, 

tendo em vista esta necessidade, a Educação Permanente (EP), visa incentivar o 

desenvolvimento de novos saberes, prática de habilidades e atualização profissional. Segundo 

Ceccim e Feria[1] a 'educação permanente em saúde' precisa ser entendida, ao mesmo tempo, 

como uma ‗prática de ensino-aprendizagem‘ e como uma ‗política educação na saúde‘. Ela se 

parece com muitas vertentes brasileiras da educação popular em saúde e compartilha muitos 

de seus conceitos, mas enquanto a educação popular tem em vista a cidadania, a educação 

permanente tem em vista otrabalho.A Educação precisa ser compreendida como a 

aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao quotidiano das 

organizações e ao trabalho. Propõe-se que os processos de capacitação dos trabalhadores da 

saúde tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da 

gestão setorial e do controle social em saúde, tenham como objetivos a transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho e sejam estruturados a partir da 

problematização do processo de trabalho[2]. Nesse sentido e com o objetivo de instruir o 

quadro funcional, o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet corrêa Jr. da Universidade Federal 

do Rio Grande, Rio Grande/RS criou em 2012 o setor de Educação Permanente HU/FURG 

tendo como finalidade a difusão de novos conhecimentos com equipes multiprofissionais. No 

setor de educação permanente diversas atividades são desenvolvidas para que o 

aprimoramento das habilidades e conhecimento de novas tecnologias seja acompanhado pelos 

profissionais da área, tendo como exemplos minicursos, capacitações das equipes por meio de 

flip-charts e folders em cada unidade do hospital, juntamente com a realização de 

videoconferências em parcerias com outras instituições, a fim de realizar uma troca de 
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vivências. Inúmeras são as tecnologias e metodologias utilizadas no desenvolvimento da 

busca pelo conhecimento, as atividades elaboradas pela EP geralmente são de ideias dos 

funcionários e acadêmicos que compartilham o ambiente hospitalar, com o intuito de 

satisfazer o usuário e a qualificação dos profissionais.Em virtude destes aspectos, este 

trabalho tem por propósito apresentar uma visão geral do setor e as atividades desenvolvidas, 

tendo por base as experiências vividas por estudantes de enfermagem durante estágio neste 

setor. Para realizar o presente estudo utilizou-se a participação das estagiárias na elaboração e 

desenvolvimento das atividades realizadas no setor, assim como, consulta virtual a órgãos 

públicos relacionados aos serviços de saúde. Trata-se de uma olhar qualitativo, sobre algumas 

ações realizadas pelo setor de Educação Permanente HU/FURG. O relato de experiência é 

uma ferramenta da pesquisa descritiva que apresenta uma reflexão sobre uma ação ou um 

conjunto de ações que abordam uma situação vivenciada no âmbito profissional de interesse 

da comunidade científica[3]. A capacitação nas unidades, dentre todas as atividades do setor 

de EP do HU/FURG, é considerada a mais viável e confortável aos colaboradores, pois é 

realizada em cada unidade, abordando sua carência específica, sendo possível a participação 

de todos com rodas de discussão sobre o assunto, compartilhando o conhecimento de cada 

funcionário, sem a necessidade de deslocamento do funcionário para essa atividade e sem 

prejudicar o andamento das ações de rotina daquela unidade. Para o setor de Educação 

Permanente do HU/FURG, as atividades desenvolvidas são um intercâmbio de informações 

que busca sempre construir novos pactos de convivência e práticas que se adequam a cada 

setor/unidade do Hospital. Segundo Massaroli e Saupe[4] a Educação Permanente em Saúde 

vem para aprimorar o método educacional em saúde, tendo o processo de trabalho como seu 

objeto de transformação, com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar 

equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades da 

população. Em vista disso, o setor de Educação Permanente para o HU de Rio Grande/RSvisa 

ser de suma importância para o quadro de funcionários do hospital e os bolsistas, pois estes, 

conseguem apreender e contribuir para o conhecimento profissional com as palestras 

realizadas pelo setor, bem como a realização de projetos de ensino e extensão aproximam o 

acadêmico e o funcionário, por meio das ações desenvolvidas e do compartilhamento de 
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saberes. A política da Educação Permanente consiste na articulação entre ensino, trabalho e 

cidadania; a vinculação entre formação, gestão setorial, atenção à saúde e participação social; 

a construção da rede do SUS como espaço de educação profissional; o reconhecimento de 

bases locorregionais como unidades político-territoriais onde estruturas de ensino e de 

serviços devem se encontrar em ‗co-operação‘ para a formulação de estratégias para o ensino, 

assim como para o crescimento da gestão setorial, a qualificação da organização da atenção 

em linhas de cuidado, o fortalecimento do controle social e o investimento na 

intersetorialidade. Assim, observa-se que é possível que valores relacionados às políticas que 

consistem em uma educação permanente efetiva, sejam agregados de maneira a contribuir 

para a construção de um conhecimento que beneficie a população assistida pelos funcionários 

e colaboradores das equipes multiprofissionais do HU. Juntamente com os objetivos citados 

acima, a proposta de Educação Permanente trabalha com o intuito de formar para transformar, 

tomando como cenário o campo da gestão, do ensino, da atenção e do controle social em 

saúde, sendo possível perceber através dos cursos ministrados por profissionais e 

representantes das empresas parceiras do HU como a grande maioria dos profissionais se 

empenha para que haja uma melhora dos serviços de saúde oferecidos pelo hospital de Rio 

Grande. Neste sentido, atuar como bolsista em um dos projetos de extensão do Setor de 

Educação Permanente permite que se conheça o processo de trabalho, juntamente com o 

educar que é multidimensional e envolve diversos agentes, sendo também um caminho aberto 

para ensinar e aprender, tornando a vida acadêmica repleta de desafios para que se formem 

profissionais preocupados e empenhados com a saúde da população, e principalmente, com a 

educação daqueles que trabalham no desafio e na arte do cuidado. 
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4.9 SUBSÍDIOS PARA AUXILIAR NO APOIO PEDAGÓGICO AO ESTUDANTE 

QUILOMBOLA 

 

Diéssica Roggia Piexak
1
; Munique Pimentel Gomes

2
; Lorrane Carvalho

3
 

 

Introdução: A história das comunidades remanescentes de quilombos no Brasil tem sido 

construída por meio de diversas e distintas estratégias de luta. Entre elas, podem-se destacar 

lutas contra o racismo, pela terra/território, pelo respeito à diversidade sociocultural, pelo 

desenvolvimento de políticas públicas para o direito das comunidades quilombolas à saúde, à 

moradia, ao trabalho e à educação
1
. Nessa perspectiva, destaca-se que há uma tendência 

nacional em direção ao reconhecimento desta dívida histórica com os remanescentes de 

quilombos e grande parte das instituições de ensino do Brasil como as universidades federais, 

estaduais e institutos vem ofertando vagas específicas para esses remanescentes. A 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), no Rio Grande do Sul (RS), desde 2013 

disponibiliza vagas específicas para remanescentes, com o número de vagas determinado pela 

demanda local. Essas vagas são pleiteadas entre remanescentes de quilombos e objetivam a 

inserção de membros desse grupo, considerado em vulnerabilidade social, na universidade. O 

estudante remanescente de quilombo ao ingressar na FURG tem direito ao apoio pedagógico e 

financeiro, com o intuito de auxiliá-lo durante o período acadêmico. É importante enfatizar 

que a situação das comunidades brasileiras de remanescentes de quilombos é muito séria e 

preocupante, indo além da educação. Isso porque, ainda nos dias atuais, à posse indevida das 

terras quilombolas por grupos com poder político/econômico resulta em diversas formas de 

violência
1
. O objetivo desse estudo não está relacionado à violência que esse grupo 

enfrentou/enfrenta e a sua história de lutas, porém estão intrínsecas, quando a partir dessas 

lutas obtêm-se o direito de inclusão de membros desse grupo nas instituições de ensino 

superior, tornando-se essencial observar tais aspectos para compreender que a garantia dos 
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direitos as comunidades quilombolas faz parte da luta antirracista. Esse estudo surge a partir 

da necessidade, como docente e como bolsista de apoio pedagógico ao estudante quilombola, 

buscar maiores informações acerca dos remanescentes quilombolas, sua história/cultura para 

então desenvolver maiores competências e habilidades para apoiar esse estudante durante o 

período de formação. Objetivos: Tem-se como objetivo geral do estudo buscar subsídios para 

auxiliar no apoio pedagógico ao estudante quilombola. Como objetivos específicos têm-se: 

conhecer a identidade quilombola; descrever aspectos relacionados à inclusão dos estudantes 

quilombolas no ensino superior; e, refletir acerca do apoio pedagógico. Metodologia: Trata-

se de uma reflexão que resultou de uma leitura minuciosa de estudos nacionais acerca da 

realidade sociocultural e política das comunidades e do movimento quilombola, bem como de 

documentos nacionais, a saber: Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) da Constituição da República que determina a regularização territorial das 

comunidades quilombolas e protege suas culturas
2
; Decreto 4.887 de 20 de novembro de 2003 

que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos
3
; Instrução Normativa nº 57 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) acerca do registro das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 

dos quilombos
4
; Portaria nº 98 da Fundação Cultural Palmares (FCP) que institui o Cadastro 

Geral de Remanescentes das Comunidades dos Quilombos da FCP e o regulamenta
5
. Para 

buscarmos subsídios para nos auxiliar no apoio pedagógico ao estudante quilombola foi 

necessário inicialmente nos apropriarmos teoricamente do que se entende na atualidade por 

quilombos e, consequentemente conhecer a identidade quilombola. A partir disso, 

descrevemos aspectos relacionados à inclusão dos estudantes quilombolas no ensino superior, 

para assim refletirmos acerca do apoio pedagógico para esses estudantes. Resultados e 

Discussão: Os resultados obtidos serão apresentados e discutidos em três categorias: 

Identidade quilombola; Inclusão dos estudantes quilombolas no ensino superior; Apoio 

pedagógico. Identidade quilombola: Atualmente, conforme o Decreto 4.887/2003, os 

quilombos são: ―grupos étnico raciais segundo critérios de auto atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 
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negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida‖
3
. Os remanescentes de 

quilombos que residem na comunidade quilombola possuem o direito à propriedade 

definitiva, previsto no Artigo 68 do ADCT da Constituição Federal, devendo o Estado emitir 

os títulos respectivos
2
. As comunidades quilombolas no Brasil se encontram distribuídas em 

todo o território nacional e conforme dados divulgados em fevereiro de 2015 pela FCP 

existem cerca de 2.474 comunidades quilombolas certificadas, dessas 157 estão na região sul 

e 107 encontram-se no RS
6
. Em Rio Grande as comunidades quilombolas encontram-se em: 

Arraial, região rural de Povo Novo e Quintinha, região urbana da Vila da Quinta. Há também 

a comunidade de Capão do Meio na região rural de São José do Norte
7
. Conforme a FCP em 

Rio Grande encontra-se a comunidade denominada ―Macanudos‖
6
. Torna-se fundamental 

enfatizar que as comunidades quilombolas brasileiras são múltiplas e variadas, ou seja, 

diferenciam em número, mais ou menos numerosas; algumas se localizam no campo e outras 

em cidades; podem ou não ter fortes laços de parentesco e herança familiar; que receberam as 

terras como doação ou que se organizaram coletivamente e adquiriram a terra. Inclusão dos 

estudantes quilombolas no ensino superior: No Brasil tem-se a Política de Inclusão Social – 

Lei nº 12.711 de agosto de 2012, conhecida como Lei das Cotas, que prevê que as 

universidades públicas federais até o ano de 2016 devam disponibilizar 50% de suas vagas 

para os estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, 

com renda inferior ou igual a 1,5 salários-mínimos, portadores de necessidades e ainda 

apresentarem critério étnico racial
8
. As vagas das universidades para remanescentes de 

quilombo são disponibilizadas através de ações afirmativas, ou seja, são vagas além das 

oferecidas pela Lei das Cotas. A quantidade dessas vagas é calculada a partir do número de 

comunidades quilombolas na região da universidade, sendo estas em cursos de graduação 

como: direito, enfermagem, medicina, psicologia, entre outros. Tendo como princípio que os 

estudantes, futuros profissionais voltem para suas regiões, para então suprir as necessidades 

de suas comunidades. A FURG possui o Projeto de Extensão ―Quilombolas Somos Nós‖ que 

iniciou suas atividades em abril de 2011
9
, contribuindo para a criação do relatório intitulado 

"FURG+Quilombola", o qual foi apresentado e entregue para as autoridades da universidade, 

gerando a aprovação de vagas específicas para quilombolas
7
. Assim, a FURG em 2013, lança 
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seu primeiro edital para o Processo Seletivo Específico de Estudantes Quilombolas, que 

continha cinco vagas, dobrando esse número em 2014. Em ambos os editais o curso de 

Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem disponibilizou uma vaga, as quais 

foram preenchidas. Apoio pedagógico: Para os estudantes remanescentes de quilombo é 

fornecido apoio financeiro e pedagógico. O apoio financeiro é fornecido através de uma bolsa 

disponibilizada pelo governo e o apoio pedagógico é aplicado por meio de um estudante 

bolsista do mesmo curso de graduação e semestre superior ao do estudante quilombola, sendo 

supervisionado por um docente do curso em questão. O objetivo do apoio pedagógico é ajudar 

a melhorar o rendimento acadêmico desse estudante, assim como acolher, auxiliar e mediar os 

desafios referentes ao processo de aprendizagem e a adaptação em meio acadêmico, levando 

em conta sua cultura, seus sentimentos, suas expectativas, fazendo com que esse estudante 

sinta-se apoiado nesse processo de inclusão e desenvolvimento profissional. O apoio 

pedagógico permanece com o estudante até o momento em que ele sinta necessidade. 

Enfatiza-se que o processo de seleção do bolsista de apoio pedagógico foi realizado pelo 

docente responsável pela supervisão. O processo tinha como critérios: ser estudantes do curso 

de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da FURG; estar cursando a 2
a
, 3

a
 

ou 4
a 
série; ter disponibilidade de pelo menos 12 horas semanais para o apoio pedagógico; não 

acumular bolsa; não possuir emprego; e, ter bom coeficiente de rendimento acadêmico, o qual 

foi consultado na matrícula de cada um dos inscritos para a bolsa. Destaca-se que o bolsista 

possui um contrato até o final do ano de 2015, podendo ser renovado. Temos como 

expectativa do apoio acadêmico ao estudante quilombola: oportunidade do bolsista de apoio 

pedagógico revisar conteúdos de disciplinas por ele já cursado; ampliar a capacidade de 

ensinar/aprender; conhecer mais sobre a cultura quilombola; auxiliar o estudante quilombola 

em sua inclusão no ensino superior, sua permanência com bom coeficiente de rendimento 

acadêmico no curso e, consequentemente, sua formação no curso de Graduação em 

Enfermagem. Conclusão: Foi possível a partir desse estudo encontrar subsídios para auxiliar 

no apoio pedagógico ao estudante quilombola, conhecendo um pouco sua história e cultura, 

assim como o processo de inclusão desse estudante no ensino superior. Torna-se necessário 

expor que novos estudos deverão ser desenvolvidos para acompanhar e avaliar o processo de 
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apoio pedagógico, buscando sua excelência, assim como para o aprimoramento de 

competências e habilidades. Contribuições/implicações para a Enfermagem: O apoio 

pedagógico ao estudante quilombola é uma ótima oportunidade de crescimento 

pessoal/profissional com o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para um 

grupo considerado em vulnerabilidade social. Com este programa é possível, além de 

diminuir a retenção e evasão do estudante quilombola, aqui especificamente do curso de 

Graduação em Enfermagem, oportuniza conhecer mais acerca da história e cultura dos 

remanescentes quilombolas, bem como as políticas de inclusão social do Brasil. Além disso, 

contribui para a formação de enfermeiros remanescentes quilombolas que poderão dar retorno 

as suas comunidades, as quais necessitam de atenção especial. 

 

Descritores: Educação Superior. Educação em Enfermagem. Estudantes de Enfermagem.  
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4.10 TRABALHO EM UMA UNIDADE DE CURA PALIATIVA ITALIANA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas estamos assistindo a um aumento gradual na 

prevalência de enfermidades crônicas associado ao envelhecimento progressivo da população, 

em que o câncer se destaca. Os avanços adquiridos com o tratamento dessa enfermidade têm 

permitido um aumento significativo na sobrevivência e qualidade de vida dos pacientes. 

Apesar destes avanços, em 2012, o número global de mortes por câncer alcançou 8,2 milhões 

(OMS). Sendo assim, é necessário aprender a lidar com a perda diante dessa doença em 

situações de prognóstico desfavorável, o que constitui um desafio à equipe de saúde. Cuidar 

de indivíduos com doenças terminais e seus familiares é uma atividade ou um modelo de 

atenção à saúde que vem sendo denominado de ―cuidado paliativo‖
 (1)

. Segundo a definição da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), Cuidado Paliativo é ―uma abordagem que promove a 

qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a 

continuidade da vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. Requer identificação 

precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e 

espiritual‖
 (2)

. A origem sobre esse conceito foi na Inglaterra em 1967, com Cicely Saunders, 

que fundou o primeiro hospice, o Saint Christopher‘s Hospice. Esse seria o início para uma 

nova filosofia sobre a abordagem de pacientes terminais
 (3)

. Resultados publicados no primeiro 

atlas de cuidados paliativos no final da vida estimam que o número de pessoas que necessitam 

desses cuidados ultrapassa 20 milhões em todo o mundo, sendo a grande maioria representada 

por idosos
 (4)

. OBJETIVOS: relatar a experiência vivenciada em uma unidade de cura 

paliativa italiana e aproximá-la com a proposta teórica preconizada pelas políticas públicas de 

saúde relativas ao cuidado paliativo no Brasil. METODOLOGIA: Trata-se de um relato da 

experiência acadêmica desenvolvida em uma Unidade de Cura Paliativa, situada na cidade de 
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Padova, na Itália, durante o período 06/03/2014 a 12/04/2014. A experiência foi possibilitada 

pela realização de uma graduação sanduíche vinculada ao Programa Ciência Sem Fronteiras. 

As atividades acadêmicas foram realizadas com supervisão de uma enfermeira, com jornada 

de trabalho de 06 horas diárias. A Unidade de Cura Paliativa dispõe de 13 leitos sendo, 

teoricamente, sete para pacientes soropositivos e seis para pacientes oncológicos. Apesar 

dessa subdivisão de leitos, no período de realização da experiência, a unidade atendia, 

predominantemente, pacientes oncológicos terminais, portadores de patologias diversas. 

Segundo o relato dos profissionais de saúde que atuam na Unidade, o tempo de permanência 

destes pacientes costuma ser muito variado, considerando-se que todos os encaminhados têm 

uma expectativa de vida de, no máximo, 06 meses. Alguns permanecem dois dias, outros dois 

anos, surpreendendo a toda a equipe e familiares. Esta unidade desenvolve seu trabalho 

fundamentado no conceito de dor total, introduzido por Cicely Saunders, o qual enfatiza a 

importância de se interpretar o fenômeno doloroso não somente em seu aspecto físico, mas 

também nas suas dimensões emocionais, sociais e espirituais. RESULTADOS: A Unidade de 

Cura Paliativa italiana foi fundada em 1994, inicialmente proposta para acolher pacientes 

soropositivos. Em 2006, passou a acolher pacientes oncológicos em fase terminal, 

configurando-se um hospice. Presta assistência integral aos pacientes por meio de uma equipe 

multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, psicólogo, terapeuta ocupacional, 

farmacêutico, assistente social, um sacerdote, auxiliares e voluntários. O direito de acesso à 

assistência no fim da vida e tratamento da dor está previsto na Lei 038/2010 da República 

Italiana. Para ter acesso ao serviço, o paciente é encaminhado de uma unidade hospitalar e 

passa por avaliação sócio-sanitária, realizada por médico, enfermeiro e assistente social. 

Obtidas pontuações referentes aos aspectos sanitários, funcionais e cognitivos, determina-se o 

grau de prioridade de acesso à assistência. A gestão financeira fica a cargo da Unidade Local 

Sócio-Sanitária (ULSS) e, quando verificada a possibilidade, há contribuição do próprio 

paciente/familiar. No que se refere ao trabalho desenvolvido pela equipe multiprofissional, a 

dimensão física do cuidado busca promover o adequado controle da dor, dos riscos potenciais 

e o manejo de sintomas. Contudo, verificou-se na experiência que o cuidado paliativo no 

serviço de saúde italiano vai além do corpo humano em si. O conforto físico dos pacientes se 
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mostrou necessário e foi promovido, mas também era muito importante ouvir, tocar, sorrir. 

Lá, muitas coisas são ditas sem pronunciar nenhuma palavra. Quanto à dimensão psicológica 

do cuidado, são notavelmente percebidas no paciente terminal as cinco fases da doença, 

descritas por Elizabeth Kübler-Ross (1969), quais sejam: negação; raiva; barganha; depressão 

e aceitação. Por este fato, foi importante saber quando e como fazer a aproximação com o 

paciente, dando atenção e escuta às suas aflições, o que resultou na qualidade e fortalecimento 

da relação profissional-paciente. Quanto à dimensão social do cuidado, a Unidade 

proporciona aos pacientes, quando possível, o desenvolvimento de suas habilidades manuais e 

a exposição dos trabalhos; a integração com os demais pacientes e profissionais durante as 

principais refeições diárias; além da comemoração do aniversário com amigos e parentes. 

Essas atividades são desenvolvidas com o objetivo de manter a sua representação na 

comunidade e as suas relações interpessoais Quanto à dimensão espiritual do cuidado, a 

espiritualidade não necessariamente está vinculada a uma religião instituída, mas à 

compreensão dimensional da nossa existência neste determinado espaço de tempo. Os 

profissionais atentam para as demandas dos pacientes e seus familiares, respeitando as 

diferenças de credo e possibilitando sua livre expressão. Para eles, estar ao lado de um 

paciente terminal é tomar consciência da nossa finitude e compreender melhor os pequenos 

grandes momentos da vida. DISCUSSÃO: Após breve apresentação da experiência, propõe-

se a sua aproximação com o que o sistema de saúde brasileiro dispõe, teoricamente, como 

política para o cuidado paliativo. A história de cuidados paliativos no Brasil é recente, tendo 

iniciado na década de 1980. Segundo Bettega
(5) 

o primeiro serviço de cuidados paliativos no 

Brasil surgiu no Rio Grande do Sul, em 1983, seguido da Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo, em 1986 e, logo após, em Santa Catarina e Paraná. Atualmente, a nível nacional, temos 

duas entidades representativas: a Associação Brasileira se Cuidados Paliativos (ABCP), 

fundada em 1997 e a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), fundadas em 2005, 

ambas em São Paulo. Essas entidades visam proporcionar a vinculação científica e 

profissional na implementação dos cuidados paliativos nas enfermidades crônico-evolutivas, 

em fase avançada e na terminalidade. A implantação dos cuidados paliativos no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) ocorreu em 2002, objetivando implementar equipes 
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multidisciplinares para a atenção de pacientes com dor e com necessidades destes cuidados
(6)

. 

Um progresso favorável tem-se dado quanto à oferta deste serviço nas políticas públicas. 

Conforme dados do Atlas de Cuidados Paliativos da América Latina
(7) 

, o Brasil dispõe de 118 

serviços, que atendem o público adulto e pediátrico, em instituições públicas e privadas. Entre 

os serviços, incluem-se unidades tipos hospice; unidades exclusivas em hospitais gerais e 

equipes de assistência domiciliar multiprofissional. CONCLUSÃO: Identifica-se que, no 

Brasil, existe o apoio, o fortalecimento e o crescimento dos cuidados paliativos, reforçados 

pela existência de serviços públicos no âmibito do SUS com potencial de qualificação da 

atenção aos portadores de doenças terminais. Entretanto, a partir das práticas acadêmicas 

vivenciadas na instituição italiana e na instituição brasileira vinculada ao Curso de Graduação 

do relator, verifica-se que ainda é necessário abordar mais esse tema durante o processo de 

formação dos profissionais de saúde, especialmente, na Enfermagem. Deste modo, se poderá 

provocar uma ampla reflexão em torno do cuidado integral, assim como foi vivenciado na 

instituição italiana, contemplando-se ações multiprofissionais nas dimensões física, 

psicológica, social e espiritual. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA 

ENFERMAGEM: Sugere-se a abordagem deste tema nos Cursos de Graduação em 

Enfermagem, através do desenvolvimento de grupos de estudo ou atividade complementar, 

objetivando despertar o interesse e capacitar o futuro profissional. 

 

DESCRITORES: Cuidados paliativos. Enfermagem de cuidados paliativos na terminalidade 

da vida. Oncologia. 
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4.11 VÍNCULO E AÇÃO TERAPÊUTICA: UMA COMBINAÇÃO NECESSÁRIA. 
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INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído em 1988, com o intuito de 

identificar e divulgar fatores condicionantes e determinantes da saúde brasileira; formular 

políticas de saúde, bem como assistir as pessoas por meio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde
1
. Visando a assistência integral à saúde da população, foi criado o 

Programa de Saúde da Família (PSF), atualmente denominado Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). A ESF prevê a visita domiciliar como forma de instrumentalizar os profissionais para 

sua inserção e conhecimento da realidade da população, estabelecendo vínculo com a mesma 

e visando atender as diferentes necessidades de saúde das pessoas
1
. Considerando a 

complexidade destes desafios, a Política Nacional de Humanização (PNH) aponta 

perspectivas para reorganização dos processos de trabalho da atenção básica à saúde. Esses 

processos visam à viabilização de uma orientação simples, mas muito significativa na 

construção da efetividade das práticas de saúde, onde todo cidadão tem direito a uma equipe 

que lhe cuide e com quem estabeleça fortes vínculos terapêuticos. Cabe às Equipes de 

Referência a responsabilidade pela abordagem integral de cada caso, que resultaria, em muitas 

situações, na construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), instrumento de 

compartilhamento e coordenação da ação de clínica ampliada na equipe e entre equipes
1
. O 

PTS é um movimento de coprodução e de cogestão do processo terapêutico de indivíduos ou 

coletivos, em situação de vulnerabilidade, que vem conduzindo a forma de trabalhar de muitas 

equipes. É um processo de construção coletiva envolvendo, necessariamente, 

profissional/equipe de saúde e o(s) usuário(s) em torno de uma situação de interesse comum. 

Deve haver uma formação de compromisso, como modo de responsabilização, entre os 
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sujeitos. O PTS tem sido utilizado como estratégia para discussão em equipe, visando à 

resolução de casos mais complexos
1
. OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo 

desenvolver intervenções de saúde apropriadas com a realidade da família, assim como 

reestabelecer o vínculo da mesma com a unidade básica de saúde. METODOLOGIA: Esse 

trabalho foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde da Família (USF ), no município 

de Rio Grande, trata-se de um relato de experiência A proposta da disciplina é uma 

intervenção com uma família da comunidade onde a vivência do estágio é realizada. O perfil 

escolhido foi de famílias que tinham crianças até cinco anos de idade. Após o perfil traçado e 

pesquisa realizada em prontuários, recebermos orientação de uma Agente Comunitária de 

Saúde, que uma determinada família necessitava de uma maior atenção devido ao não 

comparecimento nas consultas de puericultura. Logo foi programada a primeira visita 

domiciliar das acadêmicas à família. No primeiro momento, foi coletado informações em 

relação à família através do prontuário existente na unidade básica de saúde. A família 

escolhida é composta por "A", 25 anos, mulher, sem patologias prévias, criança, "B" 5 anos e 

"C", 1 ano e 5 meses, ambos com diagnóstico de bronquite. A segunda ação foi realizar visita 

domiciliar para apresentação da proposta, saber se a família concordava em nos receber no 

seu domicílio nas semanas subsequentes e iniciar o processo de aproximação da unidade de 

saúde com a família, através do vinculo profissional. Nas primeiras visitas 

domiciliares realizadas observaram-se alguns aspectos da localidade, da casa e das condições 

de moradia da família e aspectos relacionados a doenças crônicas e uso de medicamento 

continuo. Logo após o primeiro contato, verificamos a receptividade na residência sendo 

possível a realização do diagnóstico das necessidades de saúde da mesma e a realização do 

convite para que a família fosse a unidade de saúde na semana seguinte. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES: Foram realizadas visitas semanais a família com o intuito de formarmos o 

vínculo, reaproximando-os da Unidade Básica de Saúde, assim realizamos diferentes ações, 

como: consulta de enfermagem com a usuária "A" e coleta de citopatológico, tendo em vista 

que o último exame estaria completando 1 ano; foi colocado em dia o calendário vacinal do 

cliente "C", constando atraso da vacina Tríplice Bacteriana contra Difteria, Tétano e 

Coqueluche (DTP) e vacina da gripe; realizado teste de acuidade visual no usuário "B", 
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identificando-se alterações em ambos os olhos (OD:7, OE:6). O teste foi realizado pela escala 

de Snellen, que é o instrumento preconizado pelo PSE para auxiliar na avaliação 

oftalmológica. Através dela são identificadas as crianças que apresentam alguma alteração e 

encaminhadas ao oftalmologista as que apresentam visão menor ou igual a 0,7 
2
. Além disso, 

foi realizada a consulta de puericultura em ambas as crianças, a família também recebeu 

orientações sobre maneiras de evitar crises de bronquite asmática; orientação sobre o uso de 

vermífugos anualmente e uso de métodos de barreira para evitar DST‘s, visto que a usuária 

"A" fazia apenas uso de anticoncepcional injetável. As discussões do caso, logo após as 

visitas a família, condicionavam uma ampla visão sobre a forma como poderíamos atuar 

significativamente na vida e no contexto da paciente. Incentivamos a manter as atitudes 

positivas e hábitos saudáveis em sua rotina. Assim consideramos de grande importância nosso 

trabalho e percebemos a importância do vínculo para uma efetiva ação de educação em saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através do vínculo criado com essa família foi possível sanar 

as necessidades primárias identificadas pelos acadêmicos, assim observou-se melhora 

significativa em seu contexto. A proposta foi bem aceito pela família, trazendo resultados 

benéficos, além disso, foi possível ampliar nosso conceito para obter novos valores acerca do 

cuidado do paciente, da observação de suas necessidades e sua realidade. 

CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM: O estudo se mostrou de grande relevância 

por nos trazer reflexão acerca do papel do enfermeiro no PSF, como também mostrar a 

experiência deste profissional, também nos apontou a importância de práticas que permitam a 

inserção dos acadêmicos no trabalho, construindo com diferentes profissionais novos saberes 

e experiências. Houve o aprimoramento profissional das acadêmicas, considerando que todo o 

trabalho incluindo a fase de investigação como no processo terapêutico, facilitaram as 

relações de vínculo entre as profissionais e a família envolvida, a empatia durante a prestação 

de cuidados e a atenção aos sentimentos da família, também são grandes contribuições de 

enfermagem em casos delicados como o descrito anteriormente.  

 

Descritores: Enfermagem. Saúde da Família. Família. 
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4.12 DESCARTE DE MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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INTRODUÇÃO: Atualmente é notório, o aumento de forma progressiva da população idosa, 

isto se dá, pelo avanço da expectativa de vida. Hoje são 15 milhões de idosos e a estimativa 

para 2020, é que esse número poderá exceder 30 milhões, chegando a representar quase 13% 

do total da população brasileira
1
. No Brasil, é considerada idosa a pessoa com 60 anos ou 

mais. Com este crescente envelhecimento populacional também se observa um aumento na 

prevalência de doenças crônicas, que necessitam de tratamentos complexos com o emprego de 

um ou até vários medicamentos (polifarmácia). Por definição medicamento é um produto 

farmacêutico, com função profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico‖
2
.Com 

este aumento do consumo de medicamentos surge a preocupação com o descarte destas 

drogas, quando por algum motivo elas não servem mais para serem utilizadas. No Brasil, a 

indústria medicamentosa movimenta milhões de reais por ano e a ANVISA estima que cerca 

de 30 mil toneladas de remédios são jogadas fora pelos consumidores a cada ano no país
2
. As 

perdas ou sobras de fármacos são comuns tanto nos serviços de saúde quanto nos domicílios, 

constituindo assim, um problema, pois o descarte inadequado, principalmente no lixo comum 

ou na rede de esgoto, pode contaminar o solo, as águas superficiais, como em rios, lagos, 

oceanos e águas subterrâneas como lençóis freáticos
3-4

. Essas substâncias químicas, quando 

expostas a condições adversas de umidade, temperatura e luz podem transformar-se em 

substâncias tóxicas e afetar o equilíbrio do meio ambiente, alterando ciclos biogeoquímicos, 

interferindo nas teias e cadeias alimentares
3
. Cita-se como exemplos, os antibióticos que, 

quando descartados inadequadamente, favorecem o surgimento de bactérias resistentes, e os 

hormônios utilizados para reposição ou presentes em anticoncepcionais que afetam o sistema 

reprodutivo de organismos aquáticos, causando, por exemplo, a feminização de peixes 

machos
3
. Desde 2010, a Lei nº 2.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
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prevê que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de um determinado 

produto que possa causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana devem criar um sistema 

de recolhimento e destinação final independente dos sistemas públicos de limpeza urbana
2
. 

Sendo assim, tem-se a seguinte questão de pesquisa: Como é feito o descarte de 

medicamentos no ambiente doméstico? Este trabalho tem por objetivo buscar na literatura 

textos acerca do tema descarte de medicamentos e refletir sobre a educação em saúde focando 

a pessoa idosa tendo em vista que esta ela faz parte da parcela da população que mais faz uso 

de medicamentos. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibiográfica, realizada em 

março de 2015, uma busca na base Scientific Electronic Library Online (SCIELO) utilizando-

se o termo ―descarte de medicamentos‖ obtendo-se somente um artigo. Após realizou-se uma 

busca online na Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) utilizando 

novamente o termo ―descarte de medicamentos‖ obtendo-se vinte e dois artigos dos quais seis 

atendiam ao objetivo do estudo, pois tratavam do tema descarte de medicamentos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As publicações encontradas versavam basicamente sobre 

o descarte de medicamentos na atenção básica, o descarte de medicamentos no domicílio e 

medicamentos que causam mais danos quando descartados inapropriadamente. Em relação ao 

descarte de medicamentos na atenção básica, os estudos mostram a percepção de 

trabalhadores da rede básica de saúde a respeito do descarte. Os profissionais reconheceram a 

forma inadequada como fazem o processo. O conhecimento que eles têm sobre o modo 

adequado de descarte foi adquirido por interesse e busca pessoal, em meios de acesso como a 

internet, não havendo referências de nenhuma informação obtida na própria unidade ou em 

capacitações realizadas por órgãos públicos competentes
5
. Na falta de informações concretas 

sobre o descarte, algumas unidades básicas guardam os medicamentos vencidos em caixas, 

identificando o lote e a validade do mesmo, logo depois enviam ofício para a Secretária 

Municipal de Saúde, para seja providenciado o recolhimento desses resíduos. Quando isso 

não acontece os medicamentos são jogados no vaso sanitário (quando se tratam de 

comprimidos eles são desmanchados antes) e suas embalagens colocadas no lixo de perfuro-

cortantes
5
. Conforme a Resolução da Anvisa nº 306/2004, o gerenciamento dos resíduos deve 

ocorrer em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final, 
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ou seja, o descarte não poder ser feito na própria unidade, pois não há condições estruturais 

para realização desse processo
6
. Contudo, destaca-se a ausência de orientação técnico-

científica consolidada nos aparatos legais existentes no Brasil, caracterizada por uma escassa 

disponibilidade de dados e informações com rigor científico no que tange às possibilidades de 

manejo e tratamento dos resíduos
7
. Referente ao descarte de medicamentos no domícilio, 

estudos mostram que a maioria da população não tem conhecimento sobre pontos de coleta de 

fármacos e acabam descartando-os no lixo comum e na água corrente. Essas formas de 

descarte são inadequadas e geram uma grande preocupação com relação à presença de 

fármacos no meio ambiente e os efeitos adversos para a saúde humana, animal e 

microorganismos, mesmo que as suas consequências não sejam muito conhecidas. Este 

assunto ganhou importância devido ao fato de muitas dessas substâncias serem 

frequentemente encontradas em efluentes de Estações de Tratamento de Esgoto. Sabe-se que 

o descarte indevido de medicamentos é um potencial para a contaminação do meio ambiente 

(solo), então é relevante realizar uma discussão sobre o gerenciamento de resíduos 

proveniente de medicamentos e o impacto que seu descarte indevido poderá causar
8
. Os 

fármacos são desenvolvidos para serem persistentes, mantendo suas propriedades químicas o 

bastante para servir a um propósito terapêutico. Sabe-se que 50% a 90% da dosagem de um 

fármaco é excretado inalterado e persiste no meio ambiente
9
. Dentre as causas para a sobra de 

medicamentos no ambiente domiciliar pode-se destacar: a dispensação de fármacos em 

quantidade maior que a necessária para o tratamento, amostras-grátis distribuídas pelos 

laboratórios farmacêuticos, perda de medicamentos por vencimento, falta de conscientização 

da população para com o descarte correto
8
. Dois grupos de fármacos merecem uma atenção 

especial: os antibióticos, pelo desenvolvimento de resistência bacteriana, e os estrogênios, 

pelo seu potencial de afetar o sistema endócrino de organismos. Outros produtos como 

antineoplásicos e imunossupressores utilizados na quimioterapia são conhecidos como 

potentes agentes mutagênicos
9
. Com isso surge a necessidade de se fazer ações em saúde na 

atenção básica sobre o descarte correto dos medicamentos, focando principalmente no idoso 

que é o maior consumidor desses produtos. A atenção básica no contexto familiar visa à 

realização de ações de prevenção de doenças e promoção de saúde. Essas ações permitem a 
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interação entre os sujeitos e profissionais da saúde, na família e na comunidade. A relevância 

do enfermeiro na ESF é salientada no cuidado à pessoa idosa, evidenciando que é necessário 

observar a história de vida, com valorização de sentimentos e medos, propiciando atividades 

de educação para instrução dos idosos e suas famílias
10

. A inserção do idoso junto as 

atividades de educação na atenção básica torna-se um método eficaz, para compartilhamento e 

execução de práticas que favoreçam esse idoso em relação à saúde e bem estar e, no caso do 

descarte de medicamentos, irão beneficiar também o meio ambiente e a saúde das demais 

pessoas. CONCLUSÃO: O descarte de medicamentos é realizado na maioria das vezes de 

forma inadequada tanto no domicílio como nas unidades básicas de saúde. 

CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM: A enfermagem deve procurar saber como 

proceder para o correto descarte de medicamentos e pode atuar através da educação em saúde 

orientando as pessoas idosas para o correto descarte de medicamentos. 

 

DESCRITORES: Enfermagem. Idoso. Preparações farmacêuticas. 
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5.1 ASPECTOS TEÓRICOS E CONCEITUAIS DA PREMATURIDADE
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RESUMO: O parto pré-termo é um grave problema de saúde pública por contribuir com 

elevados números de mortalidade neonatal, resultando em danos e sequelas de difícil 

mensuração aos recém-nascidos que conseguem superar o período neonatal de risco. Devido a 

grande incidência de parto prematuro e através da visualização da importância da temática, 

evidenciou-se a necessidade de aprofundar o estudo sobre a mesma investigando melhor tais 

aspectos relevantes que permeiam a questão do nascimento prematuro. Objetivo: Identificar 

aspectos teóricos e conceituais que envolvem o nascimento prematuro. Metodologia: Trata-se 

de uma revisão bibliográfica desenvolvida no primeiro semestre de 2014, embasada em livros 

técnicos, dissertações e artigos do Google Acadêmico, a fim de fazer uma análise desde 

conceitos técnicos que abrangem a questão da prematuridade até assuntos específicos. 

Resultados/Conclusão: nascimento prematuro ou pré-termo é a finalização da gestação de 

um recém-nascido vivo cuja idade gestacional seja inferior a 37 semanas completas de 

gestação, embora tenha bom peso e boas condições/características de nascimento. Encontrou-

se associação significativa do nascimento prematuro com os seguintes fatores de risco: idade 

materna menor que 15 e maior que 35 anos, parto ou nascimento prematuro anterior, história 

familiar de parto prematuro, gestação gemelar, história materna de um ou mais abortos no 

segundo trimestre/sangramento, complicações maternas, anomalias congênitas ou uterinas, 
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ruptura prematura de membrana, trauma, infecções maternas, infecções geniturinárias e a 

presença de vaginose bacteriana. Percebe-se a necessidade da continuidade de estudos 

envolvendo essa temática, a fim de enfatizar a importância da avaliação pré-gestacional e que 

haja maior valorização da mesma por parte dos profissionais. 

 

DESCRITORES: Nascimento Prematuro. Saúde Pública. Enfermagem 

 

ABSTRACT: Preterm birth is a serious public health problem for contributing high numbers 

of neonatal mortality, resulting in injury with consequences difficult to measure newborns 

who can overcome the neonatal period of risk. Due to the high incidence of premature birth 

and by the importance of the thematic view, evidence of the need for further study on the 

same investigating best such relevant aspects involved in the issue of premature birth. 

Objective: To identify theoretical and conceptual aspects involved in preterm birth. 

Methodology: This is a literature review developed in the first half of 2014, based on 

technical books, dissertations and articles Scholar in order to make an analysis from technical 

concepts that address the issue of prematurity to specific issues. Results/Conclusion: 

Premature birth or preterm infants is the completion of the pregnancy of a newborn alive 

whose gestational age is less than 37 completed weeks of gestation, although good weight and 

good condition/birth characteristics. A significant association between preterm birth with the 

following risk factors: maternal age less than 15 and older than 35 years, childbirth or 

previous preterm birth, family history of premature birth, twin pregnancy, maternal history of 

one or more abortions in the second quarter/bleeding maternal complications, or congenital 

uterine abnormalities, premature rupture of membrane, trauma, maternal infections, 

genitourinary infections and the presence of bacterial vaginosis. We can see the need for 

further studies involving this issue in order to emphasize the importance of pre-pregnancy 

assessment and for greater appreciation of the same by professionals. 

 

DESCRIPTORS: Premature Birth. Health Public.Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

 

O parto pré-termo é um dos principais problemas de saúde pública, sendo considerado 

um importante fator contribuinte para a elevada taxa de mortalidade infantil, resultando em 

danos e sequelas de difícil mensuração aos recém-nascidos que conseguem superar o período 

neonatal de risco¹. 

O resultado esperado de uma gestação é a obtenção de recém-nascido (RN) sadio com 

mínimo trauma para a mãe. Em algumas situações, isso não é possível, devido a complicações 

durante a gravidez ou parto, ou com o concepto. Uma dessas intercorrências no processo do 

ciclo gravídico puerperal é o parto prematuro, gerando inúmeros riscos à integridade da saúde 

tanto da mãe quanto do concepto, podendo evoluir para a morte
2
.  

A prematuridade é decorrente de circunstâncias diversas e imprevisíveis, em todos os 

lugares e classes sociais. Acarreta às famílias e à sociedade em geral um custo social e 

financeiro de difícil mensuração. Exige da estrutura assistencial capacidade técnica e 

equipamentos nem sempre disponíveis. Afeta diretamente a estrutura familiar alterando as 

expectativas e anseios que permeiam a perinatalidade. É difícil avaliar os componentes que 

influenciam e são influenciados pelo complexo processo do nascimento prematuro¹. 

As taxas de prevalência do trabalho de parto pré-termo têm se mantido estável em 

torno de 10% de todos os partos. Estima-se que, anualmente, no mundo, 13 milhões de 

crianças nasçam prematuras, e o nascimento pré-termo continua sendo uma importante causa 

de mortalidade perinatal¹. 

O Brasil aparece na 10ª posição entre os países responsáveis por 60% dos nascimentos 

prematuros do mundo, com a estimativa de que tenham ocorrido 250 mil ou mais nascimentos 

prematuros no ano de 2010
4
, dado ainda não confirmado pelos institutos de pesquisa 

governamentais. 

Dados do Ministério da Saúde evidenciam que a proporção de nascidos vivos 

prematuros no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2004, foi correspondente a 8,5% 

atingindo a maior taxa de prematuridade entre todos os demais estados brasileiros, e em 2008 

chegou a atingir a taxa de 9,2% que foi a maior taxa do estado desde o ano de 1999. No 
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município do Rio Grande, o percentual preliminar de nascimentos prematuros, também no 

ano de 2008, foi de 6,7% 
5,6. 

 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos na temática da prematuridade, abordando os 

mais diversos aspectos como, por exemplo, métodos e predição e prevenção do parto 

prematuro
7
, e os fatores de risco associados ao parto prematuro

8
.  

Embora obscuras as suas causas, as mesmas estão sempre vinculadas com os fatores 

de risco, o que nos faz refletir que estão diretamente relacionadas com o perfil e condições 

maternas, bem como com a assistência e cuidados prestados na gestação e parto. A principal 

forma de intervir e prevenir agravos ou riscos é justamente o conhecimento e o 

monitoramento desses fatores, bem como das condições de nascimento, considerando o estado 

geral, as condições de saúde da mãe e a assistência prestada no processo do nascimento, 

principal marco do ciclo gravídico-puerperal
1
. 

Consideramos que conhecer e compreender o complexo processo do nascimento e os 

fatores que nele interferem é fundamental para a assistência de qualidade efetiva ao binômio 

mãe-filho, bem como para otimizar e racionalizar o atendimento prestado em todas as etapas 

do ciclo reprodutivo, priorizando as ações de prevenção, recuperação e manutenção da vida. E 

identificar fatores de risco associados ao ciclo gravídico-puerperal possibilita direcionar e 

adotar medidas preventivas e curativas de forma adequada à realidade, bem como reduzir os 

índices de mortalidade infantil
1
. 

A prematuridade é responsável por inúmeras alterações presentes no período neonatal 

e possui como etiologia fatores maternos, fetais e ambientais. Acredita-se que a correta 

análise desses fatores de risco possa contribuir para um prognóstico positivo no período pós-

natal e para uma adequada assistência de enfermagem
3
. 

Portanto, o objetivo dessa revisão, é compreender aspectos teóricos e conceituais que 

permeiam a prematuridade, enfatizando a importância do reconhecimento precoce e 

conhecimento por parte dos profissionais dos respectivos fatores de risco do parto pré-termo, 

a fim de que haja maior valorização da avaliação pré-gestacional, sendo esta um forte 

instrumento para qualificar a assistência pré-natal, detectando precocemente intercorrências e 
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riscos para um possível parto prematuro e consequentemente reduzindo índices de 

mortalidade neonatal. 

METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, desenvolvida no segundo semestre de 2013, a 

qual foi embasada em livros técnicos, dissertações e alguns artigos no Google acadêmico, a 

fim de obter conhecimento sobre a temática da prematuridade, desde os aspectos mais 

teóricos e conceituais até assuntos específicos e técnicos. Por tratar-se de um trabalho de 

revisão, este não foi submetido ao comitê de ética, uma vez que utiliza dados de domínio 

publico secundários a outras pesquisas. 

 

RESULTADOS 

 

Conceitua-se nascimento prematuro ou pré-termo aquele cuja idade gestacional 

encontra-se entre 20ª e 37ª semanas ou entre 140 e 257 dias após o primeiro dia da última 

menstruação (DUM)
9,10

. O Ministério da Saúde considera gravidez pré-termo aquela cuja 

idade gestacional encontra-se entre 22 (ou 154 dias) e 37 (ou 259 dias) semanas.
6 

O nascimento prematuro é definido pela Organização Mundial da Saúde como todos 

os nascimentos antes de 37 semanas completas de gestação ou menos de 259 dias desde o 

primeiro dia do último período menstrual da mulher. O mesmo ainda pode ser dividido em 

subcategorias, baseado nas semanas de idade gestacional: extremamente prematuro (< 28 

semanas), muito prematuro (28 a< 32 semanas), e prematuridade moderada a tardia (32 a < 37 

semanas)
4
. 

A prematuridade tem sido um vento frequente, um constante motivo de preocupação, 

pois uma criança que nasce antes das 37 semanas de idade gestacional ainda é imatura 

fisiologicamente, apesar de, em alguns casos, ter bom peso e boas condições de nascimento.
11 

A prematuridade aumenta o risco de adaptação à vida extra-uterina, decorrente 

principalmente da imaturidade anátomo-fisiológica. O recém-nascido (RN) prematuro pode 

apresentar uma série de complicações após o nascimento, acentuando ainda mais os riscos de 
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morbimortalidade infantil. A morbidade está diretamente relacionada aos distúrbios 

respiratórios e às complicações infecciosas e neurológicas.  

Sabe-se que as causas perinatais são as principais causas de mortalidade infantil no 

país. No período perinatal, há o maior risco de mortalidade infantil, com predomínio nas 

primeiras vinte e quatro horas
3
. 

O Brasil está entre os dez países com os maiores números de partos prematuros, 

aparecendo em décimo lugar, com 279 mil partos prematuros por ano. A taxa brasileira é de 

9,2% dos bebês prematuros, igual à da Alemanha e inferior à dos Estados Unidos, sendo a 

incidência maior nos países pobres, com cerca de 12%, e pouco menor nas nações mais 

desenvolvidas
12

. 

Os partos pré-termo podem ser divididos em duas categorias: espontâneo e eletivos ou 

indicados. Os partos pré-termo indicados ocorrem como meio de resolver riscos maternos ou 

fetais relacionados com a continuação da gravidez. Na prematuridade eletiva, a gestação é 

interrompida em virtude de complicações maternas (por exemplo, doença hipertensiva, 

descolamento prematuro de placenta, placenta prévia etc.) e/ou fetais (por exemplo, restrição 

do crescimento fetal ou sofrimento fetal), em que o fator de risco é geralmente conhecido
10

. 

A reprodução assistida, a gemelaridade, e a obesidade materna que levam ao diabetes 

gestacional e consequente macrossomia fetal, podem determinar dificuldade na precisão da 

idade gestacional na ecografia fetal e a indução de trabalho de parto e/ou cesárea eletiva
13

. 

A prematuridade espontânea corresponde a 75% dos casos e decorre do trabalho de 

parto prematuro espontâneo propriamente dito. Os principais fatores de risco para o parto pré-

termo espontâneo são a infecção do trato geniturinário, gestação gemelar, histórico de parto 

prematuro espontâneo anterior e sangramento vaginal no segundo trimestre da gestação. 

Como no parto prematuro eletivo, a prevenção do parto prematuro espontâneo depende do 

reconhecimento e da redução dos fatores de risco maternos e fetais
10

. 

Os principais fatores de risco associados ao trabalho de parto e parto prematuro são: 

raça não branca, idade materna menor que 15 anos e maior que 35 anos, situação 

socioeconômica e educacional baixos, parto ou nascimento prematuro anterior, gestação 

múltipla, história materna de um ou mais abortos espontâneos no segundo trimestre, história 
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familiar de parto prematuro, comprimento cervical menor que três centímetros, complicações 

maternas (clínicas ou obstétricas), crescimento intrauterino restrito, anomalias congênitas ou 

uterinas, polihidrâmnio, rotura prematura de membranas pré-termo, insuficiência istmo-

cervical, trauma e infecções maternas 
6,10

. 

As infecções geniturinárias têm ocupado um papel importante entre os estudos de 

diversos autores, que relacionam essas infecções com o aumento da ocorrência do trabalho de 

parto prematuro. Entre os principais achados está a colonização do canal cervical por 

streptococcus agalactiae ou também chamado de estreptococos do grupo B e a presença de 

vaginose bacteriana 
14,15

. 

Existem também os riscos que estão relacionados à desnutrição ou obesidade materna, 

ao tabagismo, abuso de substâncias químicas como, por exemplo, álcool, drogas ilícitas 

especialmente cocaína e crack, cuidado pré-natal inadequado, atividade física excessiva, como 

por exemplo, trabalho físico pesado, tempo prolongado de pé, levantamento de peso, ausência 

de suporte social e fatores estressantes excessivos no estilo de vida
6,10

.
 

O perfil de mães dos prematuros e a caracterização dos nascidos vivos são 

influenciados pelas condições socioculturais, educacionais e econômicas, certamente 

influenciarão na qualidade de vida futura, sendo um fator contribuinte para os altos índices de 

mortalidade infantil
1
. 

Diversas alterações maternas que estejam relacionadas com o nascimento pré-termo 

podem ser detectadas por meio de exames adequados. Para o rastreamento do parto prematuro 

os métodos mais estudados são a importância da monitoração das contrações uterinas, a 

avaliação do comprimento do colo uterino e a pesquisa de diferentes marcadores bioquímicos 

específicos, como por exemplo, a fibronectina fetal, o estriol salivar e o hormônio liberador da 

corticotropina (CRH) 
16

. 

Muitas das causas relacionadas à prematuridade já estão presentes antes da gravidez e, 

portanto, a abordagem pré-concepcional seria o ideal. A avaliação pré-gestacional das 

condições físicas, psíquicas e sociais visa detectar possíveis riscos para a futura gestação, 

como os relacionados com a idade materna (extremos etários), quadros infecciosos, situações 

de estresse, uso de drogas, medicamentos, desvios nutricionais, entre outros
7
. 
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O aconselhamento pré-concepcional e o cuidado de uma maneira geral relacionado à 

saúde da mulher, especialmente aquelas que já apresentam um histórico de parto prematuro, 

podem identificar fatores de risco corrigíveis e fornecer um estímulo para as mulheres 

participarem de atividades de promoção da saúde, como por exemplo, a cessação do 

tabagismo
4,10

. 

Embora, com frequência, seja difícil prevenir o parto prematuro, seu reconhecimento 

precoce ainda é essencial para a implementação de intervenções que comprovadamente 

auxiliam a reduzir a morbidade e a mortalidade neonatal. Dentre as principais intervenções, a 

transferência da mãe antes do parto para um hospital equipado para cuidar do neonato pré-

termo é uma das principais ações a serem realizadas pelos profissionais de saúde. A equipe de 

saúde deve estar capacitada para enfrentar quaisquer fatores que possam afetar negativamente 

uma gestação, sejam eles clínicos, obstétricos, de origem emocional ou socioeconômica
6,10

.
 

Ainda é preciso considerar que há deficiência de estrutura existente para o 

atendimento e manutenção da saúde, os recursos técnicos e humanos são inadequados e há 

falta de acompanhamento especializado adequado para atender a demanda, desta forma, 

predispondo esses recém-nascidos aos agravos e intercorrências inerentes ao crescimento e 

desenvolvimento humano
1
. 

A prematuridade tem múltiplas causas, e para que se consiga reduzir os índices e o 

impacto causado pelo nascimento prematuro, é necessário investir em estratégias de 

prevenção e cuidados. Portanto, é de grande importância pesquisar para compreender de que 

maneira a enfermagem pode melhor contribuir para minimizar os efeitos negativos, em vários 

contextos, causados pelo nascimento de um bebe pré-termo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar de todos os avanços observados na área da Obstetrícia nos últimos anos, os 

desafios aos cuidados e à prevenção do parto prematuro são questões ainda presentes na 

prática clínica. 
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A etiologia do parto prematuro é multifatorial. Há que se considerar a preocupação 

constante com os recém-nascidos prematuros bem como com as condições perinatais que 

sobre eles repercutem. A fragilidade dos recém-nascidos prematuros contribui para a 

possibilidade eminente de riscos, agravos e sequelas de diversos tipos com diferentes 

consequências e interveniências no processo do desenvolvimento e crescimento infantil. 

Portanto, faz-se necessário prever e considerar riscos e prognósticos para que se possa 

eventualmente instaurar e promover medidas preventiva ¹. 

Ao final do presente estudo, conclui-se que se deve considerar como o conceito de 

nascimento prematuro ou pré-termo, a finalização da gestação de um recém-nascido vivo cuja 

idade gestacional seja inferior a 37 semanas completas de gestação, embora tenha bom peso e 

boas condições/características de nascimento.  

Considerando as múltiplas causas, foi possível encontrar associações significativas do 

nascimento prematuro com os seguintes fatores de risco: idade materna menor que 15 e maior 

que 35 anos, parto ou nascimento prematuro anterior, história familiar de parto prematuro, 

gestação gemelar, história materna de um ou mais abortos no segundo trimestre/sangramento, 

complicações maternas, anomalias congênitas ou uterinas, rupreme, trauma, infecções 

maternas, infecções geniturinárias e a presença de vaginose bacteriana.  

Portanto, devido a grande incidência de parto prematuro e por meio da visualização da 

importância da temática apresentada, evidenciou-se a necessidade de aprofundar o estudo 

sobre a mesma, investigando melhor tais aspectos relevantes que permeiam a questão do 

nascimento prematuro, como por exemplo, suas múltiplas causas. Entende-se que a partir dos 

achados dessa investigação possam ser implementadas novas estratégias e cuidados, que 

comprovadamente reduzam ou auxiliem a reduzir o índice de mortalidade neonatal, 

contribuindo, também, para que os serviços de saúde/profissionais possam prestar uma 

assistência adequada e de qualidade às mulheres que vivenciam o nascimento prematuro de 

um filho.  

Dado o importante papel da prematuridade na mortalidade infantil no país, percebe-se 

a necessidade da continuidade de estudos envolvendo essa temática, a fim de enfatizar a 

importância da avaliação pré-gestacional e que haja maior valorização da mesma por parte 
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dos profissionais, pois esta ainda parece falha no sistema de saúde pública. A avaliação pré-

gestacional detecta fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução normal de uma 

futura gestação. Por isso, é considerada como um forte instrumento capaz de minimizar a 

ocorrência de determinados eventos, como nesse caso, o nascimento pré-termo, e 

consequentemente, resultando em redução dos índices de mortalidade neonatal, materna e 

infantil.  

O desconhecimento da fisiopatologia do parto prematuro é uma das principais razões 

para as falhas na sua prevenção. As dificuldades existentes para o diagnósticos inicial do 

trabalho de parto prematuro fazem com que até o momento não se tenha estabelecido um 

protocolo, com base em evidencias, sobre quais alterações de contratilidade uterina e de colo 

uterino justificam a realização do tratamento. Dessa maneira, os critérios para seu diagnostico 

variam de acordo com a literatura
5
. 

A enfermagem como parte ativa dos serviços de saúde, pode atuar em conjunto com os 

demais profissionais de saúde em busca de uma qualificação da assistência pré-natal, a qual 

pode ser o instrumento capaz de detectar precocemente intercorrências e riscos para o 

desencadeamento de um parto prematuro. 
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Resumo: A assistência neonatal tem sofrido diversas transformações devido aos avanços das 

tecnologias que, dessa forma, trazem um universo de possibilidades cada vez mais amplo para 

o cuidado a ser prestado ao recém-nascido pré-termo. Em vista disso o presente estudo tem o 

objetivo de identificar os cuidados prestados pela equipe da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal ao recém-nascido. Para isto foi desenvolvida uma revisão de literatura nas bases de 

dados envolvendo estudos realizados de 2009 a 2013. Nos estudos a principal abordagem 

encontrada foi referente à dor do recém-nascido e a busca da equipe de enfermagem para a 

diminuição do estresse e desconforto destes frente aos cuidados prestados em uma Unidade de 

Terapia Intensiva. Ainda são poucos os estudos acerca do cuidado na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal. 

 

Descritores: Nascimento Prematuro; Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; Enfermagem 

 

Abstract: Neonatal care has undergone several transformations due to advances in 

technology that thus bring an increasingly broad universe of possibilities for the care to be 

provided to the newborn preterm. In view of this the present study aims to identify the care 

provided by the staff of the Neonatal Intensive Care Unit to the newborn. For this we 

developed a literature review in the databases involving studies from 2009 to 2013. In the 

studies found the main approach was related to pain of the newborn and the search of the 

nursing staff to reduce the stress and discomfort of these fronts the care provided in a 

Intensive Care Unit. There are few studies about the care in the Neonatal Intensive Care Unit. 
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1
Texto produzido no Grupo de Pesquisa Viver Mulher, a partir do recorte do Trabalho de Conclusão de Curso, 

de Catharine Silva de Souza, intitulado ―O nascimento de um filho prematuro: relato das vivências maternas‖, 

apresentado na Escola de Enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande, em 2014. 
2
 Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do Rio 

Grande. 
3
 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente da Escola de Enfermagem, da Universidade Federal do Rio 

Grande. Orientadora. Email: nalukerber@gmail.com 
4
Acadêmica(o) da Escola de Enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: 

priscilabandeiram@gmail.com 
5
Enfermeira do Centro Obstétrico do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. Universidade Federal do 

Rio Grande. 

mailto:nalukerber@gmail.com
mailto:priscilabandeiram@gmail.com


 

112 

Introdução  

 

A assistência neonatal tem sofrido diversas transformações devido aos avanços das 

tecnologias que dessa forma traz um universo de possibilidades cada vez mais amplo para o 

cuidado a ser prestado ao recém-nascido pré-termo (RNPT).  

É considerado como nascimento pré-termo todo aquele recém-nascido que advém de 

uma gestação que finaliza abaixo de 37 semanas 
(1)

.Um dos principais fatores que levam ao 

nascimento pré-termo, está o trabalho de parto prematuro, que é responsável por 75% dos 

nascimentos antes da 37ª semana de gestação
 (2)

. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ações urgentes são necessárias para 

enfrentar os estimados 15 milhões de bebês que nascem prematuros em todo o mundo, 

principalmente porque as taxas de partos prematuros aumentam a cada ano
 (3)

. O Brasil 

aparece na 10ª posição entre os países responsáveis por 60% dos nascimentos prematuros do 

mundo, com a estimativa de que ocorreram 250 mil ou mais nascimentos prematuros no ano 

de 2010 
(3)

. 

O cuidado ao RNPT é uma temática que deve ser mais bem estudada e em maior 

abrangência tendo em vista de que há uma elevação das taxas de prematuridade, assim como, 

astecnologias presentes na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) têm aumentado em 

muito a sobrevida desses bebês. 

Em vista do grande número de nascimentos prematuros, há uma grande demanda de 

leitos de UTIN. No estado do Rio Grande do Sul existem 521 leitos de Unidade de 

Tratamento Intensivo Neonatal no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(4)

 sendo 

que destes, 341 leitos são exclusivos para o Sistema Único de Saúde. 

Esse contingente de leitos exige pessoal capacitado para a prestação dos cuidados 

necessários a esses bebês extremamente imaturos do ponto de vista da maturidade fisiológica 

e funcional. 

A capacitação dos profissionais de saúde tem sido cada vez mais requisitada devido a 

esse expressivo aumento de nascimentos pré-termo, e a necessidade do cuidado, e das 
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percepções de enfermagem são de extrema importância para a qualidade de vida do RNPT 

dentro da UTIN, onde sua permanência muitas vezes é de longa duração.  

Na UTIN, a equipe de saúde é quem estabelece o principal contato com o RNPT e é 

importante que se tenha conhecimento sobre as respostas fisiológicas do mesmo e assim se 

possa estabelecer um cuidado adequado. Os estudos acerca do cuidado possibilitam a 

capacitação dos profissionais tanto para melhora do cuidado como para o descobrimento de 

novas técnicas de cuidado que possam contribuir na qualidade do mesmo, e ainda possibilita a 

reflexão dos profissionais sobre os cuidados que estão sendo prestados e a forma na qual o 

RNPT está sendo assistido. 

Importante frisar, também, que o ambiente da UTIN, na maioria das vezes, é um 

ambiente diferente e estressante, não somente para os recém-nascidos, como, também, para os 

seus pais. Dessa forma se faz necessário que a equipe de saúde busque continuamente uma 

relação de qualidade com esses familiares, que se encontram em um ambiente distinto e 

assustador.  

É necessário que o cuidado na UTIN, não seja realizado apenas sob a ótica do 

pensamento tecnicista, mas que, também, aborde a inclusão das pessoas envolvidas nessa 

internação e assim se possa ter um cuidado humanizado, atendendo as necessidades 

psicossociais dos indivíduos envolvidos com a internação, tornando essa experiência o menos 

traumática e estressante possível. 

Entende-se como sendo de grande importância conhecer bem o assunto e entender as 

melhores formas de cuidado existentes no ambiente de uma UTIN para assistir aos recém-

nascidos, de modo a garantir que os bebês assistidos nesse espaço recebam a melhor 

assistência possível. Nesse sentido, primeiramente, foi preciso identificar as lacunas existentes 

na produção acerca dessa temática de cuidado ao RNPT em UTIN e, a partir disso, ter 

condições de pensar e estruturar estratégias de combate à prematuridade. Para isso, o presente 

estudo tem como objetivo: identificar a produção científica acerca dos cuidados prestados 

pela equipe da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal ao Recém-nascido pré-termo. 
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Objetivo 

 

Identificar os cuidados prestados pela equipe da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal ao Recém-nascido pré-termo. 

 

Metodologia 

 

O presente estudo a ser apresentadotrata-se de uma revisão integrativa da literatura que 

é um método que possibilita sintetizar as pesquisas já concluídaspara assim possibilitar a 

identificação dos cuidados prestados pela equipe da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

Para subsidiar este estudo, em agosto de 2013 foi realizada uma busca nas bases de 

dados Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrievel System Online (Medline), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e 

Scientific Eletornic Library Online (SciELO).  

Foram utilizados os seguintes termos: ―enfermagem‖ e ―prematuro‖. O critério de 

seleção adotado foi incluir todos os textos em que houvesse uma vinculação clara com o tema. 

Os critérios de inclusão foram: artigos de pesquisa, texto completo disponível, versão nas 

línguas inglesa, portuguesa e espanhola, acesso gratuito e publicação no período 

compreendido entre 2009 e 2013. Foram excluídos deste estudo, artigos de revisão, editoriais, 

cartas ao leitor, artigos de reflexão e tipo estudo de caso.  

A partir de uma primeira busca, foram encontrados 67 artigos disponíveis na base de 

dados LILACS, 45 na BDENF, 14 na SciELO e 197 na Medline. Após a exclusão de artigos 

repetidos em mais de uma base de dados e a realização de uma triagem que avaliou quais os 

artigos que se adequavam ao foco da temática em questão, se obteve o total de 17 artigos da 

BDENF, 36 da LILACS e 15 da Medline, totalizando 68 artigos.  

Do total, 53 artigos eram em português e 15 em inglês. Em relação aos autores dos 

estudos avaliados, a maioria, 188, eram enfermeiros (as). Em relação aos demais, 18 eram 

médicos, nove psicólogos, sete acadêmicos de enfermagem, dois bioestatísticos, dois 
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fonoaudiólogos, e um estudante de fisioterapia e um de psicologia, um odontólogo, um 

bioquímico e um biólogo. 

Dentre o conjunto dos estudos, a maioria (21 artigos) possuía como principal temática 

abordada, os sentimentos despertados nos pais e cuidadores diante da situação de 

prematuridade. Outros focos foram o cuidado domiciliar, o preparo realizado para a alta 

hospitalar do recém-nascido prematuro, os principais cuidados de enfermagem realizados ao 

mesmo, o processo de amamentação e alimentação do neonato, a utilização do método mãe-

canguru, os fatores de risco relacionados à prematuridade, a rede de apoio social disponível 

aos pais dos recém-nascidos e a mortalidade infantil. 

Para o presente estudo, será apresentada a questão da problemática do cuidado ao 

RNPT, salientando a importância e especificidade da mesma no ambiente da UTIN.  

 

Resultados 

 

O nascimento de um RNPT exige um cuidado especializado e uma assistência de 

saúde realizada de maneira contínua e efetiva. Todo esse suporte é encontrado na UTIN, que 

graças ao avanço da Neonatologia e da tecnologia disponível, possui equipamentos e 

profissionais de saúde cada vez mais capacitados para implementarem um cuidado qualificado 

e complexo 
(5,6)

. 

O avanço da tecnologia tem contribuído muito para o aumento da sobrevida dos 

RNPT, entretanto, as afecções do trato respiratório, mesmo sendo consideradas como causas 

evitáveis, foram os motivos mais citados para a reinternação desses bebês 
(7)

. Além disso, 

paralelamente ao aprimoramento dos recursos terapêuticos, tem sido observado um aumento 

no número de procedimentos e exames invasivos realizados no neonato que, embora, muitas 

vezes, sejam para a garantia da sua sobrevivência, causam dor, estresse e desconforto 
(5,8,9)

. 

Alguns estudos tem apresentado como foco principal a dor sentida pelos RNPT, e os 

meios para diminuí-la e até mesmo evitá-la, tendo como base que este pode ser um importante 

passo para uma melhor qualidade de vida do prematuro hospitalizado.  
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Diante do exposto, um estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo 

de avaliar a presença de dor no RNPT submetido ao procedimento de aspiração de cânula 

traqueal, verificou que a presença de dor moderada a intensa, ocorreu em 19 dos 20 

procedimentos de aspiração realizados, o que reforça que a aspiração traqueal, a qual o RNPT 

é submetido frequentemente, é um procedimento doloroso 
(9)

.  

Outros autores também comparam as respostas fisiológicas, comportamentais e de 

recuperação de bebês prematuros internados, que são submetidos à técnica de aspiração 

endotraqueal realizada por dois profissionais (―cuidado a quatro mãos‖) contra esta mesma 

técnica realizada por apenas um cuidador (―cuidado de rotina‖). Os achados demonstraram 

que a realização de um cuidado a quatro mãos está associado a uma diminuição de 

comportamentos de estresse e de defesa do RNPT, e a um aumento nos comportamentos de 

auto regulação 
(10)

.  

Um exame de extrema importância realizado rotineiramente na UTIN, a gasometria 

arterial, também foi objeto de aferição da dor causada ao RNPT. Os autores utilizaram 

medidas de sucção não nutritiva com solução de água destilada e glicose 25% dois minutos 

antes da punção arterial periférica, analisando que houve diferença significativa na 

intensidade da dor entre os procedimentos realizados. Quando aplicada a glicose 25%, além 

de suportável, a intensidade da dor se mostrou menor, enquanto que nos procedimentos em 

que foi utilizada a água destilada, a dor foi mais intensa 
(8)

.  

Este estudo mostrou que a utilização da solução glicosada atenuou a mímica facial de 

dor durante a coleta de sangue arterial, além de diminuir o tempo de choro. Tais achados 

estimulam o uso de medidas terapêuticas não farmacológicas, como o uso da solução de 

glicose, dentro das UTIN 
(8)

. 

Os achados de outro estudo realizado com o objetivo de identificar os cuidados que 

são prestados para minimizar a dor do RNPT frente à punção venosa, também aponta que os 

profissionais acreditam que a utilização da glicose tenha um efeito positivo sobre a dor. A 

maioria dos entrevistados também citou como cuidados frente a este procedimento, a 

promoção de aconchego do recém-nascido, seu correto posicionamento, manuseá-lo de forma 

cuidadosa e reduzir o número de punções, realizando-a de forma ágil sempre que possível 
(11)

.  
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Para que se possa contribuir para uma recuperação mais rápida do estado de saúde do 

RNPT e reduzir possíveis danos causados pelo estresse e dor sofrida por eles, é fundamental 

que a equipe de enfermagem esteja disposta a praticar um cuidado humanizado dentro da 

UTIN. 

Nessa perspectiva, foi realizado um estudo investigando os cuidados de enfermagem 

prestados ao RNPT frente à situação de estresse durante o banho ou higiene corporal. Os 

resultados encontrados demonstram que os principais cuidados realizados pela enfermagem 

para minimizar os sinais de estresse apresentados durante o banho são a realização da sucção 

não nutritiva, a reorganização da postura corporal do recém-nascido, através do uso da 

contenção facilitada e coxins, por exemplo, e medidas de termorregulação, que consiste em, 

principalmente, manter uma temperatura agradável tanto da água do banho, quanto do 

ambiente 
(12)

. 

Estudos revelam que a maioria dos profissionais de enfermagem reconhece a resposta 

do bebê à estimulação dolorosa, e acreditam que procedimentos dolorosos repetidos 

interferem negativamente no desenvolvimento da criança. A equipe também valoriza o modo 

como os RNPT devem ser tocados pelo cuidador, acreditando que o toque realizado é uma 

ação de promoção do bem-estar do prematuro, que deve estar presente em toda a prestação de 

cuidados 
(13,14)

. 

Estudos semelhantes, ambos realizados na Bahia, apontaram que os profissionais de 

saúde reconhecem o estabelecimento de um processo doloroso em RNPT, principalmente por 

meio do choro e da expressão facial. Outros sinais que também foram relatados como 

sugestivo de dor foi a taquipnéia, a taquicardia e a diminuição da saturação de oxigênio 
(5,6)

.  

Os autores ainda ressaltam que, apesar dos profissionais reconhecerem que é muito 

importante saber avaliar adequadamente a dor nos RNPT, as equipes que prestam essa 

assistência ainda não utilizam escalas específicas para avaliação da mesma. Tal fato contribui 

para que a avaliação da dor seja realizada de maneira empírica e não sistematizada, o que 

pode implicar em um retardo na implementação de cuidados efetivos, e ainda refletir 

negativamente no estado clínico destes pacientes. 
(5,6)

. Em outro estudo realizado com nove 
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enfermeiras atuantes em uma UTIN, apenas uma relatou conhecer a existência de escalas de 

dor neonatal 
(15)

. 

Além disso, os profissionais se preocupam constantemente em manter uma relação 

afetiva com os pais dos RNPT, mesmo que muitas vezes tenham que relembrar a importância 

de saber separar a vida profissional da pessoal. Muitos profissionais da enfermagem também 

se atentam para a importância que é rever e ampliar os seus conhecimentos, para assim, 

melhor subsidiar as suas habilidades profissionais 
(16,17)

.  

Os pais de RNPT, também reconhecem a dor de seus filhos a partir das mudanças 

ocorridas em seu corpo, como alterações na face, através do choro, e de sinais como a 

irritabilidade, inquietação e angústia. Quando se trata dos cuidados realizados para minimizar 

a dor, são realizadas medidas como tocar, olhar nos olhos, fazer carinho, conversar, cantar, 

colocar próximo ao peito, amamentar e realizar sucção não nutritiva. Os profissionais de 

saúde, devem sempre orientar os pais sobre outros sinais que o RNPT possa apresentar diante 

de algum procedimento doloroso, valorizando assim, a participação dos pais no cuidado ao 

RNPT 
(18)

.  

Para auxiliar no planejamento e avaliação dos cuidados de enfermagem prestados, 

medidas como a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) vêm sendo 

implementadas em algumas realidades assistenciais. Com base nisso, foi realizado um estudo 

em uma UTIN, que averiguou que a maioria dos prontuários dos prematuros não continha 

uma etapa importante do processo de enfermagem, que é o preenchimento do formulário de 

diagnósticos de enfermagem. Porém, dentre os mais frequentes estavam a privação do sono, o 

risco de infecção e processos familiares alterados. Tais achados apontam a necessidade da 

realização de uma capacitação dos enfermeiros, de forma a auxiliar na adesão destes 

profissionais para a elaboração desta importante etapa 
(19)

.  

Ainda com o foco no modo como o RNPT lida com o ambiente estressante de uma 

UTIN, encontrou-se um estudo que investigou a capacidade dos RNPT de se manterem mais 

tranquilos quando posicionados em contato com uma almofada de linhaça. Os resultados 

mostraram que os bebês que foram suavizados pelo toque do travesseiro de linhaça, 

demonstraram uma redução maior na frequência respiratória e cardíaca, e também nos escores 
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de dor, quando comparado a um grupo de bebês que não teve contato com a almofada. Esses 

achados mostram como uma intervenção simples, barata e não invasiva pode ajudar os 

prematuros durante a sua permanência em uma instituição hospitalar, simplesmente por 

proporcionar uma estimulação positiva 
(20)

.  

Durante a assistência hospitalar prestada ao RNPT, muitos são os fatores que 

preocupam a equipe de enfermagem. Dentre eles, está a prevenção e o tratamento das lesões 

de pele, pois, mesmo o recém-nascido apresentando uma pele fina e imatura, muitas vezes, há 

a necessidade de fixar materiais sobre ela, o que contribui para o surgimento de lesões.  

Uma pesquisa analisou o uso de uma membrana semipermeável utilizada sobre a pele 

do prematuro com a principal finalidade de protegê-la. Ao comparar um grupo de bebês que 

utilizou a membrana semipermeável, com outro que não a utilizou, foi obtida como resposta 

que os recém-nascidos que utilizaram esta tecnologia logo após o nascimento, além de terem 

tido a pele mais protegida, mantiveram um quadro clínico mais estável, mostraram uma 

melhora na manutenção das concentrações de sódio, densidade urinária, cota hídrica e 

glicemia, e se recuperam mais precocemente que os demais 
(21)

. 

A utilização desta cobertura juntamente com os demais cuidados de enfermagem 

prestados, certamente, melhoram a qualidade da assistência, a sobrevida do RNPT e contribui 

significativamente para o bem-estar tanto do neonato e de sua família 
(21)

. 

Outro fator que, muitas vezes, preocupa a equipe que presta assistência direta ao 

RNPT, é a alimentação. Até atingir a maturidade gastrointestinal necessária, e aprender a 

coordenar as funções de sucção, deglutição e respiração, o prematuro pode necessitar de 

sondas.  

Diante da necessidade da equipe de enfermagem estar qualificada para assistir o RNPT 

com o uso de sondas para a alimentação, foi realizado um estudo que teve como um de seus 

objetivos, identificar o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre os cuidados ao 

prematuro com sonda orogástrica. A partir dos achados, os autores perceberam que os 

cuidadores possuem conhecimento adequado para a passagem e manutenção da sonda no 

recém-nascido. Alguns profissionais referiram cuidados como a fixação da sonda, para evitar 
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lesões de pele no RNPT, e também ressaltaram a importância de verificar o posicionamento 

correto da sonda, antes de administrar a dieta 
(22)

.  

Os estudos abordam os cuidados de forma tecnicista e se percebe que ainda são 

necessários avanços nesse sentido, uma vez que existem outras questões merecedoras de 

atenção nesse espaço da UTIN, como as relações interpessoais, o preparo dos familiares para 

lidar com a situação de prematuridade de um filho, o processo de capacitação dos 

profissionais, entre outros.  

 

Considerações finais 

 

O estudo foi extremamente útil no sentido de mostrar o quão importante e complexo é 

o cuidado de um RNPT. Percebe-se que a alta tecnologia existente nos dias atuais é um fator 

que contribui muito para o aumento da sobrevida desses recém-nascidos, ao mesmo tempo em 

que exige uma qualificação constante por parte da equipe que atua no ambiente de uma UTIN. 

O grande número de procedimentos realizados nesse espaço requer muito cuidado e 

atenção, sem perder de vista a humanização da assistência, a qual envolve tanto o RNPT 

quanto seus familiares.  

Nos estudos encontrados, a abordagem que se fez mais presente foi o cuidado frente à 

dor do recém-nascido, assim como as formas de lidar com esta e a evitá-la. Chamou a atenção 

que apesar dos profissionais reconhecerem a dor do RNPT, eles o fazem de forma empírica, a 

partir de achados fisiológicos e expressões, sem que seja utilizada uma escala sistematizada e 

validada cientificamente. 

Percebeu-se que a enfermagem, principalmente, está sempre em busca de alternativas 

de diminuição do estresse e desconforto dos recém-nascidos, e que busca inserir a família 

nesse processo de cuidar. Nesse contexto, aparecem os cuidados com a pele e alimentação. 

Salienta-se que a Sistematização da Assistência de Enfermagem despontou como 

necessária e uma forma de qualificar o cuidado, apesar de que não parece estar sendo 

desenvolvida em sua totalidade. 
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Entende-se que são necessários ainda muitos estudos envolvendo a temática de 

cuidados ao RNPT e à capacitação dos profissionais que os assistem, de forma a poder 

acompanhar os avanços tecnológicos diários que permeiam o contexto de uma UTIN. Desta 

forma, a assistência pode alcançar patamares superiores frente à assistência e à sobrevida dos 

recém-nascidos. 
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5.3 SENTIMENTOS DOS PAIS EM RELAÇÃO À PREMATURIDADE DE UM FILHO: 

UMA REVISÃO DA LITERATURA
1
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Resumo: Trata-se de revisão integrativa da literatura, que teve como objetivo mostrar a 

produção científica existente acerca dos sentimentos dos pais ao terem um filho de parto 

prematuro. Realizada a partir de uma busca nas bases de dados Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde, Medical Literature Analysis and Retrievel System Online, Base de 

Dados de Enfermagem e Scientific Eletornic Library Online. Foram utilizados os seguintes 

termos: ―enfermagem‖ e ―prematuro‖, obtendo-se o total de 68 artigos. Os principais 

sentimentos evidenciados pelos pais apresentaram aspectos tanto positivos quanto negativos 

como: alegria, confiança, esperança, orgulho, satisfação, amor, felicidade, angustia, 

ansiedade, culpa, tristeza, medo, impotência, preocupação, frustração, estresse, decepção, 

depressão, solidão e insegurança. Acredita-se que, por meio do conhecimento dos diversos 

sentimentos vivenciados pelas puérperas, e das principais facilidades e dificuldades que as 

mesmas experenciam diante do nascimento pré-termo de seu filho, o(a) enfermeiro(a) pode 

contribuir de maneira efetiva para o cuidar materno. 

 

Descritores: Nascimento Prematuro. Emoções. Enfermagem. 

Abstract: It is an integrative literature review, which aimed to show the scientific papers 

about the feelings of the parents to have a premature birth of child. Made from a search of the 

Latin American databases and Caribbean Health Sciences, Medical Literature Analysis and 

retrievel System Online, Nursing Database and Scientific Eletornic Library Online. The 

following terms were used: "nurse" and "premature", yielding a total of 68 items. The main 

feelings evidenced by the parents had both positive and negative aspects as joy, trust, hope, 

pride, satisfaction, love, happiness, anguish, anxiety, guilt, sadness, fear, helplessness, worry, 

frustration, stress, disappointment, depression, loneliness and insecurity. It is believed that 

through the knowledge of the various feelings experienced by the women, and the main 
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advantages and difficulties that they experienced before the preterm birth of his son, the (a) 

nurse (a) may contribute effectively to maternal care. 

Descriptors: Premature Birth. Emotions.Nursing. 

 

 

Introdução 

 

O trabalho de parto prematuro, que é uma das complicações mais frequentes que tem 

ocorrido durante a gestação, é considerado quando acontece em idade gestacional entre 22 (ou 

154 dias) e 37 (ou 259 dias) semanas 
(1)

.  

O nascimento pré-termo tem sido um evento frequente, um constante motivo de 

preocupação, pois uma criança que nasce antes das 37 semanas de idade gestacional ainda é 

imatura fisiologicamente, apesar de, em alguns casos, ter bom peso e boas condições de 

nascimento 
(2,3)

. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ações urgentes são necessárias para 

enfrentar os estimados 15 milhões de bebês que nascem prematuros em todo o mundo, 

principalmente porque as taxas de partos prematuros aumentam a cada ano
 (4)

. O Brasil 

aparece na 10ª posição entre os países responsáveis por 60% dos nascimentos prematuros do 

mundo, com a estimativa de que tenham ocorrido 250 mil ou mais nascimentos prematuros no 

ano de 2010 
(4)

. 

Dados do Ministério da Saúde evidenciam que a proporção de nascidos vivos 

prematuros no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2004, foi correspondente a 8,5%, 

atingindo a maior taxa de prematuridade entre todos os demais estados brasileiros, e em 2008 

chegou a atingir a taxa de 9,2%, que foi a maior taxa do estado desde o ano de 1999. No 

município do Rio Grande o percentual preliminar de nascimentos prematuros, também no ano 

de 2008, foi de 6,7%. 
(1,5) 

Na maioria das vezes, diante de uma situação de prematuridade de um filho, os pais 

vivenciam momentos estressantes, de dor e de incerteza, porém, por outro lado experimentam 

sentimentos de alegria e esperança, por constatar que o seu filho está vivo e com 

possibilidades de sobrevivência diante dos cuidados que recebe. Nesta situação se torna 

fundamental que os profissionais de saúde atuantes nessas unidades de cuidado, favoreçam a 
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adaptação da família a realidade do nascimento e a hospitalização de um filho prematuro. 

(6,7,8)
.  

É de grande importância pesquisar para compreender de que maneira a enfermagem 

pode melhor contribuir para minimizar os efeitos negativos, em vários contextos, causados 

pelo nascimento de um pré-termo. Entende-se que, a partir de um melhor conhecimento sobre 

os sentimentos que permeiam esse momento, se possa refletir sobre os modos de assistir às 

necessidades destas mulheres e pensar em novas estratégias de cuidado.  

Nesse sentido é que se apresenta este estudo, que tem o objetivo de mostrar a produção 

científica existente acerca dos sentimentos dos pais ao terem um filho de parto prematuro. 

 

Metodologia 

 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura que é um método que 

possibilita sintetizar as pesquisas já concluídas e obter conclusões a partir de um tema de 

interesse 
(9)

, de forma que se possa ter conhecimento do que foi produzido acerca do assunto. 

Como forma de subsidiar este estudo, em agosto de 2013, foi realizada uma busca nas 

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

Literature Analysis and Retrievel System Online (Medline), Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF) e Scientific Eletornic Library Online (SciELO). 

Foram utilizados os seguintes termos: ―enfermagem‖ e ―prematuro‖. O critério de 

seleção adotado foi incluir todos os textos em que houvesse uma vinculação clara com o tema. 

Os critérios de inclusão foram: artigos de pesquisa, texto completo disponível, versão nas 

línguas inglesa, portuguesa e espanhola, acesso gratuito e publicação no período 

compreendido entre 2009 e 2013. Foram excluídos deste estudo, artigos de revisão, editoriais, 

cartas ao leitor, artigos de reflexão e tipo estudo de caso. 

A partir de uma primeira busca, foram encontrados 67 artigos disponíveis na base de 

dados LILACS, 45 na BDENF, 14 na SciELO e 197 na Medline. Após a exclusão de artigos 

repetidos em mais de uma base de dados e a realização de uma triagem que avaliou quais os 
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artigos que se adequavam ao foco da temática em questão, se obteve o total de 17 artigos da 

BDENF, 36 da LILACS e 15 da Medline, totalizando 68 artigos. 

Do total, 53 artigos eram em português e 15 em inglês. Em relação aos autores dos 

estudos avaliados, a maioria, 188, eram enfermeiros (as). Em relação aos demais, 18 eram 

médicos, nove psicólogos, sete acadêmicos de enfermagem, dois bioestatísticos, dois 

fonoaudiólogos, e um estudante de fisioterapia e um de psicologia, um odontólogo, um 

bioquímico e um biólogo. 

Dentre o conjunto dos estudos, a maioria (21 artigos) possuía como principal temática 

abordada, os sentimentos despertados nos pais e cuidadores diante da situação de 

prematuridade. Outros dois focos que foram bastante abordados nas pesquisas, foi o cuidado 

domiciliar e o preparo realizado para a alta hospitalar do recém-nascido prematuro, com 14 

artigos, e os principais cuidados de enfermagem realizados ao mesmo, com 13 artigos. Entre 

os demais estudos, muitos trouxeram como temática principal o processo de amamentação e 

alimentação do neonato (oito artigos), a utilização do método mãe-canguru (sete artigos), os 

fatores de risco relacionados à prematuridade (dois artigos), a rede de apoio social disponível 

aos pais dos recém-nascidos (dois artigos) e a mortalidade infantil (um artigo). 

Neste momento se fará a apresentação apenas dos estudos que focalizam os 

sentimentos dos pais ao vivenciarem a prematuridade de seus filhos. 

 

Resultados 

 

Desde o período gestacional a mulher enfrenta uma diversidade de sentimentos, que 

são na maioria das vezes conflituosos, dentre os quais está a alegria de ser mãe, contra a 

angústia e a ansiedade de saber se ocorrerá tudo como o esperado, principalmente na hora do 

parto e nascimento.  

A partir da situação de hospitalização do filho, a mãe muitas vezes assume um 

sentimento de culpa, e passa pelo choque de ver aquele bebê frequentemente frágil e diferente 

da imagem que foi construída durante a gravidez 
(7)

. Dentre os principais sentimentos 

expressos por mães de RNPT sobre o nascimento prematuro e a hospitalização do filho na 
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UTIN, está a tristeza, o medo em relação à morte do bebê, a angústia, a impotência, a 

frustração e a preocupação. Também surgiram sentimentos de confiança e esperança da 

completa recuperação do filho 
(10,11)

. 

É compreensível que as mães sintam-se estressadas ao ter que lidar, muitas vezes, com 

a instabilidade do estado clínico do RNPT, e com as diversas alterações que acabam 

ocorrendo no meio intrafamiliar. Para promover uma ligação maior entre mãe e filho, e 

minimizar os efeitos negativos causados pela separação de ambos, muitos hospitais adotam a 

prática do alojamento conjunto em sua política. 

Em uma pesquisa realizada em uma maternidade-escola de Natal, que utiliza o sistema 

de alojamento conjunto, e que teve como objetivo conhecer os sentimentos de mães ao 

amamentarem seus filhos nesse sistema, foi encontrado como resultados que as mulheres que 

não são capazes de amamentar seus bebês logo após o parto, vivenciam sentimentos de 

tristeza, de culpa, decepção e frustração 
(12)

.  

No entanto, esses sentimentos negativos foram superados quando a mulher teve sua 

primeira experiência de amamentação no alojamento conjunto, após a alta do recém-nascido 

da UTIN. Os sentimentos positivos que surgiram foram o de orgulho e satisfação. Esses 

resultados indicam que a ligação emocional do binômio mãe-filho pré-termo, se inicia 

principalmente com as primeiras experiências de amamentação. Diante disso, os profissionais 

de saúde devem auxiliar para que todos os obstáculos que possam interferir nesse processo 

sejam superados, e que a prática do aleitamento materno seja iniciada o mais rapidamente 

possível 
(12)

. 

Muitos hospitais utilizam o método mãe-canguru, que é um método amplo em que o 

recém-nascido fica em contato pele-a-pele com a mãe, em posição canguru. O método traz 

inúmeros benefícios para a mãe e o bebê, e propicia para ambos à vivência de um momento 

único, além de promover uma assistência humanizada e contribuir para a formação do vínculo 

afetivo 
(13)

. 

Além disso, a aproximação proporcionada através da posição canguru faz com que o 

método seja um grande incentivador da amamentação. Com base em relatos de puérperas que 

participaram de um estudo realizado no Paraná, esse é um momento em que ambos se 
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reconhecem, e a mãe aprende a diferenciar alterações na respiração, sono, temperatura e 

ganho de peso do bebê 
(13)

. 

Em uma pesquisa que investigou os efeitos do método canguru na relação entre a mãe 

e o RNPT, as mulheres entrevistadas referiram que outro ponto positivo do método foi a 

possibilidade de compartilhar as experiências vivenciadas com outras mães que estão na 

mesma situação, fazendo com que elas se sintam menos solitárias nesse processo. Também foi 

referido que a presença paterna foi uma influência positiva que contribuiu para o 

desenvolvimento do método 
(14)

.  

A posição canguru também ajuda a amenizar o efeito negativo da depressão e 

ansiedade sentida pela mãe sobre o recém-nascido, pois auxilia a mulher a se sentir mais 

segura para lidar com a prematuridade de seu filho 
(15, 16)

. Outro estudo também evidenciou 

que o método canguru pode ser utilizado como uma intervenção não farmacológica para alívio 

da dor em RNPT submetidos a punção de calcanhar. Ao ser realizada uma comparação entre a 

realização deste procedimento em neonatos em posição canguru contra neonatos em 

incubadoras, como é feito rotineiramente, os autores concluíram que a posição canguru tem 

um efeito estabilizador ou de equilíbrio, que auxilia na redução do efeito doloroso deste 

procedimento 
(17)

. 

Com o objetivo de melhorar as taxas de alimentação dos RNPT com leite materno e 

contribuir para que outras instituições consigam implementar políticas e estratégias para 

estabelecer o contato pele-a-pele em suas UTIN, foi desenvolvido um estudo na Califórnia 

que envolveu diversos especialistas de onze hospitais. Os achados mostraram que embora 

existam evidências médicas de que apoiar a utilização do contato pele-a-pele é importante, 

algumas barreiras precisam ser superadas. Entre elas está o tipo de tecnologia que está sendo 

utilizada para cuidar do bebê, a falta de visitação de alguns pais, o preenchimento da 

documentação necessária e a falta de comprometimento ou o desconhecimento da equipe 

atuante sobre o método. Apesar das dificuldades, é muito importante estruturar mecanismos 

para a realização do contato pele-a-pele, de forma a promover a saúde materno-infantil 
(18)

. 

O método mãe-canguru é desenvolvido em três etapas: a primeira deve iniciar logo 

após o nascimento do RNPT que necessite de uma UTIN, onde deve ser estimulado o contato 
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pele-a-pele e a lactação; na segunda etapa o bebê encontra-se clinicamente estável e pode 

permanecer na enfermaria de alojamento conjunto, onde a posição canguru será realizada por 

um período maior; e a chamada de terceira etapa, é a que dá a continuidade à assistência ao 

recém-nascido prematuro, através de um acompanhamento ambulatorial. A enfermagem 

destaca-se em todas as fases do método, pois é uma das profissões que mais se aproxima da 

família, orientando e esclarecendo informações frente ao método mãe-canguru 
(19, 20,21)

.  

O papel da enfermeira na terceira etapa do método inclui acolher de forma 

humanizada a família, estabelecer uma relação de confiança, reforçar os laços familiares, além 

de participar das avaliações de desenvolvimento do RNPT. Durante o atendimento realizado 

nesta etapa, a mulher também busca orientações sobre métodos contraceptivos, cuidados com 

as mamas, e para sua alimentação. A adaptação da família no ambiente domiciliar é um 

processo delicado, que muitas vezes é permeado por sentimentos ambíguos de felicidade e 

medo, o que reforça a importância da realização desta etapa 
(20,21)

. 

Os sentimentos expressos pelos pais são semelhantes aos das mães diante da 

hospitalização de seus filhos pré-termo. O pai vivencia principalmente sentimentos de 

insegurança, impotência, solidão e angústia. Além disso, muitas vezes temem perder seu 

emprego por faltas e atrasos, e se sentem culpados por não poder passar mais tempo com o 

filho. Sentimentos de alegria e confiança também vão surgindo à medida que o prematuro 

apresenta melhora das suas condições de saúde 
(22,23)

.  

Na primeira visita à UTIN, a mãe e/ou familiares se deparam com um local, 

normalmente considerado como desconhecido e assustador. As mães, muitas vezes, estão 

ansiosas pela comprovação das possíveis condições em que podem encontrar seus filhos. 

Sendo assim, a primeira visita ao RNPT, é um momento muito importante para desfazer ou 

confirmar as impressões e expectativas criadas ao longo do tempo de espera por esse 

momento, e ainda uma oportunidade para construir novos significados para a situação da 

prematuridade a ser vivenciada 
(24)

.  

Muitas vezes, as mães acabam ficando fisicamente separadas do RNPT, sem poder 

tocá-lo constantemente ou amamentá-lo, devido ao uso de cateteres, monitores e sondas. Em 

uma pesquisa realizada no Ceará que objetivou conhecer os sentimentos das mães quanto ao 
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tratamento de seu filho em ventilação mecânica, foi percebido que o uso desta terapia 

aparentemente distancia as mães do bebê prematuro 
(25)

.  

No entanto, no conjunto dos dados, ficou evidente que as mães acreditam na 

sobrevivência do filho com o auxílio do respirador. Devido a isso, elas não dão tanta ênfase 

aos aparelhos, e embora se importem com as condutas tomadas pela equipe da UTIN, se 

mostram mais centradas na recuperação da saúde do filho 
(25)

. 

As mães que conseguem ter um entendimento melhor e que se sentem acolhidas e 

amparadas pelos profissionais atuantes na UTIN, conseguem superar os sentimentos 

negativos do parto prematuro. A presença constante da mãe junto ao RNPT é uma maneira de 

superar as dificuldades do nascimento, e uma oportunidade para as mães aceitarem a sua 

situação atual, além de compreenderem as necessidades do filho 
(26)

. Além disso, a presença 

constante dos pais pode até mesmo influenciar positivamente no prognóstico do recém-

nascido, auxiliando a diminuir o tempo de internação hospitalar 
(27)

.  

As mães que convivem com os bebês diariamente, entendem que eles sentem uma 

energia positiva através do toque. Esta vivência de tocar e acariciar o bebê é expressa como 

uma experiência difícil de descrever, que desperta sentimentos maravilhosos e sensações 

muito boas, como amor, felicidade e satisfação 
(26)

. 

No entanto, ser mãe acompanhante de um filho prematuro hospitalizado, não é uma 

tarefa fácil. Primeiramente, é necessária uma adaptação materna à realidade hospitalar. O 

enfermeiro, por ter mais contato com as mães acompanhantes, precisa apoiar a mulher 

emocionalmente e proporcionar uma atenção humanizada, sabendo identificar as necessidades 

maternas e dificuldades vivenciadas como mãe de prematuro. Em alguns momentos, a mulher 

se sente ressentida pela falta de acolhimento da equipe 
(28)

. 

Em alguns hospitais a mãe tem o direito de permanecer em uma área física próxima a 

UTIN, chamada de Alojamento de Mães. Esse tipo de alojamento é expresso como uma 

excelente iniciativa, que possibilita às mulheres a convivência com outras mães que 

vivenciam situações semelhantes. Dessa forma, há uma troca de experiências, fazendo com 

que cada uma respeite o espaço da outra, além de formarem novas amizades e apoiarem umas 

as outras nos momentos de dor e sofrimento 
(29, 30)

. 
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A realização desta revisão serviu para proporcionar um maior conhecimento do quadro 

situacional dos estudos que vêm sendo desenvolvidos pela enfermagem acerca da 

prematuridade. Esse mapeamento da atual produção científica serviu também como subsídio 

para as discussões dos achados dessa pesquisa.  

 

Considerações finais 

 

A pesquisa confirma o pressuposto de que na maioria das vezes os pais vivenciam 

sentimentos conflituosos. Destacam-se como os principais sentimentos positivos: alegria de 

ser mãe; confiança e esperança na recuperação do filho; orgulho e satisfação quando 

vivenciadas situações de proximidade como a amamentação e amor e felicidade ao acariciar e 

tocar o bebê.  

Evidenciaram-se também sentimentos negativos como: ansiedade para a comprovação 

das possíveis condições em que podem encontrar seus filhos; tristeza e medo em relação à 

morte do bebê; frustração, culpa e decepção por não poder amamentar o RNPT; estresse 

devido a instabilidade do caso clinico do filho e ainda depressão, solidão, insegurança, 

impotência, preocupação e angústia.  

Os pais vivenciam muitos desses sentimentos, ao mesmo tempo. Além disso, se 

sentem responsáveis por não poder passar mais tempo com o filho e temem pelos seus 

empregos, devido a atrasos e faltas. Sentimentos bons vão surgindo à medida que o prematuro 

apresenta melhora das suas condições de saúde. 

Acredita-se que, por meio do conhecimento dos diversos sentimentos vivenciados 

pelas puérperas, e das principais facilidades e dificuldades que as mesmas experenciam diante 

do nascimento pré-termo de seu filho, o(a) enfermeiro(a) pode contribuir de maneira efetiva 

para o cuidar materno. O mesmo poderá refletir sobre seu processo de trabalho e enfocar a 

assistência prestada para as reais necessidades das mulheres, favorecendo para que esta se 

sinta mais tranquila, equilibrada e segura para enfrentar as dificuldades e exercer seu papel de 

mãe. 
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5.4 CUIDADOS REALIZADOS PELA FAMÍLIA À CRIANÇA NO HOSPITAL 
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INTRODUÇÃO: O enfermeiro e a família que estão mais próximos à criança possuem um 

conhecimento amplo das necessidades de saúde da mesma. Para isso, é imprescindível que a 

família tenha espaço e oportunidade para compartilhar com a equipe de enfermagem as 

necessidades especiais de cuidado da criança, ouvindo as dúvidas da família, valorizando 

opiniões e incentivando-a a participar de todo o processo de cuidar durante o tempo de 

internação da criança¹. As mudanças decorrentes da hospitalização infantil exigem uma 

adaptação efetiva da família às novas formas de organização do espaço de cuidado da criança 

e requerem o desenvolvimento de habilidades em lidar com as pressões, as ansiedades, as 

dificuldades e as incertezas existentes ao ter a vida familiar dividida entre a casa e o hospital, 

na busca pela manutenção do bem-estar do sistema familiar². É importante que a enfermagem 

tenha sensibilidade e proporcione a adaptação da família ao processo de hospitalização na 

pediatria. A partir da participação da família no cuidado à criança no hospital a equipe de 

enfermagem passou a dividir com esta não só o espaço, mas as decisões acerca do processo 

terapêutico da criança, estabelecendo uma relação que pode tornar-se conflituosa³. A presença 

da família cuidadora no contexto hospitalar tem como finalidade assegurar ao filho um 

cuidado menos traumático, minimizando as ansiedades e medos relacionados à situação 

vivida. OBJETIVO: Conhecer os cuidados realizados pela família à criança no hospital. 

METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa descritiva e exploratória de cunho qualitativo. 
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Teve como contexto um hospital universitário do sul do Brasil no segundo semestre de 

2014.A Unidade de Pediatria possui 21 leitos destinados a crianças com idades entre zero e 

doze anos incompletos que internam tanto para atendimentos clínicos como cirúrgicos.A 

população do estudo foi composta por treze familiares de crianças internadas no setor, no 

período da coleta de dados. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas e analisados pela técnica de Análise temática. Foram respeitados os aspectos 

éticos do estudo de acordo com a Resolução 466/12. O projeto de pesquisa foi encaminhado 

ao Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde e com o parecer favorável nº 117/2013 

deu-se início à coleta dos dados. RESULTADOS: Os dados do estudo mostram que, a 

família acredita que mesmo a criança estando no hospital, cuidada por uma equipe 

multiprofissional, ninguém poderá cuidá-la como ela. Assim, mesmo no hospital, não abdica 

do seu papel de cuidadora. Destacam que, no hospital o familiar cuidador realiza cuidados 

integrais à criança, procurando, satisfazer suas necessidades. Consideram que um dos 

cuidados prestados é com a sua alimentação, pois acreditam que uma boa alimentação poderá 

acelerar seu processo de cura. Outro cuidado referido é com a higiene da criança, 

materializada por meio do banho, da troca de roupas e da troca de fraldas. Referiram que no 

hospital a criança apresenta-se mais vulnerável à doença e, por isso tentam compensá-la 

dando-lhe amor e colo. Apresentam-se como sentinelas observando a evolução do quadro 

clínico da criança, chamando a equipe de enfermagem para dar-lhe suporte quando 

necessário. Realizam a supervisão do trabalho da equipe de enfermagem de forma a garantir 

que a criança receba os cuidados relativos à sua necessidade. Cuidam para que a criança 

mantenha contato com os outros familiares que se encontram em casa como forma de garantir 

a manutenção de seus vínculos, evitando seu isolamento. Outra preocupação da família é 

garantir que a criança continue brincando no hospital, pois assim garante que ela continue 

crescendo e se desenvolvendo o mais próximo possível da normalidade. Preocupam-se 

também em garantir a segurança da criança no hospital. DISCUSSÃO: Diante das 

necessidades da criança na unidade de pediatria o cuidado com a alimentação da criança é 

prioridade para o familiar cuidador. Além de cuidados com a alimentação da criança a família 

cuida, também, de outros cuidados como trocar roupas, fraldas e a higiene da criança
4
. A 
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presença do familiar cuidador é essencial, também, para a equipe, pois são os porta-vozes da 

criança, traduzindo o mundo da criança para os profissionais. São os mediadores da criança 

no mundo do hospital, pois muitas vezes são eles que relatam à equipe de enfermagem o que a 

criança está sentindo
5
. O cuidado à criança, que outrora era desenvolvido apenas pela equipe 

de enfermagem, passou também a ser desenvolvido pelo familiar. Neste sentido, a mãe tem 

extrapolado suas funções dentro da unidade hospitalar para além de auxiliar a criança a 

enfrentar o processo terapêutico com a justificativa de que a falta de tempo da enfermagem e 

a sobrecarga de trabalho a fazem realizar alguns cuidados à criança, sendo que as mães 

conhecem o filho e suas singularidades, o que facilita a sua aceitação para alguns 

procedimentos
6
. A família no hospital presta os cuidados entendidos como semelhantes aos 

domiciliares. Mesmo parecendo simples, esses cuidados se assemelham àqueles realizados no 

domicílio; contudo, quando prestados no hospital assumem novas características com o uso de 

dispositivos tecnológicos, os quais se tornam complexos. Identificou-se nos depoimentos que 

a responsabilidade atribuída ao fato de ser cuidador é decorrente da complexidade dos 

cuidados que precisam ser realizados diariamente, o que envolve desde o controle dos 

medicamentos a serem administrados até a necessidade de oferecer alimentação por sonda
5
. O 

apoio emocional oferecido à criança hospitalizada pelo acompanhante constitui-se em 

ferramenta facilitadora da sua recuperação que, se não bem trabalhada, poderá implicar na 

criação de uma barreira entre a enfermagem e a criança. O conhecimento das peculiaridades 

físicas e emocionais da criança permite à mãe identificar sinais ou reações apresentadas por 

seu filho, auxiliando a equipe de enfermagem, pois existe uma sensibilidade materna que, 

podemos considerar cultural em nossa sociedade no que tange à percepção dos primeiros 

sintomas de doença demonstrados pela criança
6
. Ao enfatizar-se uma assistência integral ao 

ser criança compreende-se que não são apenas os aspectos fisiológicos que influenciam em 

sua saúde e seu bem-estar. Propiciar o lúdico, com ênfase no brincar, é capaz de fornecer à 

criança suporte psicológico, educativo e motor, que ameniza seu processo patológico. 

Verificou-se que os familiares cuidadores utilizam a brincadeira, no ambiente hospitalar, pois 

acreditam facilitar a expressão de sentimentos, preferências, receios e hábitos pela criança. 

Portanto, é uma estratégia para fazê-la aderir ao tratamento, compreender a doença e 
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restabelecer sua saúde, com ênfase em uma assistência humanizada. CONCLUSÕES: 

Concluiu-se que apesar da presença da família no hospital como cuidadora da criança estar 

regulamentada por lei ainda há a necessidade de que a assistência nas Unidades de Pediatria 

seja planejada no sentido desta também ser considerada um cliente a ser cuidado e auxiliado a 

cuidar. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Nesse sentido, a enfermagem precisa 

mostrar iniciativa na negociação do cuidado à criança com seu familiar cuidador, valorizando 

suas crenças, valores e saberes, familiarizando-o com as normas e rotinas do hospital, 

auxiliando-o a adquirir habilidades e competências para cuidar, assumindo a articulação pela 

assistência prestada no setor. 

 

Descritores: Criança hospitalizada. Família. Enfermagem. 
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5.5 FACILITADORES E BARREIRAS PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DO 

PACIENTE DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 
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INTRODUÇÃO: Os exercícios da advocacia e da autonomia profissional representam um 

empreendimento cooperativo se tratando de enfermagem, onde os enfermeiros são 

reconhecidos como agentes morais capazes de promover a autonomia e a tomada de 

decisão
(1)

.A advocacia em saúde é um processo que utiliza estratégias políticas com o objetivo 

de promover direitos não respeitados, e que busca, por meio de suas ações, influenciar e 

sensibilizar os sujeitos e autoridades em relação às carências e necessidades diversas, frente a 

alguma forma de vulnerabilidade vivenciada pelo usuário de saúde
(2)

.No contexto da 

internação hospitalar de crianças, é extremamente relevante que sua família se reconheça 

como um ser de direitos, exercendo sua autonomia frente à equipe de saúde e auxiliando na 

busca, solicitação e luta pelos direitos dos seus familiares internados
(3)

. Assim, ao exercer a 

advocacia em favor do paciente e família, o enfermeiro muitas vezes acaba se deparando com 

situações que podem dificultar ou inviabilizar este processo. Tais situações podem se 

apresentar como empecilhos colocados pela equipe de saúde, pelas instituições, pelos usuários 

e suas famílias ou pelos próprios enfermeiros. Diante disso, menciona-se os fatores 

facilitadores do desempenho de ações de advocacia do paciente, que por definição 

representam aspectos que contribuem com o processo em si, à medida que viabilizam ou 

reforçam o trabalho de enfermagem. Estes podem abranger os aspectos ambientais, 

relacionais, socioculturais, entre outros. Os enfermeiros, por estar em contato com os 
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pacientes a maior parte do tempo, acabam por estabelecer um vínculo maior com o usuário, 

assim detectam ou acolhem com maior facilidade as demandas dos pacientes e familiares. 

Baseado nesta identificação, oportunidades singulares de prevenção e proteção aos usuários 

são criadas por profissionais enfermeiros
 (2)

. No entanto, a proximidade com o paciente a 

continuidade do cuidado de enfermagem expõe os trabalhadores de enfermagem a vivências e 

situações de Sofrimento Moral, o que o impulsiona a manter enfrentamentos e a desenvolver 

ações de resistência no intuito de atuarem na advocacia em saúde
(4)

. Tais situações podem ser 

potencializadas ou minimizadas mediante uma série de barreiras e facilitadores nem sempre 

perceptíveis à enfermagem. Podemos ilustrar essas situações, por exemplo, com a questão do 

ocultamento dos erros profissionais, pois é mais fácil para o enfermeiro esquecer ou negar, do 

que se responsabilizar diante das ações que não se desenvolvem conforme o planejado. Estes 

fatos envolvem várias consequências que podem ser mediatas ou imediatas, podendo 

comprometer a saúde da criança
 (5)

. Nesse sentido questiona-se: Que barreiras e facilitadores 

são encontrados em unidades de internação pediátrica? O objetivo do estudo consiste em 

identificar as barreiras e facilitadores no exercício da advocacia do paciente por enfermeiros 

que atuam em unidades de internação hospitalar. MÉTODO: Pesquisa qualitativa com 

abordagem descritiva exploratória, realizada em três unidades de internação pediátrica de dois 

hospitais situados do sul do Brasil, sendo um privado e outro público. Os participantes desta 

pesquisa foram selecionados mediante amostragem não probabilística por conveniência 

durante visitas realizadas nas unidades. Participaram do estudo vinte e dois familiares 

acompanhantes dos pacientes internados nestas unidades. A entrevista foi composta de 

questões abertas e fechadas, contemplando questões sobre a temática defesa dos direitos e 

interesses da criança hospitalizada. A análise dos dados foi realizada por meio da análise 

textual discursiva. Este estudo faz parte do macroprojeto intitulado “Advocacia do paciente e 

Coping na enfermagem: possibilidades de exercício de poder mediante vivências de 

sofrimento moral”. Os preceitos éticos foram respeitados considerando a Resolução 466/12, 

que regulamenta sobre a realização de pesquisa com seres humanos. O presente projeto 

contou com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande- COMPESQ, e do comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde- 
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CEPAS, sob o parecer número 097/201. RESULTADOS: Os resultados incidiram acerca dos 

facilitadores e barreiras encontradas por enfermeiros para defesa dos direitos da criança 

hospitalizada na percepção dos familiares acompanhantes. Houve o reconhecimento deque 

durante o período de internação, esses se sentem vulneráveis e até mesmo desprotegidos no 

que diz respeito aos seus direitos, principalmente por constatar as inúmeras barreiras e poucas 

facilidades encontradas pelo enfermeiro para implementar suas ações. Nesta perspectiva, 

verifica-se que o vínculo é reconhecido como importante facilitador para o exercício da 

advocacia do paciente. Percebe-se que a escuta qualificada aproxima e facilita a formação de 

conexões, facilitando as relações, bem como fortalecendo os laços de confiança e cooperação, 

o que parece favorecer o senso de advocacia: Me sinto segura, a gente chega fragilizada e o 

enfermeiro demonstra segurança e confiança no tratamento, te explicando o medicamento e a 

forma que está sendo administrado (A03). Diante da tentativa de exercer a advocacia através 

dos vínculos e da disponibilidade constante, os familiares acompanhantes dos pacientes 

reconhecem que o enfermeiro encontra mais barreiras do que facilitadores durante as 

atividades de cuidado em saúde. Em se tratando da ausência de defesa efetiva dos direitos do 

paciente, verificou-se que a impotência parece um fator limitador na atuação do enfermeiro, 

que ao sentir-se impotente, gradualmente abandona os ideais de defesa: Esses dias eu pedi 

dois lençóis e ele disse não, eu tenho um só. Eu disse: tá não tem importância. Eu notei que 

independia da vontade dele, não dependia dele (A02). Outra barreira para o exercício da 

advocacia em saúde percebida pelo acompanhante do paciente é a alta carga de trabalho 

enfrentada por enfermeiros, fato que os afasta do contato direto do paciente e o limita a tarefas 

burocráticas não reconhecidas pelos familiares acompanhantes: Muitas vezes não é que o 

profissional não quer te repassar informação, é que ele está tão atarefado de tantas outras 

coisas que ele acaba não conseguindo te passar nada (A20). DISCUSSÃO: A criação de 

vínculos e a disposição do enfermeiro em proporcionar uma assistência de qualidade, orientar, 

informar e atuar em favor do cumprimento dos direitos do paciente são destacados como 

facilitadores da busca pelos direitos dos pacientes e acompanhantes. Quando os enfermeiros 

desenvolvem ações de maneira que o vínculo seja valorizado e fortalecido, estes podem 

implementar formas de cuidado mais humanizadas e éticas 
(6-7).

 Foi evidenciado que os 
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familiares acompanhantes dos pacientes visualizam barreiras reais ao exercício da advocacia 

pelo enfermeiro, verificando a impotência desse profissional e limitações quanto a sua 

autonomia. Estes aspectos limitantes são apresentados em estudo que relata a possibilidade de 

haver repercussões negativas para a enfermagem, principalmente relacionadas as barreiras 

impostas por uma aparente hierarquia médica.(4) Entende-se que o enfermeiro deve estar 

motivado a procurar informar-se a respeito dos recursos disponíveis para os pacientes e suas 

famílias, inteirando-se acerca das mudanças de políticas locais e nacionais reconhecendo os 

impactos que tais alterações podem ter sobre a prestação de cuidados
(8)

.CONCLUSÃO: As 

barreiras para o exercício da advocacia em saúde foram destacadas pelos acompanhantes dos 

pacientes de forma mais relevante que os facilitadores, entre elas estão à percepção de que o 

enfermeiro não apresenta autonomia diante de situações de enfrentamentos, além da alta carga 

de trabalho fato que os afasta do cuidado. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: O enfermeiro desenvolve inúmeras atividades no cotidiano de seu 

trabalho, acredita-se que é importante refletirmos acerca da relevância de advogar e se 

posicionar diante aos dilemas éticos vivenciados nestas unidades. O advogar baseado em 

conhecimentos científicos e aliado as vivências do enfermeiro tendem a fortalecê-lo enquanto 

profissional detentor de conhecimento e autonomia profissional.  

 

Descritores: Advocacia em Saúde. Enfermagem. Criança. 
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5.6 MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS UTILIZADAS NO ALÍVIO DA DOR DE 

RECÉM-NASCIDOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Mateus Silva de Castilhos
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3
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Daiani Modernel Xavier
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INTRODUÇÃO: A dor é um fenômeno multidimensionalinfluenciado por fatores biológicos, 

psicológicos, sociais e culturais. Hoje ela é considerada como o quinto sinal vital. Antes da 

década de 1970 tinha-se a crença que recém-nascidos eram incapazes de sentir dor por 

possuírem um sistema nervoso central imaturo e ausência de memória para dor. Não poderiam 

reconhecer o grau de algo se nunca haviam sentido, o que levou muitos neonatos a serem 

submetidos a vários procedimentos invasivos sem o auxílio de analgesia
1
. Hoje se sabe que as 

vias anatômicas transmissoras da dor desenvolvem-se especialmente na vida fetal e nos 

primeiros meses de vida do RN. Existem evidências que os neonatos têm capacidade 

neurológica para perceber a dor até mais do que os adultos, pois os mecanismos de inibição 

destes estão imaturos o que limita a capacidade de modulação da dor
2
. A curto prazo a dor 

acarreta irritabilidade, diminuição de atenção, inapetência alimentar, alteração no padrão do 

sono e o prejuízo do vínculo mãe e filho
3
. Tardiamente pode ocorrer aumento da sensibilidade 

à dor, com hipersensibilidade aos estímulos dolorosos e não dolorosos, em razão do aumento 

das ramificações nervosas no local agredido repetidamente e à diminuição do limiar de dor. 

Além, disso, a dor repetida pode acarretar o aparecimento de problemas de cognição, déficit 

de atenção e concentração na vida escolar
3
. Nesse contexto, é necessário o uso de estratégias 

para minimizar o sofrimento do neonato, dentre elas, o reconhecimento da dor por meio de 

sua avaliação e uso dos métodos não farmacológicos para o alívio da dor, evitando efeitos 

nocivos para o crescimento e desenvolvimento do neonato. OBJETIVO: conhecer as 

medidas não farmacológicas utilizadas no alívio da dor de recém-nascidos em Unidade de 
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Terapia Intensiva. METODOLOGIA: realizou-se uma pesquisa descritiva com abordagem 

qualitativa. Foi desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um Hospital 

Universitáriodo Sul do Brasil. Participaram do estudo, 10 trabalhadores de enfermagem 

atuantes no setor. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre eEsclarecido. 

Comocritério de inclusão foi utilizado: ser profissional de enfermagem atuante no setor. 

Foram excluídos os que estavam de férias e licença saúde no período da coleta dos dados. A 

coleta dos dados foi realizada no segundo semestre de 2013 por meio de entrevista 

semiestruturada única com cada participante. Os dados foram analisados pelo método de 

Análise Textual Discursiva. Os aspectos éticos foramrespeitados de acordo com a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

da FURG. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A dor pode constituir-se na primeira resposta 

sintomática do organismo, saber desmistificá-la e manejá-la pode proporcionar agilidade 

notratamento, conforto ao paciente, assim como promover a humanização do cuidado
4
. Em 

UTIN, a presença dador acarreta aumento do desconforto, além de, frequentemente, o 

paciente em estado crítico estar impossibilitado ou com dificuldade de comunicar seu 

sofrimento pelo uso frequente e imperativo de artefatos e restrições impostas pelos métodos 

terapêuticos. Desse modo, o alívio dador e a promoção de conforto destes pacientes devem ser 

prioritárias, não apenas por razões humanas e éticas, mas também pela melhora que produz no 

estado físico, mental e social do paciente
5
. Em umestudo acerca da avaliação e intervenções 

não farmacológicas da dor foi evidenciadoque o cuidador profissional de saúde necessita ser 

treinado para avaliar precisamente a dor do outro, identificando os indicadores válidos, 

confiáveis e mais apropriados à situação, assim como selecionando os instrumentos de 

avaliação com boas qualidades psicométricas. Asensibilidade do profissional é o primeiro 

passo e a competência técnica especializada para avaliação da dor assegura o segundo passo 

relevante, ou seja, a tomada de decisão clínica para o alívio ou manejo da dor, com 

intervenções não farmacológicas
6
. A equipe consegue avaliar a presença de dor sem 

aaplicação de um instrumento, somentecom o uso de avaliação fisiológica subjetiva, assim 

como alteração nos sinais vitais, expressão facial de dor e movimentação, mas não conseguem 

avaliar os diferentes níveis de dor, pela dificuldade de comunicação verbal e pela 
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individualidade de cada paciente. Pode-se perceber que as intervenções não farmacológicas 

realizadas pelos profissionais, são medidasde alívio e de conforto, como: mudança de 

decúbito, massagem, uso de calor e frio, movimentação ativa, entre outras.Torna-se necessária 

a utilização de escalas de dor, que incluem os indicadores fisiológicos e comportamentais. 

Fisiológicos são reconhecidos pelo aumento da freqüência cardíaca, pressão arterial, 

diminuição da saturação de oxigênio, sudorese palmar. Comportamentais são observados por 

expressões nos músculos faciais e linguagem corporal, o choro somente torna-se ausente na 

presença de problemas neurológicos ou se o recém-nascido faz uso de medicações sedativas. 

A permanência prolongada destes recém-nascidos pode acarretar prejuízos futuros em sua 

qualidade de vida. Muito se tem estudado sobre medidas não farmacológicas que podem ser 

utilizadas no alívio da dor como chupeta com solução de glicose a 25% para alívio de dor em 

realização de procedimentos dolorosos como, por exemplo, coleta de exames laboratoriais; 

utilizam-se mudanças de decúbito com os ninhos no formato da cavidade uterina para que o 

recém-nascido se sinta protegido, redução de estímulos ambientais como ruídos, barulhos e 

excesso de luminosidade local, presença constante dos pais para que o recém-nascido possa 

sentir o cheiro dos mesmos, manusear o RN o mínimo possível, método mãe canguru, sucção 

não nutritiva, massagem, aconchego com compressas ou lençóis e cobertores para se sentir 

protegido, enrolamento em coxins, bolsas de água quente protegidas para evitar risco de 

acidentes para aliviar cólicas, colocar no colo, musicoterapia, controle de temperatura, evitar 

manobras bruscas, observar extravasamento de soluções, por este motivo observar 

constantemente se este RN estiver com medicações endovenosas ou com passagem de sangue, 

colocar uma das mãos em cima da cabeça do recém-nascido e a outra nos seus pés, de forma 

suave faz com que o mesmo fique aconchegado como se estivesse no útero da mãe. O 

controle da dor está baseado em duas metas: minimizar a intensidade, duração e o custo 

fisiológico da experiência dolorosa e maximizar a habilidade do paciente em recuperar-se da 

experiência dolorosa. Outras medidas recomendadas são o uso de cateteres centrais para 

facilitar a coleta de sangue, redução da quantidade de esparadrapo e fitas adesivas para 

fixação de acessos venosos, arteriais e cânula traqueal. CONCLUSÃO: A avaliação e 

tratamento da dor do recém-nascido sempre foi um desafio para os profissionais de 
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enfermagem, mesmo com todo avanço tecnológico o ser humano ainda apresenta suas 

individualidades quedificultam este processo, mas é necessário que a enfermagem continue 

suas pesquisas na área, para auxiliar na prática. O manuseio da dor no RN deve ser 

considerado uma preocupação de toda equipe que atua em UTIs. O conhecimento dos 

métodos não farmacológicos para o manejo da dor apresenta-se como importante como forma 

de minimizar o sofrimento do RN na UTIN e humanizar a assistência no setor. 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Cuidar de recém-nascidos na UTIN, 

minimizando sua dor requer alto preparo técnico, mas, mais importante do que isso, requer 

sensibilidade por parte do enfermeiro, uma vez que são os profissionais responsáveis pelo 

maior período de acompanhamento do RN durante sua internação. A avaliação e o tratamento 

da dor integram um cuidado. O alívio dador faz parte do cuidado do enfermeiro na UTIN, 

sendo importante o domínio dos métodos não-farmacológicos para o manejo da dor a fim de 

promover uma assistência humanizada ao cuidado neonatal. Ressalta-se, ainda, a necessidade 

do desenvolvimento de protocolos que auxiliam a equipe de enfermagem no tratamento não 

farmacológicos da dor, visando um cuidado humanizado e ético a cada neonato. 

 

Descritores: Recém-nascido, Dor. Unidades de terapia intensiva. Enfermagem. 
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5.7 MUDANÇAS NO COTIDIANO FAMILIAR A PARTIR DO DIAGNÓSTICODE 

ENCEFALOPATIA/PARALISIA CEREBRAL 

 

Márcia Marcos de Lara
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INTRODUÇÃO: O nascimento de uma criança na família, geralmente, é visto como 

positivo, sendo considerado um dos acontecimentos mais significativos, tanto na vida da 

mulher como do homem, pois marca uma importante mudança na estrutura e na composição 

intrafamiliar¹. No entanto, em diversas situações pode ocorrer o nascimento de uma criança 

com problemas de saúde, como a encefalopatia ou paralisia cerebral (PC). Essa situação pode 

afetar radicalmente o contexto familiar, gerando dúvidas, medos, conflitos e incertezas, pois 

se trata de uma criança que terá necessidades especiais de cuidados
1,2

.A PC é uma condição 

psicomotora especial decorrente de lesão do sistema nervoso central, ainda em fase de 

maturação. A criança apresenta dificuldades motoras, problemas sensoriais, neurológicos e ou 

déficit cognitivo que variam de acordo com a natureza e extensão da lesão original e de 

acordo com aregião do cérebro afetada, podendo ocorrer problemas como convulsões, 

dificuldades no aprendizado e fala
3
. O convívio com a criança com PC é um desafio. Inclui o 

cuidado centrado na família, fazendo desta parte integrante da prática de enfermagem, 

impondo ao enfermeiro estar aberto e atento às interações e as vivências que esse grupo 

enfrenta
4
.OBJETIVO:conhecer as mudanças no cotidiano familiar após o diagnóstico de 

encefalopatia/PC da criança.METODOLOGIA: Realizou-se um estudo descritivo e 

exploratório de cunho qualitativo. Participaram nove familiares cuidadores. Os dados foram 

coletados no segundo semestre de 2014 na Unidade de Pediatria do Hospital Universitário por 

meio de entrevistas semiestruturadas e analisados pela técnica de Análise temática. O projeto 
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foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande recebendo parecer 

favorável nº 108/2014, conforme os preceitos Éticos e Legais em conformidade com a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS/DISCUSSÃO:Após o 

impacto do diagnóstico a família tenta adaptar-se à nova situação. A experiência de conviver 

com a paralisia cerebral é, em geral, desgastante e gera sofrimento, além da imediata busca 

por lhe atribuir significados, tanto para a vida da criança quanto para toda a família. Novos 

papeis familiares surgem neste momento delicado. Essas repentinas mudanças geram conflitos 

e bruscas alterações na rotina, ficando geralmente a mãe com a maior sobrecarga e passando a 

ser a principal cuidadora
5
.Neste momento, a família organiza-se para que a criança tenha todo 

o cuidado possível.Algumas famílias são fortalecidas, sendo que o filho com incapacidade 

torna-se um fator de união, já em outras, a situação leva à ruptura familiar. O familiar 

cuidador pode sentir-se desesperado, inseguro e sozinho, pois sua vida passa por grandes 

mudanças em função do cuidado à criança. A maneira pela qual os pais se ajustam é crucial 

para o futuro bem estar não só da criança, mas de toda a família
5,6

.As famílias perceberam o 

estigma da PC quando não receberam o apoio esperado dos amigos e familiares. Ele é 

determinado em parte pelos padrões culturais e pode ser definido como a situação na qual o 

indivíduo não tem aceitação social plena. Essa aceitação difere entre os grupos sociais. Ao 

mesmo tempo, a criança com paralisia cerebral pode ser aceita por determinados familiares e 

rejeitada por outros, pois a cultura não modela apenas o grupo, mas sim cada membro, 

possibilitando que cada um tenha uma atitude diferente diante da doença
6
. As crianças têm 

sua autonomia limitada e apresentam dependência em relação ao ambiente físico e humano 

exigindo a presença constante de um familiar cuidador. Este é o principal afetado e sofre 

cobranças sociais e/ou legais, para prestar e financiar o cuidado que, muitas vezes, é de longo 

prazo. Verificou-se que pode ocorrer a separação dos pais, levando ao fim relações afetivas ou 

sociais importantes. Cada família é única e processará essa experiência de diferentes modos, 

uma vez que cada um tem histórias de vida e experiências diferentes. Sendo assim, mães 

jovens e imaturas amadurecem rapidamente, mobilizam forças, coragem e superação 

interiores para cuidar a criança. O cuidar da criança com PC requer atenção constante, não 

havendo tempo disponível suficiente para associar o trabalho fora de casa e o cuidado delas. 
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Isso é especialmente válido entre aqueles que não recebem suporte familiar ou social 

adequado.CONCLUSÃO Os dados do estudo possibilitaram concluir que o cuidado familiar 

à criança com PC é complexo, exigindo a ação concreta dos profissionais enfermeiros no 

sentido de acompanhar a família no recebimento do diagnóstico da criança, instrumentalizar a 

família para o seu cuidado e constituir sua rede de apoio social como forma de evitar 

odesequilíbrio no contexto familiar, causando sua sobrecarga e adoecimento.O estudo 

reconhece a família como sujeito ativo no cuidado à criança em condição crônica, sendo 

fundamental o planejamento de ações de cuidado e apoio individualizado para cada binômio 

criança e familiar cuidador. A família como unidade de cuidado deve ser instrumentalizada a 

cuidar de forma efetiva e resolutiva. Assim, torna-se necessário estabelecer uma parceria com 

a família, abrindo espaços de escuta e acolhida para uma construção compartilhada do 

cuidado à criança.Embora a criança com encefalopatia/ paralisia cerebral, em geral, precise de 

frequentes hospitalizações, deve-se pensar no domicílio e na comunidade como ambientes 

adequados de cuidado. A rede de apoio social necessita estar presente e fortalecida. Apesar de 

ter encefalopatia/ paralisia cerebral a criança encontra-se em processo de crescimento e 

desenvolvimento. Como tal, é necessário oportunizar o desenvolver de suas potencialidades, 

apesar das limitações.CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O 

enfermeiro precisa atuar junto aos profissionais das escolas e as famílias como forma de 

auxiliá-los a compreender a encefalopatia/ paralisia cerebral e facilitar a inclusão da criança e 

o atendimento de suas necessidades específicas.A metodologia utilizada mostrou-se adequada 

ao alcance dos objetivos propostos. Novas pesquisas devem ser realizadas na busca de 

subsídios para o cuidado familiar a crianças com encefalopatia/paralisia cerebral e outras 

doenças crônicasde forma a garantir qualidade de vida para a criança e sua família. 

 

Descritores: Paralisia cerebral. Família. Enfermagem. 
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5.8 O IMPACTO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DA CRIANÇA NO HOSPITAL 
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INTRODUÇÃO: A hospitalização é percebida como uma situação perturbadora na vida de 

qualquer pessoa e tem contornos especiais quando se trata de um acontecimento com a 

criança. A hospitalização infantil pode ser compreendida como uma experiência 

potencialmente traumática na medida em que a distancia de sua vida cotidiana e familiar, 

onde ela se sente segura e protegida
1
. No hospital, depara-se com um ambiente desconhecido, 

tendo sua vida familiar afetada, mudando sua rotina e de toda sua família
2
. As internações 

para a criança são traduzidas como experiências difíceis, pois são desencadeadoras de medo, 

inseguranças e angústias diversas. Essa pode apresentar ansiedade diante do ambiente 

desconhecido e ameaçador, sendo o apoio para tal enfrentamento representado pela presença 

dos pais, em particular da mãe
3
 . O cuidado familiar à criança contribui para o enfrentamento 

da hospitalização tornando a criança capaz de manejar o estresse e as mudanças bruscas que 

rompem com sua rotina diária
4
. Quando a criança é hospitalizada a família é hospitalizada 

também, por isso o beneficiário dos cuidados é o binômio criança/família. Assim, o 

enfermeiro deve avaliar a família e responder às suas necessidades, visto que a valorização 

dos pais é significativa como os principais prestadores de cuidados, que preservam a 

segurança e bem-estar da criança no hospital, sendo sua presença fundamental no potencial de 

crescimento e desenvolvimento da criança
5
. Para humanizar a assistência à criança 
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hospitalizada e atender às suas necessidades, os pais e ou responsáveis foram inseridos 

efetivamente na clínica pediátrica no Brasil a partir do início da década de 90. Sua 

permanência junto à criança no hospital foi regulamentada pela lei 8069, por meio do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) que tornou direito universal da criança e do adolescente 

usufruir do sistema de alojamento conjunto pediátrico
6
. Torna-se necessário que a equipe de 

enfermagem entenda as situações diárias enfrentadas por esses indivíduos durante sua 

permanência no hospital, sendo importante a ocorrência de uma relação saudável no cuidado 

compartilhado à criança no sentido que haja entendimento entre cuidadores e profissionais. 

OBJETIVO: Conhecer os impactos da necessidade de internação da criança no hospital. 

METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa descritiva e exploratória de cunho qualitativo 

no segundo semestre de 2014. Teve como contexto a Unidade de Pediatria do Hospital 

Universitário do sul do Brasil. A população do estudo foi composta por treze familiares de 

crianças internadas no setor, no período da coleta de dados. Atenderam aos seguintes critérios 

de inclusão: ser familiar cuidador de criança internada no setor, ter 18 anos ou mais e prestar-

lhe cuidados periódicos no hospital. Foram excluídos os familiares que prestam cuidados 

eventuais à criança. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e 

analisados pela técnica de Análise temática. Foram respeitados os aspectos éticos do estudo 

de acordo com a Resolução 466/12
7
. O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS/ FURG) e com o parecer favorável nº 117/2013 

deu-se início à coleta dos dados. Foi solicitado o seu consentimento para a divulgação dos 

dados de forma anônima. RESULTADOS: O estudo revelou que as famílias são moradoras 

de diversos bairros de Rio Grande e uma das famílias é procedente de outro município e que 

várias são as causas da internação da criança na Unidade de Pediatria. Percebeu-se que a 

família ao perceber que não dá mais conta do cuidado à criança em casa, busca o cuidado no 

hospital com vista a minimizar os sintomas apresentados pela criança. Constatou-se que uma 

das crianças foi internada no hospital para realização de exames diagnósticos e outras 

internam para realização de procedimentos cirúrgicos e outras na urgência e emergência. 

Verificou-se que algumas crianças internam apresentando quadros graves como meningite e 

septicemia. Algumas crianças são internadas vindas de instituições conhecidas como 
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Orfanatos. Muitos familiares trazem as crianças para consultar acreditando que a criança será 

examinada pelo médico, prescrita e após retornará para casa, realizando o tratamento no 

domicílio. Ao serem informadas da necessidade da internação apresentavam-se surpresos e 

chocados. Alguns familiares são mais impactados pela hospitalização da criança, sentindo-se 

assustados e com medo por se tratar da primeira hospitalização. Outros familiares já haviam 

convivido com várias internações anteriores da criança, sendo que já se encontravam 

habituados com esta situação. O processo de hospitalização acarreta repercussões e impactos 

variados sobre a criança e sua família, afetando emocionalmente o familiar cuidador. 

DISCUSSÃO:A internação em uma unidade pediátrica costuma provocar medo na família, 

não apenas pelo ambiente físico desconhecido e pela gravidade dos casos que recebem 

assistência nesse ambiente, mas também porque alguns familiares cuidadores têm outros 

filhos menores em casa que necessitam de cuidado. Assim, quando um filho adoece, por mais 

estruturada que tenha a família, todos adoecem juntos, uma vez que compartilham o cuidado 

da criança hospitalizada
8
. Nesse sentido, algumas famílias apresentam fragilidade ao 

receberem a notícia da patologia de seu filho relatam que ao levarem seus filhos para consulta 

achavam que o médico faria o tratamento no mesmo dia e a criança já iria para casa. Desta 

forma, notícia da internação pode ser permeada pela insegurança, por surpresa e choque em 

relação à saúde da criança doente
8
. Ainda que o estudo relate que alguns familiares cuidadores 

já tinham conhecimento da possibilidade de internação dos filhos, o choque do diagnóstico e a 

notícia e perspectiva da internação foram relatados como um episódio de suas vidas 

permeadas de sentimentos dolorosos, podendo ser interpretada como algo horrível e que os 

deixa nervosos
9
. Apesar disso, referiram ser capazes de enfrentar as adversidades para 

estarem ao lado de seus filhos, cuidando-os e fornecendo-lhes apoio para a sua recuperação
10

. 

O familiar, geralmente, relaciona a necessidades da internação com a gravidade do quadro 

clínico da criança. Por isso a notícia da necessidade da internação pode deixar para a família 

uma sensação de impotência, principalmente quando esta ocorre de forma inesperada. Apesar 

do choque inicial, a família percebe-se aceitando a hospitalização por acreditar que essa é 

indispensável ao tratamento da criança
11

. CONCLUSÃO:O estudo possibilitou conhecer os 

impactos da necessidade de internação da criança no hospital. Os dados evidenciaram que a 
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família a interna ao perceber que não dá mais conta do cuidado à criança em casa. Crianças 

internam no hospital para realização de exames diagnósticos, procedimentos cirúrgicos e por 

situações de urgência e emergência com quadros graves. Algumas crianças provêm de 

orfanatos. Muitos familiares ficam surpresos e chocados com a necessidade da internação 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM:A interação e o vínculo podem ser 

ferramentas importantes no fortalecimento das relações entre família e enfermagem em 

unidades de internação pediátrica, da mesma forma que a escuta atenta e as atitudes de 

empatia, humanizando a assistência. Espera-se com o estudo contribuir para sugerir a 

necessidade do compartilhamento de cuidados e responsabilidades na Unidade de Pediatria. 

 

DESCRITORES: Criança hospitalizada. Família. Enfermagem. 
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5.9 PERFIL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE DIABETES 

MELLITUS ATENDIDOS EM UM CENTRO INTEGRADO DE DIABETES (CID) 
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INTRODUÇÃO: As doenças crônicas são responsáveis por dois terços das mortes em nível 

mundial
1,2

. O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica que ocorre quando a insulina 

produzida pelo pâncreas não é suficiente, ou quando o corpo não consegue utilizar com 

eficácia a insulina que é produzida. A insulina é o hormônio que regula os níveis sanguíneos 

de glicose. Quando tais níveis estão aumentados caracteriza-se o estado de hiperglicemia, que 

constitui um efeito comum da diabetes descompensada. Em longo prazo, a hiperglicemia pode 

levar a sérios danos nos sistemas do organismo, particularmente nos nervos e vasos 

sanguíneos
1
. Atualmente, o DM apresenta alta morbi-mortalidade, com perda importante na 

qualidade de vida. O crescimento dos índices de DM na população infantil em virtude da 

obesidade e do sedentarismo, também vem gerando preocupações nos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento
3
. Segundo a International Diabetes Federation

4
, o diabetes atinge cerca 

de 387 milhões de pessoas no mundo, estimando-se que em 2035, o número de pessoas 

acometidas subirá para 592 milhões. Revela também que em 2014 houve 4,9 milhões de 

mortes pela doença, e em 2013 o diabetes tipo 1, acometeu 79 mil crianças. Nesse mesmo 

ano, havia no Brasil 13 milhões de portadores da doença, destes um milhão ocorreu na 

população infantil. A estimativa revelou também que 7,8 jovens com menos de 20 anos 

desenvolverão a doença em cada 100 mil pessoas
5
. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e American Diabetes Association (ADA) recomendam classificar o DM em: DM tipo 1 

(DM1), DM tipo 2 (DM2), e DM gestacional
6
. Dentre os tipos de diabetes, o DM1 é o que 

ocorre com maior frequência em crianças e adolescentes, sendo uma das mais importantes 
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doenças endócrino-metabólicas na faixa etária pediátrica
7
. Essa é conhecida como insulino-

dependente, pois a ineficiente produção de hormônio torna necessária a aplicação de insulina
8
. 

O diagnóstico do DM1 geralmente ocorre em crianças entre 5 a 6 anos e entre 11 e 13 anos. 

Segundo estimativas, 2% a 3% das crianças com DM1 morrem nos primeiros 10 anos após o 

diagnóstico, e 12% a 13% em 20 anos devido a complicações, como o excesso de episódios 

de hipoglicemia ou hiperglicemia. O DM1 constitui a doença crônica mais comum na infância 

e adolescência, com grande impacto econômico e social
9
. A vivência de uma doença crônica, 

na infância e na adolescência, gera diversos conflitos, sendo que o cotidiano do portador dessa 

doença passa a ser permeado pelo uso de medicações e frequentes verificações de glicemia. A 

hospitalização pode se tornar rotineira para exames e tratamentos, além do enfrentamento de 

limitações físicas e alimentares
10

. A adaptação nos âmbitos psicológico, social e físico torna-

se fundamental, o que evidencia a necessidade da interação da família em todo o processo. O 

cuidado integral ao paciente com diabetes é um desafio para a equipe de saúde, especialmente 

no que se refere à educação em saúde, pois é necessário mudar o modo de viver, o que está 

diretamente ligado à vida dos familiares
11

. OBJETIVO: Delinear o perfil das crianças e 

adolescentes, portadores de diabetes, que frequentam o CID do Hospital Universitário Dr. 

Miguel Riet Correa Jr. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa documental de natureza 

quantitativa realizada por solicitação da Enfermeira responsável pelo CID. Elaborou-se um 

formulário de coleta que contemplou: dados de identificação, medidas antropométricas, tipo 

de DM, data do diagnóstico, número de consultas, exames laboratoriais, atividade física e 

medicamentos. A coleta foi efetuada diretamente do prontuário dos pacientes. Para a 

localização desse documento, no Serviço de Prontuário do Paciente (SPP), utilizou-se o 

número de registro. Elaborou-se uma agenda para a coleta dos dados, assim em cada um dos 

dias agendados as funcionárias do SPP disponibilizavam dez prontuários. Os dados foram 

analisados por meio das frequências absoluta e relativa. A pesquisa foi aprovada pelo 

CEPAS-FURG, sob o parecer 15/2015. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Das 326 crianças 

e adolescentes que frequentam o serviço, 34 (10,42%) são portadoras de DM, sendo seis 

crianças (17,64%) e 28 (82,35%) adolescentes. Adotou-se como critério para analisar a idade, 

o conceito da Organização Mundial da Saúde que considera criança a pessoa com até dez anos 
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de idade e adolescente dos dez aos dezenove anos de idade
12

. Como anteriormente citado 

existem o DM tipo 1 (DM1) e o DM tipo 2 (DM2). O DM1 acomete principalmente, crianças 

e adolescentes, e seu pico de incidência é entre 10 e 14 anos. Já o DM2 vem aumentando em 

jovens, devido a epidemia de obesidade
7,13

. Dentre as crianças com DM atendidas no CID do 

HU, apenas uma, com sete anos de idade é portadora do DM2. No entanto, a ausência de 

dados antropométricos no histórico impossibilita relacionar a patologia ao sobrepeso ou 

obesidade. As cinco crianças com DM1 foram diagnosticadas entre um e sete anos de idade. 

Entre os 25 adolescentes com essa doença, 11 (44%) foram diagnosticados quando tinham 

entre 10 e 14 anos de idade, o que coincide com dados publicados na literatura científica. Os 

três adolescentes com DM2 tiveram o diagnóstico estabelecido depois dos 15 anos de idade e 

dois deles estavam obesos
2
. O monitoramento da glicemia é fundamental para o 

acompanhamento do DM, visando ajustes no tratamento. Um exame importante realizado nos 

pacientes com DM é a medida da Hemoglobina Glicada (HbAlc), pois é um dos métodos que 

permite o controle glicêmico em longo prazo e deve ser solicitado rotineiramente em média, a 

cada 3 meses
13

. Em crianças e adolescentes os níveis glicêmicos e de hemoglobina glicada são 

estabelecidos segundo critérios da Sociedade Internacional para Diabetes Pediátrico e do 

Adolescente (ISPAD) que são: para menores de seis anos, glicemia pré-prandial entre 100 e 

180 mg/dl, pós-prandial entre 110 e 200 mg/dl e HbAlc menor de 8,5%; de seis a 12 anos, 

glicemia pré-prandial entre 90 e 180 mg/dl, pós-prandial entre 100 e 180 mg/dl e HbAlc 

menor de 8,0%; e de 13 a 19 anos, glicemia pré-prandial entre 90 e 130 mg/dl, pós-prandial 

entre 90 e 150 mg/dl e HbAlc menor de 7,0% a 7,5%
3
. Segundo esses critérios, ao analisar o 

último exame laboratorial constante nos prontuários constatou-se que 15 (44,11%) dos 

pacientes com idade entre 13 e 19 anos, dois (5,88%) entre 6 e 12 anos e um (2,94%) abaixo 

de seis anos estavam, com a hiperglicemia pré-prandial. Três prontuários não continham essa 

informação. Em relação aos níveis de glicose pós-prandial, apenas 13 (38,23%) históricos 

continham a informação. Desses nove pacientes com idades entre 13 e 19 anos estavam acima 

dos parâmetros considerados normais. Referente à hemoglobina glicada, 14 (41,17%) 

pacientes entre 13 e 19 anos, oito (23,52%) entre seis e 12 anos e um (2,94%) menor de 6 

anos, estavam com a HbAlc acima do normal. Dois históricos não continham esta informação. 
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O DM requer tanto da criança e do adolescente diabéticos como das famílias e dos 

profissionais de saúde, esforços conjuntos para que atinjam um adequado controle metabólico, 

compareçam às consultas, minimizando assim o risco de complicações a longo prazo. Para 

prestar tais cuidados se faz necessário uma abordagem multiprofissional tendo a criança, o 

adolescente e a família como foco central. O controle do paciente diabético pediátrico é 

diferente do adulto, ainda que para um mesmo grau de insulino dependência. O crescimento 

físico e a maturação nessa fase da vida tendem a modificar as respostas fisiopatológicas do 

DM, bem como seu tratamento. A dieta e os programas de atividade física devem estar 

relacionados com os medicamentos utilizados para completar o tratamento
14,15

. Das crianças e 

adolescentes portadores de DM acompanhados pelo CID, 12 (35,29%) nunca faltaram às 

consultas e o restante realizou pelo menos três consultas. O informante nas consultas 

geralmente é o próprio paciente 20 (58,82%) ou a mãe 11 (32,35%). Apenas uma criança não 

faz uso de qualquer medicação e 14 (41,17%) clientes fazem dieta para ajudar no controle 

glicêmico. Em relação à atividade física, somente 13 (38,23%) praticam algum tipo de 

atividade. CONCLUSÃO: Por meio deste estudo conclui-se que há um predomínio de 

adolescentes portadores de DM, grande parte das crianças e adolescentes portadoras está com 

os últimos exames laboratoriais acima dos parâmetros considerados normais. A presença dos 

clientes nas consultas é baixa, o que pode se refletir nos resultados dos exames. 

CONTRIBUIÇÕES DE ENFERMAGEM/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: 

Essa investigação foi de grande relevância para o CID, pois ao conhecer o perfil das crianças 

e adolescentes que frequentam o serviço, será possível delinear estratégias para o controle de 

saúde dos mesmos. Nesse sentido, a elaboração de recursos educativos e explicativos, para a 

realização de educação em saúde, bem como a problematização da atuação da Enfermagem 

frente à promoção, prevenção, manutenção e recuperação da saúde são ações indispensáveis. 

Destaca-se ainda, que a sistematização da assistência de enfermagem ao cliente com diabetes 

contribui significativamente para uma melhor qualidade de vida. Acredita-se também, que 

com o desenvolvimento de pesquisas nessa área, possibilite uma maior contribuição para 

acadêmicos de áreas afins, pesquisadores e profissionais de saúde. 

 



 

162 

DESCRITORES: Enfermagem. Saúde da Criança. Saúde do Adolescente. Diabetes Mellitus. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1) Word Health Organization. Diabetes. Novembro; 2014. [capturado 16 jan. 2015] 

Disponível em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ 

 

2) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Diabetes Mellitus. Cad de Atenção Básica n 16. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.  

 

3) International Diabetes Federation. 14 de Novembro é Dia Mundial da Diabetes. Bélgica; 

2009. [capturado 22 jan. 2015] Disponível em: 

http://www.idf.org/files/docs/PR_WDD131109_PT 

 

4) International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 6ª edição. 2014. [capturado 16 jan. 

2015] Disponível em: http://www.idf.org/sites/default/files/DA-regional-factsheets-

2014_FINAL.pdf 

 

5) Sociedade Brasileira de Diabetes. Diabetes já atinge um milhão de crianças no Brasil. 

Outubro, 2014. [capturado 16 jan. 2015] Disponível em: http://www.diabetes.org.br/diabetes-

na-imprensa/diabetes-ja-atinge-um-milhao-de-criancas-no-brasil 

 

6) Sociedade Brasileira de Diabetes. O avanço do diabetes no mundo, segundo a OMS. 2012. 

[capturado 21 jan. 2015] Disponível em: http://www.diabetes.org.br/sala-de-noticias/2132-o-

avanco-do-diabetes-no-mundo-segundo-a-oms 

 

7) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Diabetes Mellitus / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 64p. (Cadernos de 

Atenção Básica, n. 16). 

 

8) Santos JR, Enumo SRF. Adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1: Seu Cotidiano e 

Enfrentamento da Doença. Rev Psicologia: Reflexão e Crítica. 2003; 16(2). 

 

9) Minanni CA, Ferreira AB, Sant'anna MJC, Coates V. Abordagem integral do adolescente 

com diabetes. Rev Adolescência & Saúde. 2010 jan; 7(1). 

 

10) Fialho FA. et al. Crianças e adolescentes com diabetes mellitus: cuidados/implicações 

para a enfermagem. Rev Baiana de Enfermagem. 2011 mai-ago; 25(2):145-154. 

 

11) Goes APP, Vieira MRR, Liberatore jr RDR. Diabetes mellitus tipo 1 no contexto familiar 

e social. Rev Paul Pediatria. 2007; 25(2) :124-28. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/
http://www.idf.org/files/docs/PR_WDD131109_PT
http://www.idf.org/sites/default/files/DA-regional-factsheets-2014_FINAL.pdf
http://www.idf.org/sites/default/files/DA-regional-factsheets-2014_FINAL.pdf
http://www.diabetes.org.br/diabetes-na-imprensa/diabetes-ja-atinge-um-milhao-de-criancas-no-brasil
http://www.diabetes.org.br/diabetes-na-imprensa/diabetes-ja-atinge-um-milhao-de-criancas-no-brasil
http://www.diabetes.org.br/sala-de-noticias/2132-o-avanco-do-diabetes-no-mundo-segundo-a-oms
http://www.diabetes.org.br/sala-de-noticias/2132-o-avanco-do-diabetes-no-mundo-segundo-a-oms


 

163 

12) WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Physical status: The use and 

interpretation of anthropometry. Geneva: WHO, 1995. (WHO technical Report Series, n. 

854). 

 

13) Sociedade Brasileira de Diabetes. Métodos para avaliação do controle glicêmico. In: 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2013/2014. Sociedade Brasileira de Diabetes. 

São Paulo: AC Farmacêutica; 2014; p:106-115. 

 

14) Sociedade Brasileira de Diabetes. Alvos no controle clínico e metabólico de crianças e 

adolescentes com DM tipo 1. In: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2013/2014. 

Sociedade Brasileira de Diabetes. São Paulo: AC Farmacêutica; 2014.p.100- 106. 

 

15) Zanetti MC, Mendes IAC. Análise das dificuldades relacionadas às atividades diárias de 

crianças e adolescente com diabetes mellitus tipo 1: depoimento de mães. Rev Latino-Am 

Enfermagem. 2001 nov-dez; 9(6): 25-30. 

 



 

164 

5.10 PREPARO DA FAMÍLIA PARA O CUIDADO À CRIANÇA COM PARALISIA 

CEREBRAL/ ENCEFALOPATIA 
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6
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INTRODUÇÃO: O nascimento de uma criança na família, geralmente, é visto como 

positivo, sendo considerado um dos acontecimentos mais significativos, tanto na vida da 

mulher como do homem, pois marca uma importante mudança na estrutura e na composição 

intrafamiliar, atribuindo assim à família, em especial dos pais, a reorganização de uma série 

de mecanismos que possibilitam o enfrentamento e a incorporação da nova situação
1
. No 

entanto, em diversas situações pode ocorrer o nascimento de uma criança com problemas de 

saúde. A ocorrência de hipóxia leva a ausência de oxigenação do cérebro, podendo causar 

uma lesão cerebral, levando a ocorrência de um quadro conhecido como encefalopatia ou 

paralisia cerebral (PC). Essa situação pode afetar radicalmente o contexto familiar, gerando 

dúvidas, medos, conflitos e incertezas, pois se trata de uma criança que terá necessidades 

especiais de cuidados
1
.A Paralisia cerebral (PC) é uma condição psicomotora especial 

decorrente de lesão do sistema nervoso central, ainda em fase de maturação. Começa com 

pequenas dificuldades nos movimentos e postura, seguida geralmente por espasticidade 

muscular. Como consequência a criança apresenta dificuldades no desenvolvimento de 

atividades simples podendo ocorrer dificuldades motoras, problemas sensoriais, neurológicos 

e ou déficit cognitivo, gerando incapacidade motora podendo estar presente em maior ou 
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menor grau estas variam de acordo com a natureza e extensão da lesão original e de acordo 

com aregião do cérebro afetada, podendo ocorrer problemas como convulsões, dificuldades 

no aprendizado e fala
2
.A PC por vezes é acompanhada por distúrbios cognitivos, sensoriais, 

comportamentais, perceptivos e da linguagem
2
.A ocorrência de encefalopatia gera transtornos 

na família que vai ter que se organizar para o cuidado da criança. Por ser um distúrbio que 

afeta os indivíduos no começo da vida, geralmente ao nascer, e pelo seu caráter incapacitante, 

provoca forte abalo nas famílias que recebem a notícia de seu diagnóstico. Os pais e 

familiares costumam ficar assustados com a fragilidade da criança com PC, podendo sentir 

medo de errar e demonstrar insegurança frente ao seu cuidado. Tal doença causa grandes 

limitações nas crianças e, consequentemente, na família. Dessa forma a família se depara com 

uma nova realidade, uma nova situação, muitas vezes assustadora principalmente pelo receio 

da família quanto à aceitação da criança na sociedade e seu grande potencial de 

visibilidade.OBJETIVO: conhecer como se dá o preparo da família para o cuidado à criança 

com paralisia cerebral/ encefalopatia.METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

descritiva, exploratória de cunho qualitativorealizada na Unidade de Pediatria de um Hospital 

Universitário. Participaram do estudo nove familiares cuidadores de crianças com 

encefalopatia/paralisia cerebral internadas durante o período de coleta de dados. Os dados 

foram coletados entre agosto e setembro de 2014. Adotou-se como critério de inclusão: ser o 

principal familiar cuidador da criança com paralisia cerebral/encefalopatia, ter mais de 18 

anos e prestar cuidados diretos à criança. Os que aceitaram participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas únicas com cada participante de forma a obter uma melhor compreensão da 

realidade, relativa ao fenômeno em estudo. Foi operacionalizada por meio de um roteiro com 

perguntas (abertas e fechadas) acerca do seu preparo para o cuidado à criança com PC. Para a 

análise dos dados, foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo de Laurence Bardin. Foram 

respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a 

Resolução 466/12, recebendo o parecer favorável número 108/2014. RESULTADOS: os 

familiares referiram que o preparo para o cuidado da criança começou na UTIN. No hospital 

começaram a ser capacitados pelos profissionais da unidade para o cuidado da criança após a 
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alta hospitalar, passando a realizá-los com o auxílio dos profissionais da equipe hospitalar. 

Aprenderam o cuidado no dia a dia, superando sustos, ansiedade, aprendendo e respeitando as 

limitações da criança. Verificou-se a felicidade do familiar cuidador frente à possibilidade de 

melhora da criança. O fato de não entender o que a criança quer comunicar pode deixar o 

cuidador sem saber como agir ou o que a criança está sentindo, dificultando seu cuidado. 

Necessitam ser orientados por uma equipe multiprofissional e o cuidado familiar à criança é 

constituído de altos e baixos, sendo difícil devido à instabilidade do estado clínico de saúde da 

criança. Preocupam-se que vejam como cuidam bem de seus filhos.  

DISCUSSÃO: Estudo desenvolvido por enfermeiros, investigando o conhecimento que as 

famílias têm para cuidar da criança com problema crônico de saúde, identificou 

que,geralmente, as famílias têm grande dificuldade no processo de cuidar. Essas dificuldades 

se iniciam logo que se deparam com o diagnóstico da criança
3
. Após o impacto inicial do 

diagnóstico da encefalopatia/paralisia cerebral os pais e familiares costumam ficar assustados 

com a fragilidade da criança fazendo com que sintam medo de errar e demonstrem inse-

gurança no cuidado. Nesse sentido, o apoio de uma equipe multiprofissional de saúde 

(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e outros) durante o processo de 

aprendizagem e adaptação do familiar cuidador a nova rotina tem importante papel tanto no 

preparo e orientação dos familiares cuidadores, como na prestação do cuidado à criança com 

encefalopatia/paralisia cerebral
4
. O processo de cuidado à criança demanda tempo.Conforme 

as necessidades vão-se apresentando, novos conhecimentos são exigidos e, muitas vezes, o 

familiar cuidador torna-se um autodidata ou procura entidades sem fins lucrativos que 

trabalham com crianças com necessidades especiais com o objetivo de auxiliá-la a cuidar. O 

familiar cuidador necessita de tempo para adquirir habilidades manuais e intelectuais que são 

necessárias para o preparo e execução do cuidado com eficiência, principalmente no 

domicílio
4,5

. Neste processo, é indispensável que o enfermeiro esteja preparado para auxiliar o 

familiar cuidador da criança com encefalopatia/paralisia cerebral, pois este necessidade 

cuidados especiais e atender as demandas de cuidados que surgem desde a hospitalização, a 

fim de que a criança tenha prosseguimento do tratamento no domicílio. Para que o cuidado 

seja bem sucedido o comprometimento do cuidador é essencial
6
. CONCLUSÃO:O estudo 
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reconhece a família como sujeito ativo no cuidado à criança em condição crônica, sendo 

fundamental o planejamento de ações de cuidado e apoio individualizado para cada binômio 

criança e familiar cuidador. A família como unidade de cuidado deve ser instrumentalizada a 

cuidar de forma efetiva e resolutiva. Assim, torna-se necessário estabelecer uma parceria com 

a família, abrindo espaços de escuta e acolhida para uma construção compartilhada do 

cuidado à criança. CONTRIBUIÇÕES/ IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O 

enfermeiro precisa instrumentalizar-se para auxiliar a família da criança com PC a adquirir 

habilidades e competências para o cuidado à criança com PC, auxiliando-a a compreender a 

encefalopatia/ paralisia cerebral e facilitar seu atendimento das necessidades específicas da 

criança. 

 

Descritores: Paralisia cerebral. Criança. Família. Enfermagem. 
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5.11 RECEBIMENTO DO DIAGNÓSTICO DE ENCEFALOPATIA/PARALISIA 

CEREBRALPELAFAMÍLIA 

 

Camila Magroski Goulart Nobre
1
; Márcia Marcos de Lara

2
·; DaianiModernel Xavier

3
; 

Giovana Calcagno Gomes
4
·; Fabiele Dias Dresch

5
; Paula Veleda Santana

6
. 

 

INTRODUÇÃO: Frente ao nascimento de umacriança com Paralisia Cerebral(PC) pode 

ocorrer umimpacto na família. A revelação do diagnóstico da criança apresenta-se para a 

família como um momento de angústia, aflição, choque, abalo e desespero, necessitando de 

cautela e preparo
1.

 A família precisa iniciar novos planos, de acordo com a nova situação e 

dificilmente está preparada e estruturada para enfrentar a condição crônica da 

criança
1
.Dispondo do diagnóstico e prognóstico da criança com PC, a família em alguns casos 

passa por um período de negação ou até mesmo de incompreensão das necessidades especiais 

decorrentes da PC. Este fato pode promover o aumento das dificuldades vivenciadas pela 

família para dispensar os cuidados à criança com necessidades especiais decorrentes da 

postergação do início do tratamento, bem como a perda de um tempo valioso de estimulação 

física e cognitiva à criança
2
. Ao receber o diagnóstico de que a criança tem paralisia cerebral, 

a família sofre com o processo de perda e luto do filho idealizado e pela necessidade de 

inserção em um mundo de necessidades desconhecidas. O amanhã torna-se incerto, pois o 

mundo da condição crônica não fazia parte das expectativas familiares. A família enfrenta 

dificuldades para cuidar a criança por desconhecer as melhores estratégias para cuidar. As 

novas necessidades contidas no cotidiano familiar promovem a reestruturação das relações 

familiares, pois a dependência da criança exige dedicação integral de um dos membros da 

família. Novas rotinas familiares são estabelecidas, o que restringe a possibilidade de inserção 
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do cuidador principal da criança no mundo do trabalho. Consequentemente, a renda familiar 

pode ser afetada
3
. OBJETIVO: Conhecer como ocorre o recebimento do diagnóstico de 

encefalopatia/paralisia cerebral pela família. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

descritiva, exploratória de cunho qualitativo realizada na Unidade de Pediatria do Hospital 

Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU/FURG). Participaram do estudo nove familiares 

cuidadores de crianças com encefalopatia/paralisia cerebral internadas durante o período de 

coleta de dados. Os dados foram coletados entre agosto e setembro de 2014. Adotou-se como 

critério de inclusão: ser o principal familiar cuidador da criança com paralisia 

cerebral/encefalopatia, ter mais de 18 anos e prestar cuidados diretos à criança. Os que 

aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de 

dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas únicas com cada participante de 

forma a obter uma melhor compreensão da realidade, relativa ao fenômeno em estudo. Foi 

operacionalizada por meio de um roteiro com perguntas (abertas e fechadas) acerca do 

recebimento do diagnóstico da criança. Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica de 

Análise de Conteúdo de Laurence Bardin. Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos, conforme a Resolução 466/12, recebendo o parecer favorável 

número 108/2014. RESULTADOS: Osfamiliaresforam informados que as crianças ficariam 

com sequelas e que não teriam cura. Devido ao impacto referiram não ter entendido realmente 

o real estado da criança. Após algum tempo a família começa a conformar-se com o 

diagnóstico da criança e se apegar a ela, sentindo felicidade em tê-la. Com o tempo buscam 

informações acerca da patologia, absorvendo todo conhecimento possível na tentativa de se 

instrumentalizarem para o cuidado da criança.Após o impacto do diagnóstico passam a 

conviver com as limitações impostas pela doença da criança. DISCUSSÃO: O nascimento de 

uma criança marca uma importante mudança na estrutura e na organização intrafamiliar, pois 

as famílias esperam que a criança seja saudável. Os pais, ao serem comunicados do 

nascimento da criança com uma encefalopatia/paralisia cerebral enfrentam períodos difíceis, 

caracterizado por desconhecimentos, medos, incertezas, dúvidas e sofrimento. A descoberta 

do diagnóstico encefalopatia/paralisia cerebral na criança desencadeou estresse e um forte 

impacto no núcleo familiar exigindo da família, em especial dos pais, a utilização de uma 
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série de mecanismos que possibilitam o enfrentamento e a incorporação da nova situação
4
.A 

PC tem forte caráter incapacitante. Assim, o diagnóstico da criança causa grande impacto na 

família, podendo desestabilizá-la. Verificam-se reações como desespero, medo,choque, 

angustia, culpa e vergonha. Esse exige mudanças e deixa as famílias sem saber o que fazer 

diante do despreparo para enfrentar essa condição. A necessidade de mudanças repentinas no 

processo de viver familiar para dar conta do cuidado à criança pode causar conflitos e 

alterações de rotinas e funções. Somente após este período é que gradualmente pode ocorrer a 

aceitação da criança
5
.A presença de uma criança com PC gera momentos críticos. Os 

familiares cuidadores podem desenvolver sentimentos, como angústia, medo, culpa e 

vergonha. Há uma sensação de perda do filho esperado e idealizado. Após a revelação do 

diagnóstico e prognóstico à família acontece o preparo humano e emocional para o 

enfrentamento da situação vivida. O momento inicial em que a família fica ciente do 

diagnóstico e passa a conviver com este novo fato é o mais difícil, pois ela precisa buscar 

(re)organizar-se internamente. No primeiro momento a família ainda não sabe como lidar com 

a criança, que mudança terá que enfrentar, o que esperar, e o medo do futuro incerto pode 

dificultar o enfrentamento inicial
6
. CONCLUSÃO: O estudo reconhece a família como 

sujeito ativo no cuidado à criança em condição crônica, sendo fundamental o planejamento de 

ações de cuidado e apoio individualizado para cada binômio criança e familiar cuidador. A 

família como unidade de cuidado deve ser instrumentalizada a cuidar de forma efetiva e 

resolutiva. Assim, torna-se necessário estabelecer uma parceria com a família, abrindo 

espaços de escuta e acolhida para uma construção compartilhada do cuidado à criança. 

CONTRIBUIÇÕES/ IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O enfermeiro precisa 

atuar junto às famílias como forma de auxiliá-las a compreender a PC. Deve acompanhá-la no 

recebimento do diagnóstico da criança, instrumentalizá-la para o seu cuidado e constituir sua 

rede de apoio social como forma de evitar o desequilíbrio no contexto familiar, causando sua 

sobrecarga e adoecimento. 

 

Descritores: Paralisia cerebral. Criança. Família. Enfermagem. 
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5.12 REDE DE APOIO À FAMÍLIA NO CUIDADO A CRIANÇAS PORTADORAS DE 

DOENÇAS CRÔNICAS 

 

Marli dos Santos Salvador
1
; Rochele Maria Zugno

2
; Aline Rodrigues Costa

3
; Marcia Elise 

Gomes dos Santos
4
; Cristiane Rossales Xavier

4
;Giovana Calcagno Gomes

5 

 

INTRODUÇÃO: Doença crônica é aquela que acompanha a pessoa por um longo período de 

tempo, apresentando fases agudas, momentos de piora ou melhora sensível
1
. Geralmente tem 

desenvolvimento lento, podendo trazer alterações biológicas, psicológicas e sociais, com 

evidente prejuízo das pessoas em condições de maior vulnerabilidade social. Algumas 

crianças desenvolvem doenças crônicas como resultados de condições genéticas, fatores 

ambientais ou devido à combinação de ambos
2
. No Brasil, as doenças crônicas estão 

crescendo entre as crianças. O índice de doenças crônicas entre crianças de 0 a 14 anos é de 

9,3%
1
.A poluição, o consumo de fastfoode de dietas inadequadas colaboram para o 

desenvolvimento da asma, da rinite, da obesidade e do diabetes em crianças.As famílias, 

principais responsáveis pela prestação dos cuidados à criança com doença crônica, suportam 

uma sobrecarga que é potencialmente desencadeadora de tensão e estresse, podendo originar 

um processo de desequilíbrio e ruptura dos laços familiares, demandando suporte profissional. 

O papel da família no cuidado e no desenvolvimento da criança é de fundamental 

importância, uma vez que o núcleo familiar compreende sua primeira rede de apoio social. A 

inexistência ou deficiência da rede de apoio e suporte básico em âmbito domiciliar e, muitas 

vezes, na própria comunidade dificulta o cuidado à criança com doença crônica e 

sobrecarrega o familiar cuidador
3
. OBJETIVOS: Identificar a rede de apoio social utilizada 

pela família como auxílio ao cuidado à criança com doença crônica. METODOLOGIA: 
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Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória de cunho qualitativo. Foi executada em 

uma Unidade de Pediatria de um hospital universitário do sul do país, no primeiro e segundo 

semestres de 2013. Participaram da pesquisa 15 familiares cuidadores de crianças com 

doenças crônicas internadas no setor. Os dados foram coletados por entrevistas 

semiestruturadas e analisados pelo método de análise temática. O projeto de pesquisa foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS/ FURG) e obteve o 

parecer favorável sob o número 106/2013. RESULTADOS EDISCUSSÃO: A rede de apoio 

social apresenta-se como necessária para o processo de cuidar da criança com doença crônica. 

As cuidadoras relataram que, quando a doença crônica se instala, toda ajuda é importante, mas 

principalmente poder contar com uma equipe multiprofissional que oriente, explique sobre a 

doença, que cuidados devem ser prestados, que forneça subsídio para o cuidado no hospital e 

domicílio apresenta-se como fundamental subsídio no cuidado à criança. Observou-se que a 

cuidadora principal, em algumas famílias, conta com o apoio dos outros familiares como 

avós, irmãos, tios e padrinhos, oferecendo carinho e colaborando na prestação do cuidado, 

tornando este menos penoso para o familiar cuidador principal, permitindo que o mesmo 

realize outras atividades. As cuidadoras entendem que a escola convencional, além de 

ambiente de repasse e trocas de conhecimento, desempenha um papel fundamental na 

socialização e inclusão social, principalmente da criança com doença crônica que enfrenta 

barreiras e sofrimentos. A doença crônica de uma criança também demanda custos adicionais 

para a família. Em muitas situações, a ajuda financeira por parte de parentes e do governo 

torna-se essencial. Em alguns casos, este é o único recurso que a família dispõe para viver. As 

cuidadoras expressaram como importante a participação nos grupos de autoajuda, para 

desenvolver seu potencial para o cuidado à criança, estimular e fornecer um atendimento 

especializado à criança com doença crônica. As famílias que frequentam os grupos de 

autoajuda observam progressos na assistência à criança, embora sutil. Este fato é motivador e 

dá esperanças ao familiar cuidador de melhora da criança. São com os familiares, vizinhos, 

padrinhos e amigos que o familiar cuidador principal busca apoio e compartilha 

responsabilidades, cuidados, apoio financeiro e emocional
4
. As redes sociais são as 

instituições relacionadas à família, tais como as organizações religiosas, o sistema de saúde, a 
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escola e a vizinhança. Em um estudo sobre a experiência de famílias de crianças com doença 

crônica observou-se que existe uma lacuna a ser preenchida, pois existe falta de conhecimento 

e de informação da família para o cuidado, despreparo dos profissionais de saúde em fornecê-

la e carência de apoio social e de redes de apoio. Na instituição hospitalar, também 

denominada de rede formal, os profissionais de saúde têm papel importante junto a essas 

famílias, informando e oferecendo explicações, estimulando o vínculo com a criança, 

fortalecendo-a para os enfrentamentos e fornecendo subsídios para seu melhor desempenho 

no cuidado da criança
5
. O cuidado à pessoa em condição crônica demanda a organização de 

uma rede articulada de serviços de saúde com práticas profissionais menos intervencionistas e 

mais cuidadoras. Nesta perspectiva, o foco é ampliado, pois, além do cuidado integral à 

criança, torna-se imprescindível, também, voltar à atenção às necessidades da família, 

desenvolvendo, assim, uma proposta de cuidado centrado no núcleo criança/família
6
. 

CONCLUSÃO: Foi possível identificar que a família se constitui na principal fonte de apoio 

social no enfrentamento da doença crônica da criança. Apesar das diferenças entre seus 

membros nas formas de enfrentamento, o espaço intrafamiliar tem se constituído em 

verdadeira fonte de apoio para as condições impostas pela doença crônica da criança. As 

famílias destacaram as relações intrafamiliares, os profissionais de saúde, o apoio espiritual, 

financeiro e material, e, por vezes, mesmo que de modo sutil e pouco frequente os membros 

extrafamiliares, os amigos e vizinhos e os serviços de atenção primária. Concluiu-se que a 

rede social colabora significativamente com as famílias no enfrentamento das dificuldades 

que aparecem no transcorrer da doença crônica da criança, possibilitando um ajustamento 

menos traumático. Os dados do estudo mostram que as vivências de famílias no cuidado a 

crianças com doenças crônicas são complexas e, se não existir uma rede social que as apoie, 

poderá ocorrer desequilíbrio no contexto familiar e influenciar negativamente na saúde de 

todos os membros, especialmente da criança e do cuidador principal.Embora a criança com 

doença crônica, em geral, precise de frequentes hospitalizações, deve-se pensar no domicílio e 

na comunidade como ambientes adequados de cuidado. A rede de apoio social necessita estar 

presente e fortalecida de forma a fornecer o apoio social que tanto a criança com doença 

crônica como a família necessitam durante todo o processo saúde-doença. Acredita-se como 
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importante incluir na rede de apoio familiar para o cuidado a criança com doença crônica os 

profissionais de saúde da atenção primária, secundária e terciária, tendo em vista que seu 

acompanhamento precisa ser contínuo. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Os dados do estudo possibilitam concluir que o cuidado familiar à criança 

com doença crônica é complexo, exigindo dedicação e apoio. Nesse sentido, é preciso 

repensar as práticas de cuidado do enfermeiro, subsidiando a família a vivenciar o cuidado à 

criança com doença crônica de forma menos sofrida. É preciso nosso comprometimento 

profissional com as famílias e crianças desde o momento do diagnóstico da doença crônica, 

durante o cuidado domiciliar cotidiano, a internação hospitalar da criança e o momento da 

alta. 

 

DESCRITORES: Enfermagem. Saúde da Criança. Doença Crônica. 
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5.13 REDE DE APOIO SOCIAL DA FAMÍLIA PARA O CUIDADO DA CRIANÇA COM 

ENCEFALOPATIA/PARALISIA CEREBRAL 

 

Márcia Marcos de Lara
1
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2
; Camila Magroski Goulart Nobre

3
; 

Daiani Modernel Xavier
4
 

 

INTRODUÇÃO:As pessoas com paralisia cerebral necessitam de uma rede cuidados 

devidamente articulada, na perspectiva do compartilhamento do cuidado de forma a ser 

contemplada por um projeto terapêutico de qualidade, envolvendo todos os aspectos de sua 

saúde
(1)

. As redes de apoio social são as instituições relacionadas à família, tais como as 

organizações religiosas, o sistema de saúde, a escola e a vizinhança e, como parte do apoio 

social, os membros dessa rede social que são expressivos para as famílias e seus membros
(2)

. 

As redes de apoio são redes essenciais na trajetória da doença crônica, uma vez que são 

doenças de longa duração, exigindo dedicação integral à criança. São constituídas pelos 

familiares, vizinhos, padrinhos e amigos com os quais o familiar cuidador principal busca 

apoio e compartilha responsabilidades, cuidados, apoio financeiro e emocional. Assim, pode 

prestar o cuidado à criança, sem sobrecarregar-se intensamente
(3)

. O suporte emocional 

também se dar por instituições religiosas. Pela fé/espiritualidade, buscam-se formas de 

enfrentamento menos dolorosas e consolação. Também, os familiares que têm fé sentem-se 

mais seguros e capazes de vivenciar essa situação
(4)

. Embora as dificuldades dessas famílias 

sejam muitas, elas encontram apoio e auxílio de pessoas e instituições que as ajudam a 

superar ou mesmo amenizar o sofrimento causado pela condição da criança. A rede de apoio 

se entrelaça para que as necessidades dos familiares cuidadores e da criança sejam atendidas 

da melhor maneira possíve
(5)

. Éevidente, ainda, a importância da participação da equipe 

multidisciplinar no processo de tratamento destas crianças a fim de minimizar as 
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consequências da doença, considerando os aspectos patológicos e clínicos da doença
(5)

. A 

instituição hospitalar, também denominada de rede formal, e os profissionais de saúde têm 

papel importante junto a essas famílias, informando e oferecendo explicações, estimulando o 

vínculo com acriança, fortalecendo-a para os enfrentamentos e fornecendo subsídios para seu 

melhor desempenho no cuidado da criança. OBJETIVO: Identificar a rede de apoio social 

utilizada pelafamília para cuidar a criança com encefalopatia/paralisia cerebral. 

METODOLOGIA: Realizou-se um estudo descritivo e exploratório de cunho qualitativo. 

Participaram nove familiares cuidadores. Os dados foram coletados no segundo semestre de 

2014 na Unidade de Pediatria do Hospital Universitário por meio de entrevistas 

semiestruturadas e analisados pela técnica de Análise temática. O projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande recebendo parecer favorável nº 

108/2014, conforme os preceitos Éticos e Legais em conformidade com a Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Em relação à 

rede de apoio social da família para o cuidado da criança verificou-se que o familiar cuidador 

principal, geralmente. O sucesso do cuidado domiciliar de crianças com 

encefalopatia/paralisia cerebral está diretamente relacionado à sua rede de suporte. No 

entanto, estudo aponta que muitas famílias não contam com redes formais como estratégias 

efetivas para orientar os familiares cuidadores, apesar de muito já se ter estudado sobre a 

sobrecarga e a angústia deles
(6)

. Os principais prestadores de cuidado da criança são a família 

nuclear. A doença da criança pode unir a família que se expande para o auxílio ao cuidado. 

Amigos e vizinhos também compõem a rede de apoio da família, sendo presença, auxiliando 

na aquisição de medicamentos e no transporte. Os serviços e profissionais de saúde se 

apresentam como importante fonte de apoio e as crianças são atendidas por uma equipe 

multiprofissional. Estes fornecem informações importantes para a família para sua 

instrumentalização para o cuidado à criança e realizam os cuidados técnicos com a criança, 

possibilitando o repouso do cuidador. Outra importante fonte de apoio familiar é a fé em 

Deus. Apesar de lutar para construir uma rede de apoio alguns familiares queixam-se da 

dificuldade de conseguirem auxílio para o cuidado à criança. CONCLUSÃO: Concluiu-se 

que o cuidado familiar à criança com encefalopatia/ paralisia cerebral é complexo, exigindo a 
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ação concreta dos profissionais enfermeiros no sentido de acompanhar a família no 

recebimento do diagnóstico da criança, instrumentalizar a família para o seu cuidado e 

constituir sua rede de apoio social como forma de evitar odesequilíbrio no contexto familiar, 

causando sua sobrecarga e adoecimento. Além das redes terciárias e primárias, o enfermeiro 

pode atuar em redes secundárias, como as escolas, possibilitando a inclusão social de crianças 

comencefalopatia/paralisia cerebral. Esse tipo de apoio à família é importante para evitar o 

rompimento das relações entre seus membros. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA 

A ENFERMAGEM: Oenfermeiro pode orientar a família a obter suas próprias forças e 

recursos para apoiarem-se mutuamente, ao promover oportunidades de expressarem sua 

experiência. A relação com os enfermeiros deve persistir durante toda a história da família, 

contribuindo para a formação de vínculos fortes. Assim, esses profissionais podem ser 

referências para a família, transmitindo-lhe segurança, compondo sua rede de suporte social. 

Essa interação possibilita que a família adquira e incorpore os saberes e as práticas do grupo 

dos profissionais de saúde na sua cultura. Desse modo, o comportamento e as informações 

fornecidas pelos enfermeiros contribuem com a significação da doença e o enfrentamento da 

mesma. As visitas domiciliares por enfermeiros também são bem vindas, dando suporte e 

segurança ao familiar cuidador principal. 

 

Descritores: Paralisia cerebral. Família. Enfermagem. 
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5.14 RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DE VIVÊNCIAS DO PROJETO DE 

EXTENSÃO CUIDADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM DIABETES 

MELLITUS E O FAMILIAR: GRUPO MULTIPROFISSIONAL 

 

Ana Paula Furtado Carneiro da Fontoura¹; Tamires de Andrade²; Stella Minasi de Oliveira³. 

 

INTRODUÇÃO: Diabetes Mellitus (DM) é um dos principais problemas atuais de saúde 

pública e atinge, hoje, cerca de 246 milhões de pessoas em todo o mundo. No estado do Rio 

Grande do Sul, pode-se dizer que existam em torno de 9000 crianças e adolescentes com essa 

patologia¹.No Brasil, apesar de poucos estudos disponíveis sobre o perfil da doença em 

crianças e adolescentes com DM, foi verificada taxa de incidência de 8 para cada 100 mil 

crianças, para a mesma faixa etária e período². O diabetes tipo 1 (DM1) é uma doença 

autoimune caracterizada pela destruição das células beta produtoras de insulina. Isso acontece 

por engano porque o organismo as identifica como corpos estranhos. A sua ação é uma 

resposta autoimune. Não se sabe ao certo por que as pessoas desenvolvem o DM1. Sabe-se 

que há casos em que algumas pessoas nascem com genes que as predispõem à doença. Mas 

outras tem os mesmos genes e não tem diabetes. Pode ser algo próprio do organismo, ou uma 

causa externa, como por exemplo, uma perda emocional³. Diante da magnitude da DM do tipo 

1 entre crianças e adolescentes, no mundo e no Brasil, estudiosos apontam a necessidade de 

seu adequado manejo e enfrentamento para o alcance do sucesso do tratamento e da 

prevenção de complicações a curto e longo prazo
4
 . Para a adesão ao tratamento, além das 

consultas regulares com o médico e/ou enfermeira, é essencial a participação da pessoa com 

Diabetes Mellitus em grupos terapêuticos. A participação dessas pessoas em grupos de 

reflexão com seus pares, familiares e profissionais de saúde auxilia na maneira de enfrentar 

essa condição e ajuda na manutenção da qualidade de vida. Os grupos visam a estimulação do 

diabético ao autocuidado e a participação da família. Têm a finalidade de reduzir danos 

controláveis e complicações, aprimorar os conhecimentos dos diabéticos e familiares em 

relação ao diabetes. Pretendem proporcionar, através da informação e da troca de experiências 

no grupo, o desenvolvimento de hábitos sadios de vida que possibilitem maior segurança ao 
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diabético e seus familiares e melhor aceitação da doença
5
. O objetivo do relato de experiência 

é realizar atividades educativas através de espaços e estratégias multiplicadoras de 

conhecimentos e trocas de vivências entre crianças e adolescentes com DM atendidos no 

Centro Integrado de Diabetes, do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de caso,baseado nos encontros com crianças, 

adolescentes e seus familiares através do projeto de extensão ―Do cuidado a criança e 

adolescente com DM ao manejo e o enfrentamento desta com a família‖.desenvolvido por 

uma professora da Escola de Enfermagem, com dois bolsistasdo curso de graduação em 

enfermagem, e com a enfermeira do CID e uma psicóloga do HU, todos estão atrelados ao 

projeto de extensão. O funcionamento do projeto conta com a realização de grupos com 

crianças, adolescentes com diabetes e seus familiares; os mesmos ocorrem mensalmente, na 

área acadêmica do Campus Saúde/FURG. No grupo ocorrem orientações quanto ao manejo e 

enfrentamento do diabetes, questões de educação em saúde, atividades variadas sobre a 

prática de atividades físicas, alimentação, aplicação de insulina, diversidade de aplicação dos 

locais de aplicação de insulina e demais questões sobre os cuidados com DM. O grupo foi 

construído em agosto de 2013 e já existe há um ano, consta com 20 crianças e adolescentes 

cadastrados, porém ainda a adesão a participação dos membros é pouca. Os pais/familiares 

vêm com freqüência aos encontros e participam bastante.Porém o foco nas crianças e 

adolescentes com Dm não é a família. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Desde o início da 

formação do grupo teve-se pouca procura. Foram levantados todos os pacientes que 

frequentam o Centro Integrado de Diabetes no HU (CID), fazendo a busca ativa destas 

crianças e adolescentes com DM. Após foi entrado em contato, via telefone ou pessoalmente, 

quando possível, convidando – os para participarem das reuniões que tiveram início em 

agosto do ano de 2013. Até o momento foram 20 encontros, contamos com a participação dos 

familiares: avós, mães, pais, irmãos, madrastas, padrastos, amigos e do público alvo (crianças 

e adolescentes com DM). Acredita-se que a pouca adesão possa ser pelas dificuldades de vir 

aos encontros, por questões financeiras, pelas atividades das crianças/adolescentes e do 

familiar que virá acompanhar este membro. Percebeu-se com a realização do grupo a 

interação com outras pessoas, das crianças e dos adolescentes interagirem com seus pares, 
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possibilitando ver que existem pessoas nesta condição de cronicidade também, no 

funcionamento do grupo são abordados assuntos de seus interesses como: questões da doença, 

as rotinas diárias da criança/adolescente, alimentação, necessidade de exercício físico, 

aplicações de insulina, rodízio(variação dos locais de aplicação de insulina) .Como um 

resultado significante e alcançado, percebeu-se que os participantes estão envolvendo-se com 

as questões do enfrentamento e manejo do DM na criança/adolescente, que está sendo 

aprimorado o conhecimento frete a doença DM, o que é e como deve ser aplicada a insulina, a 

importância dos rodízios (trocas) dos locais de aplicação das insulinas, dentre outras questões, 

assim como para os sujeitos que atuam e participam ativamente, é vista como uma troca de 

experiências, compartilhar situações rotineiras com todos, observar que não acontece somente 

na sua família, as dificuldades e ver as possibilidades de enfrentar estas questões do DM na 

criança/adolescentes. O apoio educacional pode ter um impacto positivosobre o 

comportamento das pessoas com diabetes, mediante mudanças no estilo de vida e consequente 

equilíbrio metabólico, refletindo no controle da evolução da doença e na redução dos custos 

de atendimento à saúde
6
. Uma maneira de ajudar o paciente diabético é através de sua 

integração num grupo de iguais, compartilhando sentimentos, dúvidas e, assim, aprendendo a 

conviver melhor com a doença. Além disso, possibilita intervenções psicoeducacionais com 

os pacientes e suas famílias resolvendo problemas e aumentando o apoio dos pais
7
. 

CONCLUSÃO: Consideramos que as reuniões realizadas pelo grupo foram de extrema 

importância não só para as crianças/adolescentes e familiares mas sim para nós acadêmicas 

pois também aprendemos com eles já que a satisfação em poder ajudar falando sobre tudo que 

tangencia o dia a dia das crianças e adolescentes com DM e isso reflete em nós como 

acadêmicas .Além disso,há pontos a serem melhorados para que o grupo evolua cada vez 

mais: pesquisar novas práticas educativas para serem trabalhadas com as crianças/ 

adolescentes, discutir sobre tópicos a serem trabalhados nas reuniões. Esta estratégia de 

grupos nos mostra o quão importante é a troca de informações entre os participantes do grupo, 

pois assim, podem falar de aspectos sobre DM que possam ser melhorados e informações 

novas para incluir em seu cotidiano. Nesse sentido, este relato busca contribuir para o avanço 

do conhecimento, especialmente na área da enfermagem, acerca das famílias que cuidam 
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crianças e adolescentes com doenças crônicas não transmissíveis, como a DM e o sentido que 

dão ao seu cuidado. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: As 

crianças são influenciadas pelo ambiente no qual estão inseridas, podendo estes afetarem sua 

saúde. A má alimentação, a ingestão dos fast-foods e de comidas gordurosas contribuem para 

o aumento dos índices de DM na infância. Aproximadamente 5% a 10% de todos os pacientes 

diabéticos no Brasil são crianças ou adolescentes
8
. A DM é uma condição crônica que pode 

causar agravos físicos, psíquicos e sociais, afetando o crescimento e o desenvolvimento 

infantil, o seu viver e suas atividades diárias
9
. O ambiente onde as crianças com DM estão 

inseridas remetem a reflexão de como o comportamento e as atividades humanas provocam 

mudanças no comportamento destas e no ecossistema em que estão inseridas. Este trabalho 

tem como contribuição para a enfermagem, mostrar que com a realização de grupos para 

esclarecer duvidas ou informar a respeito do Diabetes Mellitus, tenha se uma melhor 

qualidade de vidas das crianças e adolescentes e seus familiares. 
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6 SAÚDE DA MULHER 

6.1 A PRODUÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DA SAÚDE DA MULHER EM SITUAÇÃO 
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RESUMO: O estudo tem como objetivo identificar o foco dos artigos científicos publicados 

na literatura nacional e internacional acerca da saúde da mulher em situação de prisão. Trata-

se de uma revisão integrativa, com a busca por artigos realizada nas bases dados LILACS, 

MEDLINE e BDENF, utilizando o descritor ―prisões‖, sendo selecionados 34 artigos 

publicados entre os anos de 2009 e 2013 abordando a temática da saúde da mulher em 

situação de prisão. Os dados foram coletados por meio de um instrumento, que possuía dados 

de caracterização dos estudos e objetivos e principais resultados dos mesmos. Os resultados 

foram organizados em duas categorias descritas a seguir. Na primeira categoria, intitulada 

―Relação entre saúde mental e ambiente prisional‖, verificou-se a preocupação dos autores 

quanto à saúde mental das mulheres em situação de prisão. A segunda categoria foi 

denominada ―Prevenção de doenças e promoção da saúde no ambiente prisional‖, e nesta 

categoria demonstra-se a importância da prevenção de doenças pela vulnerabilidade a que as 

presidiárias estão expostas e a necessidade de promoção da saúde por ser um ambiente com 

diversos riscos. Percebe-se o número reduzido de artigos abordando a temática, portanto, 

destaca-se a necessidade de maior investimento em estudos nessa área, principalmente por 

enfermeiros, que possuem um papel de extrema relevância no ambiente prisional. Ressalta-se 

também a importância da utilização do descritor ―enfermagem‖ em publicações feitas por 

enfermeiros, facilitando a busca por outros profissionais atuantes na área. 

 

Descritores: Saúde da mulher. Prisões. Enfermagem. 
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ABSTRACT: The study aims to identify the focus of scientific articles published in national 

and international literature on women's health in prison situation. This is an integrative 

review, with the search for articles carried in data bases LILACS, MEDLINE and BDENF, 

using "prisons", and selected 34 articles published between the years 2009 and 2013 

addressing the issue of women's health in prison situation. Data were collected through an 

instrument, which had characterization data from the studies and objectives and main results 

thereof. The results were organized into two categories described below. In the first category, 

entitled "Relationship between mental health and prison", there was the concern of the authors 

about the mental health of women in prison situation. The second category was called 

"Disease prevention and health promotion in prison", and in this category demonstrates the 

importance of disease prevention by the vulnerability that the prisoners are exposed and the 

need for health promotion as being an environment with various risks. It is noticed the small 

number of articles addressing the subject, so there is the need for greater investment in 

research in this area, especially for nurses who have an extremely important role in the prison 

environment. We also emphasize the importance of using the descriptor "nursing" in 

publications made by nurses, facilitating the search for other professionals working in the 

area. 

 

Descriptors: Health Woman. Prisons. Nursing. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2010, 51,5 % da população brasileira era composta por mulheres, sendo que 

quatro em cada dez famílias eram chefiadas pelas mesmas.
2
 

A mulher conquistou, com sua inserção no mercado de trabalho, a independência 

econômica e novos espaços na sociedade, sendo levada a assumir múltiplos papeis. Além de 

seu compromisso profissional, ela ocupa ainda um espaço amplo no âmbito doméstico e se 

encontra em um momento de ampliação de ideais, de novos interesses e necessidades.
3 

Em virtude dessas mudanças no perfil das mulheres na sociedade brasileira, ocorreu 

também uma mudança no perfil da criminalidade. A inserção da mulher, principalmente no 

tráfico de drogas, ocorre comumente por influência de uma figura masculina que pode ser pai, 

irmão, filho e, principalmente, namorado ou marido.
4 

Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, em março de 2008, a 

população carcerária feminina nacional era de 27.000 presas. Nos quatro anos anteriores, 
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havia ocorrido um crescimento de 37,47% dessa população, representando uma taxa média de 

crescimento anual de aproximadamente 11,19%.
5
  

No ano de 2011, segundo o Sistema Nacional de Informações Penitenciárias, o país já 

possuía 34.058 mulheres presas, destas 2.011 eram do estado Rio Grande do Sul.
6
 Na 

Penitenciária Estadual do Rio Grande (PERG), localizada na cidade do Rio Grande - RS, no 

mês de julho de 2013, 65 mulheres cumpriam pena, 20 em regime fechado, 26 em regime 

fechado aguardando julgamento e 19 em regime semiaberto.
7 

O aumento da criminalidade e, consequentemente, o aumento da população carcerária, 

levam a superlotação dos presídios, agravando as condições de vida e de saúde dos presos.
8
 A 

situação de vulnerabilidade das mulheres encarceradas em relação a diversos agravos à saúde, 

entre eles problemas psicológicos pela separação dos filhos e pelo consumo de substâncias 

psicoativas e em relação à contaminação por Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
9 

Em vista disso, foi instituído, por meio da Portaria Interministerial n° 1777, de 09 de 

setembro de 2003, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, que prevê assistência 

de saúde integral aos presidiários por meio da implantação de ações de atenção básica nos 

ambientes prisionais. Entre as ações voltadas à saúde da mulher estão a realização das 

consultas de pré-natal, prevenção do câncer do colo do útero e de mama, planejamento 

familiar, prevenção e detecção de doenças sexualmente transmissíveis, entre outras.
10 

A PERG, localizada no município do Rio Grande/RS, conta com uma Unidade Básica 

de Saúde Prisional, com duas equipes compostas por enfermeiro, técnico de enfermagem, 

médico, assistente social, psicólogo, odontólogo e auxiliar de saúde bucal, com regime de 

trabalho de 20 horas semanais. 

É de extrema importância para o enfermeiro atuante no ambiente prisional, conhecer 

as publicações existentes com relação à saúde da mulher presidiária, para que tal 

conhecimento contribua para a implementação de ações direcionadas às necessidades destas 

mulheres. 
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2. OBJETIVO 

 

Identificar o foco dos artigos científicos publicados na literatura nacional e 

internacional acerca da saúde da mulher em situação de prisão. 

 

3. METODOLOGIA 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa, método que tem como finalidade a 

sumarização de pesquisas já finalizadas para obter novas conclusões, a partir de um tema de 

interesse. 

O levantamento bibliográfico foi realizado via internet, por meio da Biblioteca Virtual 

em saúde (BVS), no mês de agosto de 2013, nas bases de dados Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Sistema Online de Busca e Análise de 

Literatura Médica (MEDLINE) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 

Os critérios de inclusão dos estudos foram artigos de pesquisa indexados nas bases de 

dados a partir do descritor ―prisões‖, com texto completo disponível online e gratuito, 

publicados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, entre os anos de 2009 e 2013, estudos 

que fizessem abordagem à temática da saúde da mulher em situação de prisão. 

Foram excluídos artigos de revisão de literatura, relatos de experiência, estudos de 

caso, monografias, dissertações, teses, editoriais, anais e resumos de congressos. 

A partir disto, foram selecionadas 46 publicações para a realização de uma análise 

mais aprofundada sendo que, após a leitura dos artigos na íntegra foram excluídos 12 destes 

por não se relacionarem com a temática, restando 34 artigos científicos para compor este 

estudo. 

Foi elaborado um instrumento de coleta de dados aplicado a cada publicação que 

compôs o estudo. A apresentação dos resultados foi organizada em duas categorias, 

constituídas com base no foco das publicações analisadas: Relação entre saúde mental e 

ambiente prisional e Prevenção de doenças e promoção da saúde no ambiente prisional. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em relação às bases de dados, foram encontradas na MEDLINE 25 publicações no 

período, 08 na LILACS, o menor número se encontra na BDENF, apenas uma publicação. 

Obteve-se 25 estudos em língua inglesa, 09 estudos em língua portuguesa e nenhuma 

produção foi publicada em língua espanhola. 19 pesquisas são oriundas dos Estados Unidos 

da América (EUA), 10 publicações do Brasil. Esta predominância de publicações dos EUA 

pode estar associada ao fato de que o país possui a maior população carcerária do mundo, 

totalizando 2,2 milhões de presidiários segundo o Centro Internacional de Estudos 

Penitenciários, o Brasil assume a 4ª posição com cerca de 500 mil presos.
11 

Quando se buscou a formação do autor principal da publicação, observa-se o 

predomínio de textos redigidos por profissionais médicos, com 22 publicações. A 

enfermagem ocupa um espaço importante dentro do ambiente prisional, por meio de suas 

ações pode contribuir para a melhoria da assistência à saúde prestada, entretanto isso não é 

refletido nas publicações, representando um número reduzido de artigos, 11 estudos e 01 

artigo de autoria de psicólogo.  

 

4.1 Relação entre saúde mental e ambiente prisional 

 

Em relação aos problemas que se tornaram objeto de investigação, houve uma 

concentração maior de artigos enfocando a saúde mental da mulher em situação de prisão e, 

em vista disso, houve a conformação dessa categoria.  

As detentas sofrem de diversos transtornos mentais, necessitando muitas vezes de 

atendimento psicológico e/ou psiquiátrico adaptado ao ambiente da prisão. Estudo realizado 

em uma prisão na França evidenciou que mais da metade das mulheres fazia uso de tabaco, 

álcool ou outras drogas e em torno de 40% delas utilizava pelo menos duas substâncias. 

Dados esses que são superiores ao consumo da população feminina em geral no país e 

próximos aos da população carcerária masculina.
12 
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Dados semelhantes foram observados em uma penitenciária no Rio de Janeiro, em que 

53% das mulheres relataram o uso diário de pelo menos uma droga ilícita, havendo a 

predominância do uso de cocaína, o que indica a preferência por drogas estimulantes. No 

estudo foi detectada ainda a presença do transtorno de estresse pós-traumático e algum grau 

de depressão em 40% das mulheres.
13 

Outros estudos abordam a questão do tratamento de mulheres infratoras com 

problemas de uso de substâncias. Os níveis de motivação para participar do tratamento após a 

libertação da prisão são variáveis. Entre os fatores que exercem influência na tomada de 

decisão estão principalmente a possibilidade de se manter em um emprego e, ter um filho. 

Entretanto, cerca de 40% dessas mulheres voltam à prisão em um período de 12 meses, a 

reincidência sendo maior nas faixas etárias mais jovens.
14 

As detentas que participaram de programas de tratamento durante o cárcere, nos 

primeiros 90 dias após a libertação da prisão, foram significativamente mais propensas a 

voltar ao tratamento mais cedo e mais prováveis de se manterem abstinentes do uso de álcool 

e outras drogas. A abstinência influencia no comportamento dessas mulheres, que passam a 

evitar comportamentos de risco e a reincidência prisional.
15 

Outro estudo revelou que mulheres que participam desses programas durante a prisão, 

possuem níveis mais baixos de detenção, utilização de serviços de saúde mental e tratamento 

para o uso de drogas no primeiro ano após a participação no programa. Os resultados do 

estudo sugerem um impacto positivo desses programas em curto prazo.
16 

O abuso sexual na infância aumenta a probabilidade de uma presa receber tratamento 

de saúde mental. Apesar de um histórico de abuso sexual não levar a problemas mais graves 

na população feminina em geral, a população carcerária que relata essas histórias pode 

apresentar desordens psiquiátricas mais graves ao longo da vida.
17 

Em uma pesquisa semelhante, os resultados revelaram que o abuso físico, psicológico 

e sexual foi experimentado por 27,2%, 23,8% e 8,6% das mulheres respectivamente. A 

presença de baixa autoestima, depressão e agressividade nas detentas teve uma correlação 

positiva com as experiências adversas da infância.
18 



 

191 

A presença de transtornos psicológicos influencia na adaptação da mulher a prisão. 

Um estudo evidenciou que mulheres que apresentavam transtorno de personalidade possuíam 

maior chance de ter dificuldade para dormir na prisão e de experimentar situações de medo. 

Entretanto, aquelas que já haviam estado na prisão anteriormente eram menos propensas a ter 

esses problemas.
19 

Outro aspecto desencadeante de desordens psíquicas é a violência presente nos 

espaços de reclusão. A prisão como local de privação de liberdade e de reiteradas situações de 

negligência incumbe-se de colocar a detenta, desde a sua chegada, na mais baixa posição 

social. As presidiárias se referem à prisão como uma instituição limitante e opressora, visto 

que sofrem castigos e acabam por ficarem isoladas em suas celas, evitando o contato com as 

demais detentas.
20 

A violência de gênero, segundo um estudo realizado com adolescentes infratoras em 

uma prisão dos Estados Unidos, além de levar a consequências como desordens alimentares, 

baixa autoestima, má qualidade de vida, ideação suicida e graves efeitos físicos e 

psicológicos, está associada à clamídia, DST mais relatada no país. A taxa de adolescentes 

com clamídia que sofreram violência de gênero é superior à taxa de adolescentes sexualmente 

ativas que não sofreram tal violência, o estudo concluindo que a violência de gênero está 

associada a comportamentos sexuais de risco.
21 

Como forma de proteção às situações de violência, algumas mulheres assumem dentro 

do cárcere posturas, nomes e aparência masculinas, sendo reconhecidas dentro do presídio 

como homens. Essas detentas experimentam os direitos usualmente associados ao masculino, 

tais como a poligamia, o uso excessivo de força, reproduzindo no ambiente prisional a 

organização hierárquica que marca as relações heterossexuais na sociedade.
22 

Pode-se verificar a preocupação dos autores quanto à saúde mental das mulheres em 

situação de prisão. Diante disso, reforça-se a importância de ações voltadas às características 

destas mulheres, por meio de um atendimento multidisciplinar e individualizado.  
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4.3 Prevenção de doenças e promoção da saúde no ambiente prisional 

 

Percebeu-se preocupação, por parte dos autores, com a prevenção das DST. Um estudo 

realizado no Brasil destaca a necessidade de políticas públicas para controlar as infecções por 

hepatite B e C e enfatizar a importância da vacinação contra a hepatite B em ambientes prisionais. 

A prevalência de Hepatite B é de 18,9% e foi associada à idade superior a 30 anos, baixo nível de 

escolaridade, sexo com portador e parceiro sexual da mesma penitenciária. Apenas 24% das 

mulheres havia feito a vacina contra a Hepatite B. E a prevalência de Hepatite C é 6,1% e foi 

associada à idade superior a 40 e uso de drogas injetáveis durante o encarceramento.
23 

Diversos estudos abordam a prevenção de DST, em especial por meio da detecção precoce. 

Em uma pesquisa realizada em Connecticut (EUA), em que o objetivo era avaliar o momento ideal 

para a realização de testes de Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em detentas, foi 

evidenciado que a aceitação das mulheres foi maior quando o teste foi oferecido no momento da 

admissão. Entre os motivos relatados para a não aceitação estão a percepção de não estarem em 

risco, já serem infectadas pelo HIV, cansaço e medo.
24 

O risco de contrair uma DST, principalmente o Papiloma Vírus Humano (HPV), é mais 

elevado em mulheres jovens dentro do sistema prisional, pois têm o início da vida sexual mais 

precoce e um número de parceiros mais elevado em relação às taxas nacionais. A partir do ano de 

2006 a vacina passou a ser oferecida a esta população em 39 estados nos Estados Unidos da 

América. Entretanto, não há uma cobertura total dessas mulheres, as razões mais citadas para a não 

vacinação das jovens são curto período de detenção, falta de pessoal adequado, falta de 

consentimento dos pais, falta de local adequado para armazenamento e medo de agulhas pelas 

adolescentes.
25 

A questão da prevenção de DST também é uma preocupação em prisões da Austrália, onde 

são distribuídas para as detentas barreiras dentais, para serem utilizadas durante a prática de sexo 

oral. Um estudo realizado para avaliar como as barreiras dentais são utilizadas pelas mulheres 

revelou que apesar de 36% das mulheres relatarem ter relações sexuais com outro preso utilizando 

sexo oral, apenas 4% delas utilizou as barreiras dentais. Apesar de, nessas prisões, serem 
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distribuídas somente barreiras dentais, muitas mulheres relataram o uso de preservativo.
26

 O que 

mostra que as próprias mulheres apresentam um comportamento preventivo. 

As DST são preocupantes, principalmente a infecção pelo HPV, que é o principal fator de 

risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Em um estudo realizado com detentas 

com lesões cervicais malignas e pré-malignas foi evidenciado que mais de 80% delas apresentou 

infecção pelo HPV.
27 

No que concerne aos fatores de risco para o câncer do colo do útero, estudos realizados com 

mulheres que apresentaram alterações no exame citopatológico revelou que a maioria das mulheres 

eram fumantes, tiveram mais de um parceiro sexual nos últimos três meses, tiveram início precoce 

da vida sexual e não utilizam preservativo ou não utilizam em todas as relações sexuais. 

Apresentavam ainda, história de DST, como clamídia e verrugas genitais, e história de infecção 

ginecológica, incluindo candidíase e vaginose bacteriana.
28-29 

Entre os principais achados anormais nos exames citopatológicos de detentas estão atipias 

celulares de significado indeterminado, lesões intraepiteliais de baixo grau e lesões intraepiteliais de 

alto grau.
30

  

O encarceramento apresenta uma oportunidade única para fornecer cuidados de saúde 

preventivo para as detentas. Em um estudo realizado em Rhode Island (EUA), 67% das mulheres 

haviam realizado o exame de Papanicolau na prisão, 58% das detentas com mais de 40 anos havia 

feito uma mamografia nos últimos dois anos e a maioria havia realizado testes de DST.
31 

Observa-se, também, um número considerável de estudos com o foco da promoção da saúde 

no ambiente prisional. Um estudo que objetivou descrever a mudança de peso entre as presidiárias 

revelou que apenas 33% das mulheres estavam no peso ideal no momento da detenção, 70% delas 

ganharam peso durante o encarceramento e, no geral, as mulheres ganharam em média 500g por 

semana em 14 dias de detenção.
32

 Outro estudo evidenciou que as mulheres prisioneiras estavam 

em alto risco de doenças cardiovasculares no futuro. Entre os fatores de risco estavam tabagismo, 

ausência de atividade física, má alimentação e sobrepeso ou obesidade.
33 

A produção científica encontrada também mostra uma preocupação em estudar questões 

biológicas e/ou patológicas entre mulheres encarceradas. Foi efetuada, no Reino Unido, uma 

investigação acerca das alterações nas eliminações urinária e intestinal em detentas. Quase metade 
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das mulheres relatou problemas urinários, 5% delas relataram enurese noturna, a maioria delas 

utilizava absorventes e papel higiênico para conter vazamentos devido à incontinência. A 

constipação também está presente na maioria das mulheres, muitas delas relatando a utilização de 

laxantes pelo menos uma vez por semana. Além da constipação, as mulheres apresentam diversos 

outros problemas intestinais, como sangue nas fezes e incontinência fecal, que podem estar 

relacionados à mesma.
34 

Em relação ao perfil gineco-obstétrico e sexual das mulheres privadas de liberdade, dois 

estudos realizados no Brasil encontraram dados semelhantes. A maioria das mulheres apresentou a 

menarca antes dos 13 anos de idade, teve início precoce da vida sexual, uma alta taxa de 

fecundidade e de abortos e ainda, referiram o homossexualismo como algo comum dentro das 

prisões. Quanto aos métodos contraceptivos, a maioria utiliza anticoncepcional oral ou realizaram 

laqueadura tubária, com uma minoria fazendo uso de preservativo durante as relações sexuais, o que 

reflete em um número significativo de mulheres que apresentaram manifestações de alguma DST.
35-

36 

Por outro lado, um estudo realizado com o objetivo de avaliar as necessidades 

contraceptivas de mulheres encarceradas revelou que os métodos mais comuns utilizados para o 

controle de natalidade são o anticoncepcional oral e o preservativo masculino. As mulheres que já 

têm filhos são mais propensas a realizar o controle de natalidade após a libertação da prisão.
37

 Um 

estudo realizado nas unidades prisionais em Pittsburgh (EUA) revelou que a grande maioria das 

instituições não possui nenhuma política de contracepção e somente 11% delas realiza 

aconselhamento de rotina antes da libertação. Embora o método mais aconselhado e prescrito seja 

as pílulas anticoncepcionais, somente metade das instituições considera sua capacidade de 

aconselhamento contraceptivo de boa qualidade. Em algumas penitenciárias, o aconselhamento é 

associado à triagem de DST.
38 

Em São Francisco (EUA), apenas 21% das mulheres usam contracepção, as demais, em 

vista de estarem em penitenciárias em que o serviço de saúde não é gratuito, relataram dificuldades 

com o pagamento para a compra do contraceptivo, mais da metade relatando que aceitaria utilizar 

contracepção se fosse oferecido a elas na prisão.
39

 Em uma pesquisa realizada na mesma cidade, os 

autores defendem que os encargos excessivos como, por exemplo, pagamento por cada atendimento 
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de saúde, para prescrição de medicamentos, para administração de medicamentos para dor, 

principalmente para presidiárias com baixo poder econômico limitam o acesso a serviços de saúde, 

contribuem para o sofrimento desnecessário e, potencialmente, para mortes evitáveis.
40 

Com outro foco, aparecem estudos sobre a maternidade atrás das grades, em que o principal 

fator preocupante para as mulheres que têm filhos nascidos no ambiente prisional é o tempo de 

permanência dos bebês na prisão. Elas acreditam que esse período não deve ser muito longo, em 

virtude das condições inadequadas do ambiente para o desenvolvimento das crianças. As mães 

mostram-se apreensivas ainda quanto ao aleitamento materno e à alimentação do bebê, que não 

ocorrem da forma mais adequada para a saúde das crianças, por não possuírem um suporte para as 

dificuldades encontradas na lactação e pelas condições precárias de higiene nos presídios.
41 

De acordo com um estudo realizado em uma prisão de Nova York (EUA), o encarceramento 

gera incertezas nas gestantes, removendo-as do seu contexto familiar e de apoio. As mulheres 

preocupam-se com a separação dos seus filhos e a possibilidade da perda da capacidade de 

amamentar.
42

 Em algumas prisões, como no Texas (EUA), os bebês são separados das mães 

imediatamente após o nascimento, as mães relatando que a separação física com o bebê é chocante 

e a perda da conexão é dolorosa. Mães presidiárias relatam que a maternidade atrás das grades é 

caracterizada por preocupações relacionadas às condições ambientais em que vivem as crianças 

dentro das penitenciárias, a assistência à saúde oferecida a essas crianças e a distância do cuidado 

dos filhos deixados fora da prisão.
41

  

As prisões, em sua maioria, não possuem um ambiente adequado para as gestantes e seus 

filhos, o descanso e a segurança adequados são prejudicados pelo fato das mulheres dormirem em 

beliches, o ambiente é insalubre e as infecções respiratórias são comuns, não é ofertada uma 

alimentação adequada e de qualidade, as necessidades de saúde não são atendidas e as mesmas não 

recebem apoio psicossocial.
43 

Nesta categoria demonstra-se a importância da prevenção de doenças pela vulnerabilidade a 

que as presidiárias estão expostas e, a promoção da saúde por ser um ambiente com diversos riscos 

à saúde. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM 

 

Com a realização do presente estudo, observou-se que diversos pesquisadores abordam a 

saúde mental da mulher em situação de prisão. Estas representam uma população vulnerável a 

transtornos psicológicos, principalmente pelo uso de substâncias psicoativas, podendo estar 

associados ainda a experiências traumáticas sofridas na infância e a violência que permeia o 

ambiente prisional.  

Outro foco dos estudos é a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Os autores 

reforçam a importância da prevenção de DST por meio de métodos de barreiras e vacinas, e a 

prevenção do câncer do colo do útero, visto que a população carcerária feminina está exposta a 

diversos fatores de risco à saúde. Percebe-se o número reduzido de artigos abordando a temática, 

portanto, destaca-se a necessidade de maior investimento em estudos nessa área, principalmente por 

enfermeiros, que possuem um papel de extrema relevância no ambiente prisional, contribuindo para 

a melhoria e humanização da assistência prestada. 

Ressalta-se também a importância da utilização do descritor ―enfermagem‖ em publicações 

feitas por enfermeiros, facilitando a busca por outros profissionais atuantes na área. No Brasil, ainda 

são realizados poucos estudos, apesar de ser uma área que requer maior atenção, pelos inúmeros 

problemas apresentados. A partir da revisão realizada, se conheceu a situação de saúde dessas 

mulheres em diferentes países. Além disso, contribuiu para o entendimento da importância da 

atenção à saúde a essa população. 
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6.2 A BOLA SUÍÇA COMO ESTRATÉGIA NÃO FARMACOLÓGICA PARA O ALÍVIO DA 

DOR DE PARTO: REVISANDO O HISTÓRICO E UTILIZAÇÃO DESTA TECNOLOGIA 

ASSISTENCIAL HUMANIZADORA. 
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RESUMO: O acompanhamento durante o trabalho de parto envolve necessariamente suporte 

psíquico e emocional, contato físico para dividir o medo e ansiedade para somar forças e estimular 

positivamente à parturiente. Portanto, o processo de humanização durante o trabalho de parto requer 

intervenções não farmacológicas associadas às informações recebidas pelas parturientes no seu 

preparo para o parto, como também a mudança de atitude da instituição que deve estar estruturada e 

preparada para essa nova postura. O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, tendo 

como temática utilização da bola suíça. Por tratar-se de um trabalho de Revisão, este não foi 

submetido à Comitê de Ética, uma vez que utiliza dados de domínio público, secundários à outras 

pesquisas. As inquietações surgidas das observações de nossa prática diária deram origem a muitas 

investigações que podem ser o início de um caminho a ser percorrido em busca de maiores 

informações sobre a aplicabilidade e a eficácia dos métodos não farmacológicos no alivio da dor 

durante trabalho de parto. Desse modo, é possível concluir que há benefícios no uso da bola suíça, 

no entanto, ensaios clínicos a respeito dessa prática são necessários para trazer evidências e 

esclarecer as questões levantadas neste estudo. 

 

Descritores: Enfermagem, Saúde da Mulher, Terapia por Exercício. 

 

 

ABSTRACT: The monitoring during labor necessarily involves psychological and emotional 

support, physical contact to share the fear and anxiety to join forces and positively encourage 

women giving birth. Therefore, the process of humanization during labor requires non-

pharmacological interventions associated with the information received by pregnant women in their 

preparation for delivery, but also the change in attitude of the institution should be structured and 

prepared for this new approach. This study deals with a literature review, with the thematic use of 
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the Swiss ball. Since this is a review of work, this was not submitted to the Ethics Committee, since 

it uses public domain data, secondary to other research. Concerns arising from the observations of 

our daily practice gave rise to many investigations that may be the beginning of a way to go in 

search of more information on the applicability and effectiveness of non-pharmacological methods 

in pain relief during labor. Thus, we conclude that there are benefits in the use of the Swiss ball; 

however, clinical trials regarding this practice are needed to bring evidence and clarify the issues 

raised in this study. 

 

Keywords: Nursing, Women's Health, Exercise Therapy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O acompanhamento à parturiente durante o trabalho de parto na maioria das vezes envolve 

necessariamente suporte psíquico e emocional, contato físico para dividir o medo e a ansiedade para 

somar forças e estimular positivamente à parturiente no momento do trabalho de parto. Para tanto, o 

processo de humanização durante o trabalho de parto requer, além do acompanhamento pelo 

companheiro ou outra pessoa, das intervenções não farmacológicas associadas às informações 

recebidas pelas parturientes no seu preparo para o parto, como também a mudança de atitude da 

instituição que deve estar estruturada e preparada para essa nova postura. ¹ 

Diante disso, existem informações adequadas no benefício do alívio da dor de parto, 

seguindo uma abordagem farmacológica e não farmacológica. Dentre as abordagens não 

farmacológicas, podem-se citar a massagem; a visualização corporal; respiração lenta e modificada, 

juntamente com a atividade física, como a liberdade de posição, melhorando a circulação sanguínea 

e a ampliação do equilíbrio muscular; redução do edema; alívio do desconforto intestinal, aliviando 

as câimbras, fortalecendo a musculatura abdominal, e, por conseguinte, ajudando na recuperação do 

pós-parto. ² 

O estudo realizado no pré-parto do Hospital Maternidade Sofia Feldman, que abordou a 

utilização da bola suíça com parturientes no período de dilatação, identificou que a utilização dessa 

bola proporcionou mais conforto durante as contrações e nos intervalos entre estas. Destacaram 

também a possibilidade e importância do uso da bola associado a outros recursos para o alívio da 

dor, como o banho quente no chuveiro e a massagem lombar. Assim sendo, a bola foi considerada 

como um dos recursos não farmacológicos para ajudar no processo fisiológico do nascimento. O 
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estudo descreve ainda que, associada ao banho de aspersão, a bola deve ser usada assentando a 

parturiente sobre a mesma deixando a água cair sobre os locais dolorosos durante as contrações. 

Fora do chuveiro, a bola pode ser associada com massagens para o alívio da dor ou apenas para a 

parturiente sentar mais confortavelmente. 
3
 

Mesmo diante destas evidências científicas, ainda constata-se um importante 

desconhecimento da utilização da bola suíça como estratégia não farmacológica para alívio da dor 

de parto, em principal, pelo desconhecimento da aplicabilidade desta pelos profissionais atuantes 

nos centros obstétricos. Sob esta perspectiva, esta breve estudo tem por objetivo revisar o histórico 

da utilização e aplicabilidade da bola suíça como tecnologia assistencial humanizadora do parto. 

Para ajudar na compreensão da interface  

Pretendida neste texto, além das apresentações do histórico e potencialidades da bola suíça, 

buscou-se fundamentação nos estudos que abordam sua utilização na área obstétrica. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada no ano de 2014, tendo 

como temática utilização da bola suíça, dando ênfase aos estudos que abordem esta tecnologia na 

perspectiva obstétrica. Para viabilizar a construção desta revisão, utilizou-se parte do Referencial 

teórico e da Revisão Bibliográfica do trabalho de conclusão de curso intitulado ―Avaliação da 

efetividade do uso dos métodos não farmacológicos no alívio da dor durante o trabalho de parto‖, 

apresentado à Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande, pela primeira autora 

deste estudo. Por tratar-se de um trabalho de Revisão, este não foi submetido a Comitê de Ética, 

uma vez que utiliza dados de domínio público, secundários a outras pesquisas. 

De modo a contextualizar as temáticas envolvidas, foram elencadas duas categorias: ―O 

histórico da Bola Suíça‖; e ―O uso da Bola Suíça como tecnologia assistencial humanizadora‖. 
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HISTÓRICO DA BOLA SUÍÇA 

 

O objeto conhecido como ―Bola Suíça‖ foi desenvolvido em 1963 por Aquilino Cosani, um 

fabricante de materiais plásticos, na Itália. Cosani desenvolveu as técnicas para a produção dessas 

bolas que, inicialmente, foram feitas em vinil em lugar de borracha, com a intenção de criar um 

brinquedo para crianças. Na época, eram fabricadas com cheiro de baunilha, para agradar a seu 

principal público consumidor, e foram batizadas de ―Stability balls‖ por Cosani. 
4
 

Nos anos seguintes, a bola começou a ser utilizada para reabilitação de crianças com 

deficiência neurológica na Suíça. A partir desse período, foi denominada por terapeutas da América 

do Norte de ―Bola Suíça‖. Só na década de 1970 seu uso ganhou força, em razão de sua utilização 

na reabilitação de problemas posturais e neurológicos. 
5
 

Nesta mesma década a bola foi introduzida nos Estados Unidos (EUA) onde seu uso visava, 

sobretudo, a reabilitação de pacientes com paralisia cerebral. Em 1984, a fisioterapeuta Beate 

Carrière começou a utilizar a bola em sua prática no tratamento e reabilitação de pacientes com 

déficits neuromotores. A bola tornou-se elemento indispensável na prática fisioterápica de Carrière 

e em razão do sucesso desses tratamentos sua empregabilidade começou a ser difundida por meio 

de aulas e palestras. 
3
 

A enfermeira obstétrica americana Paulina Perez conheceu o instrumento em um pequeno 

hospital na Alemanha no início da década de 1980. Na maternidade local, a bola era utilizada pelas 

parturientes na assistência prestada por obstetrizes para auxiliar na progressão do trabalho de parto. 

Essas obstetrizes acreditavam que a bola auxiliava na descida e na rotação da apresentação fetal. Ao 

retornar aos EUA, no final da década de 1980, a autora começou a utilizar esse instrumento em sua 

prática e percebeu bons resultados com o emprego da bola em parturientes. Logo, começou a 

ministrar aulas e cursos sobre a utilização da bola em gestantes, parturientes e puérperas para 

estudantes, enfermeiras, obstetrizes e outros profissionais que atuam na área obstétrica. 
5 

O instrumento é também conhecido como bola do nascimento, bola bobath, gym ball, birth 

ball, fit ball, ballness, prana ball, pezzi ball, stability balls, exercise balls, physio-balls, entre outros 

termos. De acordo com Beate Carrière (1999), em seu livro intitulado ―Bola Suíça: teoria, 

exercícios básicos e aplicação clínica‖, a bola não é utilizada só para tratamento de indivíduos 
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enfermos e em recuperação, mas também como um recurso para pessoas saudáveis que buscam 

alongar a musculatura, mobilizar o corpo após a permanência por longos períodos na posição 

sentada ou parada em posturas não recomendáveis. 
3
 

Em seu estudo, Stanton, Reaburn, Humphries (2004) citam que ―[...] o uso da bola é capaz 

de proporcionar o mais intenso exercício físico e o mais suave relaxamento‖. Outro autor descreve 

que entre os principais benefícios trazidos por exercícios com a bola estão à correção da postura, o 

relaxamento, os alongamentos e o fortalecimento da musculatura. A realização de exercícios com a 

bola na posição vertical (sentada) trabalha a musculatura do assoalho pélvico, o que envolve, em 

especial, os músculos levantadores do ânus e pubococcígeo e a fáscia da pelve.
3
 

Jonhston (1997) e Perez (2000) confirmam a teoria dos benefícios produzidos pelos 

exercícios com a bola no assoalho pélvico. Afirmam que a utilização da bola durante o trabalho de 

parto promove a movimentação suave da pelve e que não prejudica a articulação óssea nem as 

fibras musculares. Este movimento promove, por consequência, o relaxamento dessa musculatura, o 

que facilita a passagem do feto no canal de parto. 

Atualmente, bola é fabricada em Policloreto de Vinila (PVC) elástico e com diâmetros 

variados, pois a indicação varia de acordo com as medidas corporais de quem vai utilizá-la. 

Materiais produzidos em PVC constituem-se em plásticos rígidos, impermeáveis e resistentes à 

temperatura.
3,5

 

No quesito segurança, um aspecto importante é a pressão apropriada da bola. A pressão do 

ar no interior do instrumento é considerada adequada, quando emprega a consistência de firmeza na 

esfera. Assim, exercícios que exigem equilíbrio podem ser realizados sem comprometer a segurança 

do usuário. O risco de romper ou estourar existe quando o nível da pressão ultrapassa os padrões 

adequados e este pode ser observado quando a aparência da bola confere aspecto de que está 

comprimida, esticada ou justa. Outra maneira de verificar a pressurização correta é pela mensuração 

de seu diâmetro com uma fita métrica e a posterior confirmação com o manual do fabricante do 

instrumento. De acordo com Perez (2000), a bola deve ser repressurizada a cada 3 meses.
5
 

Os tamanhos da bola também oscilam, conforme o fabricante e de acordo com alguns deles 

podem ser encontradas nos tamanhos: pequeno (45 e 55 cm de diâmetro), médio (65 cm de 

diâmetro) e grande (75 cm e 85 cm ou mais de diâmetro). Segundo Jakubek (2007), o tamanho da 
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bola pode variar entre 45 cm e 1,20 m de diâmetro, com variações de 10 cm entre um tamanho e 

outro. Para sua utilização, o tamanho correto deve ser selecionado em função da estrutura física do 

usuário, considerando o tamanho do tronco e das pernas. Em posição sentada, a perna flexionada do 

usuário deve formar um ângulo de 90 graus.
5
 

Outra maneira de verificar se o tamanho da bola está adequado é a permanência da coxa em 

posição paralela ao chão. O profissional que orienta e supervisiona seu uso deve observar se durante 

a mobilidade sobre a bola o paciente consegue manter a coluna ereta sem dificuldades ou 

sobrecarga adicional dos músculos. Para tanto, a pelve, o tórax e a cabeça devem estar alinhados um 

sobre o outro.
6
 

Em relação à mobilidade das articulações pélvicas, é necessário que a amplitude dos 

movimentos do quadril atinja ou ultrapasse 90 graus, para que o usuário consiga sentar-se 

confortavelmente e sem sobrecarregar os músculos do tronco. Nos casos em que a coluna apresente 

mobilidade reduzida, é recomendável utilizar uma bola que tenha maior diâmetro, que poderá ser 

substituída pelo posicionamento de um travesseiro sobre sua superfície com a finalidade de 

aumentar seu diâmetro.
3
 

Proporcionar um ambiente seguro para a utilização da bola é de fundamental importância 

para seu emprego correto. O local mais seguro para seu uso é sobre um solo firme e antideslizante. 

Para impedir que a bola escorregue no solo, pode-se fazer uso de uma bacia rasa, o que pode tornar 

o exercício mais seguro para o paciente. Na eminência do risco de escorregar, grupos musculares do 

organismo são ativados em razão da influência límbica sobre o controle motor. Diante disso, o 

exercício pretendido é feito com programação motora incorreta, perdendo sua harmonia e podendo 

gerar danos musculares.
3
 

A limpeza da superfície da bola é importante para evitar contaminação cruzada, que pode ser 

feita utilizando água e detergente bactericida. Após, deve ser enxaguada abundantemente em água 

corrente e seca com toalha limpa. Uma das autoras sugere que cada paciente tenha sua própria bola 

para utilização no trabalho de parto (Carrière, 1999; Perez, 2000). Para Craig (2005), a bola suíça é 

um instrumento leve, portátil e de baixo custo financeiro. Na Inglaterra, as bolas custam em torno 

de 20 Libras-esterlinas, o que na moeda brasileira significa algo em torno de R$ 180,00.
7
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O USO DA BOLA SUÍÇA COMO TECNOLOGIA ASSISTENCIAL HUMANIZADORA 

 

Há décadas a bola suíça vem sendo empregada em exercícios físicos e fisioterápicos. 

Algumas pesquisas demonstraram uma melhora significativa na estabilidade muscular das regiões 

peitoral, abdominal e pélvica. Estas musculaturas exercem um papel importante e colaborativo no 

trabalho de parto e parto, pois auxiliam nos processos da respiração profunda, do puxo e na 

movimentação pélvica.
8
 

No período gestacional, as mulheres podem ser instruídas com exercícios para a região do 

períneo com finalidade de prevenir a fraqueza dos músculos do assoalho pélvico e melhorar a 

percepção de tensão e relaxamento no preparo para o parto.
3
 

De acordo com Perez (2000), Watkins (2001) e Craig (2005), no primeiro trimestre da 

gestação, os exercícios com a bola são úteis para o alinhamento e a percepção muscular, assim 

como a percepção das mudanças do centro de gravidade, a promoção e a manutenção de uma 

postura correta, a prevenção da dor lombar, a melhora do fluxo sanguíneo e a familiarização com o 

instrumento. Os exercícios possíveis durante esse período condizem com a mulher sentada sobre a 

bola, tórax ereto, braços e ombros relaxados, pernas flexionadas e afastadas uma da outra e pés 

firmes no chão. Iniciam-se os movimentos de balanço para frente e para trás, suavemente, com a 

manutenção do assoalho pélvico em contato com a bola permanentemente. Os movimentos latero-

lateral (direita e esquerda), também, são possíveis e recomendados nesta posição. 

Os autores também teorizam sobre exercícios com a bola nos segundo e terceiro trimestres 

da gestação. No primeiro caso, os exercícios têm a finalidade de movimentar os músculos 

abdominais e melhorar a mobilidade das articulações pélvicas. Durante o primeiro trimestre 

gestacional, estes exercícios são também recomendados. Além destes, sugere-se deitar de costas no 

chão com as pernas flexionadas sobre a bola de maneira que possa rolar do centro para as laterais 

direita e esquerda. Outra recomendação das autoras é que durante este processo, a gestante exerça a 

expiração quando rolar para um dos lados e a inspiração quando retornar ao centro. 

No terceiro trimestre gestacional os exercícios são úteis para o relaxamento da musculatura 

pélvica, dos membros inferiores (MMII) e do diafragma. Para tanto, recomenda-se sentar no chão 

com a coluna ereta, a região torácica inclinada ligeiramente sobre a bola, os braços ao redor da 
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mesma, as pernas com joelhos parcialmente flexionados e afastados um do outro e a região plantar 

dos pés totalmente sobre o chão. Para exercitar-se, a gestante deve segurar a bola com as pernas por 

alguns segundos, durante a inspiração e relaxar todos os músculos, soltando a bola, durante a 

expiração. 

A bola pode, também, ser inserida na assistência pré-natal, como descrito em um modelo 

teorizado por Penna, Carinhanha, Rodrigues (2010). O conceito da consulta coletiva surge como 

proposta de humanização e integralidade no atendimento. O diferencial consiste em sua realização 

coletiva, com a assessoria de profissionais de saúde (médico ou enfermeiro obstetra) que realizam a 

consulta de pré-natal. A consulta coletiva possibilita à gestante, por intermédio de dinâmicas de 

grupo, adquirir conhecimento sobre seu corpo, as modificações decorrentes da gestação, seu papel 

social, sua autonomia, sua possibilidade de escolhas, questões relativas ao gênero e sua autoestima. 

Dentre as atividades propostas no grupo, estão a aplicação de técnicas de relaxamento, 

sensibilização e exame coletivo das gestantes. 

O uso da bola aparece como uma das atividades exercidas durante a consulta coletiva. 

Stanton, Reaburn, Humphries (2004) e Jakubek (2007) citam,como um do benefícios propiciados 

pelo emprego da bola a melhora da propriocepção do paciente que é adquirida pela melhora da 

estabilidade no controle do centro de gravidade do organismo. Para alguns autores, o uso da bola 

suíça no trabalho de parto auxilia a mulher a ter maior conforto e a possibilidade de permanecer em 

posições mais favoráveis durante o processo do nascimento.
3,5,8

 

Conforme Carrière (1999), durante as contrações do parto é importante realizar exercícios 

no assoalho pélvico para prevenir a tensão muscular. A autora cita ainda outros benefícios relativos 

ao uso da bola, como o alongamento pela movimentação da coluna em todos os planos e a 

utilização como suporte com a finalidade de diminuir a sobrecarga sobre o corpo, aliviando dor e 

fadiga. 

O exercício de balanço vertical, abaixa e levanta ou de propulsão sobre a bola, provoca 

contrações rápidas nas fibras musculares do assoalho pélvico, fazendo com que a região trabalhe de 

modo reflexo e ascendente. Neste tipo de exercício os pés devem ficar separados para aumentar a 

base de suporte. As articulações do joelho mudam o ângulo de flexão em, quase, 30 graus, porém 

não deve haver a extensão do joelho. Os exercícios pélvicos de rolamento para frente e para trás e 
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para os lados têm a função de aumentar o tônus muscular do diafragma urogenital, esfíncter da 

uretra, assoalho pélvico, laterais do tronco e fortalecimento dos músculos abdominais inferiores. 
3
 

Em seu estudo, Zwelling (2010) cita o uso da bola como um importante facilitador da 

mobilidade materna no trabalho de parto. Afirma que pela bola é possível a realização de exercícios 

que auxiliem na progressão do trabalho de parto. Dentre eles, foram relacionados os exercícios em 

que a parturiente faz os seguintes movimentos: 

 Debruçada sobre a bola com o tronco inclinado e encostado sobre a mesma, enquanto 

permanece de pé ao lado da cama durante as contrações uterinas. Esta posição é importante para o 

conforto durante as contrações e para promoção da posição vertical. 

 A bola deve ser posicionada entre as pernas da parturiente, quando sentada na cama, a 

região torácica deve estar inclinada sobre a bola e os braços ao redor da mesma. Esta posição 

permite o aumento dos diâmetros anteroposterior e transverso da pelve e promove o relaxamento da 

mulher ao soltar o peso de seu tronco sobre a esfera. 

 A parturiente deve posicionar-se sentada sobre a bola, com os joelhos afastados um do 

outro e realizar movimentos rotatórios suaves com oquadril. Este exercício facilita a ação da 

gravidade, promove contrações mais eficazes e menos dolorosas, auxilia a descida e a rotação fetal 

e aumenta os diâmetros da pelve. 

 A bola deve estar de frente para a paciente que ajoelhada deve debruçar-se sobre ela, 

abraçando-a e soltando seu peso contra ela. Por meio dessa posição, há a diminuição da dor lombar, 

relaxamento e auxílio na rotação fetal. 

A adoção da posição vertical pela parturiente, em lugar da supina traz grandes benefícios à 

mulher e ao feto. De acordo com Keen, DiFranco, Amis (2004), quando a mulher está em trabalho 

de parto e assume essa posição, ocorre o aumento do fluxo sanguíneo para o útero, a diminuição da 

dor, o aumento do aporte de oxigênio ao feto, as contrações uterinas tornam-se mais efetivas. 

Ocorre, então, a diminuição do segundo período do parto e, consequentemente, a redução da 

necessidade de medicações analgésicas. 

Estímulos dolorosos estão presentes no trabalho de parto e são decorrentes de contrações 

uterinas ou da pressão exercida pela apresentação fetal sobre o colo uterino, a vagina e as 

articulações pélvicas. É possível fazer uso de técnicas para reduzir a dor, como por exemplo, os 
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movimentos e as mudanças de posição maternas. Ao mudar de posição, a parturiente alterna as 

relações entre a gravidade, as contrações uterinas, o feto e a pelve. Dessa forma, é importante que a 

mulher não fique restrita ao leito, e sim, seja incentivada a procurar posições confortáveis, que usam 

a gravidade e maximizam a largura da pelve, podendo ajudar na rotação da apresentação cefálica 

fetal. 
9
 

Bio, Bittar, Zugaib (2006) consideram que, para beneficiar a evolução do trabalho de parto, 

aliviar a dor durante as contrações e facilitar a progressão da descida fetal, devem ser adotadas 

posturas verticalizadas e incentivada a movimentação materna. Concluem que tais práticas 

contribuem para a não medicalização do parto, para diminuir a percepção dolorosa e reduzir a fase 

ativa do trabalho de parto, interferindo positivamente na evolução do processo. Zwelling, Johnson, 

Allen (2006) fazem uma breve revisão da literatura e descrevem em seu estudo cinco terapias 

complementares e não farmacológicas (aromaterapia, musicoterapia, hidroterapia e uso da bola 

suíça), no manejo da dor durante o trabalho de parto.  

Em relação à bola suíça, relatam que promove o balanço pélvico, o que facilita o processo 

fisiológico do parto fazendo com que o feto se encaixe melhor na pélvis materna. Além disso, 

promove conforto e diminui a sensação dolorosa pela estimulação de mecanoceptores. Estudo 

randomizado controlado realizado na Cidade do Cabo, África do Sul comparou as posições vertical 

e supina durante a fase ativa do trabalho de parto constatou resultados que favorecem a primeira 

opção. Participaram da investigação 517 parturientes de baixo risco obstétrico que tiveram seus 

partos realizados por enfermeiras obstétricas. Os achados demonstraram que as mulheres que 

optaram por permanecer na posição vertical apresentaram diminuição da dor, do trauma perineal e 

da ocorrência de episiotomias.
10

 

Revisão sistemática da Biblioteca Cochrane com 3.706 mulheres comparou os efeitos da 

posição vertical (andando, sentada, ajoelhada ou em quatro apoios) com a supina (deitada no leito 

em semifowler, lateral ou deitada totalmente no leito) durante o primeiro estágio do trabalho de 

parto. Os resultados mostraram que mulheres que permaneceram na posição vertical ao invés da 

supina receberam menos analgesia e a duração do primeiro estágio do trabalho de parto foi menor. 

Mas não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes quanto às seguintes variáveis: 

duração do segundo estágio do trabalho de parto, tipo de parto, indicadores de sofrimento fetal e 
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neonatal, como resolução da gestação em caráter de urgência e necessidade de ventilação mecânica 

no recém-nascido. 
8
 

Rocha (2013) avaliou as práticas obstétricas na assistência ao parto, tomando como base as 

linhas de alerta e a ação do partograma. Relata que o uso da bola como prática de estímulo ao parto 

normal é indicado para relaxar a tensão muscular da região pélvica, melhorar a circulação e 

favorecer o encaixe da apresentação na bacia óssea materna. Ratificando esse estudo, a publicação 

de Basile, Pinheiro, Miyashita (2004) descreve que, durante o trabalho de parto, a realização de 

movimento pela parturiente relaxa a tensão muscular da região pélvica, favorece a rotação e a 

descida da apresentação fetal. 

Em um estudo descritivo, Pfitscher, Batista (2006) avaliaram a aceitação das práticas de 

estímulo ao parto normal pelas puérperas. Foram entrevistadas 79 mulheres que classificaram as 

práticas em ―muito bom‖, ―bom‖, ―ruim‖ e ―péssimo‖ e que atenderam aos seguintes critérios: 

idade gestacional maior ou igual a 37 semanas, com participação ativa no trabalho de parto e parto 

normal. A frequência de aceitação do exercício fez parte das categorias ―muito bom‖ e ―bom‖, 

assim como o balanço pélvico e o exercício de abaixa e levanta. 

Em contraposição outra pesquisa descritiva, realizada com 30 parturientes em uma Unidade 

de Parto Humanizado da Maternidade - Escola Januário Cicco, no Município de Natal, que avaliou 

as práticas não farmacológicas para o alívio da dor, verificou aceitação restrita da bola. Constatou 

que apenas uma mulher (3,3%) utilizou o balanço pélvico na fase ativa do trabalho de parto.
11

 

Estudo comparativo com 40 parturientes foi conduzido em um CPN de Belo Horizonte, para 

verificar a eficácia do uso da bola. Os critérios de inclusão das mulheres foram: primíparas, 

gestação a termo, feto único, em apresentação cefálica, membrana íntegra, líquido amniótico claro, 

trabalho de parto de início espontâneo e dilatação cervical até 5 cm. As parturientes foram divididas 

aleatoriamente em dois grupos com 20 participantes em cada um. Um deles recebeu orientação 

quanto aos benefícios da utilização da bola e foi estimulado a usá-la, durante o trabalho de parto, e o 

outro não teve acesso à bola. Dentre os resultados, observou-se que o emprego da bola foi aceito 

por 75% das mulheres. Não foram verificadas diferenças significativas em relação à duração do 

período expulsivo e laceração perineal de segundo grau.
4
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Estudo transversal foi realizado com 113 mulheres que se submeteram a uma nova 

modalidade de assistência ao parto, como assistir vídeo, leitura de material educativo e 

musicoterapia na maternidade do Hospital Doctor Sótero del Rio, no Chile. Desse total, 25 

parturientes aceitaram utilizar a bola suíça, durante o trabalho de parto. Os critérios de inclusão 

foram não ter intercorrências e estar no início do trabalho de parto. Observou-se que o efeito mais 

destacado do uso da bola foi sua influência na duração do trabalho de parto, até a dilatação de 6 

centímetros.
2
 

Estudo experimental, realizado no Hospital General Universitário de Alicante, Espanha, com 

58 parturientes distribuídas aleatoriamente em dois grupos, teve como objetivo avaliar a eficácia da 

bola no trabalho de parto. Os resultados apontaram que a bola não apresentou interferência no 

tempo de dilatação cervical e na expulsão fetal. Entretanto, a percepção da dor foi 

significativamente menor no grupo que fez uso da bola.
12

 

Lopes (2000) relata sua experiência no Hospital Sophia Feldman no Município de Belo 

Horizonte, onde observou que as parturientes mudavam constantemente de posição durante o 

trabalho de parto. A autora vem empregando a bola como um recurso para proporcionar liberdade 

de posição e mais conforto durante e fora das contrações uterinas, associadas ao banho de aspersão 

e às massagens. A opção pela bola promove o uso da posição vertical. 

Conforme revisão sistemática citada anteriormente, há evidências que mostram benefícios 

em permanecer na posição vertical, em razão de diminuir a duração do primeiro período do parto e 

não estar associada ao aumento de intervenções desnecessárias ou a resultados negativos nos 

desfechos materno e fetal. 
8
 

 

CONCLUSÃO  

 

As inquietações surgidas das observações de nossa prática diária dão origem a muitas 

investigações que podem ser o início de um caminho a ser percorrido em busca de maiores 

informações sobre a aplicabilidade e a eficácia dos métodos não farmacológicos no alivio da dor 

durante trabalho de parto. Desse modo, é possível concluir que há benefícios no uso da bola suíça, 
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no entanto, ensaios clínicos a respeito dessa prática são necessários para trazer evidências e 

esclarecer as questões levantadas neste estudo. 

No decorrer do estudo, pôde ser observado que a bola suíça tem utilização, função e 

indicação múltiplas. Seu uso e eficácia ainda estão muito pouco elucidados na área obstétrica, o que 

demanda a realização de pesquisas clínicas com estudos de melhor delineamento para produzir 

evidências para a prática assistencial ao parto. Uma das propostas para um caminho menos 

medicalizado e intervencionista é a adoção de tecnologias não invasivas de cuidado na atenção 

obstétrica. 

 

CONTRIBUIÇÕES E/OU IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

 

É fundamental ressaltar que com a realização do presente estudo, percebeu-se que o uso de 

métodos não farmacológicos para o alívio da dor durante o trabalho de parto é um assunto que 

desperta interesse, principalmente no âmbito da enfermagem, sendo uma técnica que pode ser 

utilizada de forma autônoma, não dependendo de outros profissionais para desenvolvimento da 

técnica.  

Por isso, considera-se como primordial que políticas públicas de saúde continuem 

constituindo-se a favor de uma assistência materna mais integral e humanizada. Neste sentido, 

entende-se por humanizada o respeito à fisiologia, o não abuso de práticas intervencionistas 

desnecessárias e o incentivo da mulher, como protagonista do processo. Nessa visão, toma-se como 

princípio uma concepção do parto que compreende a não invasão da natureza da mulher e que 

considere o parto um evento fisiológico natural. 
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6.3 AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E O PROCESSO DE CUIDAR: INFLUÊNCIAS SOBRE 

A (DES)HUMANIZAÇÃO DO PARTO
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RESUMO: Este estudo tem por objetivo revisar a produção bibliográfica acerca das relações 

interpessoais no processo de cuidado, dando ênfase aos estudos que abordem à humanização do 

parto. Para viabilizar a construção desta revisão, utilizou-se parte do Referencial Teórico e da 

Revisão Bibliográfica do trabalho de conclusão de curso intitulado ―Relações Interpessoais no Parto 

de Adolescentes‖, Foram utilizados para a seleção dos artigos os descritores ―Relações Profissional-

Paciente‖, ―Relações Profissional-Família‖ e ―Parto Humanizado. Com este estudo percebe-se a 

importância das relações interpessoais no convívio dos profissionais de saúde com seus clientes e 

familiares, como um instrumento capaz de qualificar ou desqualificar o cuidado. 

 

Descritores: Relações Profissional-Paciente; Relações Profissional-Família; Parto Humanizado; 

Enfermagem. 

 

 

ABSTRACT: This study aims to review the literature production about the interpersonal 

relationships in the care process, with emphasis on studies that address the humanization of birth. 

To enable the construction of this review, we used part of the Theoretical Reference and Literature 

Review of the course conclusion work entitled "Interpersonal Relations in Teen Birth", were used 

for the selection of articles descriptors "Professional-Patient Relations" "Professional-Family 

Relations" and "Humanized Birth. With this study we can see the importance of interpersonal 

relationships in the association of health professionals with clients and family members, as a tool to 

qualify or disqualify care. 

 

Descriptors: Professional-Patient Relationship; Professional-Family relationship; Humanized 

Birth; Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

 

As relações interpessoais são definidas como a interação entre duas ou mais pessoas de 

forma recíproca. Essas se processam por meio da mutualidade, convívio e trocas entre os 

indivíduos, sendo que estas acabam por ser intensamente mediadas pelos sentimentos, de um sujeito 

e de outro, e de um pelo outro².  

Na Política Nacional de Humanização (PNH), as relações interpessoais são compreendidas 

como parte do conceito de ambiência: ―ambiente físico, social, profissional e de relações 

interpessoais que deve estar relacionado a um projeto de saúde voltado para a atenção acolhedora, 

resolutiva e humana‖. Destaca ainda que na ambiência o componente afetivo expresso na forma do 

acolhimento, da atenção dispensada ao usuário e da interação entre os sujeitos possuem grande 

importância³. 

Uma relação interpessoal se traduz pela existência de um sentimento de confiança no 

vínculo estabelecido entre a enfermeira (o) e o usuário, pela qual o usuário será capaz de revelar 

seus sentimentos mais íntimos e seus problemas, tendo a esperança de sair beneficiado da relação
4
.
 

Para poder vivenciar as relações interpessoais é preciso que o profissional conheça a si 

mesmo e tenha a humildade e valores para identificar e enfrentar os sentimentos que surgem das 

suas motivações pessoais. Precisa desenvolver a capacidade de amar a si mesmo e, 

concomitantemente, de transcender este sentimento, atingindo a outra pessoa. Assim estará 

habilitado a auxiliar a outra pessoa a enfrentar as suas dificuldades e encontrar um significado para 

a sua vida, a estimular a busca de instrumentos necessários para o enfrentamento dos momentos 

difíceis, de conflitos e sofrimento
4
. 

Neste contexto, a humanização da assistência reside, também, nas relações interpessoais, em 

especial entre o profissional, o usuário e o acompanhante
5,6

. Sob esta perspectiva, este breve estudo 

tem por objetivo revisar a produção bibliográfica acerca das relações interpessoais no processo de 

cuidado, dando ênfase aos estudos que abordem à humanização do parto. Para ajudar na 

compreensão da interface pretendida neste texto, além das discussões acerca da temática das 

relações interpessoais, buscou-se fundamentação na ―Teoria das Relações Interpessoais em 

Enfermagem‖. 
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METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, que aborda a temática das relações 

interpessoais no processo de cuidar, dando ênfase aos estudos que abordem esta perspectiva no 

parto, utilizando ainda como referencia a ―Teoria das Relações Interpessoais em Enfermagem‖, 

descrita por Peplau
7
. Para viabilizar a construção desta revisão, utilizou-se parte do Referencial 

Teórico e da Revisão Bibliográfica do trabalho de conclusão de curso intitulado ―Relações 

Interpessoais no Parto de Adolescentes‖, apresentado à Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande. Foram utilizados para a seleção dos artigos os descritores ―Relações 

Profissional-Paciente‖, ―Relações Profissional-Família‖ e ―Parto Humanizado‖. Por tratar-se de um 

trabalho de Revisão, este não foi submetido ao Comitê de Ética, uma vez que utiliza dados de 

domínio público, secundários a outras pesquisas. 

De modo a contextualizar as temáticas envolvidas, foram elencadas duas categorias: As 

Relações Interpessoais entre Profissionais de Saúde, Usuários e Acompanhantes; e As Relações 

Interpessoais Durante o Parto.  

 

AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, USUÁRIOS E 

ACOMPANHANTES 

 

As ações de cuidar propiciam que o profissional e o usuário interajam entre si
8
. Esta 

interação, quando se desenvolve de maneira respeitosa, poderá proporcionar a aproximação e laços 

entre eles. O vínculo, proveniente das relações existentes entre os sujeitos, proporciona maior 

segurança aos usuários e é uma característica do serviço relacionada à humanização da assistência
9
. 

Para efetivar a compreensão do usuário e das pessoas que convivem mutuamente, fica 

evidente que, nas relações interpessoais que se estabelecem na prática cotidiana do cuidar, são 

necessárias a escuta, a presença e a sensibilidade, como uma forma de tornar comum a verdadeira 

dimensão das características existenciais de cada partícipe dessa relação
10

. 
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Atitudes humanas e em comunhão com os sentimentos do usuário são esperadas de todos os 

profissionais responsáveis pelo cuidar
11

. Quando o cuidado não é desenvolvido desta forma, gera 

preocupação e angústia quanto à verdadeira finalidade e qualidade da assistência prestada
11

.  

Outro aspecto importante a ser observado, é que as relações interpessoais que acontecem 

durante o ato de cuidar não se restringem apenas aos profissionais e usuários, mas se estendem até 

os familiares. Vários transtornos são trazidos pelo processo de hospitalização aos acompanhantes e 

familiares dos usuários
12

. Diante disto, os profissionais de saúde devem associar atitudes de 

sensibilidade, aceitação e empatia como estratégia, objetivando uma melhor interação com os 

familiares
12

. 

O vinculo afetivo criado entre os profissionais de saúde com seus clientes e familiares 

podem reduzir as experiências dolorosas vivenciadas por estes. Inclusive, este relacionamento pode 

se tornar terapêutico, ou seja, a família através da confiança que adquire nos profissionais que estão 

promovendo a assistência ao seu ente, pode ajudá-los, favorecendo o diálogo e o respeito mútuos
12

. 

O profissional de saúde deve estar particularmente atento às necessidades dos 

acompanhantes e familiares, visto que o ambiente hospitalar e suas normas podem dificultar a 

presença ou atuação dos mesmos. Desta forma, o profissional deve tranquilizar os acompanhantes 

em relação ao ambiente e tecnologias utilizadas e orientá-lo sobre a melhor forma de fornecer o 

suporte ao seu ente
13

. 

Diante do contexto hospitalar, a família pode manifestar seu desconforto através de 

curiosidade, necessidade de conhecer e questionar a realização de alguns procedimentos, a evolução 

clínica dos usuários, bem como o prognóstico, especialmente quando as relações com os 

profissionais de saúde não são satisfatórias ou respeitosas, podendo desencadear alterações de 

humor como irritabilidade e desconforto nos profissionais
14

. O desconforto do profissional, oriundo 

de sua relação dificultosa com o familiar, pode influenciar negativamente na interação entre ele e o 

usuário, reduzindo a eficiência da relação entre os sujeitos. 

É fato que, para a efetivação do processo de interação e de relacionamento, o processo de 

comunicação é necessário e deve ser eficiente, seja ele verbal ou não verbal
12

. No contexto do 

cuidado, em especial no ambiente hospitalar, a comunicação verbal é frequente e evidente, 

caracterizada através da verbalização de palavras, anotações e registros em prontuários
15

. 
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A comunicação pode ser considerada como um dos instrumentos mais importantes nas 

relações entre o usuário e o profissional, sendo a linguagem uma das principais formas de 

comunicação
16

. Não somente, a linguagem é determinante na relação interpessoal visto que, a 

maneira como se fala algo a alguém, traz sempre resultados compatíveis à sua natureza. 

Muitos profissionais limitam-se, durante a comunicação, apenas à linguagem verbal, 

desconsiderando a linguagem não verbal, que envolve a expressão através da postura, gestos e 

toques, deixando de desenvolver esse processo na sua totalidade
15

. Muitas vezes, as respostas dadas 

durante o processo são comunicadas através de comportamentos, gestos e atitudes de comunicação, 

e não por meio de respostas verbais, ou seja, respostas corporais significativas que exigem leituras 

objetivas, mas que também dependem da subjetividade do observador
17

. 

É necessário destacar que as dificuldades nas relações interpessoais estão basicamente 

vinculadas ao processo comunicacional inadequado, seja verbal ou não
18

. Neste sentido, é essencial 

que os profissionais busquem uma comunicação eficiente, por palavras e ações, especialmente 

quando mantida com o usuário e sua família
18

. 

Também, deve-se considerar que, através de uma comunicação efetiva, o profissional pode 

prestar uma assistência de forma holística, no intuito de possibilitar à sua clientela o entendimento e 

enfrentamento dos problemas, bem como a percepção do seu papel como sujeito ativo no processo 

de restabelecimento e bem estar geral
19

. 

A formalidade e impessoalidade são aspectos cada vez mais presentes na comunicação e nas 

relações interpessoais. A realização dos procedimentos tem ocorrido de forma mecanizada e 

rotinizada, mesmo sendo este um momento em que o contato e a interação entre os sujeitos são 

necessários. E não é incomum que muitos profissionais não saibam como iniciar um diálogo, 

mantê-lo de forma terapêutica, e compreender as informações não verbais emitidas pelos usuários 

ou familiares durante a relação
8
. 

Como uma estratégia para o não envolvimento emocional, o profissional acaba por 

distanciar-se dos usuários e seus familiares, mas que, podem ser compreendidas como ações não 

intencionais, mas sim como um mecanismo de defesa, para o enfrentamento das situações 

conflitantes do cotidiano do trabalho
20

. 
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A complexidade da prática dos cuidados exige de todos os envolvidos uma troca emocional, 

porém esta nem sempre é desejada ou possível no processo relacional
2
. Este, poder reflexo dos 

sentimentos, valores, conflitos e cultura do profissional, mas que tem sob sua responsabilidade a 

assistência ao usuário. Desta forma o profissional deve coordenar e desenvolver as ações 

necessárias para harmonizar as diversas questões que envolvem o bem estar dos usuários e para isso 

deve conhecê-lo, compreendê-lo e confortá-lo
21

.  

Deve-se considerar, ainda, que o diálogo entre os profissionais de saúde, usuários e 

familiares favorece um relacionamento de confiança e a obtenção de bons resultados para uma 

assistência de qualidade
20

. Os profissionais de saúde devem voltar sua preocupação não somente 

para o cuidado técnico, mas na busca do estabelecimento de relações interpessoais com os usuários 

e seus familiares que garantam a satisfação de todos os envolvidos. 

Essa questão das relações interpessoais que se processam entre os profissionais e o usuário 

foi visualizada de maneira mais profunda por Hildegard E. Peplau, teorista de enfermagem, que 

lançou em 1952 o livro: ―Interpersonal Relations in Nursing: a conceptual frame of reference for 

psychodinamic nursing‖, introduzindo um novo paradigma nesse contexto. A teorista visualizou o 

fenômeno de enfermagem como um processo interpessoal cujo foco principal está centralizado na 

enfermeira e no usuário e, em sua teoria, pretende identificar conceitos e princípios que dêem 

suporte às relações interpessoais que se processam na prática do cuidar em enfermagem de modo 

que as situações de cuidado possam ser transformadas em experiências de aprendizagem e 

crescimento pessoal
7
. 

Em sua teoria, Peplau (1991), descreve que o processo de relacionamento interpessoal da 

enfermeira e usuário se desenvolve em quatro fases sequenciais, que são superpostas e devem ser 

consideradas de forma relacionada. Utilizaremos a descrição das fases do processo relacional, 

apresentada por Peplau, para compreender alguns aspectos da interação que ocorre entre os 

profissionais de saúde e seus objetos do cuidado. Acreditamos que, embora a teoria explicitada seja 

de enfermagem, as considerações utilizadas também são aplicáveis às interações entre os demais 

profissionais de saúde e usuários dos serviços de saúde em geral.  

A primeira fase consiste na orientação, que é o momento em que enfermeira e usuário têm o 

primeiro contato e há a identificação e compreensão das necessidades afetadas do usuário. A 
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segunda é a identificação: fase em que o indivíduo começa a experimentar a sensação de ser capaz 

de lidar com o problema que o aflige, reduzindo assim os sentimentos de desamparo e motivando-o 

para o enfrentamento da sua necessidade. A terceira etapa é a exploração: onde o usuário começa a 

perceber vantagens do encontro terapêutico e, de fato, explora ao máximo a relação para a obtenção 

dos melhores benefícios possíveis. A quarta e última fase é resolução: que compreende o momento 

em que as necessidades do usuário já foram supridas pelos esforços conjuntos. Nessa fase, 

enfermeira e usuário devem desfazer os laços e pôr fim ao relacionamento terapêutico. Quando a 

relação é bem sucedida, o usuário afasta-se da enfermeira, e torna-se independente, forte e 

amadurecido
7
. 

Ao longo de cada uma das fases do relacionamento interpessoal, de acordo com Peplau 

(1991), a enfermeira desempenha diferentes papéis ou funções, à medida que ela e o usuário 

aprendem a trabalhar conjuntamente para resolver as dificuldades; são eles: o de estranho, o de 

recurso, o de professor, o de substituto, o de conselheiro e o de líder.  

O papel de estranho é desempenhado durante o contato inicial (fase de orientação) e implica 

aceitação do usuário pela enfermeira e vive-versa, em uma relação de respeito e interesse. O de 

recurso é quando se oferece informações específicas para compreensão das situações e a enfermeira 

proporciona respostas específicas aos questionamentos e anseios do usuário. O de professor é 

quando se compartilham conhecimentos sobre uma necessidade ou interesse; e o ensino avança 

sempre a partir do que o usuário já conhece e se desenvolve em torno do seu interesse. No papel de 

substituto, o usuário considera inconscientemente a enfermeira como outra pessoa, a qual pode 

simbolizar uma figura familiar. O papel de conselheiro é desempenhado quando se auxilia o usuário 

ou outra pessoa no reconhecimento, aceitação, enfrentamento, e solução de problemas. E o de líder 

é desenvolvido por meio da capacidade da enfermeira de sentar-se junto ao usuário, observar, 

compreender como uma situação pode afetá-lo, analisar o que sucede no íntimo do usuário e 

apreciar o desenvolvimento da relação interpessoal entre ambos
7
. 

Durante o processo relacional, os sujeitos envolvidos, ao desempenharem diferentes papéis, 

têm, em sua maioria, expectativas diferentes para a relação, sendo que estas podem originar 

impasses e conflitos. Neste contexto, falta de habilidade para enfrentar mudanças e desafios, 

possuem destaque
22

.  
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Durante o processo de cuidar, profissional e usuário desempenham papéis diferentes. 

Enquanto os profissionais de saúde desempenham o papel de cuidadores, seus relacionamentos 

interpessoais com os usuários acontecem com maior evidência ao realizar um procedimento 

técnico
23

. Porém, durante estas situações não são associadas atitudes psicológicas visando ao 

relacionamento efetivo e afetivo
23

, deixando de explorar todos os aspectos da relação interpessoal. 

As relações interpessoais envolvem os sujeitos, sejam usuários, familiares ou a equipe de 

saúde, em sentimentos humanos, os quais trazem repercussões nas ações de cuidado, sendo a 

comunicação facilitadora para o conhecimento pessoal e interpessoal
10

. Neste sentido, faz-se 

necessário que a conduta ética dos profissionais seja notada no respeito, nas palavras, na forma de 

falar e nas atitudes com o outro. É importante que os profissionais de saúde encarem os usuários de 

forma especial, sem censura, sem recriminação ou descortesia, proporcionando uma postura mais 

humana. Assim, deve-se buscar uma relação interpessoal que seja terapêutica e baseada em uma boa 

comunicação
23

.  

 

AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DURANTE O PARTO 

 

No modelo tradicional de assistência obstétrica, que retira do parto o caráter de evento 

fisiológico tornando-o um procedimento médico, percebe-se que profissionais e mulheres 

vivenciam o parto de formas diferentes. Isto se dá porque este modelo assistencial ignora os reais 

significados que as mulheres dão à experiência da gravidez e do parto. Assim, na relação entre 

profissionais e usuárias, fica bastante evidente a maneira diferente como as questões relacionadas ao 

parto são encaradas por cada um desses atores
13

. E, em consequência disto, a assistência desejada 

pelas parturientes e a assistência recebida pelas mesmas são, muitas vezes, distintas. 

A literatura científica demonstra que nas relações interpessoais durante o parto os aspectos 

mais valorizados pelas mulheres são o respeito
24-28

, as informações e orientações para a 

parturiente
24-28

, a companhia
28

, cordialidade, delicadeza, paciência
26-28

, informação aos familiares, 

privacidade
28

, acolhimento, escuta e valorização das necessidades
26

. Quando estes elementos 

encontram-se presentes, pode-se considerar que existe o ambiente interacional necessário para que o 
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enfermeiro assuma os diferentes papéis descritos na ―Teoria das Relações Interpessoais em 

Enfermagem‖, de Peplau
7
. 

Para as parturientes, o toque é uma forma de apoio e conforto, pois simboliza a proximidade 

da díade profissional-usuária, estabelecendo um contato direto e demonstrando a disponibilidade 

para compartilhar o que o outro sente
29

. Quando o mesmo existe, pode-se supor que o profissional 

está desenvolvendo o papel de substitudo
7
, por oferecer apoio e conforto à mulher. 

Todavia, estudos demonstram que os processos relacionais que ocorrem durante o parto vão 

de encontro às expectativas das parturientes trazidas anteriormente. Dentre os aspectos encontrados 

nos estudos estão o desrespeito
24-25,28

,o isolamento e abandono
25,28,29

, impaciência
24,28

, falta de 

atenção e a indiferença
28,30

, que levam a parturiente a sentimentos de frustração, fraqueza e 

submissão
30

. 

Durante o parto há uma forte hierarquia na relação entre o profissional e a parturiente. Nesta 

perspectiva o profissional assume o controle e a mulher atua como coadjuvante, tendo seu corpo 

transformado em objeto
30

. A atitude de obediência e submissão das parturientes diante dos 

profissionais é bem-vinda, pois garante maior controle da situação
31

. 

Todavia, os comentários e atitudes desrespeitosas devem ser banidos do dia a dia dos 

serviços de saúde, assim como os julgamentos e atitudes preconceituosas sobre o comportamento 

reprodutivo das mulheres
31

. No tratamento com as mulheres e seus familiares é fundamental chamá-

la pelo nome, evitando os termos "mãezinha", "dona", etc.; permitir que ela identifique cada 

membro da equipe de saúde pelo nome e papel de cada um; informá-la sobre os diferentes 

procedimentos a que será submetida, e propiciar-lhe um ambiente acolhedor. Afirma ainda que 

estas são atitudes relativamente simples e que requerem pouco mais que a boa vontade do 

profissional
31

. 

É fundamental que a assistência ao parto seja um momento de confiança e segurança entre 

profissional e usuária
30

. Para isto, basta haver dedicação, respeito, disponibilidade, interesse e 

comprometimento pessoal para com o outro, focando a atenção nas necessidades do indivíduo e 

estabelecendo relações solidárias
2
. Estes aspectos, quando somados ao conhecimento científico, 

trazem à assistência qualidade, às relações o caráter humanizado. Pode-se visualizar os papeis de 

recurso, de professor e de conselheiro acontecendo em uma verdadeira relação interpessoal entre 
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profissional e parturiente. A humanização e a qualidade da atenção são indissociáveis. Todavia, a 

qualidade da atenção exige mais do que a resolução de problemas ou a disponibilidade de recursos 

tecnológicos. E humanização é muito mais do que tratar bem, com delicadeza ou de forma 

amigável
33

. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com este estudo percebe-se a importância das relações interpessoais no convívio dos 

profissionais de saúde com seus clientes e familiares, como um instrumento capaz de qualificar ou 

desqualificar o cuidado. Este se processa predominantemente por meio uma comunicação, que deve 

ser efetiva e produtiva, para que possibilite o entendimento de suas necessidades. Entretanto 

relacionar-se ultrapassa as barreiras do comunicar-se, pois tem como premissa o entendimento, a 

mutualidade e a construção de elos. 

Percebe-se uma gama variada de publicações acerca do tema, o que vai ao encontro da 

necessidade de explorar estes conteúdos no intuito de aprimorar as relações dos profissionais de 

saúde com seus clientes. No tocante à mulher em trabalho de parto, esta espera encontrar apoio nos 

profissionais que as assistem, o que nem sempre acontece. Nesta especifidade, alguns autores 

salientam a importância da comunicação não verbal estabelecida durante a relação interpessoal 

estabelecida no parto, sendo este um momento onde a mulher encontra-se fragilizada e precisa do 

apoio dos familiares e dos profissionais que as acompanham. 

Desponta o modo como essas mulheres são tratadas no momento do seu parto, evidenciando 

a forma hierárquica com que os profissionais de saúde se manifestam, fazendo com que as mulheres 

se tornem ainda mais fragilizadas e desrespeitadas. Salienta-se, também, a formalidade e a 

impessoalidade que os profissionais ainda utilizam na comunicação com seus clientes, e isto muitas 

vezes leva a mecanização na realização dos procedimentos, deixando de lado a interação com o 

cliente. Com base nisso, fica claro a dificuldade que o profissional possuem em utilizar as relações 

interpessoais como um instrumento de trabalho.  
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CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

 

Frente aos aspectos evidenciados nesse estudo, percebe-se a necessidade do estabelecimento 

de relações interpessoais com mais qualidade, como um verdadeiro método para o sucesso da 

assistência humanizada, tão almejada pela enfermagem. O fato de diferentes estudos abordarem a 

temática tensiona para a compreensão de que a humanização perpassa as relações interpessoais, 

sendo esta afirmação acentuada pelo fato de haver uma teoria própria da enfermagem para 

compreender o fenômeno estudado. 
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RESUMO: A Depressão Pós-Parto pode ser detectada precocemente através da aplicação de uma 

escala de rastreamento, chamada Escala Edinburgh de Depressão Pós-Natal, a qual compreende 

uma tecnologia em saúde eficaz no que tange a detecção precoce desta doença. Este trabalho teve 

como objetivo refletir acerca dos aspectos relacionados à detecção precoce da Depressão Pós-Parto, 

através do uso da Escala Edinburgh de Depressão Pós-Natal enquanto tecnologia em saúde e suas 

articulações com a organização do trabalho. O presente estudo trata-se de uma reflexão acerca das 

tecnologias em saúde e suas articulações com a organização do trabalho, viabilizando o trabalho da 

enfermagem no que tange a detecção precoce da Depressão Pós-Parto. Como resultados, elencaram-

se duas categorias de reflexão: Detecção precoce da depressão pós-parto: como as tecnologias 

auxiliam neste processo; Tecnologias em saúde: facilitadores da Organização do Trabalho da 

Enfermagem. Conclui-se que a escala de rastreamento aqui apresentada é extremamente útil na 

identificação de mulheres de risco para o desenvolvimento da Depressão Pós-Parto, pois serve 

como uma ferramenta efetiva para detectar os primeiros sinais e sintomas de depressão puerperal 

tanto em mulheres no puerpério imediato, quanto no tardio. No entanto, esta tecnologia em saúde 

ainda não é efetivamente utilizada na rotina assistencial dos profissionais de saúde, o que significa 

um atraso no que se refere ao cuidado humanizado, pois este instrumento pode auxiliar e muito na 

qualidade da assistência, bem como na saúde das mulheres e seus bebês, de modo que os 

profissionais possam intervir precocemente nos sintomas de depressão e estas mulheres recebam 

uma assistência adequada. 

 

Descritores: Depressão Pós-Parto. Enfermagem. Enfermagem Psiquiátrica. 

 

 

ABSTRACT: The Postpartum Depression can be detected early through the application of a 

screening scale called Scale Edinburgh Postnatal Depression, which comprises an effective 

technology in health with respect to early detection of this disease. This study aimed to reflect on 

the aspects related to the early detection of Postpartum Depression, through the use of Scale 

Edinburgh Postnatal Depression as a technology in health and their links to the organization of 

work. This study deals with a reflection on the health technologies and their links to the 

organization of work, enabling the nursing work when it comes to early detection of Postpartum 

Depression. As a result, elencaram are two categories of reflection: Early detection of postpartum 

depression: how technologies assist in this process; Health technologies: facilitators of Labour 

Nursing Organization. It is concluded that the screening tool presented here is extremely useful in 

identifying risk women to the development of Postpartum Depression, it serves as an effective tool 
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to detect early signs and symptoms of postpartum depression in both women immediately 

postpartum , and in late. However, this technology in health is still not effectively used in the 

routine care of health professionals, which means a delay with regard to humane care, as this 

instrument can help, and the quality of care and the health of women and their babies, so that 

professionals can intervene early in depressive symptoms and these women receive adequate 

assistance. 

 

Descriptors: Depression, Postpartum. Nursing. Psychiatric Nursing. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este estudo é oriundo de uma reflexão realizada durante o segundo semestre de 2014, na 

disciplina de Organização do Trabalho da Enfermagem/Saúde, do curso de Mestrado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande. Nesta vivência, a partir de uma proposta da 

disciplina, sentiu-se a necessidade de refletir mais acerca do Trabalho da Enfermagem, tendo em 

vista sua importância, relevância e o alcance que os seus cuidados atingem, através de 

planejamento, organização e criatividade, bem como o uso de diversas tecnologias e recursos que 

são constantemente criados, atualizados e implementados nas unidades de saúde, aspectos estes que 

serão discutidos no decorrer deste trabalho. 

Entende-se que as tecnologias em saúde são grandes aliadas da organização do trabalho dos 

profissionais de saúde, principalmente dos enfermeiros, pois, se estes souberem utilizá-las 

corretamente, conseguirão realizar uma assistência humanizada e de qualidade para os seus 

pacientes, haja vista que estas compreendem materiais, procedimentos ou métodos com a finalidade 

de facilitar o atendimento em saúde. Muitas vezes, as tecnologias são pouco ou mal utilizadas na 

prática profissional, fato este que pode dificultar a realização de um trabalho qualificado, bem como 

o bem-estar dos indivíduos os quais assistem, tendo em vista a disponibilidade de tempo e as 

tecnologias existentes relacionadas ao pouco conhecimento e má realização desses recursos. 

Tratando-se especificamente da Depressão Pós-Parto (DPP), sabe-se que esta doença pode 

causar malefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, pois esta mulher, muitas vezes, apresenta 

sentimentos de tristeza, irritabilidade, negação ao fato de ser mãe e pode delegar os cuidados do seu 

bebê a outras pessoas.
1
 A DPP pode ser detectada precocemente através da aplicação de uma escala 

de rastreamento, chamada Escala Edinburgh de Depressão Pós-Natal (ESDP), a qual compreende 
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uma tecnologia em saúde eficaz no que tange a detecção precoce desta doença. Esta é uma escala 

simples, rápida e de fácil aplicação, que pode ser aplicada durante a consulta de enfermagem, 

depois de algum procedimento ou até mesmo através de uma conversa informal. Através dela, 

podem ser identificados sinais e sintomas depressivos na puérpera, possibilitando um olhar mais 

atento para aquelas que apresentarem escore indicativo de sintomatologia depressiva. 

Estando os profissionais de saúde preparados e capacitados para utilizar esta ferramenta, 

torna-se mais fácil a detecção dos sintomas e um possível diagnóstico deste tipo de depressão, pois, 

desta forma, as puérperas podem ser assistidas de modo específico desde a Unidade de Internação 

Obstétrica (UIO), havendo um planejamento dos cuidados a serem prestados, sendo proporcionado 

a elas imediato apoio psicológico e assistência multiprofissional para o acompanhamento puerperal. 

Esta tecnologia em saúde é de extrema importância no que tange a detecção precoce da depressão 

pós-parto, pois complementa o conjunto de procedimentos realizados com as mulheres na UIO, 

tendo em vista que, neste momento pós-parto, os cuidados comumente são mais direcionados aos 

bebês e, muitas vezes, as puérperas ficam em segundo plano, principalmente no que tange as 

emoções e sentimentos.  

Aproveitar estes momentos para observar a situação como um todo, interação mãe-bebê, 

amamentação, situação familiar, expressões e relatos das mulheres, é essencial para que seja 

possível identificar mulheres de risco e aplicar a escala de rastreamento. Toda ocasião ao lado do 

paciente deve ser aproveitada a fim de potencializar e qualificar a assistência a ele prestada. 

 

OBJETIVO 

 

Este trabalho teve como objetivo refletir acerca dos aspectos relacionados à detecção 

precoce da Depressão Pós-Parto, através do uso da Escala Edinburgh de Depressão Pós-Natal 

enquanto tecnologia em saúde e suas articulações com a organização do trabalho da enfermagem. 
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METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma reflexão acerca das tecnologias em saúde e suas 

articulações com a organização do trabalho, viabilizando o trabalho da enfermagem no que tange a 

detecção precoce da Depressão Pós-Parto.  

Serão apresentadas aqui, reflexões com base em revisão bibliográfica previamente realizada, 

relacionando autores que abordem estas questões. Esta busca de material para embasar a reflexão 

foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme), no período de outubro a novembro de 2014.  

Posteriormente, foi realizada a discussão da temática juntamente com o embasamento 

teórico, de modo a relacionar os achados com as vivências da prática assistencial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De modo a contextualizar mais claramente as temáticas aqui envolvidas, elencaram-se duas 

categorias de reflexão: 

 

Detecção precoce da depressão pós-parto: como as tecnologias auxiliam neste processo 

 

Ser mãe pode significar a realização de um profundo realinhamento psíquico, tendo em vista 

a necessidade de adaptações frente ao novo papel assumido a partir de então. Com a chegada do 

filho, a mulher, que normalmente é a principal cuidadora do bebê, vê-se diante de uma 

reorganização em seu mundo representacional. Essa reorganização pode implicar em mudanças de 

vários aspectos a respeito de si mesma, sobre o bebê, o companheiro e também sobre sua família, os 

quais podem contribuir para o aparecimento de sintomas de depressão pós-parto (DPP).
2 

Na situação da maternidade, parte-se da concepção de que nenhuma mulher nasce mãe, ela 

se torna mãe. E, apesar das evidentes idealizações no imaginário coletivo, para algumas delas, a 

chegada do bebê significa uma carga superior àquela que imaginavam suportar. Na ocasião do 

nascimento de um filho, a maioria das mulheres experimenta sentimentos contraditórios e 
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inconciliáveis com a imagem idealizada e romanceada de mãe acolhedora, tranqüila, compreensiva, 

capaz de enormes sacrifícios.
3 

Neste sentido, a DPP é uma doença que acomete mulheres em puerpério imediato, pode se 

manifestar em até um ano após o nascimento do bebê e possui características semelhantes à 

depressão na população em geral, como humor deprimido, perda de interesse ou prazer pelas 

situações cotidianas, sentimentos de baixa autoestima e diminuição da concentração. Além disso, 

esse período, frequentemente, é marcado por alterações hormonais e mudanças no caráter social, na 

organização familiar e na identidade feminina.
4
 

Esse tipo de depressão acarreta prejuízos tanto para a mãe, quanto para o bebê, pois nesta 

situação, as mulheres tendem a ficar frequentemente irritadas, se isolam da sociedade e 

permanecem tristes e chorosas na maior parte do tempo, fatos estes, que atingem diretamente a 

saúde da criança, bem como enfraquece o vínculo mãe-bebê, pois muitas dessas mulheres negam o 

papel de mãe, delegando os cuidados de seu filho a outras pessoas. O puerpério, por si só, já 

constitui um período estressante, de adaptações ao novo corpo, novos sentimentos e a todas as 

mudanças no seu cotidiano, incluindo agora, o bebê em sua nova dinâmica familiar.
5 

A etiologia da DPP não é totalmente conhecida, estudos sugerem que seja multifatorial, 

envolvendo aspectos biológicos e psicossociais. Este tipo de depressão pode estar associado a 

fatores de risco, tais como: o baixo nível socioeconômico, a menor escolaridade, a ausência ou falta 

de apoio do pai da criança, a condição de ser mãe solteira, a gravidez não planejada, a 

prematuridade e o baixo peso do bebê ao nascer.
6 

Neste contexto, o ideal seria que estas mulheres recebessem um apoio psicológico e 

atendimento diferenciado desde o nascimento do bebê na unidade de internação obstétrica, para que 

já saíssem do hospital com um encaminhamento para o tratamento dos sintomas de depressão, bem 

como uma comunicação com o profissional enfermeiro do posto de saúde que irá realizar o 

acompanhamento das consultas de puerpério desta mulher posteriormente. No entanto, para que isso 

seja possível, é necessária, além do comprometimento dos profissionais de saúde, a detecção 

precoce desta doença, que acontece através de uma ferramenta de rastreamento chamada Escala 

Edinburgh de Depressão Pós-Natal (ESDP). 
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As escalas para rastreamento de mulheres com depressão pós-parto constituem de 

instrumentos significativos a serem utilizados pelos serviços de saúde, tanto no âmbito hospitalar, 

quanto na rede de atenção básica à saúde. As escalas servem para alertar os profissionais da área 

clínica, da saúde da mulher e da saúde da criança sobre a ocorrência de sinais e sintomas que 

evidenciam a depressão pós-parto, bem como, a necessidade de encaminhar a puérpera para 

avaliação com o psiquiatra.
7 

A escala Escala Edinburgh de Depressão Pós-Natal (ESDP) é composta de 10 perguntas, 

que possuem quatro respostas cada; para cada uma destas respostas é atribuído um valor (0, 1, 2 e 

3), e ao término da aplicação da escala são somados os valores correspondentes às respostas de cada 

uma das 10 perguntas. O somatório dos pontos perfaz escore de 30, sendo considerado de 

sintomatologia depressiva valor igual ou superior a 12. As mulheres que atingem o escore limiar 

devem passar a ter acompanhamento de um profissional de saúde. 

Essa escala não é muito utilizada no Brasil, mas é extremamente importante para promover a 

saúde física, mental e social da mãe e do recém-nascido se for aplicada durante o período de 

internação na maternidade, pois se constitui em um instrumento para avaliar a saúde da puérpera, 

especificamente, no que se refere à detecção de sintomas depressivos e serve como base para uma 

intervenção mais eficaz e efetiva, realizada pelos profissionais da saúde. As mulheres que 

apresentam um escore que manifesta indícios da doença deverão receber um acompanhamento 

efetivo, a fim de diminuir os fatores de risco para cronificação desta. 

Neste sentido, têm-se as Tecnologias em Saúde, as quais, compreendem, entre outras, os 

medicamentos, equipamentos, procedimentos e os sistemas organizacionais e de suporte dentro dos 

quais os cuidados com a saúde são oferecidos.
8
 Quando se pensa em tecnologia, logo nos vem à 

mente equipamentos modernos e de última geração, no entanto, uma tecnologia pode ser um 

simples plano de cuidados de enfermagem ou, como estamos discutindo, uma escala de detecção de 

sintomas de uma doença. 

Esta escala, enquanto tecnologia em saúde pode representar um papel fundamental na 

qualidade da assistência à saúde destas mulheres no sentido de que, a partir da aplicação desta, os 

profissionais podem conhecer a situação emocional da paciente e detectar possíveis sinais 

depressivos, bem como já realizar as intervenções necessárias frente a esta situação.  
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Muitos profissionais percebem os sinais e sintomas depressivos nas puérperas na unidade de 

internação obstétrica, mas os confundem com a ansiedade de uma primeira gestação, medos e 

anseios com os cuidados com o bebê ou até mesmo as dificuldades com a amamentação. Neste 

momento, a aplicação da escala torna-se indispensável, pois ela pode ser aplicada de forma rápida e 

objetiva, com a finalidade de detectar sintomas de DPP ou descartar esta possibilidade. 

 

Tecnologias em saúde: facilitadores da Organização do Trabalho da Enfermagem 

 

O reconhecimento dos sinais e sintomas da depressão puerperal envolve o comprometimento 

de profissionais observadores e habilitados para estabelecer relacionamento, escuta e comunicação 

terapêutica. Tais competências facilitam a aplicação do instrumento de avaliação descrito 

anteriormente, tendo em vista que, a partir dele, são percebidas expressões e sentimentos das 

mulheres, exigindo sensibilidade e atenção de quem a aplica. 

O acompanhamento das puérperas que apresentam DPP, por profissionais devidamente 

capacitados, constitui-se em uma das maneiras de atenção primária em saúde mental, pois aumenta 

os fatores de proteção para que ocorra uma interação saudável entre a mãe e o bebê, incluindo-se aí 

também, a compreensão e o apoio das pessoas com as quais convive cotidianamente, bem como, faz 

com que o pai desempenhe um papel importante no fortalecimento dos vínculos intrafamiliares.  

Conhecer a real situação da mulher faz com que os familiares e amigos saibam como 

conduzir os cuidados a ela em casa, pois estando cientes de que sua familiar está apresentando 

sintomas depressivos e que esta condição é patológica, o olhar a ela direcionado será de 

entendimento e compreensão. Familiares que desconhecem esta patologia podem considerar suas 

mudanças de comportamento de modo errôneo, não percebendo a necessidade de cuidados. 

Tendo em vista a superposição de sintomas somáticos do puerpério com a sintomatologia da 

depressão, sabe-se que esta pode confundir os profissionais no momento do diagnóstico, portanto, 

evidencia-se a importância de ações de rastreamento de depressão pelos profissionais de saúde, 

mesmo os não especialistas. A equipe de enfermagem integra o contingente de profissionais que 

permanecem a maior parte do tempo em contato direto com o paciente, e isso viabiliza o uso de 

instrumentos específicos que podem facilitar a identificação dos sintomas de DPP.
6
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É de extrema importância que os profissionais saibam utilizar o tempo de trabalho com os 

cuidados aos pacientes, tendo em vista que a utilização de uma tecnologia não deve interromper ou 

ocupar o tempo de serviço, mas sim colaborar e contribuir positivamente para a assistência em 

saúde. Incluir uma tecnologia em saúde ao seu cotidiano de trabalho qualifica ainda mais a 

assistência em saúde, tendo em vista que a prática assistencial não deve ser estática, mas sim estar 

em constante mudança e atualização, sempre priorizando o bem-estar dos pacientes e sua saúde de 

modo geral. 

Desta forma, o poder que qualquer tecnologia exerce deriva do seu significado e de como 

ele atua em qualquer situação. O que determina se uma tecnologia desumaniza, despersonaliza, ou 

objetiva não é a tecnologia em si, mas sim como as tecnologias individuais operam em contextos de 

um usuário específico, com significados atribuídos a eles, como qualquer indivíduo ou grupo 

cultural define o que é humano, e o potencial de técnica para enfatizar a ordem lógica como 

tecnologia, cuidado humano em si um construído socialmente por uma instituição.
9 

Cabe aos profissionais enfermeiros buscarem orientação e atualização para utilizar esse 

leque de ferramentas e tecnologias que auxiliam seu trabalho, haja vista que esses recursos podem 

influenciar na qualidade do cuidado dependendo da forma como são utilizados na prática 

profissional. A utilização de uma escala de rastreamento pode contribuir positivamente para a 

organização do trabalho da enfermagem, considerando-se que a partir da detecção de sintomas 

depressivos, pode-se iniciar um plano de cuidados específico para aquela mulher, desde a unidade 

de internação obstétrica até sua volta para a casa, onde as unidades básicas de saúde darão o 

suporte. 

As escalas de rastreamento de sintomas depressivos fazem parte da estratégia de busca ativa. 

São muito utilizadas em pesquisas, mas não na prática propriamente. Essa conduta pode estar 

relacionada à não familiaridade com o uso de escalas, ao tamanho ou ao tempo necessário para 

preenchê-las.
6 

Os enfermeiros não estão acostumados a utilizar escalas de rastreamento em sua prática de 

trabalho, geralmente, porque a maior parte desses formulários são extensos e subjetivos, causando 

receio de serem utilizados e ainda percebidos como atraso no que tange ao tempo disponibilizado 

aos cuidados com os pacientes. No entanto, este fato nada mais é do que a representação do 
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desconhecimento e do despreparo que os profissionais ainda apresentam a respeito das tecnologias 

em saúde, pois a própria escala de rastreamento da DPP consiste em um formulário simples e 

objetivo, sendo muito relevante no que se refere ao diagnóstico precoce deste tipo de depressão. 

A escala de rastreamento comumente é aplicada por profissionais da área da saúde, tais 

como: médicos obstetras e psiquiatras, enfermeiros, obstetrizes e psicólogos, sendo que a aplicação 

desta pode acontecer durante a internação obstétrica, na consulta puerperal ou em visita domiciliar. 

O contato face a face com a mulher durante a aplicação da escala é de suma importância, pois 

podem ser comparadas as respostas com suas expressões no momento da conversa, viabilizando 

assim, a detecção de sinais e sintomas de DPP. 

Enfatiza-se aqui, a importância do trabalho da enfermagem e do tempo que os profissionais 

passam ao lado dos pacientes, tendo em vista que esses momentos são muito relevantes para 

perceber situações de risco e vulnerabilidade das mulheres. O contato dos profissionais com os 

pacientes representa uma possibilidade de intervenções e planejamento de ações de acordo com os 

aspectos que são observados. É indispensável que essas situações sejam aproveitadas ao máximo, 

utilizando técnicas e tecnologias que auxiliem e colaborem com sua prática assistencial. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante das considerações apresentadas, enfatiza-se que a escala de rastreamento, mais 

especificamente a Escala Edinburgh de Depressão Pós-Natal, é extremamente útil na identificação 

de mulheres de risco para o desenvolvimento da Depressão Pós-Parto, pois serve como uma 

ferramenta efetiva para detectar os primeiros sinais e sintomas de depressão puerperal tanto em 

mulheres no puerpério imediato, quanto no tardio.  

No entanto, esta tecnologia em saúde ainda não é efetivamente utilizada na rotina 

assistencial dos profissionais de saúde, o que significa um atraso no que se refere ao cuidado 

humanizado, pois um instrumento que parece ser tão simples pode auxiliar e muito na qualidade da 

assistência, bem como na saúde das mulheres e seus bebês, de modo que os profissionais possam 

intervir precocemente nos sintomas de depressão e estas mulheres recebam uma assistência 

adequada.  
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Tendo em vista a alta possibilidade de diagnóstico e tratamento precoces através desta 

escala, evidencia-se uma deficiente orientação e conhecimento a respeito das tecnologias existentes 

e do modo como podem e devem ser utilizadas pelos profissionais a fim de facilitar a organização 

do trabalho dos mesmos. Pois, entende-se que a detecção precoce dos sintomas de depressão, pode 

contribuir para um planejamento das ações dos profissionais, organizando o modo como o seu 

trabalho será realizado, priorizando condutas e tendo um olhar mais atento e sensível para as 

mulheres de risco. 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

 

A escala de rastreamento apresentada neste estudo mostra-se uma grande aliada do trabalho 

da Enfermagem, pois sabe-se que os enfermeiros são os profissionais da saúde que apresentam 

maior contato com os pacientes, neste caso as puérperas, estando presentes desde a internação, 

trabalho de parto, parto e primeiros dias de pós-parto, tendo um tempo de convivência superior aos 

demais profissionais da área da saúde. Esta prerrogativa oportuniza que as pacientes sejam 

observadas e assistidas com maior qualidade, haja vista a maior disponibilidade de tempo, 

viabilizando assim, a percepção dos primeiros sinais e sintomas depressivos na puérpera, os quais 

são mais facilmente detectados a partir da aplicação da Escala Edinburgh de Depressão Pós-Natal. 

Muitas vezes, os sintomas depressivos não recebem a devida importância por parte dos 

profissionais, pelo fato do evento da parturição representar inúmeras modificações na vida das 

mulheres, tanto físicas quanto psíquicas, sendo interpretados como sintomas esperados nessa 

situação. Em alguns casos, esta sintomatologia cessa e a mulher consegue compreender o momento 

de ser mãe como algo feliz e natural, no entanto, em outros casos esses sintomas persistem e 

influenciam negativamente no vínculo mãe-bebê, necessitando assim, um olhar sensível por parte 

dos profissionais. 

Este estudo reflexivo contribui para a enfermagem no sentido de despertar nos profissionais 

enfermeiros a necessidade de otimizar o tempo disponível para a assistência aos pacientes, de modo 

a buscarem novas tecnologias e recursos para qualificar o atendimento prestado. Através do uso de 

uma tecnologia em saúde, como no caso da escala de rastreamento da Depressão Pós-Parto, é 
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possível ir além dos procedimentos técnicos realizados no cotidiano de trabalho, exercendo a 

enfermagem de maneira integral, assistindo ao paciente de modo holístico, sem deixar de lado seus 

sentimentos e emoções. 

Nesta perspectiva, faz-se necessário que os profissionais sejam capacitados e 

comprometidos com o uso destas tecnologias, para que os pacientes sejam beneficiados, primando 

sempre pela eficácia, efetividade e segurança destes.  
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RESUMO: Este estudo possui como objetivo revisar a produção bibliográfica acerca dos fatos, 

marcos e políticas públicas voltados à mulher e o cuidado ao ciclo gravídico-puerperal. Trata-se de 

uma Revisão Bibliográfica, que rememora elementos sociais, científicos e políticos que 

influenciaram nos cuidados à mulher e o cuidado ao ciclo gravídico-puerperal. Para viabilizar esta 

construção, utilizou-se parte da Revisão Bibliográfica da dissertação que está sendo desenvolvida 

pelo primeiro autor deste estudo, conjuntamente com os membros do Grupo de Pesquisa Viver 

Mulher, que aborda a temática saúde da mulher. Por tratar-se de um trabalho de Revisão, este não 

foi submetido à Comitê de Ética, uma vez que utiliza dados de domínio público, secundários à 

outras pesquisas. Deste emergiu a categoria: Da Assistência ao Parto à Humanização do Parto: 

Fatos, marcos e Políticas Públicas. Concluiu-se que o modo como o cuidado à mulher é prestado 

está intimamente arraigado na evolução histórica desta ciência. 

 

Descritores: Saúde da Mulher; Parto Humanizado; Enfermagem. 

 

 

ABSTRACT: This study has aimed to review the literature production about the facts, landmarks 

and public policies aimed at women and care in pregnancy and childbirth. This is a Literature 

Review, which recalls social elements, scientific and political influence in the care of women and 

care in pregnancy and childbirth. To make this construction, we used part of the Literature Review 

of the dissertation that is being developed by the first author of this study, together with the 

members of the Research Group Living Woman, which addresses the theme women's health. Since 

this is a review of work, this was not submitted to the Ethics Committee, since it uses public 

domain data, secondary to other research. From this emerged the category: From Assistance 

Delivery to the Humanization of Birth: Facts, landmarks and Public Policy. It was concluded that 

the way care is provided to women is closely rooted in the historical development of this science. 

 

Descriptors: Women's Health; Humanized Birth; Nursing. 
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INTRODUÇÃO  

 

O processo de parturição é uma etapa da vida da mulher que acarreta profundas e 

significativas mudanças fisiológicas e psicológicas na parturiente, no recém-nascido e na família, 

sendo que o mesmo pode deixar saldos positivos e/ou negativos irreversíveis a todos os sujeitos 

envolvidos neste processo¹. 

Mesmo para as diferentes culturas, o parto representa mais do que simples evento biológico, 

já que é o momento determinante da transição do status de ―mulher‖ para o de ―mãe‖. Embora a 

fisiologia do parto seja a mesma universalmente, a parturição é realizada de modos extremamente 

distintos por diferentes grupos de pessoas².
 

Os avanços técnico-científicos influenciaram os diferentes modos de prestar assistência ao 

parto e contribuíram na redução dos riscos maternos e fetais, tornando o parto mais seguro. No 

entanto este modelo de assistência, que compreende o parto como uma patologia e estabelece 

práticas de antecipação e prevenção do risco obstétrico, resultou na desvalorização dos aspectos 

emocionais e sociais envolvidos neste momento
3
. 

A tendência em transformar o parto, que é um evento fisiológico normal, em um 

procedimento médico/cirúrgico restringe o espaço ou a liberdade das mulheres de vivenciarem em 

toda a sua plenitude o nascimento de seu filho, e abre espaço para as intervenções desnecessárias
4
. 

Neste sentido, os caminhos percorridos ao longo da história possuem grande influência 

sobre o contexto encontrado atualmente na assistência ao parto. Neste paradigma reside a 

importância deste trabalho, que possui como objetivo revisar a produção bibliográfica acerca dos 

fatos, marcos e políticas públicas voltados à mulher e o cuidado ao ciclo gravídico-puerperal. 

  

METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma Revisão Bibliográfica, que rememora fatos, marcos e 

políticas públicas voltados à mulher e o cuidado ao ciclo gravídico-puerperal. Para viabilizar a 

construção desta revisão, utilizou-se parte do Referencial Teórico e da Revisão Bibliográfica da 

dissertação que está sendo desenvolvida pelo primeiro autor deste estudo, conjuntamente com os 
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membros do Grupo de Pesquisa Viver Mulher, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande. Foram utilizados para a seleção dos artigos os descritores ―Saúde da Mulher‖ e 

―Parto Humanizado‖. Por tratar-se de um trabalho de Revisão, este não foi submetido à Comitê de 

Ética, uma vez que utiliza dados de domínio público, secundários à outras pesquisas. 

De modo a contextualizar as temáticas envolvidas, foi elencada a categoria: Da Assistência 

ao Parto à Humanização do Parto: Fatos, marcos e Políticas Públicas. 

 

DA ASSISTÊNCIA AO PARTO À HUMANIZAÇÃO DO PARTO: Fatos, marcos e Políticas 

Públicas 

 

O estudo e a compreensão das especificidades fisiológicas e psicológicas das mulheres 

foram sendo aprimorados ao longo dos séculos, conforme a medicina solidificava-se como 

profissão. Entretanto, tem-se como marco inicial da obstetrícia e ginecologia os estudos do greco-

romano Sorano (98 Antes de Cristo), com a apresentação do tratado denominado ―Doenças das 

Mulheres‖
5
. 

Até os últimos seculos do segundo milênio, os aspectos fundamentais da experiência 

reprodutiva feminina eram vistos como de domínio quase exclusivo das mulheres e privativos a 

esfera familiar. No que se refere a obstetrícia, um autor 
6 

considera que, desde os relatos da Bíblia, 

as mulheres sempre são referenciadas para tal, e que durante séculos era relativamente raro 

encontrar homens assistindo ao parto, provavelmente por um obstáculo de ordem moral
6
. Cita-se 

um caso de um cirurgião de Hamburgo que foi executado em 1522 por ter tido a ousadia de realizar 

um parto, usando o disfarce de parteira
5
.  

O que trouxe os homens, médicos e cirurgiões para desenvolver a assistência ao parto, foi a 

força física, uma vez que eram chamados em partos difíceis. Em 1627, com a morte materna da 

Duquesa de Orléans, houve uma certa alteração na reputação das parteiras da corte francesa, 

alimentando o interesse dos cirurgiões pelo parto. Em 1633, foi um parteiro (considerado o primeiro 

que se conhece na França) que assistiu ao parto de um dos filhos bastardos do Rei Luís XIV
5
. 

Outro fator que influenciou a assistência obstétrica foi a substituição das cirurgias 

mutiladoras e as lesões causadas no recém-nascido, pela invenção do fórceps, no século XVI, pela 
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família Chamberlen e pelo início do seu uso no século seguinte. Autores
6
, refere que a ―invenção do 

fórceps foi o evento que, isoladamente, maior influência exerceu na aceitação da obstetrícia como 

disciplina técnica e científica‖. O mesmo autor afirma que ―o uso do fórceps introduziu o conceito 

de parto como um ato comandado pela vontade humana‖
6
.) 

A obstetrícia moderna teve sua origem na França, no momento em que os médicos entraram 

nas salas de parto e passaram a assumir o papel tradicional desenvolvido pelas parteiras
7
. Tal fato se 

deu em um momento histórico em que as parteiras e curandeiras vivenciavam a ―caça as bruxas‖, 

porém tal fato não conseguiu acabar com sua atuação. A mesma autora afirma que, a partir de então, 

a regulamentação da prática de partejar começou a exigir que as parteiras chamassem cirurgiões 

para assisti-las. Neste momento, as parteiras representavam o melhor em termos de conhecimento e 

práticas até então existentes mas, com a entrada dos estudantes de medicina nas maternidades 

europeias, a competição por espaço e reconhecimento por estes profissionais acentuou-se
8
.  

Com o advento dessa nova obstetrícia técnica e científica, as mulheres passaram a chamar os 

médicos para assistirem seus partos, porque compreendiam que esses profissionais poderiam 

oferecer a elas serviços mais seguros que as parteiras, o que incluía o uso do fórceps, o uso de 

sangrias ou do ópio para aliviar as dores e, em meados do século XIX, o uso da anestesia para inibir 

as dores do parto
6
.. 

No Brasil, não diferente do restante do mundo, as parteiras se mantiveram como agentes 

centrais da assistência ao parto até meados do século XX, até que o modelo do conhecimento 

biomédico foi cada vez mais sendo incorporado, o que resultou na perda das características naturais 

do parto
9
. Outro marco importante na assistência ao parto ocorreu no século XX, após a Segunda 

Guerra Mundial. Neste momento houve uma expressiva institucionalização do parto, como 

consequência da aquisição de maiores conhecimentos nos campos da cirurgia, assepsia, anestesia, 

hemoterapia e antibioticoterapia. O domínio das técnicas ampliaram as possibilidades de 

intervenção e a cesariana se tornou, nesta época, uma opção por excelência de resolução da 

gravidez
4
. 

Conforme a assistência ao parto foi se inserindo no ambiente hospitalar, ganhou força a 

instrumentação dos procedimentos, a lógica tecnocrática centrada no profissional médico, e a 

imposição de normas e rotinas biomédicas, retirando o caráter de processo fisiológico do evento. O 
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uso desenfreado dessas tecnologias na assistência ao parto trouxe como consequência um aumento 

da morbidade materna e perinatal e a desvalorização das questões emocionais da mulher durante o 

parto
10

. A primeira metade do século XX foi marcada por profundas transformações nas esferas 

cultural, política, econômica e social, que ocasionaram uma importante mudança no paradigma do 

processo de parturição
11

. Paralelamente às importantes mudanças sociais ocorridas, são 

implantadas, no Brasil, políticas públicas direcionadas aos mais variados segmentos de saúde. 

Nesse período, as ações governamentais voltadas à saúde da mulher eram exclusivas às demandas 

relativas à gravidez e ao parto. Os programas materno-infantis traduziam uma visão restrita sobre a 

mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel social de mãe e doméstica, 

responsável pela criação, pela educação e cuidado com a saúde dos filhos e demais familiares
12

. No 

Brasil, o processo de institucionalização do parto tornou-se mais significativo também na década de 

40. Até o início dos anos 60, a preocupação com a saúde da mulher se restringiu à assistência ao 

parto. Durante este período, acontece a introdução da medicina preventiva no país e, com ela, 

iniciaram-se os programas de pré-natal que, na realidade, tinham como objetivo principal reduzir a 

mortalidade infantil
13

. Enquanto eram desenvolvidas as primeiras ações preventivas no Brasil, 

voltadas à saúde da mulher, teve inicio na década de 70 a discussão internacional sobre 

humanização na saúde. Nessa época foi publicado o material intitulado Humanizing Health Care, 

organizado por Howar e Strauss. Este material buscou definir/identificar o que seriam práticas 

humanizadas e desumanizadas do cuidado em saúde
14

.  

Dentre estas práticas descritas por Howard e Strauss e citadas por outro autor
14

, como 

desumanizadoras estão: tratar as pessoas como coisas, reconhecendo o usuário como objeto de 

intervenções clínicas; ver a pessoa doente como um problema, ao reduzir sua patologia à clínica e 

aos sinais e sintomas; tratar certas pessoas como de menor valor, ao diferenciar as práticas de 

acordo com os aspectos sociais, raciais e étnicos; falta de interação/reciprocidade entre usuário e 

profissionais, favorecendo o isolamento das pessoas; visualizar as pessoas como sem escolhas, 

submetendo-as ao que foi decidido por outrem e desconsiderando sua autonomia e liberdade; entre 

outras. 

Após, são apresentadas pelo mesmo autor
14

 as práticas tidas como humanizadoras. Dentre 

elas temos: o reconhecimento do valor da vida humana; o respeito à integralidade das pessoas; o 
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compartilhamento do poder de decisão e a liberdade para o indivíduo; a empatia e o afeto nas 

relações entre usuário e profissional, favorecendo a criação de vínculos positivos
14

. Já nos anos 80, 

também no Brasil, ocorreram algumas iniciativas locais voltadas para a melhoria do atendimento 

obstétrico e redução da mortalidade materna. Uma das mais importantes, o projeto desenvolvido por 

Galba de Araújo, no Ceará, visou integrar as parteiras leigas ao sistema local de saúde, de modo a 

melhorar a assistência, reduzindo riscos e respeitando a cultura local
13

. 

Nessa mesma década, houve o início das discussões sobre a situação feminina e sua inserção 

social e nos serviços de saúde. Diante disso, diversos órgãos governamentais e não-governamentais 

passaram a debater o crescente número de mortes de mulheres, principalmente aquelas ligadas ao 

ciclo gravídico-puerperal, o que desencadeou uma mudança nas políticas de atenção à saúde da 

mulher
15

. 

Em 1984, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), com a finalidade de adotar uma nova perspectiva de atendimento, visando 

oferecer às mulheres uma assistência mais humanizada em todos os níveis de atenção
15

. O PAISM 

incorporou como princípios e diretrizes as propostas de descentralização, hierarquização e 

regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da atenção, num período em 

que, paralelamente, no âmbito do Movimento Sanitário, se concebia o arcabouço conceitual que 

embasaria a formulação do SUS 
12

.  

Apesar de ter representado avanço significativo em termos de direitos reprodutivos para as 

mulheres brasileiras, a implantação deste programa sofreu dificuldades políticas, financeiras e 

operacionais, o que impediu na prática que o Programa se transformasse, de fato, em agente 

transformador da saúde de todas as mulheres
16

. 

O avanços das discussões na saúde pública brasileira adquiriu sua mais completa expressão 

com a VIII Conferencia Nacional de Saúde, um evento incomum para a sociedade civil, pois esta 

nunca havia sido chamada para um debate, cujas deliberações contribuíram para a fundação do 

Sistema Único de Saúde – SUS, com o preceito constitucional de saúde como direito de todos e 

dever do Estado e da I Conferência Nacional de Saúde da Mulher, no ano de 1986, que conduziu 

para mudanças no setor saúde de forma a torná-lo democrático, acessível e socialmente equitativo
17

. 
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No ano seguinte, 1987, ocorreu a Conferência Internacional sobre Maternidade Segura, 

realizada em Nairobi, no Quênia, onde se colocou mais uma vez, em nível internacional, a 

discussão sobre o problema da mortalidade materna por complicações ligadas à gestação, parto e 

puerpério, ou seja, ao processo de nascimento, ressaltando-se nesse contexto a saúde materna como 

preocupação mundial
18

.  

No contexto nacional, no ano seguinte, em 1988, promulgou-se a Constituição Federal, 

chamada cidadã, proclamada com igualdade jurídica entre homens e mulheres, com a ampliação dos 

direitos civis, sociais e econômicos das mulheres, onde o princípio de integralidade à saúde da 

mulher passou a ser abordado e respeitado como direito. Com essa Constituição, a saúde 

estabeleceu-se como direito universal, sendo dever constitucional de todas as esferas de Governo
19

.  

No mesmo ano, houve no Rio de Janeiro a inserção e o inicio da participação da enfermeira 

obstétrica na assistência ao parto hospitalar. Tal fato ocorreu no Instituto da Mulher Fernando 

Magalhães, instituição esta que servia de referência para a capacitação de recursos humanos para a 

assistência às gestantes de alto risco. No entanto, a participação da enfermeira obstétrica na 

assistência ao parto nessa maternidade, que tinha como perfil alto grau de complexidade assistencial 

e a medicalização no período reprodutivo, não propiciou grandes mudanças nos procedimentos 

intervencionistas na assistência obstétrica, mas iniciou uma nova abordagem de assistência à 

mulher, isto é, a abordagem não médica centrada no cuidado integrado e na mulher, fato 

significativo e favorável às mudanças na área materno infantil
20

. 

Nesta época, as discussões sobre saúde da mulher era assunto de quase todas as nações no 

mundo, mas também estava em alta a temática meio ambiente. Assim foi realizada a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, denominada Rio-92 ou ECO-92, em 

1992, na cidade do Rio de Janeiro, onde foram discutidos, entre outros aspectos, recomendações, 

mecanismos e metas para integrar as mulheres e a questão de gênero em todos os níveis de governo 

(base do documento intitulado Agenda 21). Estes temas foram enriquecedores para o futuro das 

discussões sobre o parto e nascimento, concebendo aos poucos a visão de que o feminismo e 

ecologia estavam ligados intrinsecamente. Este registro histórico da interação da questão da mulher 

ao meio ambiente foi importante, pois mais tarde se refletiu no movimento de humanização
21

.  
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Decorrente desses movimentos, em 1993, foi criada a Rede de Humanização do Nascimento 

(REHUNA), composta de profissionais de saúde da rede pública, organizações não governamentais 

(ONGS) e outros. A REHUNA tornou-se uma parceira das Organização Mundial da Saúde, 

apoiando iniciativas de humanização do nascimento em serviços públicos e privados. Ainda em 

1993, começou a ser elaborado o Projeto Curicica, que buscava a criação de uma maternidade 

amiga da mulher e da criança, que culminou na inauguração, no ano seguinte, da Maternidade Leila 

Deniz, no Rio de Janeiro, com a missão institucional de implementar práticas obstétricas em uma 

estrutura acolhedora, que facilitassem o protagonismo da mulher e da criança
22

.  

Ainda em 1993 correu a reunião da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e 

Obstetrícia, onde foi discutida a problemática da questão das cesarianas e, como recomendação, 

estipulou-se que fossem introduzidas a obstetriz e as enfermeiras obstétricas nas maternidades 

públicas e privadas, com uma estratégia de redução das altas taxas de cesariana no país
6
.
 

A inauguração da Maternidade Leila Diniz, que ocorreu em 1994, tornou-se um marco 

importante da implantação do modelo de atenção humanizada na assistência obstétrica. Neste 

cenário, as enfermeiras obstétricas tiveram uma relevante participação como agente estratégico da 

divulgação das práticas obstétricas que estimulassem o parto ativo, autonomia e acolhimento da 

parturiente
21

.  

Já em 1995 foi realizada a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, que ocorreu em um 

momento em que mundialmente se discutiam os direitos humanos e de liberdade, fundamentais para 

a emancipação e exercício do poder da mulher. Nessa conferência discutiu-se a igualdade, 

desenvolvimento e paz para todas as mulheres, em todos os lugares e em toda a humanidade. 

Incluía-se a promoção, progresso e direito de liberdade de pensamento, consciência, necessidades 

existenciais individuais ou em associação com outros. Este pensamento visava estimular a 

participação da mulher nos processos decisórios e acesso ao poder, como pré-requisito para a 

igualdade social
23

. 

No mesmo ano, o Ministério da Saúde, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 

o Fundo das Nações para a Infância, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização 

Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas lançaram no Brasil o Projeto Maternidade Segura. 

Este projeto consiste num esforço interinstitucional cujo objetivo é reduzir as taxas de mortalidade 
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materna e infantil e institui-se por meio de um conjunto de parâmetros e procedimentos técnicos e 

de avalização de serviços denominados ―Oito Passos para a Maternidade Segura‖. A humanização 

no atendimento ao parto é a grande tônica deste projeto, ou seja, a valorização da indivíduo e do 

nascimento
24,25

.  

Em 1996, a Organização Mundial da Saúde, lança um documento preconizando que a taxa 

de cesariana não ultrapasse 15% do total de partos, partindo da compreensão de que esta 

intervenção é um dos fatores que tem colaborado para as altas taxas de mortalidade materna, uma 

vez que a mulher que é submetida a uma cesariana pode ser exposta a riscos desnecessariamente, 

tanto durante a operação, quanto no pró-operatório
25

. 

Como incentivo ao parto normal, o Ministério da Saúde publicou em 1999 a portaria nº 985, 

que criava os Centros de Parto Normal no SUS. O estímulo à criação destas foi, entre outros 

aspectos, baseada na evidência de que poderiam se tornar um recurso seguro para o nascimento e 

com boa aceitação pelas mulheres, em um contexto de uma rede hierarquizada de assistência
26,18

.  

No final da década de 90, emergida por este processo de reformulação e discussões sobre o 

parto, começou a ser apresentada a expressão humanização, que remete a ―uma forma de cuidar 

mais atenta tanto para os direitos de cidadania quenta para as questões intersubjetivas entre paciente 

e profissionais, visando uma modificação de cultura do atendimento‖
10

. A atenção humanizada na 

assistência ao parto envolve a aplicabilidade de um conjunto de conhecimentos, somados às práticas 

e às atitudes que visam à promoção do parto e do nascimento de forma saudável e à prevenção da 

morbimortalidade materna e perinatal através de tecnologias não-intervencionistas
10

. Outro autor 

ressalta que ―o terno humanização da assistência obstétrica expressa uma mudança na compreensão 

do parto como experiência humana‖
21

.  

Assim, reconhecendo a necessidade de estabelecer novas estratégias, o MS instituiu, em 01 

de junho de 2000, o PHPN. Na busca de consolidar a transformação da atenção prestada durante a 

gestação, o parto e o puerpério, este Programa tem como enfoque principal a mulher e o resgate da 

dignidade durante o processo parturitivo
15

. 

O PHPN apresenta duas características marcantes: o olhar para a integralidade da assistência 

obstétrica e a afirmação dos direitos da mulher incorporados com as diretrizes institucionais. O 

objetivo principal é reorganizar a assistência, vinculando formalmente o pré-natal ao parto e 
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puerpério, ampliando o acesso das mulheres e garantindo a qualidade com a realização de um 

conjunto mínimo de procedimentos
13

. 

A implantação do PHPN pode ser considerada um divisor de águas, pois permitiu o diálogo 

requerido sobre a mudança de condutas e de procedimentos adotados nos serviços, uma vez que o 

programa prioriza o parto vaginal, a não medicalização do parto e a redução de intervenções 

cirúrgicas. O documento tece, ainda, uma crítica aos procedimentos que levam à despersonalização 

da mulher, à realização de operações cesáreas desnecessárias e incentiva o processo de parto ativo 

como um acontecimento fisiológico
15

. 

A humanização do parto compreende pelo menos dois aspectos fundamentais. O primeiro 

diz respeito à convicção de que é dever das unidades de saúde receber com dignidade a mulher, seus 

familiares e o recém nascido. Isto requer atitude ética e solidária por parte dos profissionais de 

saúde e a organização da instituição de modo a criar um ambiente acolhedor e a instituir rotinas 

hospitalares que rompam com o tradicional isolamento imposto à mulher. O outro se refere à 

adoção de medidas e procedimentos sabidamente benéficos para o acompanhamento do parto e do 

nascimento, evitando práticas intervencionistas desnecessárias, que embora tradicionalmente 

realizadas não beneficiam a mulher nem o recém nascido, e que com freqüência acarretam maiores 

riscos para ambos
13

. 

Nesse mesmo sentido, humanizar e qualificar a atenção em saúde é aprender a compartilhar 

saberes e reconhecer direitos. A atenção humanizada e de boa qualidade implica no estabelecimento 

de relações entre sujeitos, seres semelhantes, ainda que possam apresentar-se muito distintos 

conforme suas condições sociais, raciais, étnicas, culturais e de gênero
12

. 

De forma a complementar ao PHPN, o MS lançou o manual técnico ―Parto, aborto e 

puerpério: Assistência humanizada à mulher‖, que tratou dos princípios da humanização e da 

relação das práticas humanizadas da assistência ao parto
13

,norteando as ações assistenciais 

humanizadas.  

No ano de 2004 foi firmado o ―Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e 

Neonatal‖, que também pode ser considerada uma importante medida do governo federal na 

perspectiva da humanização visto que, por meio de diversas estratégias, pretendeu promover o 

resgate dos direitos da mulher e do bebê
27

. 



 

248 

Já em 2005 foi lançado o Plano Nacional de Política para a Mulheres, fundamentado no 

princípio da igualdade e do repeito à diversidade, à equidade e à autonomia das mulheres. Este 

plano foi instituído pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, inaugurada em 2003, 

com o objetivo de coordenar e formular políticas que promovam a igualdade de gênero
28

.  

Ainda em 2005, reforçando os princípios apresentados pelo PHPN, foi aprovada a Lei 

11.108/05, que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante de sua escolha, durante 

todo o processo de parturição
29

. Ao encontro das medidas propostas por essa lei, a Portaria GM 

2418/05 acrescenta que a presença de uma acompanhante durante o parto, conforme estudos 

baseados em evidências científicas, poderá reduzir a duração do trabalho de parto, o uso de 

medicações para alívio da dor, o número de cesáreas e a depressão pós-parto, favorecendo ainda a 

amamentação. Não somente, esta portaria reafirma o direito a acompanhante de forma igualitária às 

parturientes atendidas pelo SUS ou em instituições privadas
30

. 

Mais recentemente, foi instituída, através da portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, a 

Rede Cegonha, que consiste em um conjunto de medidas que visam garantir atendimento adequado, 

seguro e humanizado desde o planejamento familiar e confirmação da gravidez, passando pelo pré-

natal e o parto, até a atenção integral à saúde do bebê nos seus dois primeiros anos de vida. Seus 

princípios são a defesa dos direitos humanos, o respeito à diversidade cultural, étnica e racial, as 

diferenças regionais, a equidade, o enfoque de gênero e dos direitos sexuais e reprodutivos de 

mulheres e homens, jovens e adolescentes
31

.. 

Todo esse conjunto de medidas apresentadas pelo MS tornar-se-á efetivo quanto, somados a 

elas, os profissionais se saúde transformarem sua prática na direção de uma relação mais 

humanizada e segura. Faz-se necessário o resgate simbólico do momento do nascimento, 

respeitando todos os seus significados, tornando a mulher protagonista desse processo, assegurando 

seu direito de ser mãe com humanidade e segurança
13

. 

Deve-se considerar, ainda, que os pontos fundamentais do cuidado e do acolhimento às 

mulheres no processo parturitivo não estão nas rotinas e instalações físicas, mas nas situações em 

que profissional e usuário se relacionam na busca pela satisfação, fazendo com que as relações 

interpessoais sejam os verdadeiros instrumentos que contribuam para a vivência deste processo, e 

desse relacionamento o eixo fundamental para a humanização na assistência à saúde
32

. 
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CONCLUSÃO 

 

Rememorar fatos, marcos e Políticas Públicas que constroem a história do modelo de 

assistência ao parto, permite visualizar o quanto pautamos as ações voltadas à este momento nos 

elementos sociais, científicos e políticos vivenciados ao longo da tempo, e que este influenciam 

atualmente nos cuidados à mulher e o cuidado ao ciclo gravídico-puerperal. 

Assim sendo, torna-se possível visualizar nesta trajetória histórica, os fatos que até hoje 

influenciam e dificultam na efetivação de uma assistência humanizada ao parto. As dificuldades e 

lutas que compõe este caminho não podem ser contabilizadas apenas pela vontade dos profissionais, 

uma vez que estão permeadas por interesses diversos, e que avanços e retrocessos, no que tange a 

humanização, podem caminhar paralelamente, sendo este um desafio aos profissionais de saúde.  

 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

 

Frente aos aspectos evidenciados nesse estudo, percebe-se a necessidade de reconstruir os 

passos traçados na atualidade, no sentido de buscar o estabelecimento de práticas humanizadas. 

Nesta perspectiva, a enfermagem demonstra-se como ciência que promove relevantes avanços no 

que tange a humanização do parto. Entretanto, esta permanece sendo um desafio à enfermagem, que 

precisa compreender a história escrita até aqui, para projetar a história que se almeja escrever. 
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6.6 PARTO DE CÓCORAS: UMA FORMA DE HUMANIZAR O NASCIMENTO 
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RESUMO: A humanização da assistência à parturiente implica principalmente que a atuação do 

profissional respeite os aspectos de sua fisiologia, não intervenha desnecessariamente e ofereça o 

necessário suporte emocional à mulher e sua família, facilitando a formação dos laços afetivos 

familiares e o vínculo mãe-bebê. O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão de literatura 

sobre a temática Humanização do Parto, além disso, buscou-se relacionar o parto de cócoras com a 

diminuição da dor sentida durante o trabalho de parto e parto vaginal. Trata-se de uma revisão 

integrativa, realizada no ano de 2014, tendo como temática utilização da bola suíça, dando ênfase 

aos estudos que abordem esta tecnologia na perspectiva obstétrica e outra parte realizada em 2015, 

tendo como temática o parto de cócoras. Para isso os profissionais de saúde, necessitam olhar a 

parturiente como um ser único, respeitando suas vontades e direitos, reconhecendo a mulher e seu 

filho como peças fundamentais do nascimento e compreendendo que não basta somente 

proporcionar a mulher um parto por via natural, se não levar em consideração seus sentimentos e 

desejos. 

 

Descritores: Parto humanizado. Trabalho de parto. Enfermagem Obstétrica. 

 

 

ABSTRACT: The humanization of parturient care involves mainly the professional's performance 

respects the aspects of their physiology, not unnecessarily intervene and provide the necessary 

emotional support to women and their families, facilitating the training of family bonding and the 

mother-baby bond. The objective of this study is a literature review on the topic Humanization of 

Labor also sought to relate the vertical birth with decreased pain felt during labor and vaginal 

delivery. This is an integrative review, held in 2014, with the theme using the Swiss ball, with 

emphasis on studies that address this technology in obstetric perspective and partly held in 2015, 

with the theme the vertical birth. For that health professionals need to look at the mother as a unique 

being, respecting their wishes and rights, recognizing the woman and her son as fundamental parts 

of the birth and understanding that is not enough to provide the woman giving birth naturally, if not 

consider their feelings and desires. 

 

Keywords: Humanized birth. Labor. Obstetric. 
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INTRODUÇÃO 

 

A humanização da assistência compreende, particularmente, a valorização da qualidade do 

cuidado a partir do ponto de vista técnico, reconhecimento dos direitos do paciente, de sua 

subjetividade e referências culturais
1
.  

Considerando a humanização no pré-natal e nascimento, a Organização Mundial da Saúde 

refere que o objetivo da assistência é obter uma parturiente e um neonato saudáveis com o mínimo 

de intervenções
2
. Para isto, algumas condutas devem ser adotadas durante o parto, tais como a 

presença de acompanhante, oferta de líquidos, uso de técnicas não invasivas para o alívio da dor, 

liberdade de escolha da posição do parto, entre outras. Entretanto, sabe-se que tais condutas não são 

totalmente respeitadas nos hospitais e maternidades, onde procedimentos reconhecidamente 

danosos e ineficazes - por exemplo, imobilização, posição desconfortável, administração de 

medicamentos para acelerar o trabalho de parto - continuam a fazer parte da rotina na maioria dos 

serviços de saúde
3
. 

A humanização da assistência à parturiente implica principalmente que a atuação do 

profissional respeite os aspectos de sua fisiologia, não intervenha desnecessariamente e ofereça o 

necessário suporte emocional à mulher e sua família, facilitando a formação dos laços afetivos 

familiares e o vínculo mãe-bebê
4
.  

Neste momento o cuidado de enfermagem humanizado engloba elementos primordiais para 

uma relação interpessoal, incluindo o ouvir atentamente o cliente, respeito às crenças, valores e 

sentimentos do cliente e estabelecimento de uma atitude empática para com ele e seus 11 familiares, 

e conduzindo informações pertinentes às suas necessidades
1
.  

A dor no parto pode ser aumentada ou diminuída, dependendo de vários fatores que podem 

ser internos ou externos à mulher. Acredita-se que os modos de enfrentamento e o preparo 

psicológico ao parto, a utilização dos métodos não farmacológicos e o preparo do ambiente são 

fatores que diminuem a ansiedade e podem aliviar a dor no parto. Dentre os métodos não 

farmacológicos, destacam-se: a massagem; os banhos de aspersão e imersão; a presença contínua do 

acompanhante, orientação antecipada sobre procedimentos que porventura sejam realizados; 
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liberdade para assumir a posição desejada durante o trabalho de parto; métodos de respiração e 

relaxamento; musicoterapia; cromoterapia e alimentação apropriada
5
.  

O cuidado e o conforto durante o trabalho de parto, não deve simplificar e considerar apenas 

o alívio da dor. Cuidar é olhar, enxergando; ouvir, escutando; observar, percebendo; sentir, 

enfatizando com o outro, estando disponível para fazer com ou para o outro. A condição essencial 

para que ocorra o conforto é proporcionar um ambiente favorável, ou seja, um ambiente em que a 

pessoa seja cuidada e sinta que está sendo cuidada, pois lhe foi oferecido afeto, calor, atenção e 

amor e estes favorecerão o alívio, a segurança e o bem-estar
6
.  

O alívio total da dor não necessariamente implica em uma experiência de parto mais 

satisfatório. No entanto, se a mulher sentir-se cuidada e confortada esta experiência poderá ser 

menos traumática até porque, atualmente, as mulheres não temem apenas a dor do parto, elas 

sentem medo em relação aos cuidados que receberão, uma vez que as experiências estão repletas de 

atendimento interpessoal e distante
7
. 

Neste contexto, a equipe de enfermagem apresenta papel crucial, especialmente por 

valorizar as necessidades básicas do ser humano
1
, permitindo um trabalho mais humanizado. Mas 

para que a assistência ao parto e nascimento se torne realmente humanizada é necessário que os 

profissionais de saúde aceitem a postura da mulher como condutora do processo de parturição e 

comecem a respeitar suas vontades e direitos. É de vital importância reconhecer a mulher como um 

indivíduo único, para que o profissional estabeleça um plano de assistência correlacionado com as 

necessidades da cliente; pois cada mulher é um ser único, possuidor de valores, sentimentos e 

crenças que devem ser respeitados
3
.  

O ambiente deve respeitar a privacidade e as escolhas da gestante. Por isso, é indicado 

reduzir ruídos e luminosidade no local do parto, permitir que a parturiente caminhe, ingira líquidos 

e indique quem irá acompanhá-la. Além disso, é necessário possibilitar que a mulher adote as 

posições que a façam se sentir melhor – no momento da expulsão, por exemplo, a posição 

verticalizada pode facilitar o nascimento, por se mais fisiológica para mãe e bebê
8
. 

Assim, torna-se importante refletir sobre a importância do resgate do parto como evento 

fisiológico e social, e a Enfermagem é uma das profissões que tem condição de fazer parte deste 

contexto, pela sua história e formação. Ressalte-se, ainda, o papel da equipe multidisciplinar 
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(médicos, doulas, assistentes sociais, psicólogos, entre outras) no processo do nascimento, dando 

segurança à mulher para vivenciar este momento tão significativo de sua vida e percebendo-se 

como um profissional humanizado
2
. 

 

OBJETIVO 

 

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a temática 

Humanização do Parto, além disso, buscou-se relacionar o parto de cócoras com a diminuição da 

dor sentida durante o trabalho de parto e parto vaginal. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, realizada no ano de 2014, tendo como 

temática utilização da bola suíça, dando ênfase aos estudos que abordem esta tecnologia na 

perspectiva obstétrica e outra parte realizada em 2015, tendo como temática o parto de cócoras. 

Para viabilizar a construção desta revisão, utilizou-se parte do Referencial teórico e da Revisão 

Bibliográfica do trabalho de conclusão de curso intitulado ―Avaliação da efetividade do uso dos 

métodos não farmacológicos no alívio da dor durante o trabalho de parto‖, apresentado à Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande, pela primeira autora deste estudo. Por tratar-

se de um trabalho de Revisão, este não foi submetido à Comitê de Ética, uma vez que utiliza dados 

de domínio público, secundários às outras pesquisas.  

De modo a contextualizar as temáticas envolvidas, foram elencadas três categorias: 

―Trabalho de parto‖, ―Estágios e fases do trabalho de parto‖ e ―Parto de cócoras‖. 

 

TRABALHO DE PARTO 

 

O trabalho de parto é definido como contrações uterinas repetidas com frequência, 

intensidade e duração suficientes para causar o apagamento e a dilatação progressivos do colo 

uterino
9
. 
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O útero grávido apresenta contrações desde o início da gestação, porém somente a partir da 

28ª-30ª semanas estas contrações começam a ser percebidas pela gestante. São as contrações de 

Braxton-Hicks e são indolores. À medida que a gestação evolui, estas contrações tornam-se mais 

frequentes e melhor coordenadas
10

. As contrações de Braxton-Hicks são episódios de contrações 

rítmicas, fracas e lentas que se tornam progressivamente mais fortes no final da gravidez e, então, se 

alteram subitamente em horas, ficando excepcionalmente mais fortes, estirando a cérvix e assim 

dando início à dilatação do colo do útero, para mais tarde forçar o concepto através do canal do 

parto; iniciando assim o mecanismo de parturição
9
. 

Segundo Freitas et al
11

 o grau de dilatação e contrações frequentes são indicativos de 

admissão hospitalar para acompanhamento do trabalho de parto, onde pacientes com fatores de 

risco gestacionais (crescimento intra uterino restrito, posdatismo, doença hipertensiva específica da 

gestação, diabetes melito gestacional, etc.), e com ausência destes indicativos são admitidas mesmo 

em fase latente. Quando a gestante chega ao Centro Obstétrico (CO) com dilatação cervical de 3 cm 

ou mais e contrações com frequência de pelo menos três a cada 10 minutos, presume-se que esteja 

em fase ativa do parto
11

. 

Quando ocorrer perda de líquido amniótico associada a contrações uterinas e dilatação 

cervical, o diagnóstico de trabalho de parto pode ser firmado
11

. A perda do tampão mucoso ou 

―sinal‖ e a formação da bolsa das águas são indicadores menos precisos do trabalho de parto, na 

medida em que existem grande variações individuais entre o aparecimento desses sinais e o início 

real do trabalho de parto. Embora nas gestações a termo, a rotura das membranas ocorra na maioria 

dos casos durante o trabalho de parto, ela pode ocorrer em 12 a 20% dos casos até vários dias antes 

do seu início
2
. O falso trabalho de parto se dá por contrações irregulares, ineficazes que duram 

poucos segundo, podendo estar associadas aos espasmos vesicais e intestinais ou contrações da 

parede abdominal, denominadas por contrações de Braxton-Hicks. Elas são comuns no último 

trimestre, podendo ocorrer durante toda a gestação, tornando-se dolorosas e iguais ao do verdadeiro 

trabalho de parto, essas contrações se dão geralmente à noite e diminuem pelo amanhecer
10

. 

Caracteriza-se por atividade uterina aumentada, permanecendo, entretanto, um padrão de contrações 

descoordenadas ao final do processo gestacional. Algumas vezes, essas contrações são bem 



 

258 

perceptíveis, contudo cessam em seguida espontaneamente e a cérvice uterina não apresenta 

dilatação
2
. 

Antigamente utilizado pelas índias, o parto de cócoras tem os mesmos princípios do parto 

normal, com a vantagem de ser mais rápido. A mãe, em vez de ficar deitada, fica na posição de 

cócoras. Por estar na posição horizontal, a gravidade atua intensificando as contrações e facilitando 

a saída da criança. Essa posição ainda traz outros benefícios para a saúde da mulher, que não sofre 

compressão de importantes vasos sanguíneos (o que poderia levar ao sofrimento fetal) e a área da 

pelve é aumentada em até 40%, além da elasticidade do períneo ser menos comprometida. Pesquisa 

realizada por Janet Balaskas, líder do movimento pelo parto ativo na década de 1980 em Londres, 

comprovou que mulheres que têm seus filhos por essa forma de parto sofrem menos com depressão 

pós-parto e têm menos dificuldade de amamentar
12

. 

 

ESTÁGIOS E FASES DO TRABALHO DE PARTO 

 

De acordo com Fortner et al
9
 os estágios e fases do trabalho de parto são descritos a seguir e 

é composto por quatro estágios. O Primeiro estágio começa com o início do trabalho de parto e 

termina com a dilatação cervical completa. É dividido em duas fases, sendo elas a fase latente que 

começa com o início das contrações uterinas regulares, terminando quando a velocidade de 

dilatação cervical sofre um aumento, em geral começando com 3 a 4cm. Considera-se a fase latente 

como sendo prolongada quando esta exceder 20 horas de duração em um paciente nulípara e 14 

horas em uma paciente multípara. Seguido da fase ativa caracterizada por um aumento na 

velocidade da dilatação cervical e, em última instância, pela descida da apresentação fetal. Esta fase 

é subdividida em fase de aceleração com aumento gradual na velocidade de dilatação inicia a fase 

ativa e leva a um período de dilatação rápida; fase de aceleração máxima definida como o período 

do trabalho de parto em que a velocidade da dilatação é máxima e fase da desaceleração durante a 

porção terminal da fase ativa, a dilatação parece ficar mais lenta, terminando em uma dilatação 

cervical completa
9
. 

O Segundo estágio é o intervalo entre a dilatação completa e o nascimento do bebê. Ele 

dura, em média, 50 minutos para as nulíparas e 20 minutos para as multíparas. O segundo estágio é 
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prolongado após 2 horas em nulíparas e 1 hora em multíparas. Pode-se adicionar uma hora em caso 

de uso de anestesia epidural. Um segundo estágio prolongado, por i só, não é considerado uma 

indicação para intervenção cirúrgica, desde que a descida da apresentação seja mantida
9
. 

O Terceiro estágio constitui o intervalo entre o nascimento do feto e a saída da placenta 

(dequitação). Esse estágio tem duração média de 10 minutos, sendo considerado prolongado quando 

sua duração Fo superior a 30 minutos. A separação da placenta ocorre ao longo da camada de 

Nitabuch e é resultante da continuação das contrações uterinas. Essas contrações contínuas 

controlam a perda sanguínea pela compressão das artérias espirais e também ocasionam a migração 

da placenta em direção ao segmento uterino inferior e então através da cérvice
9
. 

O Quarto estágio também chamado de puerpério, ocorre após o parto e se conclui com a 

completa resolução das mudanças fisiológicas da gestação, geralmente considerado como as 

primeiras seis semanas pós-parto. Durante esse período, o trato reprodutivo retorna ao seu estado 

não gravídico e a ovulação pode recomeçar
9
. Já para Freitas et al

11
 o quarto estágio é conhecido 

como a primeira hora após a expulsão da placenta. 

Uma das finalidades do enfermeiro que atua na obstetrícia é proporcionar um ambiente 

calmo que reduza a ansiedade e o medo nas mulheres em trabalho de parto. Estimular a ingestão 

adequada de líquidos e nutrientes calóricos é extremamente necessária para combater as 

necessidades energéticas e a perda hídrica associada ao parto, recomenda-se a ingestão de alimentos 

leves e isso porque, segundo Lowdermilk e Perry
13

 ―(…) minimizam o risco de complicações 

anestésicas e consequentes sequelas, caso seja necessária uma anestesia geral perante uma 

emergência‖,querendo isso dizer a aspiração do conteúdo gástrico e consequente compromisso da 

perfusão de oxigênio. A mulher deve ser encorajada a realizar eliminação vesical, ou seja a urinar 

de 2 em 2 horas ou sempre que necessário, porque de acordo com Lowdermilk e Perry
13

 ―(…) uma 

bexiga distendida pode impedir a descida da apresentação, inibir as contrações uterinas e provocar a 

diminuição dos tônus da bexiga ou atonia após o parto‖. Alem de ofertar técnicas não 

farmacológicas para o alivio da dor e progressão do trabalho de parto como banho de chuveiro, 

massagem lombar, deambulação, posturas variadas durante o trabalho de parto e parto, métodos de 

respiração para minimizar o desconforto do processo parturitivo, e técnica de relaxamento
14

. 

Durante a fase de dilatação, a dor corresponde a uma sensação subjetiva, descrita como aguda, 
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visceral e difusa. Enquanto que, na fase de descida fetal, a dor é somática, mais nítida e contínua, 

podendo ser intensificada pelo estado emocional da parturiente e por fatores ambientais
15

. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As vantagens psicológicas são extremamente importantes quanto as vantagens físicas 

enumeradas, sabe-se que a atitude física em geral, mas principalmente das parturientes, influi no 

estado mental. Dar a luz em decúbito de litotomia quase sempre transmite a mulher uma sensação 

de desamparo e passividade em relação à equipe de saúde. A posição de cócoras e vertical recoloca 

a parturiente no mesmo nível do profissional que está assistindo, participando ativamente; ao 

nascimento do filho, a mãe vê aumentadas sua autoconfiança e autoestima
12

. 

O uso de uma almofada para a posição de cócoras, comparada à posição de litotomia ou 

supina, esteve associado à redução considerável na duração do segundo estágio, menos partos 

assistidos, menor incidência de lacerações perineais de segundo grau e taxa de episiotomia e 

incidência de sangramento estimado maior que 500 ml foram similares. As evidências indicam que 

as mulheres devem ser encorajadas a adotarem a posição que acharem mais confortável durante o 

período da expulsão
2
. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os profissionais de saúde necessitam olhar a parturiente como um ser único, respeitando 

suas vontades e direitos, reconhecendo a mulher e seu filho como peças fundamentais do 

nascimento e compreendendo que não basta somente proporcionar a mulher um parto por via 

natural, se não levar em consideração seus sentimentos e desejos. Deste modo percebe-se a 

importância do preparo técnico e científico do enfermeiro para atender as necessidades da 

parturiente e, dessa forma, amenizar as interferências negativas na formação do vínculo afetivo. 

A enfermeira tem sido reconhecida pelo Ministério da Saúde como a profissional que possui 

a formação necessária e que procura atuar de forma humanizada no cuidado á parturiente tanto nas 

casas de parto, como em instituições hospitalares. Sendo assim, necessária a aquisição de 
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profissionais qualificados e comprometidos de forma profissional e pessoal, que recebam a mulher 

com ética, dignidade e respeito. 

 

CONTRIBUIÇÕES E/OU IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

 

Diante do exposto, parece-nos apropriado retomar aqui o quanto é importante e relevante 

resgatarmos a tradição da(o) enfermeira(o) como profissional do cuidar, principalmente na cena do 

parto, uma vez que, historicamente, ele era feito por mulheres que cuidavam de outras mulheres na 

hora do parto e do puerpério. O objetivo primordial desta assistência é assegurar à mulher e seu 

concepto um parto saudável e livre de iatrogenias de qualquer tipo. A(o) enfermeira(o) assiste à 

mulher desde o pré-natal, iniciando aí uma conexão que deve ser continuada até o puerpério. Esta(e) 

profissional deve oferecer apoio físico e empático, realizando abordagem não farmacológica para 

alívio da dor, colocando o seu conhecimento à disposição da manutenção do equilíbrio 

físico/psíquico da gestante e do recém-nascido, reconhecendo os momentos críticos em que suas 

intervenções são necessárias para assegurar o bem-estar de ambos
2
. 

Logo, o presente estudo vem contribuir com os cuidados de enfermagem sendo 

indispensável proporcionar a parturiente conforto e bem estar no âmbito biopsicossocial. Bem 

como, despertar na mulher o desejo de conhecer seu corpo e o trabalho de parto através de educação 

em saúde para que ela possa conhecer seus limites e ter a tranquilidade durante o parto, 

possibilitando ainda um trabalho de parto humanizado facilitando o parto vaginal. 
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6.7 CARACTERÍSTICAS PRÉ-NATAIS EM PARTO PREMATURO E A TERMO
1
 

 

Wachholz VA
2
; Kerber NPC

3
; Gonçalves CV

4
; Santos RC

5
; Pohlmann FC

6
; Sena FG

5 

 

Introdução: A assistência pré-natal significa garantir a toda gestante e ao recém-nascido, bem estar 

e a saúde tanto no período gestacional como no parto e puerpério. Por meio desta é possível 

identificar precocemente as situações adversas que possam oferecer risco, prevenindo-as e tratando-

as adequadamente
2
, sendo que com uma adequada assistência pré-natal parece ser possível reduzir 

os números de nascimentos prematuros. Um estudo desenvolvido em Londrina, Paraná, que tinha 

como objetivo identificar fatores que determinaram o óbito neonatal neste município comprova que 

uma das principais causas da mortalidade neonatal é a prematuridade e apresenta uma ligação direta 

com o número insuficiente de consultas no pré-natal como fator determinante. Tais resultados são 

pontos de partida para que seja dado um olhar com mais atenção para a prevenção do parto 

prematuro e para a qualidade da assistência pré-natal
3
. Assim, este estudo tem o objetivo de 

comparar algumas características do pré-natal entre mulheres que tiveram parto prematuro e aquelas 

que tiveram parto a termo. Metodologia: Caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem 

quantitativa do tipo caso-controle, realizado nas duas maternidades presentes nos hospitais gerais do 

Município do Rio Grande, localizado no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. Os 

participantes do estudo foram 139 mulheres que tiveram parto prematuro no período de janeiro a 

maio de 2014, sendo este considerado quando o parto ocorreu anterior às 37 semanas de gestação, 

baseando-se na idade gestacional (IG) calculada pela data da última menstruação (DUM), 

considerado quando for concreto este dado, ou através do exame de ecografia realizada até 20 

semanas ou pelo método de capurro no recém-nascido, seguindo essa respectiva ordem. Para o 
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grupo controle, foi selecionada a gestante com parto a termo em momento posterior a ocorrência do 

parto prematuro e como critério de exclusão, mulheres que não apresentaram condições de 

responder as perguntas, devido a apresentarem qualquer tipo de alteração psíquica. A coleta de 

dados foi feita por integrantes do Grupo de Pesquisa Viver Mulher, da Escola de Enfermagem, da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), previamente treinados. Foram realizadas visitas 

diárias às maternidades dos hospitais para a identificação de puérperas a serem incluídas na 

pesquisa, e que após explicado o objetivo do estudo e convite à participação, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, autorizando a realização da entrevista. Neste está discriminado o 

objetivo do estudo e a metodologia proposta, de modo a cumprir os aspectos éticos, dando direito a 

privacidade, garantindo o anonimato do participante. Ficou a via original assinada com pesquisador 

(a) e uma cópia com a puérpera. Em caso de a mesma ser menor de idade foi solicitada a assinatura 

do seu responsável legal. A entrevista foi realizada após as primeiras 24 horas do pós-parto, com 

questionário investigando questões acerca do pré-natal. Após o término do trabalho de campo foi 

realizada a codificação dos dados, seguida de sua digitação no programa Epi-data 3.1. Foi feita 

analise estatística simples, descritiva. Para a discussão dos dados foi utilizada a revisão de literatura 

realizada, assim como, outros estudos atualizados referente a esta temática. Foram respeitados os 

princípios éticos da pesquisa envolvendo Seres Humanos, de acordo com a Resolução 466/12. A 

pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde – CEPAS, da FURG, 

sendo aprovado com o parecer de número 134/2013 e ao Comitê da Associação de Caridade Santa 

Casa com o parecer 005/2013. Resultados e discussões: Observa-se: 92% das entrevistadas fizeram 

pré-natal; o planejamento da gestação e o número de consultas realizadas, tiveram percentuais 

semelhantes nos dois grupos estudados; a primiparidade mostra-se como um importante fator de 

risco entre as mulheres que tiveram parto prematuro; a maior parte das entrevistadas começou o 

pré-natal no primeiro trimestre; a maioria das mulheres que tiveram parto prematuro fizeram seu 

pré-natal de modo privado/convenio e 44,3% das que tiveram parto a termo fizeram o pré–natal em 

unidade estratégia saúde da família. Os resultados obtidos neste estudo em relação à maioria 

(90,5%) dos partos prematuros ocorrer no Hospital Universitário pode ser explicado por este ser um 

hospital referência para as gestações de alto risco e que possui Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal, o que faz com que as mulheres que apresentem quaisquer sinais indicativos de uma 
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gravidez de risco, como por exemplo, sangramentos vaginais, DHEG, diabetes gestacional, parto 

prematuro anterior, extremos de idade, entre outros sejam encaminhados para ele. Essas 

características ou patologias são predisponentes da prematuridade
4,5

. Realizar o acompanhamento 

pré-natal de alto risco e o parto destas gestantes em hospitais sem a estrutura necessária como ter 

uma UTIN e profissionais especializados para este tipo de atendimento aumentaria ainda mais o 

risco de complicações maternas e fetais, pois tanto a mãe como o recém-nascido prematuro 

necessita de condições específicas para o seu cuidado. Verificou-se neste, uma estreita relação entre 

a prematuridade e o pré-natal de qualidade, principalmente quando se refere aos fatores de proteção 

à prematuridade como: ter realizado o pré-natal, iniciado o acompanhamento no primeiro trimestre 

gestacional e ter realizado o pré-natal em Unidade Básica de Saúde. O nascimento prematuro tem 

grande associação com a assistência prestada durante a gestação
6
. Por meio da assistência pré-natal 

de qualidade é possível que ocorra detecção e tratamento precoce de complicações impedindo assim 

a evolução para o parto prematuro. De acordo com o Ministério da Saúde, a assistência pré-natal é 

considerada adequada e de qualidade quando a gestante inicia a primeira consulta no primeiro 

trimestre, realiza no mínimo seis consultas, realiza todos os exames clínicos e laboratoriais e está 

com a carteira de vacinação atualizada
7
. Quando se refere ao fator da realização do pré-natal, no 

presente estudo está variável mostrou-se protetora em relação ao desfecho da prematuridade, as 

mulheres que realizaram o pré-natal tiveram uma probabilidade de ter parto pré-termo (PPT) 10% 

menor do que as que não tiveram acompanhamento. Conclusão: Através dos resultados deste 

estudo, pode-se confirmar que considerando alguns fatores que fazem o pré-natal ser considerado de 

qualidade confirmou que há uma relação direta entre a realização de um pré-natal de qualidade e a 

prematuridade. Pois as mulheres que fizeram o pré-natal e iniciaram no primeiro trimestre 

apresentaram menos chances de ter um trabalho de parto prematuro. Ao contrário, aquelas mulheres 

que não iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, deixando já a qualidade do pré-natal 

comprometida, tiveram mais chances de seu filho nascer prematuro. Implicações para a 

enfermagem: É relevante que outros estudos com n maior sejam realizados com intuito de se poder 

generalizar os achados. A enfermagem pode contribuir para o processo de redução dos índices de 

prematuridade por meio de uma adequada assistência pré-natal. 
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Descritores: Trabalho de Parto Prematuro. Fatores de Risco. Gestante.  
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6.8 DIFICULDADES ENCONTRADAS PELAS PUÉRPERAS PARA AMAMENTAR 

 

Santos, RC
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; Gomes, GC

6
; 

 

INTRODUÇÃO: Mesmo conhecendo os benefícios do aleitamento materno exclusivo (AME), 

ainda é alto o índice de desmame precoce. A II Pesquisa Nacional de Prevalência do Aleitamento 

Materno (AM) revelou que apenas 21% das crianças são amamentadas exclusivamente até o sexto 

mês, na região de Londrina-PR, do Brasil.
1
 Frente a esse cenário, ressaltam-se as competências da 

enfermeira no que tange o incentivo das puérperas ao AME, ao passo que essa profissional estará 

em contato direto com a mulher estabelecendo uma relação de confiança que pode contribuir para o 

sucesso da amamentação. Existem momentos oportunos para a intervenção da enfermeira nessa 

prática. Um deles é no pré-natal outro é na internação para o parto, no qual se retoma o que foi dito 

no pré-natal quanto à lactação. Com as devidas orientações dadas no momento da alta, ressaltando o 

que foi dito anteriormente, a mulher pode sentir-se com mais segurança, prazer e harmonia para 

enfrentar as dificuldades enfrentadas no puerpério.
2 

Objetivo: Objetivou-se conhecer as 

dificuldades encontradas pelas puérperas para amamentar. METODOLOGIA: Estudo descritivo 

exploratório de cunho qualitativo, realizado no segundo semestre de 2012 em uma Unidade de 

Internação Obstétrica de um Hospital Universitário do sul do Brasil. Participaram do estudo 11 

puérperas que atenderam ao critério de inclusão: estar em pós-parto imediato no HU, querer 

amamentar seu filho e estar em condições plenas de responder ao questionário; quanto ao RN, ser a 

termo e estar em boas condições de saúde. Foram excluídas as puérperas que declararam a intenção 
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de não amamentar seus filhos. Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas únicas 

com cada participante e analisados pela técnica de Análise Temática. Foi respeitada a resolução 

466/12 no que tange aos aspectos éticos para a pesquisa com seres humanos. O projeto foi 

encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa Área da Saúde (CEPAS) da Universidade Federal 

de Rio Grande – FURG e aprovado com o parecer número 78/2012. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES: Em relação às dificuldades enfrentadas pelas puérperas ao amamentar, relata-se a 

necessidade da mulher retornar ao trabalho após a licença gestante e a ausência materna do lar que 

acaba dificultando a prática da amamentação, especialmente a exclusiva. Verifica-se, assim, que a 

ausência materna do lar dificulta a prática da amamentação. Mães que relatam trabalhar poucos dias 

na semana e que permanecem de cinco a seis meses em casa após o nascimento do filho também 

amamentam mais.
3 

A dor e as fissuras no mamilo apresentam-se como uma dificuldade que 

possuem para amamentar. Afirmaram que as fissuras e desconforto nas mamas seriam os motivos 

para deixar de amamentar. Uma puérpera afirmou que o ingurgitamento das mamas foi o principal 

fator que dificultou a amamentação. Uma delas acrescentou também o fato do leite demorar a 

descer nos primeiros dias como uma dificuldade enfrentada para amamentar. A rejeição do bebê à 

mama também foi relatada, devido ao fato da criança não conseguir abocanhar o bico do seio. 

Portanto, faz-se necessário que desde o pré-natal as mães saibam dos inconvenientes que podem 

ocorrer, como identificá-los e, sobretudo, como preveni-los. Dentre esses inconvenientes que 

podem acontecer estão à má sucção do bebê, demora na descida do leite, mamilos planos ou 

invertidos, ingurgitamento mamário, fissuras mamilares, mastites seja por ingurgitamento ou 

processo infeccioso dentre outras que constituem juntamente com as crenças e mitos acerca do 

aleitamento as maiores causas do desmame precoce.
4 

Outra puérpera relata o fato do bebê mamar 

muitas vezes, levando-a a ter que ficar sempre disponível, tendo que abrir mão das atividades 

domésticas. Estudo acerca dos determinantes do abandono do AME em crianças assistidas por 

programa interdisciplinar de promoção à amamentação evidenciou a falta de paciência da mãe, o 

bebê apresentar-se sonolento ou rejeitar o seio materno, a demora na descida do leite como 

dificuldades para amamentar. Entretanto, essas mães não referiram que desejavam interromper o 

aleitamento, mesmo com o acúmulo de tarefas domésticas e de cuidados com o bebê, o que exigia 

demonstrações comportamentais de perseverança. Isso comprova o sentimento de ambiguidade na 
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mulher, apesar de manter a prática do AME por conhecerem os benefícios da amamentação.
5 

CONCLUSÃO: Tendo em vista a importância do AM para a redução da mortalidade e morbidade 

infantil e o papel da enfermeira no incentivo à amamentação e na educação das puérperas para que 

esse processo se dê de forma satisfatória é importante direcionar práticas educativas realizadas por 

enfermeiros no sentido de minimizar as dificuldades enfrentadas pelas puérperas durante a 

amamentação, reduzindo assim os índices do desmame precoce. IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: o estudo poderá oferecer dados para a reflexão dos profissionais da equipe de 

enfermagem acerca de suas intervenções frente aos fatores que interferem na prática da 

amamentação, qualificando o seu fazer.  

Descritores: Período Pós-Parto, Aleitamento materno, Enfermagem.  
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6.9 FACILIDADES ENCONTRADAS PELAS PUÉRPERAS PARA AMAMENTAR 
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INTRODUÇÃO: O aleitamento materno (AM) é a única forma natural de nutrição dos recém-

nascidos (RNs) e de fundamental importância para o desenvolvimento do mesmo. O Ministério da 

Saúde preconiza que o aleitamento seja exclusivo até o sexto mês de vida do bebê. Frente a isso, o 

aleitamento materno exclusivo (AME) ocorre quando é ofertado ao lactente somente leite materno 

(de sua mãe ou ordenhado) e não recebe qualquer outro liquido ou alimento sólido, à exceção de 

vitaminas e outros medicamentos
1
. O AME é um fator importante de proteção do recém- nascido 

(RN). Contribui para a redução da mortalidade infantil, diminuição de doenças alérgicas e 

problemas gastrointestinais
2
. Além disso, o leite materno possui nutrientes e substâncias de defesa 

que são passados para o bebê no momento da amamentação. Assim, é o leite adequado, equilibrado 

e de fácil digestão para o bebê. 
3
 OBJETIVO: Objetivou-se conhecer as facilidades encontradas 

pelas puérperas para amamentar. METODOLOGIA: Estudo descritivo exploratório de cunho 

qualitativo, realizado no segundo semestre de 2012 em uma Unidade de Internação Obstétrica de 

um Hospital Universitário do sul do Brasil. Participaram do estudo 11 puérperas que atenderam ao 

critério de inclusão: estar em pós-parto imediato no HU, querer amamentar seu filho e estar em 

condições plenas de responder ao questionário; quanto ao RN, ser a termo e estar em boas 

condições de saúde. Foram excluídas as puérperas que declararam a intenção de não amamentar 

seus filhos. Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas únicas com cada participante 
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e analisados pela técnica de Análise Temática. Foi respeitada a resolução 466/12 no que tange aos 

aspectos éticos para a pesquisa com seres humanos. O projeto foi encaminhado para o Comitê de 

Ética em Pesquisa Área da Saúde (CEPAS) da Universidade Federal de Rio Grande – FURG e 

aprovado com o parecer número 78/2012. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Quanto às 

facilidades para amamentar, salientaram a relação do vínculo criado entre mãe e filho por meio da 

amamentação e por ser este um momento de toque afetivo entre a mãe e seu bebê. Além do 

alimento natural, o AM é a estratégia natural de vinculo, melhorando a qualidade de vida das 

famílias.
4
 Através da experiência prévia com a amamentação aproveitaram melhor o momento do 

que na primeira vez. Num estudo realizado, observou-se que 41 mães com experiência prévia com a 

amamentação forneceram respostas que expressavam alguma forma de realização e satisfação ao 

amamentar. Isso corrobora a hipótese estabelecida de que a amamentação constitui uma expressão 

de amor materno.
5
 Uma das puérperas referiu que a boa pega do bebê ao peito é muito importante e 

quando realizada de forma correta torna o momento da amamentação tranquilo, sem nenhum 

problema. A pega correta é um facilitador no processo de amamentação. A criança deve abocanhar 

não só o mamilo, mas a maior parte da aréola. Essa pega favorece que o mamilo toque o palato e a 

sucção adequada aconteça, levando a boa produção de leite. A boa produção de leite e a praticidade 

foram referidas como facilidades que possibilitam o estabelecimento da amamentação, além da 

puérpera não precisar levanta-ser à noite para amamentar. O AM também é prático, pois o leite 

materno não precisa ser diluído, não se contamina e está sempre pronto. Além dessas vantagens, a 

disponibilidade para servir o bebê é algo de extrema relevância já que não há necessidade de gastos 

com fórmulas lácteas nem com mamadeiras.
6 

CONCLUSÃO: Verificou-se que enfermeiro deve 

dar apoio, incentivo e informações necessárias para que as puérperas se sintam confiantes em 

relação ao AME, beneficiando a estas, suas crianças e a sociedade em geral direcionando a prática 

educativa no sentido de tornar a amamentação um momento prazeroso e tranquilo. O enfermeiro 

também precisa destacar a importância do auxílio familiar que irá auxiliar a nutriz em momentos de 

cansaços e dificuldades, além de integrar a família no cuidado com o bebê. IMPLICAÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: O profissional da área da saúde precisa estar qualificado e preparado 

para as orientações prestadas a puérpera, não só nesse período, mas desde o acompanhamento no 

pré-natal. Através do presente estudo pode-se observar que com orientações adequadas e uma boa 
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comunicação, pode-se reduzir os índices do desmame precoce, potencializando os fatores que 

facilitam a amamentação. 

Descritores: Período Pós-Parto, Aleitamento Materno, Enfermagem.  
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6.10 RELAÇÃO ENTRE A PREMATURIDADE E AS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 
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Introdução: O Parto Prematuro ou pré-termo é considerado quando ocorre 36 semanas e seis dias 

de gestação, ou seja, menos do que 259 dias, e possui riscos para o recém-nascido de problemas 

como Síndrome de Angústia Respiratória (SAR), enterocolite necrotizante, hemorragia 

intraventricular, doença pulmonar crônica e até paralisia cerebral. Embora isso ocorra em 

aproximadamente 10% de todas as gestações, ele é responsável por 70% da mortalidade perinatal 

nos Estados Unidos, sendo um dos maiores causadores de preocupações com a saúde pública. 

(MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2008). O processo da prematuridade é advindo de diversos 

fatores, e pode permear diferentes classes sociais e territórios ocasionando repercussões financeiras 

e psicológicas familiares, exigindo maiores recursos de serviços de saúde, tais como equipamentos 

e profissionais preparados. Além disso, a assistência prestada durante o ciclo gravídico puerperal 

representa um grande influenciador para um resultado positivo na gestação, de forma que sejam 

identificados, tratados e monitorados os fatores que poderão levar ao parto prematuro (RAMOS; 

CUMAN, 2009). Objetivo: estabelecer a relação entre características sociodemográficas das 

mulheres e a ocorrência do parto prematuro. Método: Este trabalho foi realizado a partir do recorte 

da macropesquisa intitulada ―Parto Prematuro: Estudo dos fatores associados para construção de 

Estratégias de prevenção‖
4
. Caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem quantitativa do tipo 

caso-controle. O local de estudo é o município do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O cenário do 

estudo, foram as duas maternidades do município do Rio Grande, presentes nos hospitais gerais, 

locais onde ocorre o acolhimento e atendimento às gestantes em trabalho de parto. Os participantes 

do estudo foram 139 mulheres que tiveram parto prematuro no período de janeiro a maio de 2014. 
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Foram incluídas no estudo puérperas que tiveram o parto no período de 20 a 36 semanas e seis dias 

de gestação e que o recém-nascido obteve o peso maior que 500 gramas e a próxima mulher que 

teve o parto a termo, sendo mais de 37 semanas de gestação, durante o período de cinco meses. 

Foram excluídas as mulheres que não apresentaram condições de responder às perguntas, devido 

alterações psíquicas. A coleta de dados foi feita por integrantes do Grupo de Pesquisa Viver 

Mulher, da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), previamente treinados. Foram realizadas 

visitas diárias às maternidades dos hospitais para a identificação de puérperas a serem incluídas na 

pesquisa, e que, após explicado o objetivo do estudo e convite à participação, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, autorizando a realização da entrevista. A entrevista foi realizada 

após as primeiras 24 horas do pós-parto, por meio de um questionário que investiga questões acerca 

do pré-natal. Os dados coletados foram inseridos no programa Epi-Data 3.1 para posterior análise. 

Constituíram-se como casos 73 mulheres que tiveram parto prematuro e como controles, 66 

gestantes que tiveram parto a termo em momento imediatamente posterior a cada caso, no primeiro 

semestre de 2014. A pesquisa foi aprovada com os pareceres 134/2013 e 005/2013 dos comitês de 

ética e pesquisa dos dois hospitais envolvidos. Resultados: Na análise dos dados, observou-se que a 

maioria das puérperas, 123 (88,5%), residiam no município do Rio Grande e o restante, 16 (11,5%), 

em outros municípios da região Sul, como Jaguarão, Morro Redondo, Mostardas, Pelotas e São José 

do Norte. Em relação aos dados demográficos a média de idade entre as puérperas foi de 25,3 anos; 

93 (66,9%) eram brancas das quais 53 finalizaram sua gestação com parto prematuro; 109 (78,4%) 

viviam com companheiro no momento do parto e 76 (55,1%) tinham 9 anos ou mais de estudo; a 

média de renda mensal foi de R$ 804,76, sendo que 80 tinham renda per capta menor do que um 

salário mínimo. Quanto aos dados socioeconômicos pode-se observar que as mulheres com 

escolaridade entre cinco e oito anos apresentaram uma probabilidade 71% menor de ter PPT quando 

comparada às mulheres com nove anos ou mais de escolaridade que se destacaram com 49 casos de 

prematuridade. Acreditava-se que mulheres com maior escolaridade, que têm maior poder 

aquisitivo, teriam mais chance de prematuridade, pois estas costumam optar pela cesárea, 

procedimento que comprovadamente aumenta esse risco. Conclusão: Em relação aos fatores 

demográficos, evidenciou-se no presente estudo que as mulheres com ensino fundamental completo 

apresentaram uma probabilidade bem menor de apresentar parto pré-termo quando comparadas às 
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mulheres com mais anos de escolaridade. Resultado divergente ao estudo encontrado por Ramos e 

Cuman (2009) ao realizar uma investigação com mães de prematuros em Guarapuava- PR, em que 

47% das mesmas não tinham sequer o ensino fundamental completo, associando tal característica ao 

baixo nível socioeconômico, e ambos os fatores contribuintes para o baixo nível de entendimento da 

importância da realização do pré-natal. Ao contrário do que se vê em alguns estudos demonstrando 

a relação entre a baixa escolaridade e a prematuridade, o que parece no estudo atual é que o fato de 

ter menos escolaridade serviu como um fator de proteção à prematuridade. As características 

sociodemográficas não se mostraram como fatores concorrentes para prematuridade, com exceção 

da escolaridade, que foi o único aspecto com poder de significância. acredita-se que mulheres com 

menos escolaridade sejam menos favorecidas financeiramente, podendo não ter escolhas, se 

submetendo a serviços públicos para a realização do parto, locais onde o parto normal é preferência. 

Já as mulheres com maior poder aquisitivo muitas vezes optam pelo parto cesáreo, procedimento 

que comprovadamente aumenta a chance de prematuridade. (DINIZ, 2009). 

Contribuições/Implicações para enfermagem: Este é um estudo que mostra o passo inicial que 

deve ser tomado para reduzir os índices de prematuridade e consequentemente de mortalidade. 

Desta forma, espera-se que gestores tenham a iniciativa de seguir os programas e políticas 

instituídas e passem a investir mais na área da saúde da mulher. O estudo também indica a 

importância de um melhor acolhimento na hora do pré-natal, buscando conhecer todos os aspectos 

sociais e demográficos onde essa gestante está inserida, para que as informações e orientações do 

cuidado sejam mais específicas e vantajosas, prevenindo as complicações que podem advir da 

gestação, inclusive o parto prematuro. Também é relevante que outros estudos sejam realizados 

com intuito de investigar o que tem tornado o cuidado pré-natal uma ação pouco resolutiva e com 

baixa qualidade.  

Descritores: Trabalho de parto prematuro. Fatores de Risco. Enfermagem. 
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6.11 VISITA DOMICILIAR PUERPERAL – EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM
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Introdução: O puerpério, momento em que a mulher experimenta transformações físicas e 

psíquicas, é o intervalo entre o nascimento do bebê e o retorno ao estado normal não gravídico da 

mãe, com duração de geralmente cerca de seis semanas. A resposta positiva da mãe à essa nova 

etapa depende de muitos fatores como: a disposição e o conforto da mãe, a saúde do recém nascido, 

os cuidados e orientações recebidos, o autoconceito da imagem corporal e da sexualidade da mulher 

(1)
. Nesse período, a atuação dos profissionais de saúde é de suma importância, principalmente, por 

meio de ações educativas e aconselhamento, juntamente com a visita domiciliar
(2)

. A visita 

domiciliar no período puerperal é uma ação de grande utilidade no processo do cuidar da puérpera, 

pois possibilita prestar um acompanhamento da saúde não apenas da puérpera e seu recém-nascido, 

mas, também, de todas as pessoas que residem no domicilio. Prestar assistência no espaço 

domiciliar faz com que a mulher se sinta mais confortável, com mais autonomia e participação, por 

estar em seu próprio lar, sentindo-se mais a vontade para responder aos questionamentos e fazer 

perguntas que, talvez, não faria se estivesse no ambiente hospitalar, em vista da presença de pessoas 

desconhecidas. O profissional também sente mais segurança para fazer certos questionamentos e 

proporcionar as orientações necessárias, pois consegue estabelecer uma relação de confiança e 

proximidade com a puérpera e família, e proporcionar um cuidado contextualizado. Entende-se que 

as diferentes realidades visualizadas no período puerperal no domicílio podem contribuir para que o 

enfermeiro (a) se instrumentalize cada vez para o cuidado adequado a cada mulher e família. 

Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem com a visita domiciliar puerperal. 

Metodologia:  Este é um relato da experiência de acadêmicos de quinto semestre, da Escola de 

Enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande, em uma atividade da disciplina de 
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Assistência de Enfermagem em Saúde da Mulher, a visita domiciliar puerperal. As visitas 

domiciliares foram desenvolvidas nos meses de março e abril de 2015, durante as práticas da 

disciplina. Durante a atividade prática na Unidade de Internação Obstétrica do Hospital 

Universitário, era desenvolvida a assistência às puérperas e, então, a partir do vínculo criado pelo 

acadêmico de enfermagem com a mulher, esta era convidada a receber a visita domiciliar na semana 

posterior, quando teria sete ou oito dias de pós-parto. Com o aceite da puérpera, era preenchida uma 

ficha própria da disciplina, em que eram registrados os dados de identificação e endereço. No dia 

agendado, a visita era desenvolvida por dois acadêmicos juntamente com uma das professoras da 

disciplina, sendo transportados por viatura da Universidade. No domicílio, tanto a puérpera quanto 

o recém-nascido, eram avaliados por meio de uma investigação das suas condições físicas e 

psicológicas. Os acadêmicos dialogavam com a mulher e os familiares que estivessem presente, 

indagando como estavam se sentindo, como estavam conseguindo lidar com as transformações 

naturais desse momento de puerpério, como estavam as relações familiares e sociais, se estavam 

com algum tipo de dificuldade e se necessitavam de orientações acerca de algum aspecto. Era 

realizado exame físico na puérpera e recém-nascido, observado o aleitamento materno, averiguado 

se os testes do Pezinho, do olhinho, da orelhinha e a certidão de nascimento já tinham sido feitas, 

assim como eram realizadas as orientações que se fizessem necessárias. Em caso de haver outras 

crianças na casa, também era investigada a situação de saúde destas. Relatam-se as sensações 

percebidas pelos acadêmicos com cinco mulheres visitadas. Resultados: A experiência 

proporcionada aos acadêmicos foi diversificada, algumas puérperas mostrando grande necessidade 

de suporte profissional, apresentando dúvidas e insegurança, enquanto outras se sentiam seguras e 

prontas para desenvolver o cuidado de si e de seu filho. A primeira puérpera apresentava grande 

dificuldade, não tendo ainda independência como mãe, dependendo do auxílio da avó do bebê para 

todas as atividades. Sentia-se bem receosa em relação à cicatrização da cesariana e, em vista disso, 

evitava até mesmo um simples passeio no espaço externo da casa. Mostrava, também, dificuldade 

em aprender o modo certo para amamentar. A segunda puérpera demonstrava muita maturidade 

apesar da pouca idade e, também, muita segurança e independência para realizar os cuidados com o 

bebê. Percebeu-se que esta contava com a ajuda, apoio e compressão do companheiro e de outros 

familiares próximos. Também, demonstrava-se colaborativa para receber as orientações e colocá-las 
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em prática. A terceira puérpera mostrava-se muito bem preparada para ser mãe e também 

interessada em receber a visita para trocar experiências e relatar algumas dúvidas que ainda possuía. 

Bem orientada sobre todos os cuidados que deveriam ser realizados com o bebê e também sobre 

amamentação. A puérpera demonstrava ter muitos cuidados com a casa e principalmente com o 

bebê, não o deixando permanecer com a fralda suja em nenhum momento, chegando a trocar 28 

fraldas no dia. Tinha uma ótima relação com sua mãe e seu marido, e ambos ajudavam a cuidar do 

bebê. A quarta puérpera era bastante jovem e mostrava-se despreparada para realizar as funções de 

mãe. Ao entrar em sua casa se notou uma falta de planejamento e estrutura imensa, visto que a mãe 

não possuía sequer um berço para que a recém-nascida pudesse dormir. A puérpera não tinha noção 

nenhuma sobre a amamentação do bebê, mesmo tendo sido muito bem orientada pelos acadêmicos 

de enfermagem durante seu período de internação hospitalar. Para dimensionar melhor tal fato, 

salienta-se que a puérpera alimentava seu filho com 60 ml de uma mistura de água e leite UHT (de 

caixa). A mãe apresentava uma aparência desarrumada e ansiosa, movimentando-se sem parar, 

mesmo ao colocar a criança no seio para ser amamentada. A única ajuda que tinha era da avó do 

bebê, a qual tinha 19 anos a mais que a filha. A sensação era de que a puérpera não se encontrava 

preparada para realizar sua função de mãe. A quinta mulher mostrava-se preparada e adaptada ao 

recém-nascido e ao ambiente, relatando ter um bom entrosamento familiar. Um aspecto que foi 

possível observar nessa visita relacionou-se às crenças presentes na família. Percebeu-se o quanto as 

crenças exercem influência mesmo em mulheres jovens como a puérpera visitada. Esta seguia 

exatamente o que sua mãe e sua sogra lhe orientavam quanto ao repouso, evitando afazeres 

domésticos, não lavando os cabelos devido à necessidade de se resguardar durante o período de 

―quarentena‖ e até mesmo em relação ao recém-nascido, que podia apresentar ―quebrante‖. É uma 

percepção diferente da realidade que se tinha, pois não se imaginava que isso ainda fosse tão 

presente nos dias de hoje, principalmente por parte de mulheres jovens. Conclusão: A oportunidade 

de participar de visitas domiciliares no puerpério, durante a vida acadêmica, contribuiu muito com 

nosso conhecimento e experiência profissional deixando-nos mais preparados e seguros para 

atuarmos futuramente. Entende-se que a vivência nas visitas nos possibilitou identificar as 

diferentes necessidades de cada puérpera e a maneira como cada uma delas e suas famílias lidam 

com a situação de ter um recém-nascido em casa, como também, observar a forma com que esta 
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realiza os cuidados com o recém-nascido e consigo mesma, observando a relação entre o 

companheiro, demais filhos, puérpera e o bebê. Conseguimos avaliar as condições de saúde, 

orientar, esclarecer dúvidas e trocar experiências com cada puérpera e seus familiares. A partir desta 

experiência, constatamos que a visita domiciliar é muito importante para garantir promoção da 

saúde e qualidade de vida da mãe, recém-nascido e família. Também é importante para os 

profissionais e acadêmicos que participam dela, pois em cada visita o profissional aprende um 

pouco com aquela puérpera e sua família e conhece diferentes realidades. Contribuições para 

Enfermagem: Este texto pode contribuir com a sensibilização de acadêmicos e profissionais de 

saúde para a importância das visitas domiciliares às puérperas. Por meio delas é possível 

acompanhar o seguimento das orientações prestadas em âmbito hospitalar sobre amamentação e 

cuidados com a saúde da puérpera e de seu bebê, inseridos em um contexto do cenário cotidiano 

domiciliar, evidenciando suas dificuldades e facilidades em colocar em prática tais orientações. 

Esse tipo de prática contribui com os profissionais e acadêmicos que podem aprimorar seu saber de 

uma forma dinâmica e positiva. 

 

Descritores: Puerpério. Visita domiciliar. Enfermagem. 
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7 SAÚDE DO ADULTO 

7.1 ACUPUNTURA EM PACIENTES SUBMETIDOS À QUIMIOTERAPIA 

ACUPUNCTURE IN PATIENTS UNDERGOING CHEMOTHERAPY 
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RESUMO: A acupuntura é uma prática que tem sido utilizada em grande escala para diversos pacientes com 

sintomatologias específicas ou não, entre esses, os oncológicos em tratamento com a quimioterapia (QT). O 

objetivo geral do estudo consiste em identificar a produção científica acerca dos beneficios da acupuntura em 

pacientes submetidos à quimioterapia e os objetivos específicos tratam de detectar quais os efeitos adversos 

eliminados com a acupuntura e identificar a melhora na qualidade de vida devido à acupuntura. Tratou-se de 

uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão integrativa realizada nas bases de dados LILACS E PUBMED. 

Os resultados apontam diversos estudos realizados no mundo que evidenciam os benefícios da acupuntura e 

eletroacupuntura para pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia, bem como a melhora na qualidade 

de vida após a realização de ambos os procedimentos, acupuntura e eletroacupuntura. A conclusão do estudo 

instiga e percebe a necessidade para que sejam realizados mais pesquisas clinicas acerca desta temática a 

nível nacional, já que a maioria dos estudos foi de âmbito internacional. 

 

Palavras-chave: Acupuntura. Quimioterapia. Efeitos colaterais de medicamentos. 

 

 
ABSTRACT: Acupuncture is a practice that has been used on a large scale for many patients with specific 

symptomatology or not, between them, the cancer being treated with chemotherapy (CT). The overall 

objective of the study is to identify the scientific production about the benefits of acupuncture in patients 

undergoing chemotherapy and specific objectives which try to detect adverse effects eliminated with 

acupuncture and identify the improvement in quality of life due to acupuncture. This was a bibliographical 

research, integrative type of review conducted in LILACS and PUBMED databases. The results show many 
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studies around the world that demonstrate the benefits of acupuncture and electroacupuncture for cancer 

patients undergoing chemotherapy, as well as improved quality of life after performing both procedures, 

acupuncture and electroacupuncture. The conclusion instigates and realizes the need for them to be made 

more clinical research on this subject at national level, since most of the studies was international in scope. 

 

Keywords: Acupuncture. Chemotherapy. Side effects of drugs. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A acupuntura é considerada um método chinês milenar de tratamento, simples e de baixo 

custo. Esta prática tem sido utilizada em grande escala para diversos pacientes com sintomatologias 

específicas ou não
1
, entre esses, os oncológicos em tratamento com a quimioterapia (QT). Pesquisas 

apontam para a efetividade desta técnica em sintomatologias como náuseas, vômitos e dores
2,3

, 

edema, inapetência e anemia decorrentes de QT
 
como também nos efeitos colaterais decorrentes da 

QT no tratamento convencional em carcinomas diversos
4
.  

A QT constitui-se em uma das modalidades de maior escolha no objetivo de produzir a cura, 

controle e paliação. Essa envolve o uso de substâncias citotóxicas, administradas principalmente por 

via sistêmica, as quais provocam inúmeros efeitos colaterais
5
. A QT destrói as células cancerosas, 

impedindo que elas cresçam e se multipliquem e neste processo afeta também outras células no 

organismo. Por exemplo, certas células no revestimento do estômago são lesadas durante a QT, 

estas enviam sinais ao cérebro, por meio das sinapses provocando náuseas e vômitos
6
. 

Nesse sentido, a acupuntura pode ser utilizada como recurso terapêutico na enfermagem. Por 

meio de especialização, o enfermeiro possui caráter legal para desenvolver essa prática, sendo uma 

das mais conhecidas da medicina tradicional chinesa no ocidente. É considerado o meio pelo qual, 

mediante inserção de agulhas e de moxas, além de outras técnicas
7
 é realizado a introdução, a 

mobilização, a circulação e o desbloqueio da energia, além da retirada das energias nebulosas, 

promovendo a harmonização, o fortalecimento dos órgãos, das vísceras e do corpo
7
. 

Dessa forma, o estudo justifica-se devido à relevância dessa prática e a importância em 

identificar as produções científicas que estão sendo realizadas, já que a acupuntura vem sendo 

aprimorada há anos, buscando e visando técnicas que objetivam a normalização dos órgãos doentes 

por meio de um suporte funcional. Além disso, acredita-se na necessidade de identificar como está 
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sendo abordada a terapêutica da acupuntura para clientes oncológicos, principalmente em relação à 

melhora da qualidade de vida e sua relação com as diversas categorias do saber, ou seja, enfermeiro, 

fisioterapeuta, médico, farmacêutico, entre outros profissionais na aplicação prática em prol da 

resolutividade da acupuntura nos efeitos colaterais da Quimioterapia. 

Com a intenção de evidenciar os estudos existentes sobre os benefícios da acupuntura nos 

efeitos colaterais da QT a questão de pesquisa deste estudo consiste em saber como estão sendo 

publicados os estudos acerca da acupuntura em pacientes submetidos à quimioterapia e quais os 

efeitos colaterais são erradicados e/ou melhorados após os procedimentos de acupuntura? 

Nesse contexto, o estudo apresenta um objetivo geral e dois objetivos específicos que são: 

identificar a produção científica acerca dos beneficios da acupuntura em pacientes submetidos à 

quimioterapia e, detectar quais os efeitos adversos eliminados com a acupuntura, além de identificar 

a melhora na qualidade de vida devido à acupuntura. 

 

MÉTODO 

 

Este estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão integrativa, método que 

possibilita sintetizar pesquisas já concluídas e obter resultados a partir de um tema de interesse
8
. Da 

mesma forma que outras metodologias, a revisão integrativa exige rigor, clareza e replicação 

utilizada nos estudos primários analisados
10

. Para operacionalizar a revisão, foram adotados os 

seguintes passos: 1) formulação e identificação do problema de pesquisa; 2) coleta de dados; 3) 

avaliação dos dados (variáveis); 4) análise e interpretação dos dados; 5) apresentação dos 

resultados
9
.  

O estudo foi realizado por meio da busca online de artigos. A coleta de dados ocorreu no 

período de agosto do ano de 2014 por meio da busca de publicações científicas brasileiras e 

estrangeiras, indexadas nas bases de dados Literatura Latino Americana do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e National Librany of Medicine (PUBMED), utilizando como delimitadores: 1) 

descritor primário: acupuntura; 2) descritor secundário: quimioterapia; 3) ano de publicação: janeiro 

de 2000 a janeiro de 2014.  
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Os estudos foram selecionados mediante os seguintes critérios de inclusão: publicações no 

idioma português, inglês e espanhol; disponíveis na íntegra e de forma gratuita. Foram considerados 

critérios de exclusão dissertações, teses e editoriais de jornais sem caráter científico. 

Para a coleta e avaliação dos dados, foram consideradas as seguintes variáveis: ano de 

publicação; fonte de publicação; tipo de publicação e; tipo de estudo. As duas últimas variáveis 

foram consideradas categorias pré-definidas, sendo, na variável tipo de publicação, teórico/reflexa, 

pesquisa e relato de experiência e; na variável tipo de estudo, qualitativo e quantitativo.  

Para a análise e interpretação dos dados, realizou-se redução, visualização, comparação dos 

dados e categorização dos resultados. Para a apresentação dos resultados, foi utilizada estatística 

descritiva e linguagem descritiva. Em relação aos aspectos éticos foram levadas em consideração as 

normas nacionais e internacionais sobre direitos autorais dos estudos analisados.  

Ao final da coleta de dados, foram selecionados os trabalhos que se adequaram ao objetivo 

deste estudo, compondo o corpus de análise. Corpus é uma coleção de textos selecionados a algum 

tema específico podendo incluir funções simbólicas
10

.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a coleta dos dados, verificaram-se inicialmente na base de dados LILACS, 233 

publicações relacionados com o descritor primário, acupuntura; ao filtrar, acrescentando o 

descritor secundário, quimioterapia, emergiram dois trabalhos; desses, um tratava-se de uma tese 

de doutorado e outra continha apenas o resumo, ou seja, nenhuma das publicações fez parte do 

corpus de análise. 

Na base de dados PUBMED, foram encontradas 3568 publicações relacionados com o 

descritor primário: acupuntura (acupuncture); ao filtrar, acrescentando o descritor secundário: 

quimioterapia (chemotherapy) emergiram 641 trabalhos; e ao inserir ano de publicação (2000 a 

2014), foram selecionados 450 artigos. Após filtro selecionando artigos na integra e gratuitos 

restaram 99 artigos. Destes os que abordavam no corpo do texto a temática QT e acupuntura, 

totalizaram 15 artigos, sendo 13 internacionais e apenas dois nacionais, não houve repetições de 
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artigos com a base de dados LILACS. Esses estão apresentados no quadro a seguir e serão 

apresentados nos resultados e discussão por meio das letras do alfabeto(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o): 
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QUADRO 1: Descrição das publicações, quanto ao código de referência, título da publicação, fonte, 

ano , tipo de estudo e tipo de publicação 

Cód Título da publicação Autor Ano 
Tipo de 

estudo 

Tipo de 

publicação 

a 

Clinical observation on effect of scalp 

electroacupuncture for mild cognitive 

impairment 

ZHANG, H.; ZHAO, 

L.; YANG, S. et al 
2013 Quantitativo 

Pesquisa de 

campo 

experimental 

b 

Randomized Controlled Trial of 

Acupuncture for Prevention of Radiation-

Induced Xerostomia Among Patients With 

Nasopharyngeal Carcinoma 

MENGE, Z.; 

GARCIA, M. K.; 

HU, C. et AL 

2012 Quantitativo 

Pesquisa de 

campo 

experimental 

c 

Thirty-twoCases of Vascular Headache 

Treated by Acupuncture Combined with 

Chinese Herbal Decoction 

YONG-QING, H. E.; 

JUN, L.; YUE, Z.; et 

al 

2009 Quantitativo 
Pesquisa de 

campo 

d 

Acupuncture and Counselling for 

Depression in Primary Care: A Randomised 

Controlled Trial 

MACPHERSON, H.; 

RICHMOND, S.; 

BLAND, M.; et al 

2013 Qualitativo 
Pesquisa de 

campo 

e 

ARIX: A randomised trial of acupuncture v 

oral care sessions in patients with chronic 

xerostomia following treatment of head and 

neck cancer 

SIMCOCK, R.; 

FALLOWFIELD, L.; 

MONSON, K. 

2013 Quantitativo 
Pesquisa de 

campo 

f 

Clinical trial: acupuncture vs. doubling the 

proton pump inhibitor dose in refractory 

heartburn 

DICKMAN, R.; 

SCHIFF, E.; 

HOLLAND, A. et al 

2007 Qualitativo 
Pesquisa de 

campo 

g 

Prednisolone and acupuncture in Bell‘s 

palsy: study protocol for a randomized, 

controlled trial 

WONG, R. K. W.; 

JAMES, J. L.; 

SAGAR, S. et al 

2011 Quantitativo 
Pesquisa de 

campo 

h 

Acupuncture for Dysphagia after 

Chemoradiation in Head and Neck Cancer: 

Rationale and Design of a Randomized, 

Sham-Controlled Trial 

LU, W.; WAYNE, P. 

M.; DAVIS, R. B.; et 

al 

2013 Quantitativo 
Pesquisa de 

campo 

i 

Recursoeletroterapêuticos no tratamento da 

dor oncológica 

FERREIRA, L. L; 

CAVENAGHI, S; 

MARINO, L. H. C. 

2010 Quantitativo 
Revisão de 

literatura 

j 

Clinical Research of Acupuncture on 

Malignant Tumor Patients forImproving 

Depression and Sleep Quality 

YU, F.; YU-XIN, W.; 

SHAO-DAN, L.; et 

al. 

2011 Quantitativo 
Pesquisa de 

campo 

k 

Combination of Acupuncture with 

Medication for Treatment ofHyperplasia of 

Mammary Glands in 46 Cases 

GOU-HUA, Y.; LAI-

YONG, Z.; JIAN-

GUO, L. 

2010 Quantitativo 
Pesquisa de 

campo 

l 

Patient education integrated with 

acupuncture for relief of cancer-related 

fatigue randomized controlled feasibility 

study 

JOHNSTON, M. F.; 

HAYS, R. D.; 

SUBRAMANIAN, S. 

K.; et al 

2011 Quantitativo 
Pesquisa de 

campo 
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Cód Título da publicação Autor Ano 
Tipo de 

estudo 

Tipo de 

publicação 

m 

Electroacupuncture for chemotherapy-

induced peripheral neuropathy: study 

protocol for a pilot multicentre 

randomized, patient-assessor-blinded, 

controlled Trial 

KIM, J-H.; KIM, E-

J.; SEO,B-K.; et al. 
2013 Qualitativo 

Pesquisa de 

campo 

n 
Forty Cases of Gastrointestinal 

Neurosis Treated byAcupunture 

YAPING, Z.; MIN, 

D.; YANJUN, W. 
2008 Quantitativo 

Pesquisa de 

campo 

o 

Uso da Estimulação Elétrica Nervosa 

Transcutânea Aplicado ao Ponto de 

Acupuntura PC6 para a Redução dos 

Sintomas de Náusea e Vômitos 

Associados à Quimioterapia 

Antineoplásica 

TONEZZER, T.; 

TAGLIAFERRO, J.; 

COCCO, M.; et al. 

2012 Quantitativo 
Pesquisa de 

campo 

 

Verifica-se no quadro que as abordagens quantitativas prevaleceram em relação às 

qualitativas, isso pode se justificar devido aos estudos possuírem a característica de estudos 

experimentais e randomizados. Quanto ao ano de publicação os estudos apresentaram variados anos 

de publicação desde o ano de 2007 até 2013, porém não foram ao encontro de forma satisfatória 

com um dos critérios estipulados na metodologia do estudo, pois o recorte temporal foi desde o ano 

de 2000 e constataram-se estudos apenas a partir do ano de 2007. 

Os artigos que compuseram o corpus de análise foram categorizados de acordo com as 

temáticas relacionadas à QT e acupuntura: 1) Acupuntura e os efeitos colaterais da quimioterapia, 

onde foram analisados 12 artigos; e 2) O significado da acupuntura na qualidade de vida de 

pacientes oncológicos, sendo utilizados sete artigos originados da base PUBMED. 

 

Acupuntura e os efeitos colaterais da quimioterapia 

 

A maioria dos artigos que compõe esta categoria está relacionado aos efeitos colaterais 

advindos do procedimento da QT e as implicações da acupuntura, principalmente em relação a 

intercorrências como cefaleia, náuseas, vômitos, xerostomia e fadiga.  

Estudo realizado em dois hospitais da China, um universitário e outro popular, com 252 

casos de pacientes oncológicos revelou que o procedimento de eletroacupuntura no couro cabeludo 

auxilia em um dos efeitos colaterais da QT, à cefaleia, principalmente em relação a paciente 

oncológicos com tumores cerebrais, foi realizado uma comparação em diferentes grupos, porém o 
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estudo não demonstra como é realizado o procedimento
a
. Já outro estudo realizado com 62 

pacientes em um hospital universitário da China também evidenciou benefícios em relação ao 

sintoma de cefaleia e demonstrou haver uma sinergia entre o uso de ervas e a acupuntura, além 

disso, explicou os tipos de materiais utilizados e tempo de permanência na acupuntura
c
.  

O estudo explica que foram utilizadas agulhas filiformes em combinação com administração 

oral de ervas, as agulhas permaneceram por 20 minutos e foram manipuladas a cada duas vezes, 

sendo que o procedimento era realizado duas vezes durante a semana. Os pacientes foram 

acompanhados durante seis meses, de todos os casos apenas cinco demonstraram recorrência em 

relação à dor, três desses foram aliviados, um curado e o outro não obteve resultados satisfatórios. 

O estudo sugere mais pesquisas acerca da relação sinérgica que pode haver entre a acupuntura e o 

uso de ervas medicinais para o tratamento da cefaleia em pacientes submetidos à quimioterapia
c
. 

Houve número inexpressivo de estudos nacionais acerca da temática escolhida, porém 

apesar disso, encontrou-se uma revisão bibliográfica a qual procurou demonstrar a produção 

cientifica da eletroacupuntura no alivio da dor em pacientes oncológicos, uma das algias 

evidenciadas foi à cefaleia, e os resultados encontrados no estudo concluem que a eletroacupuntura 

é benéfica no auxilio do alívio dos efeitos colaterais da QT, e ainda, ela pode reduzir o uso de 

analgésico narcótico no pós-operatório precoce
i
.  

Outro efeito colateral provocado pela quimioterapia é a xerostomia, principalmente em 

câncer nasofaríngeo, esse efeito colateral é aliviado com a acupuntura, estudo realizado em Xangai 

com pacientes oncológicos comparou dois grupos controle, evidenciando significativas diferenças 

entre os pacientes que receberam acupuntura antes dos procedimentos de radioterapia e/ou QT. Os 

que receberam acupuntura obtiveram respostas positivas e diminuição da xerostomia, com maior 

produção de saliva em relação àqueles que não receberam. O estudo também evidenciou o baixo 

custo da acupuntura e como fator negativo apenas demonstrou o pequeno desconforto relatado pelos 

participantes em relação à inserção das agulhas
b
. 

Além do estudo citado, pesquisa realizada em sete centros da Inglaterra, no Reino Unido, 

relata em detalhe as sessões e os tipos de agulhas utilizados, as sessões tiveram duração de vinte 

minutos e ocorreu durante oito semanas consecutivas, esse estudo também evidenciou os benefícios 

da acupuntura na melhora da xerostomia
e
. No Canadá também foi evidenciado resultados 
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satisfatórios da acupuntura para a xerostomia, neste estudo houve a utilização da eletroacupuntura e 

foram explicados os pontos de indução do tratamento
g
. 

Outro beneficio da acupuntura refere-se ao alívio do refluxo gastroesofágico, pesquisa 

realizada com trinta pacientes adultos no sul do Arizona evidencia bons resultados e demonstrou 

através de figura ilustrativa os pontos em que as agulhas foram aplicadas nas sessões de acupuntura 

(punho, dorso do pé, entre o umbigo e apêndice xifoide, esterno no quarto espaço intercostal, e 

condilo medial da tíbia). Além disso, relatou a profundidade da inserção das agulhas e o tempo de 

duração das sessões. Com a acupuntura houve regulação da secreção e motilidade gástrica
f
. Na 

China também houve um estudo sobre os distúrbios gastrointestinais e a acupuntura como 

tratamento adjuvante para a melhora dos sintomas de náuseas, dores abdominais, falta de apetite, 

entre outros
n
. 

O único estudo advindo de pesquisa encontrado no Brasil refere-se a uma pesquisa 

desenvolvida com 77 pacientes oncológicos submetidos à QT neoadjuvante ou adjuvante, foi um 

estudo clínico, prospectivo, randomizado, com abordagem quantitativa. Os pacientes foram 

divididos em dois grupos, um experimental e outro controle. Os resultados apontam uma melhora 

significativa nos sintomas de náuseas e vômitos antecipatórios e agudos decorrentes do tratamento 

quimioterápico, tanto na sua intensidade quanto na sua frequência, no grupo experimental. Foi 

realizado eletroacupuntura através de recursos como a Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea 

(TENS) de baixa frequência. O estudo ainda denuncia que a maioria das pesquisas clínicas não 

informa os parâmetros utilizados na TENS e sugere mais estudos clínicos que possam comprovar o 

uso da eletroacupuntura no país
o
.  

Na cidade de Massachusetts em Boston, estudo piloto randomizado comprovou a eficácia da 

acupuntura no tratamento da disfagia em pacientes submetidos à QT e radioterapia devido ao câncer 

de cabeça e pescoço. As sessões são descritas com minucia, os pacientes eram colocados em 

decúbito dorsal sobre uma mesa de massagem com os braços e as pernas expostas. A pele sobre os 

pontos de acupuntura era preparada com álcool etílico a 70%. Agulhas de acupuntura eram 

inseridas bilateralmente. A profundidade de inserção em cada ponto era realizada entre 5-10 mm, 

exceto na cabeça e pescoço, que era entre 2-5 mm. Após a inserção, as agulhas eram manipuladas 

manualmente
h
. 
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A neuropatia periférica induzida por quimioterapia é o principal efeito secundário limitante 

da dose de agentes quimioterápicos neurotóxicos e pode levar à perda da função física e 

dificuldades em atividades de vida diária
m

. Pesquisa realizada na Coréia do Sul em dois hospitais 

com 40 pacientes oncológicos divididos em dois grupos demonstrou os benefícios da acupuntura e 

da eletroacupuntura, a última realizada duas vezes por semana durante quatro semanas, no primeiro 

grupo. A estimulação elétrica foi feita por 30 minutos nas frequências de 2 e 120 Hz alternados, 

com uma intensidade de 80% de tolerância máxima de cada paciente. A pesquisa apresentou 

resultados positivos para ambos os grupos testados e sugeriu pesquisas multicêntricas futuras para 

comprovação da viabilidade e eficácia dos métodos desenvolvidos
m

. 

Estudo piloto de ensaio clínico randomizado com sobreviventes de câncer de mama 

averiguou a eficácia da acupuntura para a fadiga, um problema clínico importante em pacientes que 

foram submetidos à QT. A intervenção consistiu em duas partes. Primeiro, os pacientes foram 

ensinados a melhorar o autocuidado por otimização de rotinas de exercícios, melhorando a nutrição 

e o gerenciamento de estresse, foram realizadas quatro sessões semanais de 50 minutos. Em 

segundo lugar, os pacientes receberam oito sessões de acupuntura de 50 minutos semanais. Em 

comparação com os cuidados habituais de controle, a intervenção foi associada a um declínio de 

2,38 pontos na fadiga, o que segundo testes estatísticos é considerado um resultado excelente. 

Ainda, o estudo comprova que a integração da educação do paciente com a acupuntura oferece mais 

benefícios do que apenas a acupuntura de forma isolada, já que o autocuidado leva a benefícios de 

saúde positivos e substanciais
l
. 

 

O significado da acupuntura na qualidade de vida de pacientes oncológicos 

 

Estudo bibliográfico evidencia que a estimulação elétrica, a eletroacupuntura, pode trazer 

inúmeros benefícios quando indicada no controle da dor oncológica, pois, com a redução da dor, o 

paciente aumenta o seu nível de função e atividade, pode participar de programas de exercícios 

físicos e melhorar a sua qualidade de vida. É um recurso não invasivo e de fácil aplicação, que pode 

ser utilizado em pacientes jovens, adultos e idosos, com possibilidades de induzir analgesia 

prolongada
i
. 
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Em relação à xerostomia, estudo clínico evidenciou que as intervenções com acupuntura 

realizadas nos grupos foram benéficas, já que os pacientes relataram um aumento na sua qualidade 

de vida, pois houve um aumento da produção de saliva
e
, outro estudo desenvolvido na China, sobre 

a dor mamária em pacientes submetidas à QT e cirurgia evidenciou que a acupuntura alcançou 

resultados positivos no alívio da dor, como também da depressão devido a perda de tecido 

mamário
k
. 

Alguns pacientes com câncer de cabeça e pescoço submetidos à quimioterapia apresentam 

disfagia, um efeito colateral que é amenizado com as sessões de acupuntura, estudo evidenciou o 

uso de acupuntura por 24 semanas consecutivas. Tratou-se de um estudo baseado em evidencias as 

quais comprovaram a melhora da qualidade de vida das pessoas que participaram do estudo, pois a 

disfagia foi amenizada e o retorno do prazer em deglutir os alimentos retornou ao cotidiano
h
. 

Outro estudo sobre os efeitos da acupuntura na neuropatia periférica induzida por 

quimioterapia, a qual provoca diminuição da qualidade de vida, devido às limitações que pode 

ocasionar, evidenciou melhora no quadro de pacientes, que aumentaram o seu potencial de 

capacidade física, retornando a desenvolver atividades que eram de difícil realização antes das 

sessões de acupuntura
m

. 

No nordeste da Inglaterra foi desenvolvido uma pesquisa com paciente em depressão devido 

as inúmeras sessões de QT e as limitações impostas pelo tratamento, foram comparados vários 

grupos de pacientes submetidos à acupuntura com e sem medicamentos e aconselhamentos, o 

estudo não evidencia como foram realizadas as sessões, mas demonstra resultados positivos em 

todos os grupos com diminuição dos sintomas depressivos e consequentemente melhora na 

qualidade de vida, com a participação de enfermeiros especialistas em acupuntura nas sessões
d
. 

Estudo semelhante foi desenvolvido com 80 pacientes frequentadores de um ambulatório e 

de um departamento tradicional de acupuntura na China. O estudo que consistiu em um ensaio 

clínico evidenciou resultados satisfatórios da acupuntura com melhora dos sintomas de depressão e 

insônia em pacientes oncológicos submetidos a QT. Os resultados indicaram que a acupuntura foi 

mais eficaz que o uso da medicação fluoxetina. A acupuntura é utilizada principalmente para 

dissolver catarro, dissipar a estagnação, acalmar o coração e calmar a mente, neste estudo os pontos 

de acupuntura são detalhados e explicados como, por exemplo, o agulhamento no ponto conhecido 



 

292 

na China como Baihui (DU20) e Yintang (EX-HN3), os quais podem aliviar o fígado, aquietar o 

coração e acalmar a mente, melhorando assim os sintomas de depressão e consequentemente a 

qualidade de vida
j
.  

 

CONCLUSÃO 

 

Acredita-se que todos os estudos abordados podem instigar o leitor, pois os assuntos e 

técnicas abordadas são de caráter cientifico e clínico, além disso, demonstram resultados positivos, 

principalmente da eletroacupuntura. Por meio desta revisão integrativa pode-se averiguar o quão 

importante é a técnica de acupuntura e o quanto esta técnica é precária no Brasil. Assim, são 

necessárias pesquisas em nosso país acerca dessa temática, já que se encontraram estudos em 

diversos países com evidencias cientificas eficazes e comprovadas por meio de estudos 

randomizados, ensaios clínicos, estudos pilotos, entre outros. 

Ainda, acredita-se que é preciso mais investigações sobre a acupuntura, não só em relação a 

sua eficácia nos efeitos colaterais da QT, mas também em outras intercorrências clinicas e 

disfunções orgânicas, já que se sabe que a acupuntura é aconselhada em inúmeros estudos, pois ao 

pesquisar sobre a temática desta revisão integrativa, encontraram-se estudos em pacientes 

asmáticos, pós-infarto agudo do miocárdio, alérgicos, com lombalgias, entre outros. 

A enfermagem também necessita ser protagonista nesta temática, poucos estudos abordaram 

o seu papel, assim acredita-se na importância do desenvolvimento de estudos clínicos com pacientes 

oncológicos no país, já que nesta pesquisa encontrou-se apenas um estudo deste caráter 

desenvolvido no Brasil. 

 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

 

A prática de acupuntura é milenar e deve ser desenvolvida e estimulada em nosso país, 

principalmente entre enfermeiros, pois por meio dela é possível alcançar inúmeros benefícios de 

curto e longo prazo, benefícios estes que muitas vezes são mais eficazes e trazem resultados mais 

rápidos e satisfatórios do que apenas a utilização de medicamentos, como se pode perceber no 
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estudo desenvolvido na Inglaterra, o qual comprovou que a acupuntura foi mais eficaz que o uso da 

medicação fluoxetina para o tratamento da depressão em pacientes oncológicos submetidos a QT. 
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7.2 ACOMPANHAMENTO DE UMA PACIENTE COM ABCESSO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Karoline Oliveira da Silva Gonçalves
1
; Deise Moreira Carrasco¹; Suelen Gonçalves de Oliveira¹; 

Daiane Broch
2
; Carmen Carballo Dominguez

3
 

 

INTRODUÇÃO: Um abscesso é uma coleção de pus que pode se formar em qualquer órgão do 

corpo, interna ou externamente, acumulando bactérias e leucócitos vivos ou mortos, tecido 

necrosado (―morto‖) e outras substâncias estranhas. Ele tanto pode ser superficial e drenar-se 

espontaneamente através da pele ou afetar órgãos/tecidos internos causando dificuldade para ser 

drenado ou complicações sérias quando drenado espontaneamente. Muito raramente os abscessos 

são reabsorvidos, em geral precisam ser drenados ou abrem-se ao exterior, num processo chamado 

fistulização (formação de uma fístula)
1
. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

representa o instrumento de organização do trabalho do enfermeiro com objetivo de identificar as 

necessidades do paciente, focando no atendimento e cuidado individualizado, e estabelecendo um 

fluxo de comunicação entre o paciente e enfermeiro, assim como entre as pessoas que atuam na 

unidade de internação, direcionando a equipe de enfermagem nas ações adequadas a serem 

realizadas. Trata-se de um processo dinâmico e que requer na prática conhecimento técnico-

científico
2.

 Sempre há a necessidade de se prestar uma assistência sistematizada, isto é, planejar as 

ações, determinar e gerenciar o cuidado, registrar o que foi planejado e executado, e finalmente 

avaliar os resultados destas ações, permitindo assim gerar aprimoramento da assistência prestada
3
. É 

importante que haja uma troca de saberes entre a equipe multiprofissional para que assim tenha-se 

uma assistência de qualidade com evolução do quadro clínico, pois cada profissional que atua com 

os pacientes, na sua área e com seu conhecimento técnico e cientifico desenvolve um planejamento 

de maior resolubilidade. OBJETIVO: avaliar a evolução do quadro clínico de uma paciente com 

abcesso, estabelecendo relações de conhecimento teórico-prático. METODOLOGIA: Trata-se de 
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um estudo de caso realizado no período de março a abril de 2015, em uma unidade de um hospital 

universitário do Rio Grande do Sul. Esse foi desenvolvido na disciplina de Estágio Supervisionado 

em Assistência de Enfermagem II. O sujeito do estudo é uma paciente de 56 anos que internou 

devido necessidade de realizar drenagem e desbridamento em abcessos em glúteo direito e 

esquerdo. Foi realizado o histórico de enfermagem e exame físico a fim de desenvolver o processo 

de enfermagem da paciente. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Após o conhecimento do caso 

clínico da paciente através de relatos de membros da equipe de saúde, informações coletadas em 

prontuário e por implementação do processo de enfermagem, foi definido um plano de cuidados. 

Inicialmente era realizado curativo em ambas as regiões afetadas. Num primeiro momento as 

feridas eram abertas e caracterizadas por abundante área de fibrina, drenando intenso exsudato 

purulento, sem odor. A ferida em glúteo direito tinha forma irregular, aproximadamente 18 cm de 

extensão na maior porção e de 1 a 2 cm de profundidade. Já a ferida em glúteo esquerdo, possuía 

duas feridas próximas que posteriormente uniram-se, tornando uma ferida única e aberta, também 

de forma irregular, com aproximadamente 13 cm de extensão, de 1 a 2 cm de profundidade. A 

periferida de ambas as lesões tinha bordas irregulares, área hiperemiada e calor local. Os membros 

inferiores tinham edema cacifo +4 e hiperemia generalizada. Para realização do curativo nesse 

primeiro momento era utilizado na ferida aberta e na área de periferida soro fisiológico 0,9% morno 

e Ácido Graxo Essencial (AGE) conforme orientação médica. Os ácidos graxos essenciais 

promovem a angiogenese e quimiotaxia, mantendo o meio úmido, acelerando o processo de 

granulação tecidual
5
. O desbridamento mecânico foi realizado sempre que necessário. Após alguns 

dias sem evolução dos tecidos e da cicatrização da ferida de acordo com a proposta inicial, foi 

conversado com o residente responsável para considerar a possibilidade do uso de Colagenase 

associada ao Cloranfenicol em área de fibrina e manter o uso de AGE m região de periferida e em 

tecido de granulação, quando houvesse. A associação da colagenase e cloranfenicol é utilizada 

como agente desbridante, promovendo nas áreas lesadas uma limpeza enzimática, retirando ou 

dissolvendo, tecidos necrosados e consequentemente acelerando do processo de cicatrização, para 

tanto seu efeito se dá após 8 a 12 horas da aplicação e tem a duração de até 24 horas
4
. Foi realizada 

uma coleta de material para cultura da ferida aberta da região glútea direita, e logo em seguida 

houve a concordância da proposta de conduta e o procedimento foi alterado. O procedimento 
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passou a ser realizado duas vezes ao dia, respeitando um intervalo mínimo de 8 horas, 

preferencialmente de 12 horas, entre um curativo e outro. Quando a drenagem era excessiva, 

ocorrendo antes do período de 8 a 12 horas apenas era realizada a troca da cobertura secundária. Foi 

utilizado soro fisiológico 0,9% morno para limpeza e remoção de exsudato, e Colagenase em ferida 

aberta com tecido de fibrina, que no momento correspondia a maior área da lesão. Na periferida era 

utilizado o soro fisiológico morno para limpeza e logo após aplicação de AGE. Associado ao 

curativo a paciente fazia uso de duas classes de antibiótico endovenoso e mantinha a orientação de 

reposição hídrica, satisfatória ingesta de alimentos e elevação de membros inferiores para colaborar 

com a diminuição do edema. O resultado da coleta de cultura de ferida aberta de dorso glúteo direto 

foi de crescimento bacteriano de Staphylococcus aureus e a conduta quanto ao procedimento e a 

antibioticoterapia manteve-se inalterada. Após aproximadamente sete dias da conduta pode-se 

observar diminuição da área de fibrina, crescimento de tecido de cicatrização, mudança na 

característica do exsudato, passando a drenar seroma. Houve também diminuição da área 

hiperemiada e mudança de cacifo em membros inferiores, alterando de +4 para +3. Embora até o 

momento não tenha ocorrido mudança no tamanho da extensão e de profundidade de ambas as 

feridas, foi possível observar intensa melhora nas lesões, o aumento da área de tecido de granulação 

e limitação da área de tecido de fibrina; deixando as feridas em melhores condições de revitalização 

e cicatrização, sendo possível receber condutas discutidas anteriormente pela equipe médica, como 

o exemplo da possibilidade de enxerto local. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através do cuidado 

multiprofissional realizado com essa paciente foi possível obter melhora significativa em seu 

contexto, observando-se uma grande melhora na ferida. Destaca-se a importância de práticas que 

permitam a inserção de acadêmicos no trabalho, construindo com diferentes profissionais novos 

saberes e experiências, interagindo em busca de autonomia na tomada de decisões, a fim de obter 

subsídios na aquisição de conhecimentos. CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM: 

Salienta-se a importância da assistência de enfermagem instrumentalizada em conhecimento 

científico para a prestação de cuidados qualificados. Além disso, a capacitação em um atendimento 

efetivo e holístico, auxiliando no desenvolvimento do senso crítico e contribuindo 

significativamente para a formação acadêmica. 

Descritores: Enfermagem. Processos de enfermagem. Abscesso. 



 

297 

REFERÊNCIAS 

 

1) Sampaio SAP & Rivitti EA. Piodermites e outras dermatoses por bactérias. In: Dermatologia. 2. 

ed. Artes Médicas, São Paulo, p.435-452, 2001. 

 

2) Menezes SRT, Priel MR, Pereira LL. Autonomia e vulnerabilidade do enfermeiro na prática da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. Rev Esc Enferm USP, 45(4):953-8, 2011. 

 

3) Moraes, LO, Peniche, ACG. Assistência de Enfermagem no período de recuperação Anestésica: 

revisão de literatura. Revista Esc Enfermagem USP, 37 (4): 34-42, 2003. 

 

4) Kollagenase com Cloranfenicol: colagenase + cloranfenicol [Bula de remédio]. Responsável 

técnico: José Carlos Módolo. Itapira: Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos LTDa. 2013. 

Disponível em: 

<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=9356292013&

pIdAnexo=1855200>. Acesso em: 29 mar 2015. 

 

5) Sant'Ana SMSC, Bachion MM, Santos QR, Nunes CAB, Malaquias SG, & Oliveira BGRB. 

Úlceras venosas: caracterização clínica e tratamento em usuários atendidos em rede ambulatorial. 

Rev Bras Enferm Brasília. 65(4): 637-44, 2012. 

 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=9356292013&pIdAnexo=1855200
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=9356292013&pIdAnexo=1855200


 

298 

7.3 FATORES QUE FAVORECEM O AUTOCUIDADO DA PESSOA COM ESTOMIA 

 

Marina Soares Mota
1
, FabieleDias Dresch

2
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, Bruno Peres Vigil

4
, Camila 

Magroski Goulart Nobre
5
, Giovana Calcagno Gomes

6
 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima que no ano de 2012 tenham 

surgido 14.180 casos novos de câncer de cólon e reto em homens e 15.960 em mulheres. Valores 

que estimam 15 novos casos a cada 100 mil homens e 16 a cada 100 mil mulheres
1
. Muitos desses 

pacientes serão submetidos a uma estomização. A estomização trata-se de um procedimento 

cirúrgico no qual há a exteriorização de parte de um órgão oco, como por exemplo, do intestino ou 

da bexiga, por um orifício no abdômen chamado estoma
2
. Este procedimento cirúrgico é realizado 

para que seja mantida a função de eliminação e provoca várias mudanças na fisiologia corporal, no 

estilo de vida, no aspecto físico e psicossocial do paciente. A presença do estoma abdominal gera 

dependência da bolsa coletora e, conforme a capacidade de enfrentamento da pessoa, de cuidados 

de outras pessoas.Dependência não significa um estado permanente, mas um processo dinâmico, no 

qual a evolução da situação vivenciada pode modificar-se, ser prevenida e/ou reduzida
3
. O estado de 

dependência de cuidado, no entanto, pode trazer problemas com implicações sociais, psicológicas, 

econômicas, políticas e financeiras tanto à pessoa dependente como à pessoa que a cuida.A 

necessidade de um equipamento como tecnologia de cuidado não representa a dependência de 

outras pessoas para a sua manutenção. No entanto, dificuldades de realizar atividades e de adaptar-

se a elas pode gerar a dependência da pessoa com estomia de outras pessoas
4
.OBJETIVO: 

conhecer os fatores que favorecem o autocuidado da pessoa com estomia. 
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METODOLOGIA:Estudo qualitativo, exploratório realizado no primeiro semestre de 2014 no 

Serviço de Estomaterapia (SE) do Hospital Universitário. Participaram 27 pessoas com estomias 

atendidas no SE. Os dados foram coletados por entrevistas e analisados pela técnica da Análise de 

Conteúdo. Os aspectos éticos foram seguidos de acordo com a Resolução 466/12. Garantiu-se o 

anonimato dos participantes, e suas falas foram identificadas pela letra P. O projeto foi 

encaminhado ao Comitê Científico da Escola de Enfermagem e ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Área da Saúde (CEPAS) recebendo parecer favorável sob número02/2014. Todos os participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.RESULTADOS: Participaram do estudo 

27 pessoas com estomias, sendo 11 mulheres e 16 homens, com idades entre 33 e 77 anos. O tempo 

de estomização variou entre dois meses a 11 anos. A causa da estomização mais recorrente foi o 

câncer coloretal (19), seguido de adenocarcinoma de sigmoide (1) e de carcinoma de bexiga (7). 

Quanto o tipo de estomia, 20 possuíam colostomias e 7urostomias. O grau de instrução variou entre 

ensino fundamental incompleto (8), completo (11), ensino médio completo (6) e ensino superior (2). 

Desses, 13 eram aposentados, 12 desempregados e dois atuavam em serviços gerais. Como fatores 

relacionados à pessoa com estomia facilitadores do autocuidado verificaram-se a construção de um 

significado positivo à estomização atribuído a possibilidade de vida, o preparo para a vivência dessa 

experiência e as transformações ainda no pré-operatório, a estabilidade emocional da pessoa, 

permitindo-a repensar sua condição de vida. Além da fé e da religiosidade que a confortam para 

aceitar a necessidade de retomar sua vida com qualidade por meio da realização do seu autocuidado 

e a sensação de normalidade, adquirida a partir de uma imagem próxima da anterior por conseguir 

manter a bolsa coletora aderida ao abdômen inaparente, omitindo sua condição de pessoa com 

estomia da sociedade. Quanto à comunidade, foi expresso como facilitadores o fornecimento de 

forma gratuita pelo governo das bolsas coletoras, adjuvantes e acessórios, reduzindo o impacto 

financeiro do custo desses materiais; o atendimento da equipe multiprofissional, permitindo intervir 

nas diversas áreas, em especial do enfermeiro, destacando-se como o profissional que, por meio da 

consulta de enfermagem, grupos de apoio e intervenções terapêuticas contextualizadas, 

incorporando a família, realmente facilita o autocuidado da pessoa com estomia. A família surge 

como um importante facilitador do processo de transição à aquisição de autocuidado ao apoiar a 

pessoa nos momentos de dificuldade, chegando a compartilhar o cuidado, transferindo-o 
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gradativamente, auxiliando a contornar situações constrangedoras, demonstrando carinho e 

compreensão. DISCUSSÃO: Alguns visualizam e significam a estomia a partir das mudanças que 

esta ocasiona na sua forma de viver
5
. No entanto, a cirurgia de estomização apresenta-se como um 

momento marcante na vida das pessoas as quais, por vontade de seguir vivendo, procuram adaptar-

se sem problemas a nova condição para dar continuidade a sua vida.Para uma significação positiva 

da estomização, que motive o autocuidado, faz-se necessário preparar a pessoa para a vivência desta 

experiência. Assim, as orientações precoces, desde o pré-operatório, são importantes para a 

realização de esclarecimentos sobre a estomia e as modificações no viver, preparando a pessoa para 

a experiência cirúrgica. A preparação reduz o impacto, permitindo um enfrentamento e o 

desenvolvimento de estratégias adaptativas que auxiliam a pessoa em seu autocuidado. Receber as 

orientações precocemente, em especial durante a internação, relacionado com o cuidado com o 

estoma e a vida com esse, é importante a partir do momento que se vislumbra a autonomia da 

pessoa. No período que antecede a cirurgia, o profissional da saúde, em especial o enfermeiro, 

precisa estar preparado para orientar a pessoa quanto ao procedimento cirúrgico, as possíveis 

complicações, além de propiciar-lhe apoio emocional
6
, tornando esse processo menos 

traumático.Observam-se, ainda, que as dimensões físicas e psicológicas podem ser afetadas 

negativamente pelo não recebimento de orientações adequadas no pré-operatório, dificultando o 

enfrentamento do pós-operatório.A religiosidade emerge de forma significativa, como forma de 

encontrar respostas às dúvidas e aos anseios, além de trazer conforto. A fé religiosa conecta-se com 

algo superior e sobrenatural podendo aliviar o sofrimento, ao permitir mudanças nas representações 

subjetivas da doença e da situação em que se encontra, refletindo no significado da vida, no modo 

como foi vivida e sua finitude. Dessa forma, facilita-se o processo de transição ao confortar a 

pessoa, permitindo que suas forças direcionem-se à saúde e à autonomia.A obtenção de 

equipamentos para o cuidado com o estoma em países desenvolvidos ocorre, em parte ou 

totalmente, por meio de sistemas de saúde do Estado ou de seguros de saúde, podendo a pessoa com 

estomia escolher entre diversos tipos a bolsa coletora que se adapte melhor a suas necessidades. Em 

contraponto, os países em desenvolvimento normalmente encontram mais dificuldades para adquirir 

os equipamentos, pois os mesmos são fabricados por empresas internacionais e importados, com 

alto custo no mercado. Assim, o desafio para os que não têm acesso a estes materiais por vias do 
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governo é grande. Muitas vezes, estes são incapazes de comprar esses materiais sem o custeio 

público.CONCLUSÃO:Os dados do estudo possibilitaram concluir que o processo de transição da 

dependência à aquisição do autocuidado trata-se de um processo complexo, carregado de 

subjetividades e dificuldades, com avanços e retrocessos em suas fases. Espera-se que a pesquisa 

contribua para a construção do conhecimento reificado da enfermagem a partir da visualização das 

fases da transição à aquisição de autocuidado, identificando intervenções terapêuticas eficazes e 

eficientes à pessoa com estomia em cada momento do processo, facilitando a vida desse indivíduo. 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM:Para o cuidado do estoma, o enfermeiro precisa 

investir no aspecto educativo do cuidado e para isso deve estar instrumentalizado desde a 

graduação. A educação em saúde é determinante para a aquisição do autocuidado com as estomias, 

visto que orienta, entre outros, a técnica de troca da bolsa coletora, bem como a observação do 

estoma durante a troca, possibilitando que o enfermeiro avalie e previna complicações, tornando a 

vida da pessoa mais segura e direcionada ao processo de autocuidado. 

Descritores: Estomia. Autocuidado. Enfermagem. 
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7.4 FATORES QUE INIBEM O AUTOCUIDADO DA PESSOA COM ESTOMIA 
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1
, FabieleDias Dresch

2
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3
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, 

Camila Magroski Goulart Nobre
5
, Giovana Calcagno Gomes

6
 

 

INTRODUÇÃO: A estomização trata-se de um procedimento cirúrgico no qual há a exteriorização 

de parte de um órgão oco, como por exemplo, do intestino ou da bexiga, por um orifício no 

abdômen chamado estoma
1
. A cirurgia pode modificar a forma como a pessoa percebe-se, sentindo-

se como alguém diferente. Sua existência passa a ser representada pela materialidade do estoma no 

seu corpo, agora, dependente de equipamentos e sem controle esfincteriano
2
. Essas evidências 

trazem consequências físicas e psicossociais para a pessoa estomizada. Estudo que abordou o 

processo de viver de pessoas com estomia referiu que estas apresentam dificuldades de retomarem 

as suas atividades diárias, levando a uma diminuição na sua qualidade de vida; além de 

apresentarem dificuldades relacionadas ao autocuidado
3
. OBJETIVO: conhecer os fatores que 

fatores que inibem o autocuidado da pessoa com estomia. METODOLOGIA: Estudo qualitativo, 

exploratório realizado no primeiro semestre de 2014 no Serviço de Estomaterapia (SE) do Hospital 

Universitário. Participaram 27 pessoas com estomias atendidas no SE. Os dados foram coletados 

por entrevistas e analisados pela técnica da Análise de Conteúdo. Os aspectos éticos foram seguidos 

de acordo com a Resolução 466/12. Garantiu-se o anonimato dos participantes, e suas falas foram 

identificadas pela letra P. O projeto foi encaminhado ao Comitê Científico da Escola de 

Enfermagem e ao Comitê de Ética em Pesquisa da Área da Saúde (CEPAS) recebendo parecer 

favorável sob número02/2014. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 
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esclarecido. RESULTADOS: Participaram do estudo 27 pessoas com estomias, com idades entre 

33 e 77 anos. O tempo de estomização variou entre dois meses a 11 anos. A causa da estomização 

mais recorrente foi o câncer coloretal (19), seguido de adenocarcinoma de sigmoide (1) e de 

carcinoma de bexiga (7). Quanto o tipo de estomia, 20 possuíam colostomias e 7urostomias. 

RESULTADOS: Como fatores inibidores do autocuidado foram identificados a visão distorcida de 

seu corpo, o despreparo para viver com a estomia, a instabilidade emocional, a desmotivação com 

afastamento de atividades prazerosas, o cuidado excessivo e/ou estendido e até mesmo a 

superproteção da família, as complicações como hérnias e prolapsos, a falta de atitudes positivas 

quanto à vida, a negação da bolsa coletora, as tentativas frustradas de omitir o uso da bolsa coletora, 

a falta do domínio do manuseio dos equipamentos, o afastamento do trabalho e as dificuldades 

financeiras. Além destas, o abandono do parceiro, atitudes negativas e estigmatizantes por parte da 

família e a baixa qualidade dos materiais fornecidos pelo governo. DISCUSSÃO: Alguns 

visualizam e significam a estomia a partir das mudanças que esta ocasiona na sua forma de viver
4
. 

No entanto, a cirurgia de estomização apresenta-se como um momento marcante na vida das 

pessoas as quais, por vontade de seguir vivendo, procuram adaptar-se sem problemas a nova 

condição para dar continuidade a sua vida.Para uma significação positiva da estomização, que 

motive o autocuidado, faz-se necessário preparar a pessoa para a vivência desta experiência. Assim, 

as orientações precoces, desde o pré-operatório, são importantes para a realização de 

esclarecimentos sobre a estomia e as modificações no viver, preparando a pessoa para a experiência 

cirúrgica
5
. A preparação reduz o impacto, permitindo um enfrentamento e o desenvolvimento de 

estratégias adaptativas que auxiliam a pessoa em seu autocuidado. Receber as orientações 

precocemente, em especial durante a internação, relacionado com o cuidado com o estoma e a vida 

com esse, é importante a partir do momento que se vislumbra a autonomia da pessoa. No período 

que antecede a cirurgia, o profissional da saúde, em especial o enfermeiro, precisa estar preparado 

para orientar a pessoa quanto ao procedimento cirúrgico, as possíveis complicações, além de 

propiciar-lhe apoio emocional
6
, tornando esse processo menos traumático.Observam-se, ainda, que 

as dimensões físicas e psicológicas podem ser afetadas negativamente pelo não recebimento de 

orientações adequadas no pré-operatório, dificultando o enfrentamento do pós-operatório.A 

religiosidade emerge de forma significativa, como forma de encontrar respostas às dúvidas e aos 
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anseios, além de trazer conforto. A fé religiosa conecta-se com algo superior e sobrenatural 

podendo aliviar o sofrimento, ao permitir mudanças nas representações subjetivas da doença e da 

situação em que se encontra, refletindo no significado da vida, no modo como foi vivida e sua 

finitude
6
. Dessa forma, facilita-se o processo de transição ao confortar a pessoa, permitindo que 

suas forças direcionem-se à saúde e à autonomia.A obtenção de equipamentos para o cuidado com o 

estoma em países desenvolvidos ocorre, em parte ou totalmente, por meio de sistemas de saúde do 

Estado ou de seguros de saúde, podendo a pessoa com estomia escolher entre diversos tipos a bolsa 

coletora que se adapte melhor a suas necessidades. Em contraponto, os países em desenvolvimento 

normalmente encontram mais dificuldades para adquirir os equipamentos, pois os mesmos são 

fabricados por empresas internacionais e importados, com alto custo no mercado. Assim, o desafio 

para os que não têm acesso a estes materiais por vias do governo é grande. Muitas vezes, estes são 

incapazes de comprar esses materiais sem o custeio público. CONCLUSÃO: Os dados do estudo 

possibilitaram concluir que o processo de transição da dependência à aquisição do autocuidado 

trata-se de um processo complexo, carregado de subjetividades e dificuldades, com avanços e 

retrocessos em suas fases. Espera-se que a pesquisa contribua para a construção do conhecimento 

reificado da enfermagem a partir da visualização das fases da transição à aquisição de autocuidado, 

identificando intervenções terapêuticas eficazes e eficientes à pessoa com estomia em cada 

momento do processo, facilitando a vida desse indivíduo. IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: A dependência de cuidado não é algo definitivo, pode sofrer mudanças, e para 

isso são necessários profissionais de saúde qualificados e comprometidos com a assistência. Para 

que se atinja a meta de tornar o indivíduo autônomo, o enfermeiro possui papel fundamental como o 

profissional indicado para desenvolver ações de promoção do autocuidado. É necessário que o 

enfermeiro estabeleça ações terapêuticas de enfermagem eficazes e eficientes, contribuindo para a 

aquisição de sua autonomia e independência, subsidiando seu autocuidado e bemestar. Para o 

cuidado do estoma, o enfermeiro precisa investir no aspecto educativo do cuidado e para isso deve 

estar instrumentalizado desde a graduação. A educação em saúde é determinante para a aquisição 

do autocuidado com as estomias, visto que orienta, entre outros, a técnica de troca da bolsa coletora, 

bem como a observação do estoma durante a troca, possibilitando que o enfermeiro avalie e previna 

complicações, tornando a vida da pessoa mais segura e direcionada ao processo de autocuidado.  
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Descritores: Estomia. Autocuidado. Enfermagem. 
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7.5 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: UM ESTUDO COM TRABALHADORES 

RURAIS DA ILHA DOS MARINHEIROS 
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6
 

 

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Na Grécia, em sua porção 

agrícola chamada Aitoloakarnania, os agricultores apresentam distúrbios ortopédicos seguido da 

hipertensão arterial decorrente do seu trabalho. O que foi motivo de investigações tratando-se da 

importância econômica da região (DEMOS;
 
SAZAKLI; JELASTOPULU; et al 2013). Já em 

Vitória, na Austrália, a maioria dos agricultores estudados encontrava-se obesa, hipertensa e 1/6 

apresentava valores elevados para colesterolemia. Resultados importantes frente ao 

desenvolvimento de problemas cardíacos como o infarto do miocárdio diante da distância aos 

serviços de saúde localizados comumente na zona urbana (BAKER, MCCOOMBE, MERCER-

GRANT, BRUMBY, 2011). Ainda na relação com o desenvolvimento da hipertensão arterial por 

agricultores, está o estudo de Bojar, Humeniuk, Owoc, Wierzba, Wojtyła (2011) no leste Polonês, 

em que as agricultoras referiram elevado estresse resultante do trabalho. Fatores como o 
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desconforto físico ao realizar o trabalho, condições de trabalho desagradáveis e incertas quanto ao 

rendimento da produção são apontados por elas como desencadeadores. No Brasil, sua prevalência 

varia entre 22% e 44% para adultos (32% em média), chegando a mais de 50% para indivíduos com 

60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO, 2010). A HAS é diagnosticada pela detecção de níveis elevados e sustentados de 

PA pela medida casual. Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão é considerada HAS 

valores de PA sistólica ≥ 140 mmHg e∕ou de PA diastólica ≥ 90 mmHg. O diagnóstico deverá ser 

sempre validado por medidas repetidas, em condições ideais, em, pelo menos, três ocasiões. O IMC 

é um dos procedimentos utilizados para diagnóstico nutricional de adultos sendo suas vantagens a 

facilidade de obtenção e padronização das medidas de peso e altura, dispensa a informação da idade 

para o cálculo, possui alta correlação com a massa corporal e indicadores de composição corporal e 

não necessita de comparação com curvas de referência. Outra característica a ser ressaltado é a sua 

capacidade de predição de riscos de morbi-mortalidade, especialmente em seus limites extremos. 

Outro parâmetro utilizado, com objetivo de complementar o diagnóstico nutricional, é a relação 

cintura-quadril (RCQ). Este indicador afere a localização da gordura corporal. Em adultos, o padrão 

de distribuição do tecido adiposo tem relação direta com o risco de morbi-mortalidade. 

OBJETIVOS: Pensando nesta problemática, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os 

valores de pressão arterial obtidos em uma intervenção de enfermagem, identificar os hipertensos, 

relacioná-los com os valores de índice de massa corporal (IMC) e razão cintura-quadril (RCQ) da 

mesma amostra e apresentar as ações de prevenção em saúde realizadas. Em consonância com o 

Conselho nacional de Saúde, Resolução 466/2012, todas as exigências éticas e científicas 

preconizadas nas pesquisas com seres humanos foram asseguradas, garantindo o anonimato dos 

participantes e preservando os dados obtidos de forma adequada aos princípios éticos (BRASIL, 

2012). O macroprojeto de pesquisa referido anteriormente foi submetido à avaliação do Comitê de 

Ética da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, obtendo aprovação, conforme o parecer Nº 

026/2013. METODOLOGIA: Trata-se de um trabalho de caráter quantitativo, desenvolvido com 

32 homens e mulheres adultos, trabalhadores agrícolas residentes na zona rural da cidade do Rio 

Grande, RS. Primeiramente foram sorteados aleatoriamente 50 indivíduos de uma amostra de dados 

de um projeto maior. Entrou-se em contado com os participantes convidados e questionado qual dia 
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da semana lhes seria melhor para participar de um dia de atividades em saúde, por voto de maioria 

ficou decido que ocorreria em um sábado. Por decisão do grupo de pesquisa, devido a uma melhor 

logística para realização das atividades previamente planejadas, decidiu-se dividir o grupo total de 

convidados em dois grupos e realizar dois dias de intervenções, um dia para cada grupo. Foi entrado 

em contado novamente com os participantes convidados e entregue convite impresso, pessoalmente 

a cada participante. As intervenções ocorrem nos dias, 29 de março e 5 de abril de 2014, 16 

participantes compareceram no primeiro e segundo dia de intervenções respectivamente, estas 

foram realizadas em salão festivo do Barulho Futebol Clube na localidade da Ilha dos Marinheiros, 

cidade de Rio Grande, RS. Os valores de PA foram obtidos pela técnica auscultatória com uso de 

esfigmomanômetro aneroide devidamente calibrado e estetoscópio, verificada com o participante 

sentado em cadeira, com as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, em braço direito apoiado em 

mesa à altura do coração. Para obtenção da massa (peso), utilizou-se balança mecânica, e com a fita 

métrica mediu-se a altura, circunferência abdominal e circunferência do quadril. Os dados obtidos 

foram registrados em tabela e após calculou-se o IMC e razão cintura-quadril com calculadora 

digital. Os valores de PA foram classificados segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 

2010, os resultados de IMC e razão cintura-quadril segundo a OMS, 1998. O registro dos resultados 

foi anotado em carteira individual de cada participante e entregue aos mesmos no encerramento da 

intervenção. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Participaram da intervenção 32 sujeitos, sendo 12 

(37,5%) do sexo masculino e 20 (62,5%) do sexo feminino. A média de idade dos trabalhadores 

participantes foi de 59,13 anos (DP= +/- 12,52), sendo que o trabalhador de menor idade tinha 33 

anos e o de maior 81 anos. Com relação às medidas de pressão arterial, os trabalhadores 

apresentaram uma média de pressão sistólica de 131,25 mmHg e de pressão diastólica de 79,1 

mmHg. No IMC oito (25%) trabalhadores apresentaram o índice dentro dos parâmetros de 

normalidade, quinze (46,9%) apresentaram sobrepeso, e nove (28,1%) apresentaram obesidade. No 

RCQ oito (40%) das trabalhadoras mulheres tem risco para doenças cardiovasculares (RCQ > 0,85), 

e nenhum trabalhador do sexo masculino apresentou este risco (RCQ > 1). Na aplicação do teste 

não-paramétrico de Mann-Whitney observou-se que a média de pressão sistólica dos homens foi 

significativamente maior do que a das mulheres (U= 65,50; p= 0,031), ao passo que a pressão 

diastólica também apresentou médias maiores, mas não significativas. O mesmo evidenciou-se com 
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a média dos valores de IMC que foram maiores entre as mulheres, mas não apresentou significância 

estatística na relação com estes valores entre os homens. Os valores médios de RCQ foram maiores 

para os homens em comparação com as mulheres, e esta diferença apresentou significância 

estatística (U= 66,00; p= 0,022). CONCLUSÃO: Diante desses dados, é necessário que se realizem 

ações voltadas para os trabalhadores com HAS da zona rural, com o intuito de contribuir para a 

melhoria e promoção da qualidade de vida dessa população. E que o enfermeiro continue ampliando 

seu conhecimento científico para auxiliar na prevenção e promoção da saúde do trabalhador.  

 

Descritores: Saúde do Trabalhador. Cuidados de Enfermagem. Hipertensão. 
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7.6 IMAGEM CORPORAL APÓS CIRURGIA: PERCEPÇÃO DE PORTADORES DE 

ESTOMIA 
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INTRODUÇÃO: A imagem que o indivíduo cria de seu corpo trata-se de uma edificação 

biopsicossocial, parcialmente determinada, mas não reduzida a um corpo físico e objetivo, 

salientando-se a vivência dinâmica e emocional de um corpo imbuído de significados, construídos 

ao longo do tempo e baseados nas experiências vividas
1
. A pessoa portadora de colostomia sofre 

impacto físico e psicológico, bem como uma súbita destruição de sua imagem corporal
2
. Os 

problemas com a imagem corporal podem agravar-se a partir do momento que se necessita realizar 

uma cirurgia mutilante do corpo, como no caso de uma estomização. Trata-se de uma cirurgia de 

construção de um estoma no abdômen em que uma parte do intestino ou do aparelho urinário é 

removida e o paciente necessita utilizar, temporária ou permanentemente, uma bolsa coletora de 

fezes e/ou urina aderida ao abdômen, modificando sua anatomia. Pacientes submetidos a esse 

procedimento, geralmente enfrentam dificuldades psicológicas e experimentam um sentimento 

repugnante em relação a si mesmo
3
. As alterações corporais sofridas podem refletir negativamente 

na percepção da autoimagem levando, muitas vezes, ao isolamento social. Ao ter a estrutura 

anatômica modificada, o estomizado defronta-se com conflitos e fantasias em função da imagem 

que faz do corpo e que fazem dele as pessoas que o cercam, podendo ocorrer perda da autoestima. 

Além disso, o uso da bolsa coletora de fezes e/ou urina aderida ao abdômen parece representar a 

mutilação sofrida, e relacionar-se diretamente com a perda da capacidade produtiva, revelando sua 

falta de controle sobre as eliminações fisiológicas, sobre seu corpo, beleza física e saúde.A partir de 
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um cuidado contextualizado que atenda às individualidades dos sujeitos, fundamentado no 

conhecimento cientifico e na sensibilidade do profissional pode-se construir estratégias de cuidado 

ao portador de estomia para que esse co-exista harmonicamente com a estomia, sendo capaz de 

reelaborar sua imagem. OBJETIVO: conhecer a percepção de portadores de estomias acerca de sua 

imagem corporal após a cirurgia de estomização. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

descritiva com abordagem qualitativa realizada em um Serviço de Estomaterapia (SE) de um 

Hospital Universitário do sul do país no primeiro semestre de 2011. Os participantes da pesquisa 

foram quatorze portadores de estomias cadastrados neste serviço. Como critérios de inclusão 

utilizaram-se estarem lúcidos e comunicativos e serem estomizados há mais de um ano. Foram 

excluídos pacientes em fase terminal de doença. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido combinando-se o dia e a hora para a coleta dos dados. A coleta de dados deu-se 

através de entrevistas semiestruturadas única com cada participante. Os dados foram analisados pela 

técnica de Análise Temática. Seguiu-se a resolução 466/12 no que tange os aspectos éticos para 

pesquisa com seres humanos. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

sob número 79/2010. Garantiu-se o anonimato dos participantes e suas falas foram identificadas 

com a letra P seguida do número da entrevista. RESULTADOS: Com a estomizaçãoreferem que 

suaautoimagem foi alterada, podem apresentar-se surpresos frente à presença da bolsa coletora 

aderida ao corpo, percebendo-se dependente deste equipamento podendo ser fonte de sofrimento 

para estes. Referiram que a bolsa apresenta-se como um elemento externo ao corpo, algo que não 

lhes pertence, mas que é necessária à sua sobrevivência. Podem apresentar aumento ou diminuição 

do peso, hérnias, prolapsos, estenoses, cicatrizes que afetam sua imagem corporal e comprometem a 

funcionalidade do corpo.Muitos pacientes insatisfeitos com sua nova imagem corporal, não olham 

para seu estoma ou evitam olhar-se no espelho. Alguns, inclusive solicitam que outras pessoas 

realizem o cuidado com o estoma para não ter contato com a nova imagem corporal conformada 

pela presença da bolsa coletora. Quanto ao modo de se vestir muitos preferem roupas largas para 

que possam ocultar a bolsa coletora. Quando o paciente já se encontra adaptado a sua condição de 

estomizado este é capaz de reconstituir sua autoimagem. DISCUSSÃO: Estudos acerca da 

qualidade de vida de portadores de estomiasconcluiram que as mulheres tiveram pior percepção 

acerca de sua imagem corporal, dificultando seu enfrentamento e sua adaptação. Frente à imagem 
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corporal estomizada muitas apresentam depressão
4
. O corpo contemporâneo ao qual fazemos 

menção pode vir a ser considerado um imaginário que reflete a noção de corpo como um meio para 

atingir a felicidade. Por outro lado, o que é feito com esse corpo aponta para dimensão de um fim 

em si mesmo, pois o corpo físico é, a todo o momento, encarado como responsável pelo sucesso 

pessoal em, se não todos, quase todos os campos da vida. A busca pelo prazer se reflete, 

principalmente, por tudo aquilo que perpassa o corpo e suas sensações. A bolsa coletora pode ser 

interpretada como a mutilação sofrida, e relacionar-se diretamente com a perda da capacidade 

produtiva do paciente, assim como significa uma denunciadora falta de controle sobre as 

eliminações fisiológicas, sobre seu corpo, beleza física e saúde.Desde os primeiros momentos após 

a cirurgia, quando o paciente toma conhecimento de sua condição de estomizado devido à presença 

do estoma, ele próprio tende a decretar sua ―morte civil‖, isto é, o fim de uma existência autônoma, 

pois o que tem pela frente é uma forma de evacuação antinatural, coletada através de dispositivos, o 

que é considerado por muitos estomizados, como algo vergonhoso e alienante. Estar estomizado 

implica não só no uso da bolsa coletora, mas, também, numa nova imagem corporal que precisa ser 

reconstruída. Este é um processo ao mesmo tempo subjetivo, coletivo/social, e de profundas 

reflexões sobre a convivência com uma ostomia. A auto-imagem é a visão que temos de nós 

mesmos relativamente a ideias, crenças ou opiniões, percepções e processamento da informação, 

personalidade, modo de agir, etc.O portador de um corpo desviante ao vivenciar as incapacidades e 

impossibilidades corporais pode afastar-se dos atributos de independência e eficiência, podendo 

apresentar sentimentos de inadequação e sentir-se estigmatizado, tendendo à reclusão social
5
. 

Principalmente as mulheres apresentam problemas com a imagem corporal e depressão devido à 

estomização
6. 

As razões para tais restrições prendem-se com a insegurança derivada da qualidade 

dos dispositivos, problemas físicos, dificuldades em higienizar a bolsa e vergonha e medo de 

problemas gastrintestinais. Estar estomizado implica não só no uso da bolsa coletora, mas em uma 

nova imagem corporal que precisa ser reconstruída. Sendo este um processo subjetivo, 

coletivo/social, e de profundas reflexões sobre a convivência com uma ostomia. Diversas vezes, o 

portador de estomia, internaliza o estigma social, apresentando dificuldade de aceitar-se e adaptar-

se frente a esta nova condição de vida. CONCLUSÃO: Concluiu-se que a alteração causada pela 

estomia na imagem corporal de portadores de estomas causa forte impacto no seu processo de viver, 
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sendo necessária atuação ativa do enfermeiro no auxílio a sua superação. IMPLICAÇÕES PARA 

A ENFERMAGEM: O enfermeiro deve estabelecer estratégias educativas continuadas para que as 

necessidades da pessoa com estomia sejam sanadas, focando tanto a reabilitação quanto a promoção 

de sua saúde e qualidade de vida, dando-lhe suporte emocional para a otimização do seu processo 

adaptativo a sua nova imagem corporal objetivada pela presença do estoma e da bolsa coletora 

aderida ao abdômen. 

 

Descritores: Estomia. Imagem corporal. Enfermagem. 
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7.7 REINSERÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM ESTOMIA 
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INTRODUÇÃO: A alteração da imagem por causa da cirurgia de estomizaçãocausa grande 

impacto no viver das pessoas, trazendo consigo mudanças no cotidiano de seus portadores.Quase 

sempre a estomização é entrelaçada com a perda do prazer em atividades que anteriormente eram 

valorizadas, comprometendo a qualidade de vida do portador de estomia. Estas mudanças 

dificultam arealização de ações de autocuidado
1
.Inicialmente, o portador de estomia, pode expressar 

sentimentos e desejos contraditórios a respeito de sua nova condição, uma vez que é comum sofrer 

discriminação no meio social. Vivencia situações em que se sente constrangido, como em casos de 

vazamento de fezes e/ou urina e eliminações de gases em locais públicos, tornando-se sua condição 

de estomizado uma fonte de sofrimento
2
.Para diminuir o impacto social advindo da estomização, 

faz-se necessária uma assistência adequada que compreenda o significado de ser portador de 

estomia, objetivando a sua reabilitação, minimizando os efeitos biopsicossociais decorrentes de uma 

estomização. Neste sentido, torna-se importante o desenvolvimento de novas habilidades e 

conhecimentos que propiciem ao portador de estomia o autocuidado, contribuindo para o retorno de 

suas atividades cotidianas, buscando uma melhor qualidade de vida
1
. OBJETIVO: conhecer o 

processo de (re)inserção social de portadores de estomias. METODOLOGIA: Realizou-se uma 

pesquisa descritiva com abordagem qualitativa realizada no Serviço de Estomaterapia (SE) do 

Hospital Universitário entre os meses de julho de 2011 a julho de 2012. Participaram do estudo 

doze Pessoas com estomias que atenderam os seguintes critérios de inclusão: estarem cadastrados 
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no SE, serem pessoas comestomias há mais de um mês e apresentarem bom estado de saúde, 

estando lúcidos, orientados e comunicativos no momento da coleta dos dados. A coleta de dados 

deu-se por meio de entrevistas semiestruturadas e analisados pela técnica de Análise Temática. 

RESULTADOS: Os participantes deste estudo foram, principalmente, idosos, do sexo masculino, 

colostomizadose com estomas definitivos. Quanto ao viver antes da cirurgia verificou-se que 

alguns, por serem idosos, já haviam se afastado do trabalho, sendo aposentados, outros 

precisaramafastar-se do trabalho devido seu adoecimento. Frente ao impacto da cirurgia sentem a 

vontade de morrer e que alguns adiam sua realização na busca por outra alternativa. Noentanto, 

outros não têm esta opção, poisforam submetidos a cirurgias de urgência. No entanto, após a 

cirurgia, reconhecem a melhoria da sua qualidade de vida. A bolsa coletora aderida ao abdômen e a 

presença do estoma tornam o processo cirúrgico objetivado. Este fato é gerador de medos: da falta 

de materiais e equipamentos para seu cuidado, de sofrerem constrangimentos e de que o estoma 

feche, entre outros. Devido serem portadores de estomas referiram ser submetidos a estranhamentos 

e atitudes preconceituosas. Frente ao adoecimentoe à cirurgia mudam sua forma de ver o mundo e a 

si mesmos, passando a valorizar mais sua qualidade de vida. Apresentam mudanças na atividade 

física, alimentação, sono, forma de vestir-se, na vida em sociedade, na vida profissional, nos 

aspectos psicológicos e no seu processo adaptativo. Verificou-se como fundamental para sua 

(re)inserção social o recebimento de apoio e a aquisição de habilidades e competências para seu 

cuidado. Quanto às expectativas para o viver com uma estomia verificou-se que estes portadores 

têm esperanças de viver com mais qualidade e de reverter a estomização a partir da reconstrução do 

trânsito intestinal. Concluiu-se como necessário que o enfermeiro forneça informações específicas e 

acompanhamento constante no sentido de auxiliar portadores de estomias efamiliares cuidadores no 

seu cuidado de maneira adequada e satisfatória, trazendo reflexospositivos, para o retorno à vida 

laborativa, esclarecendo dúvidas, mitos, medos que tanto podem influenciar em seu convívio social, 

auxiliando-o na sua (re)inserção social de forma satisfatória. DISCUSSÃO: A doença pouco a 

pouco se instala e fragiliza o corpo, sendo que este processo desarticula o portador de seu convívio 

social, de seu mundo, inserindo-o no ambiente hospitalar. É neste momento que o futuro portador 

de estomia passa a experiênciar uma nova situação de vida onde poderá experimentar uma serie de 

sentimentos negativos
3
.É através do corpo que o portador de estomia se comunica e expressa sua 
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vivência, delatando momentos de alegria, de tristeza, de constrangimento, expressando o sentido 

que dá a si e ao que o circunda
3
. O portador de estomia, após a cirurgia, poderá sentir-se diferente, 

negando seu própriocorpo e a si mesmo, podendo reconhecer-se como alguém disfuncional. Este 

sentimento será cada vez mais fortalecido esse for cobrado, socialmente por não ter mais um corpo 

perfeito, belo e funcional, tendo em vista a presença do estoma
4,5

. Não é incomum o medo constante 

da morte por parte dos portadores de estomia, sendo que o pensamento na possibilidade desta faz 

com que se sintam inseguros para planejar o seu futuro. Entretanto, há aqueles que buscam transpor 

o medo da morte e delinear novos objetivos em relação à sua própria vida
5
. Tanto a compreensão 

sobre sua doença, como a atitude do futuro portador de estomia a essa, são determinantes para a 

construção de um sentido pessoal sobre a situação vivenciada por virtude da doença e no 

significado de uma chance de luta ou uma desventura que a vida lhe trouxe. Entretanto, diversas 

vezes, não há um enfrentamento direto da sua situação de saúde levando essa ao limite do tolerável 

agravando seu quadro clínico e ao buscarem o atendimento de saúde só restam, muitas vezes, 

tratamentos paliativos. A doença provoca uma ruptura no processo existência do portador de 

estomia. Assim, observa-se um marco divisor entre o período que antecede a estomização, bem 

como um período póstumo a este acontecimento
6
.A adaptação aestomização significa ajustar toda a 

vida a uma nova situação, onde alguns aspectos importantes têm, muitas vezes, que serem deixadas, 

substituídas ou reduzidas. Verifica-se que o portador de estomia poderá internalizar um estigma 

social, sentindo-se diferente da família e do padrão social. Pode apresentar um sentimento de 

impotência e isolamento social pelo medo do julgamento que poderá sofrer caso descubram sua 

estomia. Assim, procuram manter secreta ou não visível a estomização da sociedade e até mesmo da 

família, isolando-se. Este fato pode dificultar sua própria aceitação e seu processo de adaptação. 

Para melhorar o processo de adaptação é importante minimizar o medo e a insegurança do portador 

de estomia quanto ao risco de vazamento da bolsa coletora. Visto que esse tipo de acontecimento 

restringe a qualidade de vida, podendo provocar um isolamento social, baixa autoestima e 

insegurança. CONCLUSÃO: A assistência ao portador de estoma ainda é um desafio a ser vencido 

pelos profissionais e serviços de saúde. Para isso, faz-se necessário a atenção de uma equipe 

multiprofissional, visto que o processo de (re)inserção do portador é um fenômeno complexo que 

precisa da participação de todos os profissionais da saúde a fim de planejar uma assistência. 
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IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O enfermeiro mostra-se como o profissional capaz 

de auxiliar o portador de estomia a alcançar seu equilíbrio. Compreender as modificações 

decorrentes da cirurgia de estomização torna-se importante ao planejar o plano terapêutico do 

portador de estomia, viabilizando um  

cuidado mais efetivo, humanizado e de qualidade. As orientações para a saúde fornecida nas 

consultas de enfermagem ou coletivamente nas grupoterapias revelam-se como uma estratégia que 

poderá ser utilizada para proporcionar aos portadores um ambiente de apoio. Através delas, pode-se 

auxiliá-los no enfrentamento de seus problemas, compartilhando seus medos e angústias, facilitando 

a exteriorização de suas emoções, auxiliando-o a manter ou retomar seu convício social, sua 

autoestima, aceitar e adaptar-se às alterações sofridas no seu corpo e no seu viver.  

Descritores: Enfermagem; Estomia; Socialização 
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7.8 REPERCUSSÕES DA ESTOMIZAÇÃO NO PROCESSO DE VIVER DO PACIENTE COM 

ESTOMIA. 
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INTRODUÇÃO: Estomia é a abertura ou boca na qual uma víscera é comunicada com o meio 

externo. Trata-se de um procedimento cirúrgico, agressivo, capaz de provocar várias mudanças na 

fisiologia corporal, no estilo de vida, no aspecto físico e psicossocial do paciente.
(1)

. A cirurgia para 

a confecção de um estoma impõe ao paciente uma importante alteração corporal podendo causar 

modificações na sua vida e na sua autoimagem. A alteração do processo de viver, da estética e da 

imagem corporal são aspectos a serem considerados na prática profissional, especialmente quando 

se pensa em uma assistência preocupada, também, com a dimensão psicossocial. A amputação de 

qualquer parte do corpo é traumática, podendo produzir mudanças radicais na aparência e nas 

atividades diárias, e, assim, a autoimagem corporal e o dia a dia devem ser ajustados a essa nova 

situação. OBJETIVO: conhecer as repercussões da estomização no processo de viver de pessoas 

com estomias. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com 

abordagem qualitativa que trabalha com os significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, possibilitando que o pesquisador observe os agentes no seu cotidiano, convivendo e 

interagindo socialmente com eles
(2)

. Foi realizada em um Serviço de Estomaterapia (SE) de um 

Hospital Universitário do sul do país no primeiro semestre de 2011. Os sujeitos da pesquisa foram 

oito pessoas com estomias cadastradas neste serviço. Como critérios de inclusão se utilizou estarem 

lúcidas e comunicativas e serem estomizadas há mais de um ano. Foram excluídas pessoas em fase 

terminal de doença. Todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido combinando-
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se o dia e a hora para a coleta dos dados. Os dados foram coletados por entrevistas e analisados pela 

técnica de Análise Temática. Seguiu-se a resolução 466/12 no que tange os aspectos éticos para 

pesquisa com seres humanos. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Área da Saúde (CEPAS) da Universidade Federal do Rio Grande – FURG sob número 79/2010. 

RESULTADOS: Participaram Do estudo oito pessoasestomizadas com idades entre 42 e 77 anos, 

sendo quatro homens e quatro mulheres. Todas possuíam mais de um ano de estomização e tinham 

estomias definitivas. Possuíam estomas do tipo colostomia (quatro), ileostomia (um) e urostomia 

|(três). Estomizados devido ao Câncer de Bexiga (três), Câncer de reto (quatro) e Doença de Crohn 

(um). Seus graus de escolaridade variaram entre ensino fundamental incompleto (quatro), 

fundamental completo (um), ensino médio incompleto (um) e médio completo (dois). Em relação às 

primeiras sensações de ser estomizado verificou-se que a decisão pela cirurgia ocorre pela 

possibilidade de resolução do problema ou da doença que poderia leva-los à morte e por pensarem 

na sua família. Após a realização da cirurgia alguns se apresentam abatidos e revoltados, 

questionando a necessidade da cirurgia e a conduta médica. Podem se sentir culpados pelo que estão 

passando por não terem cuidado adequadamente de sua saúde. Parece haver um estranhamento com 

sua nova condição, sentindo-se angustiados frente ao desconhecido, a necessidade de adquirir 

habilidades para o autocuidado e preocupados em adquirir os materiais para o cuidado com o 

estoma e a pele periestomal. Este fato pode lhes despertar tristeza e dúvidas quanto ao futuro. 

Muitas vezes, rejeitam a si mesmos compreendendo a bolsa coletora como a objetivação do seu 

viver. Quanto às dificuldades para o viver estomizadoverificou-se a preocupação com a aquisição 

dos recursos que dão sustentação ao seu autocuidado, sendo sua falta motivo de estresse e 

comprometimento do seu viver. A busca periódica por material faz com que se tornem dependentes, 

também, do serviço de saúde. Além de conviverem com a presença do estoma e a dependência dos 

materiais para seu cuidado ainda há a possibilidade de apresentarem complicações cirúrgicas como 

hérnias, prolapsos e vivenciarem situações de constrangedoras como o vazamento da bolsa coletora 

em locais públicos, impactando seu viver, causando-lhes vergonha e desespero. Essas vivências 

podem leva-los a crer não ser possível adaptar-se a condição de estomizado. Quanto à possibilidade 

para o viver estomizado verificou-se que, após um período, percebem que não há outra alternativa 

sendo necessário mobilizar forças no sentido da adaptação, do sentir-se bem e do buscar um viver 
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com qualidade. Esperam a reversão da estomia. Alguns pacientes estomizados já há certo tempo, 

referiram não ter conseguido adaptar-se à esta condição. Com o passar do tempo há uma 

mobilização de forças no sentido da adaptação visto que passam a perceber que podem adquirir 

qualidade de vida a partir a aceitação da sua nova condição e da própria vontade de viver. 

DISCUSSÃO: Ter o corpo transformado por uma estomia pode ser considerado por seus 

portadores como aviltante, e uma ameaça à sua identidade e integridade
. 
A presença da estomia e da 

bolsa coletora provoca significativas alterações na sua sexualidade e imagem corporal, de tal forma 

que pode desencadear longas crises de choro, revolta, raiva e não aceitação de sua condição
(3)

. Ao 

enfrentar a doença e, consequentemente, a estomização, o portador de estomia pode experimentar 

uma sensação de falência, de desmoronamento, quando suas referências não se articulam com 

segurança em sua vida. Primeiramente, sob impacto intenso, podem sentir-se assustados, com 

sensação de desorganização, sendo comum apresentarem-se depressivos
(3)

. A adaptação do portador 

ao uso da bolsa coletora requer alguns cuidados para que essa possa oferecer conforto e segurança. 

Seu uso pode gerar sentimentos conflituosos. Estudos revelam que essa pode ser identificada pelo 

estomizado como um elemento revelador da sua condição, pois representa a extensão do seu corpo. 

Uma vez fixada ao seu estoma permite a materialização da vivência da alteração corporal podendo 

causar-lhe sofrimento e angústia. O uso da bolsa coletora representa a mutilação sofrida, 

apresentando uma relação direta com a perda da capacidade produtiva, dotando seu usuário de 

estigma social
(4)

. Para o portador de estomia, qualidade de vida é o alcance máximo de bem estar e 

autonomia, além da sua volta às atividades diárias. Esta deve ser avaliada pelo próprio paciente que, 

em alguns casos, pode concluir estar melhor do que antes. Sendo a reabilitação a meta principal da 

equipe que assiste o portador de estomia, seu alcance significa inserí-lo novamente na sociedade, 

identificando e ultrapassando os obstáculos que possam impedir sua adaptação. A partir desta 

compreensão, os cuidados com higiene e alimentação podem garantir a melhoria da qualidade de 

vida, bem como a autonomia do paciente e seu retorno às atividades diárias
(5)

. No entanto, é comum 

que estes, mesmo compreendendo a estomização como sendo uma possibilidade da cura ou como 

uma forma de evitar a morte, se sintam, muitas vezes, angustiados, experimentando uma desordem 

emocional, além de ter de reaprender a cuidar de si
(6)

. CONCLUSÃO: Concluiu-se que a 

estomização ocasiona profunda repercussão na vida de seus portadores. É necessário o auxílio no 
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enfrentamento das dificuldades vivenciadas no seu cotidiano como forma de instrumentalização e 

empoderamento, contemplando, além do aspecto técnico do cuidado os aspectos psicológicos, 

social e religioso. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Conhecer as repercussões da 

estomização para seus portadores e sensibilizar-se com a maneira como as pessoas lidam com essas 

tornam-se elementos indispensáveis para a elaboração de um plano assistencial efetivo e para a 

implementação de estratégias que auxiliem na sua adaptação. Só assim, serão capazes de 

resignificar o seu viver. Destaca-se o papel do enfermeiro no ensino do autocuidado, fornecendo-

lhes orientações e apoio para que consigam cuidar de seu estoma e realizar as trocas periódicas de 

suas bolsas coletoras de forma autônoma. 

Descritores:Ostomia. Impacto psicossocial. Enfermagem. 
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7.9 VIVÊNCIAS E EXPECTATIVAS DOS FAMILIARES DURANTE A INTERNAÇÃO DE 

PACIENTES NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

¹Liziane Celeste Fonseca Heredia; ²Rosemary Silva da Silveira; ³Valéria Lerch Lunardi; 
4
Jéssica 

das Neves Tavares; 
5
Bianca Lima da Cunha. 

 

INTRODUÇÃO: A Unidade de Terapia Intensiva é um local que apresenta constantes situações de 

emergência e possibilidade de morte devido à gravidade do quadro clínico dos pacientes. Os 

constantes desafios a que os profissionais, pacientes e familiares são submetidos tornam a UTI um 

dos ambientes mais estressantes no meio hospitalar. A rotina diária e complexa que envolve esse 

ambiente necessita do desenvolvimento de procedimentos técnicos imediatos para manter as 

funções fisiológicas vitais nos parâmetros normais, o que pode caracterizar esse ambiente como 

rígido e inflexível perante o olhar dos familiares, pois apenas visualizam fragmentos em que 

predomina a tecnologia¹.O fato de a família deparar- se com um ambiente desconhecido, repleto de 

telas, monitores, equipamentos, fios, ruídos e diferentes trabalhadores movimentando-se de um lado 

para o outro pode exacerbar suas emoções, ocasionando tensão, ansiedade e receio, podendo aflorar 

sua sensibilidade e provocar diferentes emoções, como medo da morte, de incapacidades do 

familiar doente, de comprometimento do sustento da família, da solidão, do ambiente desconhecido, 

dentre outros².Nesse sentido, percebe-se que o processo de internação na UTI pode implicar na 

ocorrência de eventos como afastamento social; risco de morte, incertezas quanto ao tratamento e 

prognóstico, medos e fantasias consequentes do desconhecido, bem como limitar a possibilidade 

dos familiares receberem suporte emocional para enfrentarem esse momento³. Entendendo-se que o 

fato de possuir um familiar na UTI desencadeia vivências únicas para essas pessoas e que elas 

necessitam de um suporte emocional e psicológico nessa situação, sendo que isso apenas será 

possível se houver o conhecimento de seus reais temores, inseguranças, expectativas e vivências. 

OBJETIVO: Conhecer as vivências e expectativas dos familiares de pacientes críticos durante a 

internação na UTI. METODOLOGIA: Obteve-se a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa na 

Área da Saúde – CEPAS/FURG, mediante Parecer 031/2014. Foram mantidos e respeitados os 

preceitos da Resolução número 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Utilizou-se a pesquisa 

qualitativa, exploratória, a qual se preocupa com a compreensão dos seres humanos e as relações 
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entre si e o ambiente, que emergem da possibilidade de interação entre o sujeito e o pesquisador no 

ambiente de internação hospitalar, buscando na vivência dos indivíduos, em suas diferentes 

condições sociais e econômicas, ampliar a compreensão acerca das experiências e expectativas dos 

familiares de pacientes críticos hospitalizados na UTI
4
.Este estudo foi realizado na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU) da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG). Participaram como sujeitos quatorze familiares de pacientes 

críticos hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva do HU/FURG. Utilizou-se como critérios 

de inclusão: ser maior de idade; estar lúcido e orientado; possuir um familiar com mais de 24 horas 

de internação na UTI, ter a capacidade de expressar-se verbalmente e estar disponível para 

participar da pesquisa.Utilizou-se como método de coleta de dados, a entrevista semi- estruturada, 

as quais foram realizadas entre os meses de maio e junho de 2014. RESULTADOS: A 

hospitalização de um paciente em uma Unidade de Terapia Intensiva desperta a sensibilidade dos 

familiares que vivenciam esse processo, pois se deparam com o medo da morte de um ente querido; 

receio da solidão; do ambiente desconhecido; da perda das capacidades físicas e psicológicas do 

paciente crítico, do reflexo da hospitalização na vida social, emocional e financeira de sua família, 

dentre outros aspectos. Dessa forma, a UTI é considerada um dos setores onde a família mais 

necessita de atenção e de um olhar sensível por parte dos profissionais. O sentimento de medo e 

incertezas em relação à necessidade de cuidados, a dificuldade de enfrentamento para seus temores 

diante da situação crítica, medo da morte, bem como as reações e sequelas apresentadas pelos 

pacientes fazem com que os familiares se preocupem com o momento da alta. DISCUSSÃO: 

Através da análise dos resultados, foi possível constatar que os sujeitos deste estudo parecem 

apresentar uma visão equivocada do que significa o ambiente de Terapia Intensiva, o que os 

impulsiona a manifestar sentimentos negativos em relação ao processo de internação do familiar 

neste setor. Comumente, a Unidade de Terapia Intensiva é considerada pelos familiares como um 

local que desperta sentimentos de negatividade, bem como a sensibilidade dos familiares de 

pacientes ali internados, que apenas visualizam fragmentos deste setor no momento de visita e o 

considera, na maioria das vezes, como um ambiente pouco acolhedor, tecnicista, frio e ligado à 

possibilidade de morte iminente. Dessa forma, esse estigma presente na sociedade é explicado 

devido ao seu desconhecimento a respeito do ambiente, do uso intenso de aparelhos tecnológicos e 
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das rotinas desse meio hospitalar, acrescido aos credos e fantasias desenvolvidas pela família
5
. Para 

evitar o sofrimento que é gerado pelo desconhecimento, o cuidado deve ser centrado também na 

família e essa atenção já está garantida através da proposta da Política Nacional de Atenção ao 

Paciente Crítico, instituída pelo Ministério da Saúde. Nessa proposta, está legitimada a importância 

do atendimento humanizado tanto aos pacientes quanto aos familiares. Um dos aspectos 

interessantes refere-se à determinação de oferecer, no mínimo, três horários de visitas diárias para 

que os familiares possam acompanhar a internação e o tratamento de seu ente hospitalizado
6
. 

CONCLUSÃO: Através da análise dos resultados, foi possível constatar que a hospitalização de 

um paciente em uma Unidade de Terapia Intensiva influencia não somente a sua vida, como a de 

sua família. Dessa forma, é importante compreender as possíveis repercussões na vida desses 

familiares, tendo em vista que o processo de hospitalização é considerado um processo de grande 

fragilidade para o paciente e para seus parentes sendo necessário um olhar acolhedor e humanizado 

para essas pessoas por parte dos profissionais da saúde. CONTRIBUIÇÃO/IMPLICAÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: acredita-se que este estudo poderá trazer como contribuição a reflexão 

dos profissionais atuantes na UTI a respeito da atenção que estão proporcionando aos familiares dos 

pacientes ali internados. E desta forma permitirá que compreendam que o processo de internação 

ocorre de forma mais amena quando os familiares em questão conseguem fazer parte do cuidado 

prestado ao paciente e, para que isto seja concretizado, é necessário que haja um olhar mais atento 

para este público para que os mesmos saibam que não estão sozinhos nesse processo, podendo 

sentir-se amparados. Dessa forma, influencia para que a visão de UTI baseada em fragmentos e até 

então erroneamente concebida, seja reformulada para uma imagem de um local de cuidados 

complexos que visa o restabelecimento do paciente, mas que também destina uma assistência 

humanizada aos seus familiares. 

 

DESCRITORES: Unidade de Terapia Intensiva. Familiar. Assistência de Enfermagem. Cuidado 

Humanizado.    
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8 SAÚDE MENTAL 

8.1 O PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO INSTRUMENTO TECNOLÓGICO 

PARA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL: UM ESTUDO DE CASO 

 

Diogo Henrique Tavares
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; Heitor Silva Biondi²; Luiza Rocha Braga³; Beatriz Franchini

4
; Manuella 

dos Santos Garcia Vanti Carvalho
5
; Savannah Leitzke Carvalho
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Resumo: Este estudo tem como objetivo apresentar um Plano Terapêutico Singular enquanto 

construção conjunta com uma usuária do Sistema Único de Saúde. Trata-se de um estudo de caso, 

onde foi utilizado como instrumento tecnológico de cuidado, o Plano Terapêutico Singular, 

elaborado na vivência acadêmica do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

de Pelotas, durante o segundo semestre do ano de 2014. Este se desenvolveu por meio da realização 

do diagnóstico, constituição familiar, história pregressa, histórico de saúde, descrição da 

psicopatologia, avaliação social e psíquica, identificação da singularidade do usuário diante da 

doença, das situações de risco, definições de metas e reavaliação. Considerou-se o Plano 

Terapêutico Singular como uma importante tecnologia de empoderamento e de organização para o 

cuidado, levando em consideração a integralidade e equidade, permitindo traçar a linha de cuidado 

para sanar as necessidades de saúde e sociais, tendo a usuária como protagonista. 

 

Descritores: Saúde Mental; Alcoolismo; Enfermagem 

 

 

Abstract:This study aims to present a Therapeutic Single Plan as a joint construction with a user of 

the Unified Health System. This is a case study, where it was used as a technological instrument 

care, Therapeutic Plan Single, developed in the academic experience of undergraduate degree in 

Nursing at the Federal University of Pelotas, in the second half of 2014. This was developed 

through the correct diagnosis, family constitution, previous history, health history, description of 

psychopathology, social and psychological evaluation, identification the user uniqueness in the face 

of disease, risk situations, goals and review settings. It was considered Therapeutic Single Plan as 

an important empowerment of technology and organization for care, taking into account the 
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completeness and fairness, enabling you to trace the line of care to address the health and social 

needs, and the user as the protagonist. 

Descriptors: Mental Health; Alcoholism; Nursing 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Política de Saúde Mental brasileira possui como princípios a inclusão e a participação dos 

usuários, familiares e comunidade no processo e na manutenção das pessoas com transtorno mental 

em seu contexto social. Esta política apresenta como características, a redução progressiva dos 

leitos em hospitais psiquiátricos e a expansão da rede de serviços substitutivos, propondo estratégias 

que visam à mudança do paradigma biomédico, procurando romper com a assistência voltada 

exclusivamente para a doença, o cuidado centrado na remissão dos sintomas e como a concepção 

sobre a periculosidade e incapacidade presumida da pessoa com transtorno mental. Esse conjunto de 

desafios implica na implementação de mudanças nas práticas assistenciais e na organização dos 

serviços
1
.  

Assim, surge a necessidade dos serviços substitutivos organizarem-se a partir de uma rede 

articulada e acessível, que objetive o resgate da cidadania, como também o envolvimento dos 

usuários, famílias e comunidade, em todas as fases do processo de cuidado, visando à qualidade de 

vida e autonomia das pessoas com transtorno mental bem como a expansão de sua rede social e de 

relações
2
. 

O Plano Terapêutico Singular (PTS) consiste em uma tecnologia assistencial disponível à 

utilização pelos profissionais de saúde atuantes na área da Saúde Mental. Para o Ministério da 

Saúde, o PTS é um conjunto de propostas terapêuticas articuladas, voltadas ao sujeito individual ou 

ao coletivo, sendo o resultado da discussão de uma equipe interdisciplinar, contando com a 

participação do usuário e, caso necessário, com apoio matricial. Geralmente é dedicado para 

situações mais complexas, sendo, em suma, uma variação da discussão de ―caso clínico‖. Este pode 

ser bastante desenvolvido em espaços de atenção à saúde mental como forma de propiciar uma 

atuação integrada da equipe valorizando outros aspectos, além do diagnóstico psiquiátrico e da 

medicação no tratamento dos usuários
3
. Trata-se de uma tecnologia leve de cuidado, que é 

compreendida como aquela que se processa no trabalho vivo em ato, relações de 
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intersubjetividades, de interação e articulação entre os trabalhadores e usuários, diferenciando-se 

das tecnologias duras, que são caracterizadas pelos equipamentos e instrumentos materiais do 

trabalho, e das leve-duras, que são os saberes estruturados que operam no processo de trabalho em 

saúde, como a epidemiologia, o saber da enfermagem e outros saberes da saúde
4
. 

Desta forma, este projeto emerge como o constructo de todas as opiniões dos membros da 

equipe de saúde, na busca do entendimento do sujeito com alguma demanda de cuidado em saúde 

específica e, consequentemente, para definição de propostas de ações. O projeto pode ser feito para 

grupos ou famílias, buscando a singularidade como elemento central de articulação
3
.  

Para a elaboração de um PTS, é preciso considerar alguns levantamentos como, por 

exemplo, o diagnóstico, as metas, a divisão de responsabilidades e reavaliação. O diagnóstico deve 

conter uma avaliação orgânica, psicológica e social, que possibilite uma conclusão no que 

concernem os riscos e a vulnerabilidade do usuário. Deve ainda tentar captar como o sujeito 

singular se produz perante o enfrentamento da psicopatologia, os desejos e os interesses, assim 

como também o trabalho, a cultura, a família e a rede social. As Metas também devem estar 

presentes, uma vez que diante dos diagnósticos feitos pela equipe, esta apresenta propostas de curto, 

médio e longo prazo, que serão negociadas com o sujeito acometido pelo transtorno e o membro da 

equipe que o indivíduo obtiver um bom vínculo. As divisões de responsabilidades precisam estar 

claras, para a concretização das atividades elaboradas no plano de cuidados, e por fim, a 

reavaliação, momento em que se discutirá a evolução e se farão as devidas correções de rumo
3
. 

Com base no projeto terapêutico, o trabalhador orienta o usuário a buscar na rede de 

serviços os recursos necessários, levando em consideração as linhas de cuidado, que são a imagem 

pensada para expressar os fluxos assistenciais seguros garantidos aos usuários, no sentido de 

atender às suas necessidades de saúde
5
. Nesta perspectiva, surge a importância deste trabalho que 

tem como objetivo apresentar um Plano Terapêutico Singular enquanto construção conjunta com 

uma usuária do Sistema Único de Saúde. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de caso, onde foi utilizado como instrumento tecnológico de cuidado, 

o Plano Terapêutico Singular (PTS), elaborado na vivência acadêmica do curso de graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, durante o segundo semestre do ano de 2014. Este 

PTS foi desenvolvido com uma usuária do Sistema Único de Saúde, que foi escolhida por estar 

desvinculada da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Estratégia de Saúde da Família, em virtude da 

psicopatologia apresentada e a dificuldade de manejo pelos profissionais de saúde. Este se 

desenvolveu por meio da realização do diagnóstico, constituição familiar, história pregressa, 

histórico de saúde, descrição da psicopatologia, avaliação social e psíquica, identificação da 

singularidade do usuário diante da doença, das situações de risco, definições de metas e reavaliação. 

A partir da análise dessas informações, elencamos os problemas e buscamos na literatura 

dados da psicopatologia, medicações, exame do estado mental, tratamentos atuais e outras dúvidas 

demandadas pela usuária. Diante dessas informações, elaboramos junto a ela os objetivos que 

pretendíamos alcançar, bem como o plano de cuidados. Este PTS foi elaborado diante da 

autorização e participação da usuária e em consciência com a assistência prestada pelos 

profissionais de saúde da Estratégia de Saúde da Família. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo de caso serão apresentados em subitens, de modo a contemplar os 

elementos constituintes do PTS. 

Apresentação da Usuária e História Pregressa: A.P.O, sexo feminino, 40 anos, solteira 

(em relacionamento estável), negra, usuária de tabaco e álcool, natural de Pelotas/RS. Reside com o 

companheiro em casa de alvenaria, em uma ocupação irregular, com água potável, porém sem 

coleta de esgoto. Apresenta apenas o companheiro como responsável pelo seu cuidado. Em seu 

prontuário consta registro da internação em hospital psiquiátrico, tendo como fato desencadeador 

das internações o abuso do álcool e a prática de violência doméstica que a mesma sofria pelo 

companheiro, que também é dependente químico (álcool). Nas entrevistas realizadas, a usuária 
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apresentava-se sob efeito do álcool, com a consciência alterada, ansiosa, eufórica, falando de forma 

desconexa, onde se considerou importante confirmar os dados descritos por esta com os que 

estavam descritos em seu prontuário. Ao ser questionado sobre o histórico de doenças na família, 

disse que sua mãe sofre de problemas circulatórios e cardíacos, não sabendo denominá-los. Não 

relatou sofrimento psíquico de seus antecedentes. Sobre seus problemas gerais de saúde, relatou 

bronquite, problemas cardíacos, e alcoolismo, onde refere não saber quando começou a fazer uso 

contínuo do álcool. Com três filhos, relatou que um deles possui o diagnóstico de bronquite e outro 

de esquizofrenia, sendo que não detém da guarda dos mesmos em virtude de sua psicopatologia e 

das constantes internações no Hospital Psiquiátrico. 

Histórico de Saúde: Na entrevista, a usuária relatou que um dos filhos nasceu por via 

vaginal e dois por procedimento cirúrgico, onde informou que os médicos não informaram o motivo 

de determinada escolha. Possui diagnóstico fechado de Síndrome de Dependência de Álcool (SDA), 

com CID 10 e DSM-IV de F10.2. Esteve internada nove vezes em Hospital Psiquiátrico. Relata já 

ter feito tratamento medicamentoso para alcoolismo, mas o abandonou em virtude das reações 

adversas, e por não conseguir ficar sem o álcool. No primeiro dia do levantamento de dados, não 

conseguiu mencionar a quantidade de álcool que ingeriu durante aquele dia, porém afirma possuir 

uma rotina de uso. Afirmou ter consumido whisky e cachaça antes da entrevista e que estes compõe 

seu padrão de consumo. Ao ser questionado sobre pensamentos suicidas, afirmou não tê-los. 

Descrição da Psicopatologia: A literatura demonstra que o conceito de alcoolismo evoluiu 

conforme a história humana. Com a revolução industrial houve o aumento da comercialização do 

álcool, havendo a diminuição do valor agregado e proporcionando ao aumento do consumo
6
. 

Autores
5
 descrevem que, na história do estudo do alcoolismo, Thomas Trotter foi o primeiro 

a definir como doença. Já o autor sueco Magnus Huss, foi quem introduziu o conceito de 

alcoolismo crônico, em 1849, como o estado de intoxicação por álcool em que o paciente, devido ao 

fato de beber, apresentava sintomas físicos, psiquiátricos ou mistos. Na segunda metade do século 

XX, Jellinek revolucionou o conceito, trazendo para a discussão social, que a pessoa só era 

considerada doente quando apresentava tolerância, abstinência e perda de controle. No CID-8 

consta que alcoolismo era considerado a partir de um estado de dependência física e emocional com 
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períodos de consumo pesado e incontrolável, nos quais a pessoa experimentava uma compulsão por 

beber e sintomas de abstinência quando cessava o consumo. 

Em 1976, Edwards e Gross, propuseram uma nova síndrome: a Síndrome de Dependência 

de Álcool (SDA), considerada então um transtorno que se constitui ao longo da vida, um fenômeno 

que depende da interação de fatores biológicos e culturais. A dependência seria o relacionamento 

alterado da pessoa e sua forma de beber, onde, as razões pelas quais o indivíduo começou a beber, 

adicionam-se àquelas relacionadas à dependência. Assim, a dependência, abrange muito mais que a 

tolerância e abstinência. Sendo os elementos da SDA
6
: 

1. Estreitamento do repertório: No início, o usuário bebe com flexibilidade de horários, de 

quantidade e até de tipo de bebida. Com o tempo, passa a beber com mais frequência, até consumir 

todos os dias, em quantidades crescentes, ampliando a frequência e deixando de importar-se com a 

inadequação das situações. Nos estágios avançados, o indivíduo consome de modo compulsivo e 

incontrolável para aliviar os sintomas da abstinência, sem importar-se com os danos orgânicos, 

sociais ou psicológicos. Sua relação com a bebida torna-se rígida e inflexível, no padrão de tudo ou 

nada
6
; 

2. Saliência do comportamento de busca do álcool: Com o estreitamento do repertório do 

beber, há uma tentativa do indivíduo de priorizar o ato de beber, mesmo em situações inaceitáveis, 

por exemplo: dirigindo veículos, no trabalho
6
; 

3. Aumento de tolerância ao álcool: Com a evolução da síndrome, há necessidade de doses 

crescentes de álcool para obter o mesmo efeito conseguido com doses menores anteriormente, ou a 

capacidade de realizar atividades apesar de altas concentrações sanguíneas de álcool
6
; 

4. Sintomas repetidos de abstinência: Quando há diminuição ou interrupção do consumo de 

álcool, surgem sinais e sintomas de intensidade variável. No início, eles são leves, intermitentes e 

pouco incapacitantes, mas, nas fases mais severas da dependência, podem manifestar-se os sintomas 

mais significativos, como tremor intenso e alucinações. Alguns sintomas percebidos nos estudos 

são: físicos, como tremores (desde finos de extremidades até generalizados), náuseas, vômitos, 

sudorese, cefaléia, cãibras, tontura; e afetivos, como irritabilidade, ansiedade, fraqueza, inquietação, 

depressão, sensopercepção, pesadelos, ilusões, alucinações
6
; 

5. Alívio ou evitação dos sintomas de abstinência pelo aumento da ingestão da bebida: Este 
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é um sintoma importante da SDA, sendo difícil de ser identificado nas fases iniciais. Torna-se mais 

evidente na progressão do quadro, com o paciente admitindo que bebe pela manhã para sentir-se 

melhor, uma vez que permaneceu por toda noite sem ingerir derivados etílicos
6
. 

6. Percepção subjetiva da necessidade de beber: Há uma pressão psicológica para beber e 

aliviar os sintomas da abstinência
6
; 

7. Reinstalação após a abstinência: Mesmo depois de períodos longos de abstinência, se o 

paciente tiver uma recaída, rapidamente restabelecerá o padrão antigo de dependência
6
. 

Medicações: Conforme relato, a usuária não faz uso medicamentoso contínuo. Esta 

informação é confirmada pelo prontuário presente na UBS.  

Avaliação Social: A usuária vive com o companheiro que já praticou violência contra a 

mesma quando alcoolizado. Mora em uma ocupação, que não possui saneamento básico completo. 

Recebe cesta básica do município e sua aposentadoria fica em parte para sua mãe que cuida de seus 

filhos. Sua higiene pessoal é prejudicada em função da falta de infraestrutura em seu domicílio e 

por sua condição socioeconomia desfavorecida, acentuada por ser portadora de sofrimento psíquico. 

Parecendo ser este, um fator contributivo para o distanciamento dos profissionais da UBS em 

relação aos cuidados da mesma. 

Avaliação Psiquica, realizado através do exame das funções psíquicas
7
: Foi possível 

identificar que, em relação a: 

 Atenção: apresenta hipotenaz e hipovigil (dificuldade em manter-se fixado a um mesmo 

estímulo), sendo necessário repetir várias vezes as mesmas perguntas na entrevista; 

 Sensopercepção: apresentada alucinações táteis, sentia formigamento nas costas; 

 Orientação: situada no espaço, ambiente e enquanto a si mesmo, conseguiu reconhecer 

aos profissionais mesmo com apenas um encontro, onde foi feito o pedido para acompanhamento; 

 Pensamento: apresentando fuga de ideias;  

 Linguagem: apresentando bradilalia; 

 Afeto: a mesma apresentava-se sob efeito do álcool, inviabilizando tal avaliação. 

Todavia, mostrava-se bem humorada, mas quando abordado a temática ―guarda dos filhos‖, a 

mesma apresentou traços depressivos; 

 Conduta: Hiperbulia, disposta para organizar as coisas da casa, para as conversas com os 
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profissionais, para os momentos de descontração com o companheiro. 

 Sua memória e inteligência não foram avaliadas.  

Identificação da singularidade do usuário diante da doença: A usuária apresenta-se 

consciente da problemática, tanto que pretende parar de usar a substância, pois entende que com 

isso, poderá novamente ficar ao lado dos filhos. Apesar de ter relatado que fez tratamento no Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS), não havia nenhum registro no prontuário. Relatou que gostava de 

ir ao serviço devido às oficinas de artes, mas parou quando se mudou. Pois a distância entre serviço 

e a nova moradia, inviabilizavam o processo. Atualmente, busca reduzir gradativamente o volume 

de álcool consumido, afirmando já ter conseguido significativa redução.  

Situações de Riscos: Neste item serão apresentadas as situações de risco social, clínico e 

psíquico: 

 Risco Social: 

o Risco de seus direitos enquanto cidadã serem usurpados: como por exemplo, não 

poder conviver em ambientes comuns com outras pessoas por não ser aceita em sua condição 

piscopatológica (como já acontece no serviço de saúde); 

o Risco de infecção por não conseguir se higienizar adequadamente, devido à falta de 

saneamento básico; 

o Risco de ser vítima de preconceito devido o contexto no qual vive; 

o Risco de passar por situações constrangedoras, de ser destratada e desrespeitada. 

 Risco Clínico 

o Desidratação, relacionado ao consumo de álcool; 

o Acidente Vascular Cerebral, devido o aumento de Pressão Arterial (P.A); 

o Acidentes e traumas; 

o Exposição à violência física e psíquica; 

o Intoxicação por uso de álcool. 

 Risco Psíquico 

o Manter um quadro depressivo devido à problemática psíquica, social e histórico de 

vida; 

o Apesar de não ter relatado processar pensamentos suicida, considerasse relevante, 
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devido à alta ingesta de álcool e sintomas advindos do mesmo. 

Constituição Familiar: Genograma 

A usuária mora com o companheiro, também dependente químico, onde, nas visitas 

domiciliares (VD) realizadas para o acompanhamento, percebeu-se que há cumplicidade entre 

ambos, mesmo com o histórico de violência doméstica. Ele se mostrou preocupado com o cuidado 

da usuária. Contribuía nas informações, procurava saber a respeito dos exames. Em relação aos 

filhos, são duas meninas: uma de 11 e outra de 19 anos, e um menino de 18 anos advindos de outro 

relacionamento (FIGURA 1). 

 

Figura 1: Genograma da Usuária 

Ecomapa: 

A usuária pouco comentava sobre os filhos, mas quando dizia algo, sempre remetia a vontade de 

parar com a utilização do álcool por eles. Já com sua mãe, percebeu-se que havia conflitos, em 

virtude de questões financeiras. Sua mãe recebia o valor em dinheiro da aposentadoria e não 

repassava, sendo este o motivo das brigas. Os vizinhos, também dependentes de álcool, 

destacavam-se como sua rede de apoio social. O companheiro, apesar de já ter violentado a mesma 

quando alcoolizado, demonstrava-se presente todos os momentos, com o qual ela considera ter um 

laço forte (FIGURA 2). 
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Figura 2: Ecomapa da Usuária 

Definição de metas: Neste subitem serão apresentadas as metas estabelecidas em conjunto 

com a usuária para curto e longo prazo. 

Curto prazo 

Metas Intervenções Equipe de ESF Resultados 

Avaliação 

sistemática 

de Pressão 

Arterial 

(P.A.) 

Aferição de P.A. no domicílio 

Suporte para 

acadêmicos em 

caso de 

necessidade. 

ALCANÇADO: Com o 

acompanhamento clínico de P.A. já que 

se trata de uma paciente alcoolista, há 

necessidade de aferição de sinais vitais 

sistematicamente. O resultado obtido foi 

que sua P.A se mantém, porém em 

algumas situações observou-se que 

estava alterada (hipertensão), onde 

pedimos o repouso da mesma e após, foi 

aferida novamente. Com estabilização 

dos níveis pressóricos. 

Incentivar a 

ingesta 

hídrica 

Foi concedido para a paciente 

uma garrafa e uma bolsa, para 

quando saísse, levasse sempre. 

Procurou-se visitar a mesma 

levando a própria água e 

mostrando que também 

utilizamos o mesmo método. O 

objetivo foi evitar a 

desidratação, diminuir os danos 

renais, facilitando que o álcool 

seja eliminado do organismo 

rapidamente, diminuindo 

também o estado de embriagues. 

Suporte para 

acadêmicos em 

caso de 

necessidade. 

ALCANÇADO: Usuária acatou a 

sugestão, diversas foram às vezes em que 

a encontramos na rua, ou então foi até a 

UBS em função de lesões de pele, 

levando sua garrafa com água. 

 

Atualizar o 

exame 

Citopatológi

co e exame 

de mamas 

Foi agendado data com a 

usuária para a realização do 

mesmo. 

A equipe de 

saúde agendou a 

sala e se 

disponibilizou a 

ajudar, em caso 

de necessidade. 

Não concluído: Primeiramente 

conversamos com ela sobre a 

necessidade de realizar esses exames e, 

diante do aceite da mesma, 

automaticamente fizemos todo o 

agendamento e orientação pré-

procedimento, mas, no dia da realização, 

a mesma não se fez presente. Fomos à 

casa, e ela não se encontrava. Então 

remarcamos para data posterior, mas não 

obtivemos sucesso também. 

Valorização 

da história 

de vida, 

diminuir 

angústias, 

melhorar a 

autoestima. 

Escuta terapêutica  

Concluído: Valorizaçãodo que a mesma 

falava,escutava-se seus anseios e 

angústias, não se reprimia sentimentos. 

Dessa forma, se obteve enquanto 

resultado, a criação de vínculo e 

confiança. 
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Resgatar 

direitos de 

cidadania, 

como 

incentivar a 

usar espaços 

públicos. 

Usar o espaço da UBS, local 

onde a mesma foi expulsa. 
 

Concluído: Salientava-se toda vez que 

era realizada a VD, sobre a importância 

de se apropriar dos espaços, 

independente dos problemas 

apresentados. Buscou-se, junto à equipe, 

a valorização da mesma e de suas 

necessidades, abandonando a imagem 

estereotipada da ―alcoólatra‖, 

compreendendo-a como usuária do 

sistema e dependente dos cuidadospara 

melhorar sua condição de saúde. 

Tabela 1: metas em curto prazo 

 

Longo prazo 

Metas Intervenções Usuário e Família Equipe Resultados 

Resgate da 

terapia pelo 

CAPS e 

redução de 

danos. 

Realizar contato com o 

CAPS Álcool e Drogas de 

Pelotas, e procurar 

alternativas de deslocamento 

até o serviço. 

Corresponsabilizar o 

companheiro e 

incentivar o tratamento 

para ambos, para que 

assim se ajudem. 

Responsabilizar a 

equipe para que 

facilite o processo. 

EM 

ANDA-

MENTO 

Incentivar a 

diminuir o 

consumo 

gradativamente 

Como o mais difícil já 

obteve, que é a vontade da 

usuária de diminuir a 

ingestão de álcool, a 

intervenção é fazer 

perguntas abertas, que façam 

ela refletir acerca daquilo 

que consumiu durante o dia. 

Corresponsabilizar o 

companheiro. 

Enfatizar a 

importância para 

equipe, já que a 

usuária mostrou 

interesse em 

diminuir o 

consumo de 

álcool. 

EM 

ANDA-

MENTO 

Tabela 1: metas em longo prazo 

 

CONCLUSÃO 

 

Considera-se PTS como uma importante tecnologia de empoderamento e de 

organização para o cuidado, levando em consideração a integralidade e equidade, como 

princípios do Sistema Único de Saúde. Através do levantamento de dados, após formação de 

vínculo com o usuário, pode-se traçar a linha de cuidado para sanar as necessidades de saúde 

e sociais.  

O importante na utilização desta tecnologia é a possibilidade de construí-la juntamente 

com a usuária, fazendo com que a mesma seja protagonista de seu próprio cuidado. 

Considerando os serviços de saúde e os demais serviços que podem compor a rede de apoio 
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social, estabelecendo com o protagonista e as equipes de estratégia de saúde da família, as 

redes formais e informais que auxiliarão neste processo.  

Das metas planejadas, houve êxito em algumas e outras precisaram serre-avaliadas. O 

PTS, enquanto ferramenta propõe a organização de uma linha de cuidado que seja sempre 

repensada, para garantir melhor qualidade de vida ao usuário independente de sua condição 

social e/ou patológica. Tem-se aqui a descrição de uma situação em que ―todos não 

acreditavam mais‖, e se nós, enquanto profissionais de saúde assumirmos a mesma postura, 

não estaremos fazendo a nossa parte. A dependência química é um problema que tange várias 

esferas: saúde, social, ambiental, cultural, educacional, entre outras, tornando-se um desafio 

interligar todas essas questões para que a assistência se concretize e a melhora aconteça. 

Porém, compreendendo esta situação como algo que ultrapassa ―muros‖ dos aspectos 

fisiopatológicos, devemos tratá-lo como uma afronta à dignidade humana. 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

 

Com este trabalho, foi possível perceber a importância desta tecnologia para a 

elaboração de uma linha de cuidado. O PTS demonstrou-se útil para a avaliação ampliada das 

necessidades da usuária, permitindo assim a estruturação de um plano de ação que ultrapassa 

as barreiras do cuidado exclusivo à psicopatologia apresentada, buscando também o 

reestabelecimento dos direitos de cidadania. 

Neste sentido, o enfermeiro destaca-se como o profissional que possui uma formação 

ampliada dos aspectos clínicos, psicológicos e sociais, o que lhe permite atuar de forma mais 

efetiva na estruturação do PTS, e no acompanhamento das metas estabelecidas. No entanto, a 

necessidade de adquirir inúmeros conhecimentos nas mais diferentes áreas, pode fazer com 

que este profissional desconheça muitas tecnologias de fácil aplicação que podem facilitar seu 

trabalho e promover de maneira mais efetiva o cuidado planejado, como o uso do PTS. 
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8.2 O USO DE CRACK: IMPLICAÇÕES PARA O FAMILIAR CUIDADOR 
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Introdução: O consumo do Crack vem trazendo à sociedade uma série de transtornos e pode-

se apontar que hoje, configura-se como um problema de saúde pública. O Crack, droga 

psicoativa, surgiu no início da década de 80, a partir da mistura de cloridrato de cocaína com 

água e bicarbonato de sódio, além de diversas substâncias tóxicas como gasolina, querosene e 

até água de bateria.A gravidade de suas conseqüências para usuários, famílias e, portanto, 

sociedade em geral, vem exigindo do governo e dos profissionais de diversas áreas, como 

saúde e educação, políticas e estratégias que dêem suporte a atuação frente a esta 

problemática. O cuidado ao usuário de Crack pode ser impactante para a família por se tratar 

de uma doença que apresenta relação com a morte, à criminalidade e apresentar forte estigma 

social. Assim, no que tange ao sofrimento dos familiares, observa-se que eles vivem com 

níveis elevados de ansiedade, devido às oscilações comportamentais do portador de 

dependência química, aos problemas relacionados ao tratamento e ao estigma social dessa 

doença (GONÇALVES, LUIS, 2010). O familiar cuidador do dependente químico necessita 

ser instrumentalizado pelos profissionais da saúde para compreender a doença, adquirir 
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habilidades e competências para o cuidado direto com este usuário e suas necessidades. Para 

auxiliar a família a desempenhar seu papel frente ao usuário de Crack é necessário que os 

profissionais da saúde conheçam e aprendam formas de auxiliá-las a minimizar o impacto de 

ter que cuidar de um dependente químico.Para isso, é imprescindível que esses profissionais 

atuem considerando a família como parte integrante e indissolúvel da prática de enfermagem. 

Objetivo: Conhecer as implicações do cuidado ao usuário de Crack para o familiar 

cuidador.Metodologia: O estudo foi desenvolvido no segundo semestre de 2011 no Centro de 

Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPSad)de uma cidade do sul do Brasil. 

Participaram do estudo dez familiares cuidadores de usuários de Crack. Foram realizadas 

entrevistas e os dados obtidosforam analisados pela técnica de Análise.Todos os preceitos da 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Ética em Saúde para a pesquisa com seres 

humanos foram levados em consideração. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS) e ao Núcleo Municipal de Educação Permanente em 

Saúde (NEPES), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebendo pareceres favoráveis sob 

números N°74/2011 e N°02-019/2011, respectivamente. As falas foram identificadas pela 

letra F seguida do número da entrevista, com vistas a garantir o seu anonimato. Resultados e 

Discussão: Geraram-se dados acerca do Perfil sócio-econômico e demográfico das familiares 

cuidadoras e acerca das justificativas para o consumo de Crack elencadas pelos familiares 

cuidadores; repercussões do Uso de Crack para o familiar cuidador: problemas enfrentados 

pelo familiar no cotidiano de cuidado ao usuário de Crack; facilidades do familiar para cuidar; 

dificuldades enfrentadas pelo cuidador: repercussões para o cuidado e repercussões do acesso 

ao CAPS para o familiar cuidador. Evidencia-se que todas as cuidadoras de usuários de Crack 

participantes deste estudo são mulheres que tem como grau de parentesco com estes: mãe (6), 

esposa(2), irmã (1) e namorada (1). Possuem idades entre 17 e 63 anos e como profissões: Do 

lar (4), Cuidadora de idosos (2), Cabeleireira (1), Costureira (1), Aposentada (1), e estudante 

(1). Sua renda familiar é entre um e dois salários mínimos vigentes e sustentam entre uma e 

cinco pessoas por família. Justificativas para o consumo de Crack elencadas pelos 

familiares cuidadores: Alguns familiares referem que a família tem falhado na educação de 

seus filhos tendo em vista a necessidade dos pais de trabalhar fora de casa bem como o 
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aumento do uso tecnológico como de computadores em que as crianças e jovens ficam horas 

acessando informações sem o controle familiar. Relatam que o convívio familiar vem 

diminuindo causando sofrimento a estas famílias. A família se constitui numa instituição onde 

os indivíduos iniciam seus processos de formação. O núcleo familiar participa da formação da 

personalidade e contribui para a consolidação do caráter, adoção de noções de ética e 

solidariedade (ALVAREZ et al; 2012). Repercussões do Uso de Crack para o familiar 

cuidador: Mudanças no Processo de viver: Verificou-se que o familiar cuidador tem seu 

estado emocional afetado tendo seu desempenho comprometido, tornando-se uma pessoas 

mais sensível, emotiva, apresentando choro fácil, podendo sentir-se cansado com a situação 

que está vivenciando. O uso de Crack no seio familiar é motivo para mágoa e decepção. O 

cuidador pode sentir-se desesperado por não saber como proceder apresentando sentimentos 

contraditórios, tendo pena do usuário e ao mesmo tempo revolta e tristeza. A situação 

financeira também é afetada por que, geralmente, o usuário de Crack termina perdendo seu 

emprego e o cuidador também pode ter seu emprego comprometido. Além disso, a 

convivência social com outras pessoas é afetada pelas atitudes dos usuários de Crack. 

Referem não poder receber visitas por vergonha do que possa acontecer. Problemas 

enfrentados pelo familiar no cotidiano de cuidado ao usuário de Crack: De acordo com 

os entrevistados a personalidade de seu familiar usuário de Crack modifica-se. Os mesmos 

tornam-se como zumbis, perdem a noção de temperatura usando roupas inadequadas, 

descuidam de sua higiene pessoal, trocam o dia pela noite, mentem, roubam, tornam-se 

agressivos com seus cuidadores, têm sua fisionomia alterada pelo efeito do Crack e tornam-se 

insensíveis não demonstrando carinho pelos memebros da família. Uma questão a ser 

levantada para entendemos a dependência química causada pelo Crack, são questões 

relacionadas à diminuição da auto-estima do usuáiro de Crack, que está diretamente ligada à 

perda do auto-respeito, sentimentos de vazio, solidão, angústia e depressão, esta possui 

relação direta e indireta com uma série de agravos à saúde, que incluem acidentes de trânsito, 

agressões, distúrbios de conduta, debilidade de laços sociais e familiares, solidão, exclusão 

social (NASCIMENTO et al; 2010). Facilidades do familiar para cuidar: O auxílio de 

pessoas amigas apresenta-se como importante tanto para o familiar cuidador como para o 
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usuário de Crack. Observa-se que o familiar cuidador pode ser fortalecido por este apoio e o 

usuário de Crack ter a re-estruturação da sua vida facilitada pelo auxílio dos amigos. Outra 

facilidade para o cuidado é a vontade do usuário de Crack se tratar. Acredita-se que quando o 

usuário decide tratar-se sua recuperação é mais efetiva. O acesso aos serviços de saúde 

formando uma rede de apoio apresenta-se como uma facilidade para a família, tanto durante 

as crises quanto para o tratamento e reabilitação para o usuário de Crack. Esta rede se 

materializa na forma dos serviços de ambulância, do CAPSad, das Comunidades  

Terapêuticas e outros. Acreditam que o acesso aos serviços de saúde e o acolhimento 

facilitam o cuidado ao usuário de Crack, pois dão sustentação ao cuidado familiar, 

complementando-o. Dificuldades enfrentadas pelo cuidador: repercussões para o 

cuidado: Uma grande dificuldade do familiar para cuidar é a falta de vontade do usuário de 

Crack em realizar o tratamento. Verifica-se que os usuários, tendo em vista a dependência 

química não aceitam participar dos grupos de auto-ajuda, e a internação para a desintoxicação. 

Referem ser comum as recaídas, mesmo quando o paciente acredita estar ―curado‖. Alguns 

familiares referem dificuldades financeiras para auxiliar seu familiar usuário a reconstruir sua 

vida. Acreditam que se tivessem uma melhor condição econômica teriam maior acesso aos 

serviços de saúde especializados garantindo um melhor tratamento. Repercussões do acesso 

ao CAPS para o familiar cuidador: Verifica-se que o CAPS apresenta-se como um local de 

acolhimento e orientação ao familiar. Ele apresenta-se como um complemento ao cuidado 

familiar. Por tratar-se de uma doença crônica a dependência química não possui cura e os 

usuários de Crack necessitam de acompanhamento contínuo garantindo reforço positivo, 

atendimento profissional, fornecimento de medicamentos, capaz de auxiliar na recuperação. 

Por tratar-se de um assunto delicado, nem sempre o familiar cuidador tem com quem 

conversar na busca de respostas para suas dúvidas e auxílio nas suas dificuldades. Assim, o 

CAPSad apresenta-se como um apoio ao familiar cuidador sendo, então, um serviço para o 

atendimento tanto de usuários como de familiares. Conclusão: Em relação ao perfil sócio-

econômico e demográfico das familiares cuidadoras participantes do estudo os dados 

evidenciam que a dependência química ocorre em famílias que apresentam diferentes graus de 

escolaridades, baixa renda e que a mulher, ainda, apresenta-se como a principal cuidadora dos 
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membros da família em caso de adoecimento, sendo, muitas vezes ela, a responsável pelo 

sustento da família. Os dados gerados neste estudo possibilitaram o conhecimento do perfil 

socioeconômico e demográfico de familiares cuidadores de usuários de Crack e o 

conhecimento das repercussões do cuidado ao usuário de Crack para a família. Conclui-se que 

o cuidado familiar ao usuário de Crack é impactante e causador de estresse e sofrimento sendo 

necessária a construção de uma rede de apoio social formada por profissionais e serviços que 

lhe dêem suporte. Contribuições/implicações para a Enfermagem: O conhecimento 

produzido neste estudo poderá auxiliar os profissionais que atuam junto a estas famílias a 

elaborarem estratégias de apoio mais efetivas de forma a ajudá-las a adquirir habilidades e 

competências para o enfrentamento desta problemática prestando um cuidado a seu familiar 

usuário de Crack de forma mais instrumentalizada e menos sofrida. 

Descritores: Família. Dependência Química. Enfermagem. 
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8.3 PUÉRPERAS USUÁRIAS DE CRACK: VIVÊNCIAS DA FAMÍLIA 
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INTRODUÇÃO: Droga de intensa repercussão urbana, o crack é um derivado da cocaína e 

pode causar dependência química na primeira vez em que o indivíduo consome a substância. 

Seus efeitos intensos e de curta duração podem ser sentidos quase que imediatamente após 

seu uso, motivando o dependente a utilizar uma nova dose. A gravidade de suas 

consequências para dependentes, famílias e sociedade em geral, vem exigindo dos 

governantes e dos profissionais da saúde políticas e estratégias que deem suporte a atuação 

frente a esta problemática
(1)

.O uso compulsivo do crack pela gestante/puérpera interfere na 

dimensão individual, tornandosuas relações familiares frágeis, possibilitando sua 

marginalização progressiva. O uso de crack pode causar mudanças acentuadas na interação da 

puérpera com os familiares, afetando suas relações sociais.Com a ruptura psicossocial, 

passam a utilizar manobras ilícitas com a família, que fica sob pressão e responde como um 

grupo ameaçado em sua autonomia, ou vive um estado de codependência do uso de 

substâncias psicoativas do membro familiar. A ruptura do vínculo familiar pode levar a 

gestante/puérpera a viver em situação de rua, exposta aos riscos da marginalidade e da 

exclusão social, caracterizados como situações de vulnerabilidade social
(2)

.Familiares de 

puérperas usuárias de crack podem se sentir frustrados pelo seu comportamento 

potencialmente prejudicial a si e ao bebê que essa espera. Essas necessitam de apoio social e 

emocional. A família apresenta-se como sua principal fonte de auxílio e recuperação da 
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dependência, facilitando seu tratamento, principalmente durante a gestação. OBJETIVO: 

conhecer as vivências de famílias no cuidado a puérperas usuárias de crack. 

METODOLOGIA: Realizou-se um estudo descritivo, exploratório com abordagem 

qualitativa, em uma maternidade de um hospital universitário no sul do Brasil, no primeiro 

semestre de 2014. Participaram dezoito familiares de puérperas usuárias de crack. Os dados 

foram coletados por entrevistas semiestruturadas, submetidos à análise de conteúdo.Foram 

respeitados os princípios éticos conforme a Resolução 466/12 da pesquisa envolvendo seres 

humanos. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado, mediante 

parecer nº135/2013. As falas dos participantes foram identificadas pela letra F seguidas do 

número da entrevista. RESULTADOS: Em relação às mudanças no cotidiano familiar 

constatou-se que acodependencia familiar ocasiona mudanças no seu processo de viver, 

podendo ter estado emocional afetado, sentir-se magoada, decepcionada, revoltada e triste. 

Por ter que cuidar da puérpera usuária de crack corre o risco de perder seu emprego; podendo 

adoecer, apresentando depressão e tendo que fazer uso de medicamentos. Precisam controlar a 

puérpera como forma de garantir sua segurança. Tem no cuidado à puérpera usuária de crack 

sua prioridade na esperança de que a mesma se recupere. Como dificuldades da família para 

cuidar da puérpera usuária de crack estão a mudança no modo dessa ser, mentiras e roubos, 

tornando-se agressivas e insensíveis com seus familiares, apresentarem comportamentos 

antissociais; venderem seus pertences e os da família para adquirirem o crack; poderem ir 

presas; passarem a viver à margem da sociedade, convivendo com traficantes e atravessadores 

decrack, sendo vítimas de violência na rua. Por esses motivos, os familiares puderam aceitar 

que estas façam uso da droga em casa. Por medo que seriam punidas ou mortas pagaram suas 

dívidas de droga. Além disso, o uso de crack pela puérpera pode gerar desagregação familiar. 

Como facilidades para cuidar da puérpera os familiares apresentaram o apoio familiar, de 

amigos e vizinhos, como motivador para o seu tratamento; a vontade dela se tratar; o acesso 

aos serviços de saúde, o acolhimento por profissionais capacitados para o seu cuidado e a fé 

em Deus. DISCUSSÃO: Familiares cuidadores de puérperas usuárias de crack podem não 

saber lidar com a situação vivida, sentindo-se sensíveis, emotivos e cansados. Esse cuidado 

pode causar sobrecarga à família nuclear. Membros da família estendida podem partilhar 
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sentimentos de preocupação, medo, raiva, vergonha ou culpa, apresentando sentimentos e 

comportamentos dicotômicos, ora querendo ignorar a puérpera ora querendo defendê-la e ao 

bebê
(3)

.Os familiares da puérpera podem ter seu emprego afetado, por terem que se ausentar 

do trabalho em função do cuidado a mesma. O uso de crack pela puérpera afeta a qualidade de 

vida dos membros da família, incluindo sua segurança financeira, emprego, saúde mental, 

redes sociais e produtividade
(4)

. Tais distúrbios podem levar o familiar cuidador ao 

adoecimento, tendo que utilizarem medicamentos para depressão causada pela preocupação 

com a usuária de crack e com o bebê. Mesmo assim, a família não costuma abandoná-la, 

cuidando-a na esperança de sua recuperação. Passam a lidar com a mudança da sua 

personalidade, sendo comum esquecerem da gravidez ou do bebê e que a família tenha que 

assumi-lo
(5) 

e a conviver com roubos e com a venda de seus pertences que são trocados pelo 

crack, passam a conviver à margem da sociedade, frequentando lugares perigosos e 

convivendo com traficantes e atravessadores de substâncias psicoativas à procura de sua 

familiar dependente de crack, na busca por garantir sua segurança. É comum terem medo que 

a puérpera sofra violência na rua, podendo levar a família a aceitar que a mesma faça o uso do 

crack dentro de casa. Paradoxalmente, à existência de regras familiares permissivas, 

representadas por familiares cuidadores que não conseguem estabelecer controle ou dar 

limites às dependentes, demonstra superproteção familiar, para que não sejam punidas ou 

mortas
(6)

. Apesar de enfrentar dificuldades para o cuidado à puérpera usuária de crack a 

família pode possuir facilidades para o seu cuidado. O apoio familiar torna-se motivador para 

o seu tratamento. A família passa a ser percebida como determinante para o não uso de 

substâncias psicoativas, prognóstico e tratamento de usuários de substâncias psicoativas, à 

medida que incentiva sua familiar em tratamento ou participa deste
(6)

. A família revela-se 

fortalecida no cuidado à puérpera usuária de crack quandopossui o apoio de amigos. Além 

disso, a religiosidade e a espiritualidade passam a ser estratégias de enfrentamento recorrente 

de familiares de gestantes/puérperas dependentes de crack. O suporte social religioso e 

espiritual influencia na sua recuperação e na saúde mental da família, à medida que oferece 

suporte em momentos de intenso sofrimento e dor. CONCLUSÃO: Os resultados 

apresentaram que a problemática do uso de crack, para a família de gestantes/puérperas causa 
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mudanças no estilo de vida familiar que necessita modificar seu cotidiano para enfrentar as 

adversidades cotidianas, tendo que reorganizar-se para cuidá-las. Conclui-se como necessário 

repensar as práticas de cuidados dos profissionais de saúde/enfermagem, subsidiando a 

família a vivenciar o cuidado à dependente de forma menos sofrida. IMPLICAÇÕES PARA 

A ENFERMAGEM: Torna-se relevante o comprometimento profissional com as famílias e 

gestantes/puéperas, desde o cuidado domiciliar, a internação hospitalar e o momento da alta 

dessas dependentes. Tendo em vista as graves repercussões do crack para a família, estas 

devem ser captadas pelos profissionais da saúde/enfermagem e encaminhadas para 

acompanhamento no CAPS ad. Portanto, torna-se necessário negociar com o familiar 

cuidador ações de prevenção da dependência química por crack, planejando ações específicas 

de cuidado. Além disso, realizar avaliações objetivas, tanto da gestante/puérpera como da 

dinâmica familiar, tornando-se fonte efetiva de apoio e suporte a esses. Investir no processo 

educativo desses familiares, de forma a torná-los autônomos no seu pensar e agir exige do 

enfermeiro distinguir suas necessidades, identificar suas demandas individuais e coletivas, 

utilizando-se da informação e da comunicação como instrumentos terapêuticos disponíveis ao 

cuidar, favorecendo a diminuição de suas dificuldades para o enfrentamento do processo da 

dependência química. 

 

Descritores: Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias. Cocaína crack. Família. 

Enfermagem. 
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8.4 SINAIS E SINTOMAS DE DEPRESSÃO EM MULHERES USUÁRIAS DOS CAPS 
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Introdução: A depressão é uma doença altamente prevalente na população, ela inclui 

sintomas psicológicos, comportamentais, fisiológicos e está associada ao mais trágico 

desfecho, o suicídio. É considerada uma doença multifatorial e de etiologia pouco 

determinada.
1
 A pessoa com depressão apresenta dificuldades de adaptação ao meio e nas 

atividades cotidianas, que acabam por comprometer o autocuidado, as relações interpessoais, 

familiares e sociais, o exercício laboral e a qualidade de vida. A depressão em muitos casos 

pode estar associada a outros distúrbios psicológicos mais severos, que podem gerar 

problemas de maior gravidade.
2
 Dados de um determinado estudo apontam que a depressão 

afeta anualmente cerca de 400 milhões de pessoas no mundo, ressaltando a probabilística de 

11% nos homens e 18,6 nas mulheres.
3
 Pessoas do sexo feminino apresentam-se com índices 

de 1,5 a 3 vezes mais probabilidade de desenvolver a doença do que o sexo masculino.
1
 É 

considerada o segundo transtorno psiquiátrico que mais acomete as mulheres.
4
Esse perfil 

pode estar relacionado a diversos fatores como: alterações hormonais, violência durante a 

infância, neoplasias, representação social da mulher, violência doméstica.
5
 No Brasil, cerca de 

15 milhões de pessoas são acometidas por essa doença anualmente, porém esses indicadores 

estão pautados a partir das pessoas que procuram assistência de saúde, logo, a incidência pode 

ser maior.
5
 A depressão pode ser cônica ou de natureza recorrente, porém apenas 70% dos 

casos respondem bem ao tratamento, os outros 30% tem resposta parcial ou não apresentam 

qualquer melhora.
6
 Pouco mais de 25% das pessoas acometidas pela doença no mundo 

recebem o tratamento adequado.
3
 Visto que no Brasil esse indicador é menor, devido à falta 

de conhecimento de uma parcela de profissionais da saúde em reconhecer os sinais e sintomas 
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desta doença, e consequentemente encaminhamento para o tratamento adequado.
7
 Os centros 

de Atenção Psicossociais (CAPS) são serviços de atendimento diário, descentralizados, com 

modalidades diferentes, específicas para cada especialidade, constituídas por uma equipe 

multidisciplinar que realiza prioritariamente atendimento as pessoas com transtornos mentais 

e usuários de álcool e/ou drogas. Esses centros são responsáveis por acolher as pessoas e seus 

familiares, estimular a integração social e familiar e apoia-los na busca de autonomia e 

exercício a cidadania. Através de atividades e oficinas terapêuticas, articulação com 

programas culturais, educacionais e profissionalizantes, com geração de renda.
8
 O tratamento 

completo tem duração mínima de seis meses, a partir da ausência completa dos sintomas, 

sendo fundamental a continuidade do tratamento na fase de manutenção.
9
Diante do impacto 

da depressão e a probabilidade de mulheres acometidas por essa doença, o presente estudo 

tem como objetivo identificar sinais e sintomas mais recorrentes em mulheres usuárias dos 

Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) diagnosticadas com depressão a partir do 

instrumento International Neuropsychiatric Interview (MINI).
10

 Este trabalho tem a intenção 

de contribuir com o conhecimento e direcionamento de planos de ações em Enfermagem com 

vistas a estabelecer medidas de intervenção à saúde a partir da identificação dos sintomas de 

depressão entre mulheres usuárias de CAPS. Material e Métodos: Trata-se de um estudo 

quantitativo, descritivo e exploratório, realizado em seis CAPS da cidade de Pelotas/RS, 

exceto o CAPS Álcool e Drogas e o Infantil. Participaram do estudo 130 mulheres com idade 

entre 18 e 59 anos. Os critérios de inclusão foram ser mulheres usuária do Centros de Atenção 

Psicossocial e ter idade entre 18 e 59 anos. E o critério de exclusão foi incapacidade cognitiva 

das participantes para responder à entrevista. Para coleta de dados foram utilizados um 

questionário sócio demográfico e o MINI. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Católica de Pelotas (UCPel), protocolo 152.557. Resultados: 81,5% do total de 

mulheres entrevistadas apresentaram depressão atual e 18,5% delas não apresentaram à 

sintomatologia depressiva mínima para tal diagnóstico. Com relação aos sintomas 

apresentados por as mulheres que apresentaram depressão, nas duas últimas semanas, 

descreve-se: 99% responderam sentir-se triste, desanimada, deprimida a maior parte do dia; 

91% responderam não ter mais gosto por nada e perda de interesse e o prazer pelas coisas que 
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lhe agradavam habitualmente; 74% responderam sentir-se deprimida sem interesse pela 

maioria das coisas, o seu apetite mudou de forma significativa ou o peso aumentou ou 

diminuiu sem que tivesse desejado; 85% obtiveram problemas de sono quase todas as noites; 

83%falaram ou movimentaram-se mais lentamente do que de costume ou pelo contrário 

sentiam-se agitada e incapaz de ficar sentada, quieta, quase todos os dias; 92% sentiam-se na 

maior parte do tempo cansadas, sem energia, quase todos os dias;77% sentiam-se sem valor 

ou culpada quase todos os dias; 89% tiveram dificuldade de se concentrar ou tomar decisões, 

quase todos os dias; 47% tiveram por várias vezes pensamentos ruins como por exemplo, 

pensar que seria melhor estar morto, ou pensou em fazer mal a si mesmo. Discussão: Para 

que o diagnóstico de um indivíduo com qualquer transtorno mental seja acertado, é preciso 

uma análise criteriosa dos sinais e sintomas de uma determinada doença.Portanto, para 

diagnosticar a depressão é necessário que os sintomas estejam presentes quase todos os dias, 

exceto alterações no peso e ideação suicida. Tendo como característica essencial um período 

de pelo menos duas semanas durante as quais há humor deprimido ou perda de interesse ou 

prazer em quase todas as atividades. O humor deprimido deve estar presente quase todos os 

dias, a tristeza pode ser negada inicialmente, mas pode ser desvendada por uma entrevista, 

expressão facial ou atitudes.
1 

Como podemos perceber 99% das mulheres entrevistadas 

responderam sentir-se triste, desanimada, deprimida nas duas últimas semanas a maior parte 

do dia, 91% responderam não ter mais gosto por nada e perda de interesse e o prazer pelas 

coisas que lhe agradavam habitualmente. Corroborando com os resultados, estudo
11

 realizado 

com mulheres com sintomas sugestivos de depressão pós-menopausa, apresentaram tristeza, 

raiva, irritabilidade, confusão, isolamento social, cansaço, cefaleia, dores articulares ou 

musculares e aumento de peso. A insônia e a fadiga são as principais queixas apresentadas por 

pessoas com características essenciais para depressão
1
, sendo que neste estudo 85% relataram 

apresentar insônia quase todas as noites. Outro estudo
12

 realizado com idosos, com 

participação de 60% de mulheres, também evidenciou, entre os sinais indicativos de 

depressão, problemas com insônia para 72,5% das mulheres. No que diz respeito aos 

pensamentos ruins, pensamentos que seria melhor estar morto ou fazer a mal a si mesmo no 

qual identificamos 47%, podemos observar em outro estudo
13 

com 221 mulheres, que 20,8% 
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das mulheres apresentaram ideação suicida e as variáveis que se associaram foram: perdas 

familiares, renda, morar sozinho, percepção de maus tratos ao longo da vida. As mulheres 

com percepção de maus tratos têm um risco maior 374% no desenvolvimento da ideação 

suicida
13

. Conclusão: A realização deste estudo se fez relevante devido à compreensão dos 

sentimentos e a realidade dos sinais e sintomas apresentados por usuárias em tratamento nos 

CAPS, como sentimentos de baixa autoestima e autoconfiança, ideias de culpa e ruptura com 

a personalidade e riscos de pensamento suicida. E também por chamar a atenção dos 

profissionais da saúde, em particular do enfermeiro, para a identificação de sinais e sintomas 

sugestivos de depressão. Por conseguinte, um aprofundamento na temática subsidiará um 

cuidado de enfermagem mais próximo da realidade vivenciada pelas usuárias dos CAPS e 

consequentemente um trabalho mais efetivo para modificar a situação que se encontram essas 

mulheres. Um olhar mais atento possibilita mudanças na qualidade da assistência. Pois, 

ressalta-se que essas mulheres já haviam sido diagnosticas por alguma patologia e estavam em 

tratamento. Contribuições/Implicações para Enfermagem: Inúmeros relatos de sofrimento 

psíquico chegam à equipe de enfermagem. Essa demanda não pode passar despercebida, pois 

é uma oportunidade para promover saúde, mas, para que isso ocorra, é importante criar 

espaços que possibilitem a escuta e a intervenção, em um contexto interacional que legitime a 

expressão do sofrimento em busca de significação, reflexão e postura crítica. É preciso 

intervir e promover mudança de comportamento, viabilizando o acolhimento e o tratamento 

correto dos usuários dos CAPS. 

 

Descritores: Depressão; Saúde Mental; Mulheres. 
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RESUMO: O objetivo deste artigo foi identificar, na literatura brasileira e estrangeira, os 

métodos quantitativos dos artigos produzidos pela enfermagem sobre transplante de medula 

óssea. Revisão integrativa, cuja busca dos artigos foi realizada em publicações indexadas nas 

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

MEDLINE, IBESC, e no portal CAPES, sendo delimitado o período de tempo dos últimos 5 

anos de publicação. Foram incluídos 29 artigos disponíveis on-line, de acesso livre; que 

abordavam a temática do estudo; disponibilizavam resumo para primeira apreciação; em 

português, inglês ou espanhol. Os fatores identificados foram organizados nas categorias: 

título do artigo, método quantitativo aplicado, coleta de dados, análise dos dados, autor e 

instituição, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Foram 

selecionados 02 artigos e identificado 03 categorias temáticas: métodos de abordagens 

quantitativas, análise dos dados pelo software statistical package social science (spss) e objeto 

de pesquisa. Identificando que as produções de enfermagem e transplante de medula óssea 

abordadas nesta revisão caracterizando-se por discutir cuidados com cateteres e a sua pratica 

cotidiana do cuidado a produção ainda é insipiente sobre o tema com crescimento gradual 

sobre este tema, demonstrando a necessidade de pesquisas envolvam outros aspectos desta 

temática.  
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Palavras-clave: Transplante de Medula Óssea. Enfermagem. Enfermeira. 

 

 

ABSTRACT: The objective of this paper was to identify, in the Brazilian and international 

literature, quantitative methods of articles produced by nurses on bone marrow 

transplantation. Integrative review, whose search for articles was carried out in publications 

indexed in the LILACS (Latin American and Caribbean Health Sciences), MEDLINE, 

IBESC, and CAPES portal, being delimited the the last time period of 5 years publication. We 

included 29 articles available online, free access; that addressed the theme of the study; 

provide what abstract for initial assessment; in Portuguese, English or Spanish. The factors 

identified were organized in categories: article title, applied quantitative method, data 

collection, data analysis, author and institution, according to the established inclusion and 

exclusion criteria. We selected 02 articles and identified 03 themes: methods of quantitative 

approaches, analysis of the data by the statistical package science social software (spss) and 

object of research. Identifying the nursing productions and bone marrow transplantation 

discussed in this review characterized by discussing care with catheters and their daily care 

practice production is still incipient on the subject with gradual growth on this subject, 

demonstrating the need for research involving other aspects of this issue. 

 

Key words: Bone Marrow Transplantation. Nursing. Nurse. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As novas tecnologias na saúde proporcionam tratamentos mais eficientes e ampliam o 

prognóstico de vida de pessoas com doenças graves, em especial das doenças crônicas. Neste 

contexto apresenta-se o processo do transplante de medula óssea (TMO) cuja terapêutica 

cresceu nas últimas décadas para doenças hematológicas, como também, na sua aplicação 

para doenças autoimunes e reconstituição do órgão hematopoiético.  

O TMO corresponde ao procedimento de infusão de células tronco CD34, coletadas de 

um doador compatível, previamente selecionado, e o receptor condicionado para a recepção 

da medula¹. 

A Política do TMO pelo Ministério da Saúde (MS) normatizada pela Portaria nº 

931/2006, aprovou o Regulamento Técnico para Transplante de Células-Tronco 

Hematopoiéticas e estabeleceu os critérios técnicos de indicação dos transplantes de medula 

óssea e outros precursores hematopoiéticos. Torna-se importante salientar que essa Portaria 

também regulamenta a autorização, funcionamento, credenciamento e autorização de 
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estabelecimentos e equipes para a realização dos Transplantes de Células Tronco 

Hematopoiéticas (TCTH)². 

Em geral os passos do TMO seguem caminhos comuns que iniciam com a fase Pré-

admissão na qual o usuário e seu acompanhante/familiar, frequenta o ambulatório, recebe as 

orientações pertinentes para a realização do procedimento, ainda realiza exames e passa por 

avaliação dos membros da equipe multiprofissional composta pelo médico, enfermeira, 

nutricionista, psicólogo, assistente social e odontólogo. Esta fase é realizada a nível 

ambulatorial. A seguir ocorre a etapa da Admissão, internação no Centro de Transplante de 

Medula Óssea (CTMO). Nesta etapa o usuário realiza os últimos exames que antecedem ao 

TMO, e recebe o implante de um cateter exclusivo para o procedimento³.  

Na etapa seguinte chamada de Condicionamento, o usuário recebe a quimioterapia 

específica para o TMO. Essa etapa é realizada observando, um protocolo de medicações em 

altas doses que tem por objetivo destruir a medula óssea do usuário e evitar recidiva da 

doença de base, pois o TMO serve para reconstituir a medula óssea com células sadias³. 

A etapa que se segue é a,da Infusão do CTH que é a transfusão da medula óssea 

realizada sete dias após o início do condicionamento. O envolvimento com o processo 

propriamente dito de transfusão dura poucas horas, porém, corresponde a um momento de 

grande importância e complexidade, devido ao risco que o usuário corre durante a transfusão 

da medula óssea, podendo ocorrer, insuficiência renal aguda, hematúria entre outras 

complicações sendo a reação anafilática o episódio mais importante e grave com o qual existe 

o risco de parada cardiorrespiratória³. 

As duas etapas seguintes compreendem a Pancitopenia corresponde ao período que o 

usuário tem imunosupressão severa, necessitando várias etapas de hemotransfusão e 

antibióticoterapia devido ao risco de infecções e a ―Pega‖ do enxerto caracterizando-se pelo 

surgimento das novas células sanguíneas originárias da medula que foi enxertada (eritrócitos, 

leucócitos e plaquetas). Elas exigem a atuação de uma equipe multiprofissional qualificada 

com conhecimento especifico para os cuidados intensivos que a clínica exige³.  

O período a partir do dia da infusão CTH até o término do acompanhamento 

ambulatorial contempla os primeiros 100 dias pós transplante. Esses 100 dias, logo após o 
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período transfusional dividem-se,em média, de 20 a 30 dias de internação em espaço de 

isolamento hospitalar, após recebe alta hospitalar e passa a ocupar, durante aproximadamente 

70 dias um domicilio intermediário próximo ao hospital, mantendo acompanhamento 

ambulatorial e sujeito a várias restrições de alimentação, limitações de contato com outras 

pessoas. Esse período é de fundamental importância para o usuário devido ao risco de 

manifestar infecções, rejeição ao transplante e outras complicações e agravos. 

Para ocorrer a alta hospitalar é necessário a visita de um enfermeiro do serviço de 

transplante ao domicilio intermediário escolhido pelo familiar/acompanhante ou pelo próprio 

usuário, antes da internação. O enfermeiro realiza a avaliação do domicílio intermediário, 

verificando se está em conformidade com os requisitos necessários para abrigar o 

transplantado durante os 70 dias subsequentes a alta hospitalar. 

A alta hospitalar se processa de forma gradual: inicialmente o usuário, nesse 

período,realiza passeios,com o seu acompanhante, de aproximadamente duas horas nas 

dependências externas ao hospital. Posteriormente, é liberado para dormir no domicilio 

intermediário no qual vai ficar após a alta do isolamento hospitalar. Esse espaço precisa 

contemplar algumas características especificas para abrigar o usuário transplantado de medula 

óssea: ser próximo ao hospital, piso frio, paredes com tinta lavável, facilitando todos os 

cuidados de limpeza e segurança para evitar infecções oportunistas nesta fase. Neste período o 

usuário tem restrições de visitas e deve ter, preferencialmente, somente um acompanhante. 

A necessidade da proximidade do hospital justifica-se porque este usuário nos 

primeiros 100 dias tem sérios riscos de apresentar infecções importantes e conforme a 

distância em que se encontra do serviço pode diminuir muito as suas chances de controle 

clinico deste processo, correndo risco de vida durante esse período o usuário mantém as 

consultas ambulatoriais sendo avaliado pela enfermeira, o médico e outros profissionais da 

equipe multidisciplinar sempre que necessário. O conhecimento construído ao longo dos anos 

produziu resultados terapêuticos importantes ao transplantado de medula óssea 

Destaca-se que com o passar dos anos a ampliação das terapêuticas com TMO trouxe 

uma mudança significativa no prognóstico de pessoas portadoras de doenças malignas e 

autoimunes, que durante muito tempo eram fatais. Entretanto, é necessário salientar a 
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importância do acompanhamento ambulatorial por longo tempo, após a alta hospitalar, porque 

nesse período existem possibilidades de complicações significativas que podem comprometer 

todo o tratamento
4. 

A experiência de passar por uma intervenção de TMO é algo ímpar, que transforma a 

vida cotidiana dos usuários, exigindo, muitas vezes, comportamentos e atitudes diferentes do 

habitual tanto para o transplantado quanto para a família, demandando uma nova estratégia de 

convívio para o sucesso do tratamento.  

A enfermagem ao prestar cuidados de enfermagem no pré-transplante, no período de 

isolamento hospitalar e atendimento ambulatorial ao usuário de TMO, durante o período em 

que ocupa um domicílio intermediário, necessita conhecer o contexto no qual o usuário vive e 

carece identificar a sua multidimensionalidade ou seja, vê-lo na sua integralidade
5
. Para 

compreender esse contexto é preciso considerar os aspectos biológicos da doença, as 

condições físicas, sociais, espirituais e psicológicas do ser humano e o meio ambiente no qual 

está inserido
6
. Portanto, o resultado do TMO encontra-se interligado a múltiplos fatores, entre 

os quais a gestão do cuidado de enfermagem durante todo processo de transplante. Diante 

desse contexto observa-se o quanto é importante e complexo cada período de TMO para obter 

êxito no procedimento como um todo e alcançar o retorno do usuário para o seu domicílio 

permanente e ao convívio familiar.  

A experiência vivenciada como enfermeira assistencial de um centro de transplante de 

medula óssea suscitou questionamentos referentes a produção cientifica sobre enfermagem e 

transplante de medula óssea, assim como estudante no programa de doutorado em 

enfermagem na Universidade do Rio Grande – FURG – RS, na disciplina de Pesquisa 

quantitativa em enfermagem/saúde encontrei a oportunidade de encontrar produções que 

envolvessem os dois descritores Enfermagem e Transplante de medula óssea.  

A pesquisa quantitativa caracteriza-se por uma variedade de métodos e uso de diversas 

maneiras de quantificar e mensurar, mostrando que quanto mais complexo o fenômeno sob 

investigação maior deverá ser o esforço para se chegar a uma quantificação adequada
7
. Frente 

ao exposto questiona-se: Quais os métodos quantitativos aplicados nos artigos produzidos 

pela enfermagem sobre transplante de medula óssea? Na tentativa de responder ao 
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questionamento explicitado objetivou-se com essa revisão identificar, na literatura brasileira e 

estrangeira, os métodos quantitativos dos artigos produzidos pela enfermagem sobre 

transplante de medula óssea 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI), que é um método específico de revisão que 

sintetiza a literatura teórica e empírica com o intuito de aprofundar o entendimento de 

determinado tema ou problema de saúde. Por meio da RI o pesquisador analisa as 

investigações relevantes buscando nelas embasamento para a tomada de decisão e a melhoria 

da prática clínica
8
.  

Esta RI foi constituída por seis etapas: definição da questão norteadora; 

estabelecimento de critérios de inclusão/exclusão (seleção dos artigos); definição das 

informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos estudos incluídos; 

interpretações dos resultados e apresentação da revisão integrativa
8
.  

O levantamento bibliográfico foi realizado on-line, em publicações indexadas nas 

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

MEDLINE, IBESC, e no portal CAPES, sendo delimitado o período de tempo dos últimos 5 

anos de publicação. A busca dos artigos se deu por meio do Portal de Periódicos da BVS. A 

coleta de dados aconteceu no mês de novembro do ano de 2014.  

Os descritores utilizados na busca estão presentes na lista dos Descritores de Ciências 

da Saúde (DeCS): enfermagem e transplante de medula óssea. Foram utilizadas estratégias de 

busca específicas de acordo com as características de cada base. Na BVS (LILACS, 

MEDLINE e IBESC) foram usados os descritores enfermagem e transplante de medula óssea 

que são os descritores do DeCS. No IBESC resultou em nenhuma publicação. No portal 

CAPES foi usado os descritores enfermagem, transplante de medula óssea e bone marrow 

trasplant. 

Os critérios definidos para a seleção da amostra foram: artigos na íntegra indexados 

nas bases de dados referidas e disponíveis on-line, de acesso livre; que abordassem a temática 
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do estudo; apresentação de resumo para primeira apreciação; procedência brasileira ou 

estrangeira, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicado em revistas de enfermagem, 

incluísse como descritores os dois referenciados enfermagem e transplante de medula óssea. 

Como critério de exclusão adotou-se: artigos que não fossem livres, que apresentasse somente 

um dos descritores, anais publicados em congressos e revisões integrativas. Os estudos 

repetidos em mais de uma base de dados foram computados apenas uma vez. 

A partir da busca nas bases de dados localizaram-se inicialmente 29 publicações. Para 

a seleção dos artigos realizou-se a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e, como 

primeira análise, a leitura dos resumos. Sempre que o título e o resumo dos estudos não foram 

esclarecedores, procedeu-se à leitura do artigo na íntegra, a fim de evitar a exclusão de 

estudos importantes. A partir dessa análise foram depurados 02 artigos como amostra final, 

sendo dois estudos na LILACS, que repetiam-se no portal CAPES, no IBECS e MEDLINE 

não foi encontrado nenhum artigo ou artigos que não enquadravam-se nos itens de inclusão. 

Tabela 1 – Seleção dos artigos levando em consideração as seguintes características: título do 

artigo, método quantitativo aplicado, coleta de dados, análise dos dados, autor e instituição, de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. 

TÍTULO DO 

ARTIGO 
MÉTODO 

COLETA 

DE DADOS 

ANÁLISE DOS 

DADOS 

INSTITUIÇ

ÃO e 

AUTOR 

OBJETIVO 

Permanência do 

cateter de hick-

man em pacien-

tes submetidos 

a transplante de 

células-tronco 

hematopoéticas 

alogênico: estu-

do retrospectivo 

Estudo 

descritivo, 

transversal, 

retrospectivo, 

realizado em 

uma unidade 

de TCTH, de 

um hospital 

universitário, 

público e geral 

do interior do 

Estado de São 

Paulo. 

Com coleta 

de dados 

retrospectiva 

do período 

de 2006 a 

2010. A 

coleta de 

dados foi 

realizada no 

primeiro 

semestre de 

2011. 

Os dados foram 

transferidos para 

o programa 

Statistical 

Package for 

Social Science 

(SPSS), versao 

17.0 para 

Windows, 

realizada sua 

análise 

descritiva. 

Unidade 

especializad

a em TCTH 

alogênico de 

um hospital 

geral, 

público, do 

interior do 

Estado de 

São Paulo. 

Pereira JZA, 

et al. 

Analisar a permanência 

do cateter de Hickman 

em pacientes submetidos 

ao transplante de 

células-tronco 

hematopoiéticas 

alogênico. 
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TÍTULO DO 

ARTIGO 
MÉTODO 

COLETA 

DE DADOS 

ANÁLISE DOS 

DADOS 

INSTITUIÇ

ÃO e 

AUTOR 

OBJETIVO 

Motivo de reti-

rada do cateter 

de hickman em 

pacientes sub-

metidos ao 

transplante de 

células-tronco 

hematopoéticas 

Estudo 

transversal 

retrospectivo 

Prontuários 

dos pacien-

tes submeti-

dos ao 

TCTH alo-

gênico, que 

atendiam aos 

critérios de 

inclusão, no 

período de 

2003 a 2007. 

Analisado pelo 

programa para 

microcomputador 

Statistical 

Package Social 

Science (SPSS), 

versão 10.0 for 

Windows.  

Unidade 

especializad

a em TCTH 

alogênico de 

um hospital 

geral, públi-

co, do inte-

rior do Esta-

do de São 

Paulo. 

Castanho 

LC, et al. 

Identificar os motivos da 

retirada do primeiro 

cateter de Hickman 

implantado em pacientes 

submetidos ao trans-

plante de célulastronco 

hematopoéticas alogê-

nico; Identificar os 

micro-organismos 

envolvidos na ocorrência 

de infecção; identificar o 

tempo de permanência 

do cateter in situ. 

Elaborou-se um formulário de coleta de dados, que foi preenchido para cada artigo, 

constando as informações: título do artigo, método quantitativo aplicado, coleta de dados, 

análise dos dados, autor e instituição e objetivo do artigo. 

A análise dos dados ocorreu por meio do estabelecimento de quatro categorias 

temáticas: método de abordagens quantitativas, análise dos dados pelo Statistical Package 

Social Science (SPSS)e objeto de pesquisa. 

Os artigos incluídos na presente revisão foram referenciados com os números de 01, 

02 e 03. As questões éticas e os preceitos de autoria foram respeitados e as obras utilizadas 

tiveram seus autores citados e referenciados. Em virtude da natureza bibliográfica da 

pesquisa, não houve necessidade de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

MÉTODOS DE ABORDAGENS QUANTITATIVAS 

 

O presente estudo identificou dois artigos que incluíam-se nos critérios selecionados o 

que chama atenção que os dois artigos são do mesmo grupo de pesquisa avaliando diferentes 

variáveis do tema permanência do cateter de Hickmann. Artigo 01 e 02 se utilizam do método 

descritivo, transversal e retrospectivo. 
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A estatística descritiva representa um conjunto de técnicas que tem por finalidade 

descrever, resumir, totalizar e apresentar graficamente dados de pesquisa assim toda a 

pesquisa quantitativa descritiva ou experimental fará uso da estatística descritiva, fazendo 

parte destes dados distribuição de frequência, medidas de tendência central (média, mediana e 

moda), medidas de dispersão, correlação e representações gráficas para um melhor 

entendimento dos resultados, sendo todas estas maneiras de descrever um dado fundamental 

para a mensuração e quantificação correta dos dados
9
. 

 

ANÁLISE DOS DADOS PELO SOFTWARE STATISTICAL PACKAGE SOCIAL 

SCIENCE (SPSS) 

 

O SPSS é atualmente o software mais utilizado para análise de dados estatísticos na 

saúde permitindo realizar cálculos complexos e visualização dos seus resultados de forma 

autoexplicativa. O seu uso permite gerar relatórios tabulados, gráficos e dispersões de 

distribuições utilizadas na realização de análises descritivas e de correlação entre variáveis. 

Nesta análise de dados para o SPSS ser útil o pesquisador precisa tomar um cuidado criterioso 

na construção da sua matriz de dados que vai ser fundamental para obter-se dados confiáveis. 

 

OBJETO DE PESQUISA 

 

Utilizando os descritores preconizados neste estudo, enfermagem e transplante de 

medula óssea (TMO) um dos temas recorrentes nas pesquisas são os cuidados com cateteres e 

suas complicações, demonstrando outras características das pesquisas quantitativas na 

enfermagem em TMO que é dedicar-se a entender sua prática cotidiana
10

. 

A discreta produção científica na enfermagem sobre TMO pode se explicar pelo pouco 

conhecimento de metodologia científica, baixa interesse dos enfermeiros de TMO em cursos 

de mestrados e doutorados e pouco incentivo e fomento à pesquisa e publicações nesta área
11

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca foram encontrados 29 estudos com diferentes critérios de inclusão da 

população, pesquisas com os descritores enfermagem e transplante de medula óssea, 

depurando 02 artigos que serviram como fonte de pesquisa para o objetivo de identificar, na 

literatura brasileira e estrangeira, os métodos quantitativos dos artigos produzidos pela 

enfermagem sobre transplante de medula óssea. Ressaltando que nos artigos pesquisados a 

estatísticas descritiva foi a principal maneira de demonstração dos dados quantitativos por ser 

a maneira ideal de apresentar dados retrospectivos como foram nos dois textos estudados.. 

A utilização do software SPSS confirmou-se como a tendência que já se apresenta em 

outras áreas de pesquisa quantitativa na enfermagem e saúde em geral como o programa 

atualmente mais eficiente e de credibilidade para demonstrar os resultados de pesquisas 

quantitativas, nunca esquecendo da importância da matriz de dados que é fundamental para o 

sucesso dos resultados da pesquisa quantitativa. 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

 

Saliento o aspecto dos dados retrospectivos onde a enfermagem que por característica 

de sua prática exige o registro de vários dados de controles como sinais vitais, volume de 

dieta ingerida, mensuração de excreções, exames laboratoriais e assim outros tantos dados que 

ficam registrados nos prontuários dos pacientes formado grandes bancos de dados pouco 

explorados 

Quanto aos objetivos os cuidados com cateteres é uma característica dos estudos na 

enfermagem em TMO porque as complicações com estes materiais são de grande importância 

podendo levar o paciente ao óbito, exigindo do enfermeiro um conhecimento técnico e clinico 

de alto nível. 
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RESUMO: O objetivo deste artigo foi identificar, na literatura nacional e estrangeira, a utilização de 

os métodos qualitativos em pesquisas produzidas pela enfermagem sobre transplante de medula 

óssea.Utilizou-se O método da Revisão Integrativa, cuja busca de dadosfoi realizada em publicações 

indexadas nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde(LILACS),Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Índice 

Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde (IBESC), e no portal CAPES, sendo delimitado o 

período de 2009 a 2014 de publicação. Inicialmente detectou-se29 artigos disponíveis on-line, de 

acesso livre; abordavam a temática do estudo; disponibilizavam resumo para primeira apreciação; em 

português, inglês ou espanhol. Após aplicar os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 03 

artigos.A seguir buscou-se identificar: título do artigo, método qualitativo aplicado, método de coleta 

de dados, análise dos dados, autor e instituição. A análise resultou em 04 categorias temáticas: 

modelos de abordagens qualitativas, análise de conteúdo, coleta de dados e objeto de pesquisa. 

Identificou-se que as produções científicas acerca da enfermagem e transplante de medula óssea, 

abordadas nesse trabalho, caracterizam-se por discutir as relações familiares durante as fases mais 

graves da doença e a vivência do próprio paciente. Evidenciou, também,que a produção ainda é 

insipiente sobre o tema, mascom crescimento gradual, ratificando a necessidade de pesquisas sobre a 

temática abordando esses e outros aspectos que envolve a enfermagem e o TMO. 
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ABSTRACT: The objective of this paper was to identify, Brazilian and foreign literature, qualitative 

methods of articles produced by nurses on bone marrow transplantation. Integrative review, whose 

search for articles was carried out in publications indexed in the LILACS (Latin American and 

Caribbean Health Sciences), MEDLINE, IBESC, and CAPES portal, being delimited the the last time 

period of 5 years publication. We included 29 articles available online, free access; that addressed the 

theme of the study; provide what abstract for initial assessment; in Portuguese, English or Spanish. 

The factors identified were organized in categories: article title, qualitative method applied, data 

collection, data analysis, author and institution, according to the established inclusion and exclusion 

criteria. We selected 03 articles and identified 04 thematic categories: models of qualitative 

approaches, content analysis, data collection and research object. Identifying the nursing productions 

and bone marrow transplantation discussed in this review can be characterized by discussing family 

relationships during the acute stages of the disease and the experience of the patient, showing that 

production is still incipient on the subject with gradual growth as observed in articles ever written on 

this subject, demonstrating the need for research involving other aspects of this issue. 

 

Key words: Bone Marrow Transplantation. Nursing. Nurse. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As novas tecnologias na saúde proporcionam tratamentos mais eficientes e ampliam o 

prognóstico de vida de pessoas com doenças graves, em especial das doenças crônicas. Neste 

contexto apresenta-seo processo do transplante de medula óssea (TMO) cuja terapêutica 

cresceu nas últimas décadas para doenças hematológicas, como também, na sua aplicação 

para doenças autoimunes e reconstituição do órgão hematopoiético.  

O TMO corresponde ao procedimento de infusão de células tronco CD34, coletadas de 

um doador compatível, previamente selecionado, e o receptor condicionado para a recepção 

da medula¹. A Política do TMO pelo Ministério da Saúde (MS)normatizada pela Portaria nº 

931/2006, aprovou o Regulamento Técnico para Transplante de Células-Tronco 

Hematopoiéticas e estabeleceu os critérios técnicos de indicação dos transplantes de medula 

óssea e outros precursores hematopoiéticos. Torna-se importante salientar que essa Portaria 

tambémregulamenta a autorização, funcionamento, credenciamento e autorização de 

estabelecimentos e equipes para a realização dos Transplantes de Células Tronco 

Hematopoiéticas (TCTH)². 

Em geral os passos do TMO seguem caminhos comuns que, iniciam com a fase Pré-

admissão na qual o usuário e seu acompanhante/familiar, frequenta o ambulatório, recebe as 
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orientações pertinentes para a realização do procedimento, ainda realiza exames e passa por 

avaliação dos membros da equipe multiprofissional composta pelo médico, enfermeira, 

nutricionista, psicólogo, assistente social e odontólogo. Esta fase é realizada a nível 

ambulatorial. A seguir ocorre a etapa da Admissão, internação no Centro de Transplante de 

Medula Óssea (CTMO). Nesta etapa o usuário realiza os últimos exames que antecedem ao 

TMO, e recebe o implante de um cateter exclusivo para o procedimento do TMO³.  

Na etapa seguinte chamada de Condicionamento, o usuário recebe a quimioterapia 

específica para o TMO. Essa etapa é realizada observando, um protocolo de medicações em 

altas doses que tem por objetivo destruir a medula óssea do usuário e evitar recidiva da 

doença de base, pois o TMO serve para reconstituir a medula óssea com células sadias³. 

A etapa que se segue é a da Infusão do CTH que é a transfusão da medula óssea 

realizada sete dias após o início do condicionamento. O envolvimento com o processo 

propriamente dito de transfusão dura poucas horas, porém, corresponde a um momento de 

grande importância e complexidade, devido ao risco que o usuário corre durante a transfusão 

da medula óssea, podendo ocorrer, insuficiência renal aguda, hematúria entre outras 

complicações sendo a reação anafilática o episódio mais importante e grave com o qual existe 

o risco de parada cardiorrespiratória³. 

As duas etapas seguintes compreendem a Pancitopenia período em que o usuário tem 

imunosupressão severa, necessitando várias etapas de hemotransfusão e antibióticoterapia 

devido ao risco de infecções e a ―Pega‖ do enxerto,etapa caracteriza pelo surgimento das 

novas células sanguíneas originárias da medula que foi enxertada (eritrócitos, leucócitos e 

plaquetas). Essas etapas exigem a atuação de uma equipe multiprofissional qualificada com 

conhecimento especifico para os cuidados intensivos que a clínica exige³.  

O período a partir do dia da infusão CTH até o término do acompanhamento 

ambulatorial contempla os primeiros 100 dias pós transplante. Esses 100 dias, logo após o 

período transfusional dividem-se,em média, de 20 a 30 dias de internação em espaço de 

isolamento hospitalar, após receberalta hospitalar e passa a ocupar, durante aproximadamente 

70 dias um domicilio intermediário próximo ao hospital, mantendo acompanhamento 

ambulatorial e sujeito a várias restrições de alimentação, limitações de contato com outras 
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pessoas. Esse período é de fundamentalimportância para o usuário devido ao risco de 

manifestar infecções, rejeição ao transplante e outras complicações e agravos. 

Para ocorrer a alta hospitalar é necessário a visita de um enfermeiro do serviço de 

transplante ao domicilio intermediário escolhido pelo familiar/acompanhante ou pelo próprio 

usuário, antes da internação. O enfermeiro realiza a avaliação do domicílio intermediário, 

verificando se está em conformidade com os requisitos necessários para abrigar o 

transplantado durante os 70 dias subsequentes a alta do isolamento hospitalar. 

A alta hospitalar se processa de forma gradual: inicialmente o usuário, nesse período, 

realiza passeios, com o seu acompanhante, de aproximadamente duas horasnas dependências 

externas ao hospital. Posteriormente, é liberado para dormir no domicilio intermediário no 

qual vai ficar após a alta do isolamento hospitalar. Esse espaço precisa contemplar algumas 

características especificas para abrigar o usuário transplantado de medula óssea: ser próximo 

ao hospital, possuir piso frio, paredes com tinta lavável, facilitando todos os cuidados de 

limpeza e segurança para evitar infecções oportunistas nesta fase. Neste período o usuário tem 

restrições de visitas e deve ter, preferencialmente, somente um acompanhante. 

A necessidade da proximidade do hospital justifica-se porque este usuário nos 

primeiros 100 dias tem sérios riscos de apresentar infecções importantes e, conforme a 

distância em que se encontra do serviço, pode diminuir muito as suas chances de controle 

clinico deste processo, correndo risco de vida. Durante esse período o usuário mantém as 

consultas ambulatoriais sendo avaliado pela enfermeira, o médico e outros profissionais da 

equipe multidisciplinar sempre que necessário.  

Destaca-se que com o passar dos anos a ampliação das terapêuticas com TMO trouxe 

uma mudança significativa no prognóstico de pessoas portadoras de doenças malignas e 

autoimunes, que durante muito tempo eram fatais. O conhecimento construído ao longo dos 

anos produziu resultados terapêuticos importantes ao transplantado de medula óssea e 

aumentou a sobrevida e o êxito da TMO. Entretanto, é necessário salientar a importância do 

acompanhamento ambulatorial por longo tempo, após a alta do isolamento hospitalar, porque 

nesse período existem possibilidades de complicações significativas que podem comprometer 

todo o tratamento
4
. 
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A experiência de passar por uma intervenção de TMO é algo ímpar, que transforma a 

vida cotidiana dos usuários, exigindo, muitas vezes, comportamentos e atitudes diferentes do 

habitual tanto para o transplantado quanto para a família, demandando uma nova estratégia de 

convívio para o sucesso do tratamento.  

A enfermagem ao prestar cuidados de enfermagem nopré-transplante, no período de 

isolamento hospitalar e atendimento ambulatorial ao usuário de TMO, durante o período em 

que ocupa um domicílio intermediário, necessita conhecer o contexto no qual o usuário vive e 

carece identificar a sua multidimensionalidade ou seja, vê-lo na sua integralidade
5
. Para 

compreenderesse contexto é preciso considerar os aspectos biológicos da doença, as 

condições físicas, sociais, espirituais e psicológicas do ser humano e o meio ambiente no qual 

está inserido
6
. Portanto, o resultado do TMO encontra-se interligado a múltiplos fatores, entre 

os quais a gestão do cuidado de enfermagem durante todo processo de transplante. Diante 

desse contexto observa-se o quanto é importante e complexo cada período de TMO para obter 

êxito no procedimento como um todo e alcançar o retorno do usuário para o seu domicílio 

permanente e ao convívio familiar.  

A experiência vivenciada como enfermeira assistencial de um centro de transplante de 

medula óssea suscitou questionamentos referentes a produção cientifica sobre enfermagem e 

transplante de medula óssea, assim como doutorandano programa de doutorado em 

enfermagem na Universidade do Rio Grande – FURG/RS, na disciplina de Pesquisa 

qualitativa em enfermagem/saúdeencontrei a oportunidade de buscarproduções que 

envolvessem os dois descritores Enfermagem e Transplante de medula óssea.  

A pesquisa qualitativa caracteriza-se por uma variedade de métodos e uso de diversas 

abordagens teóricas, apresentando na atualidade um avanço nas tendências metodológicas 

com a apropriação de novas tecnologias.Frente ao exposto questiona-se: Quais os métodos 

qualitativos utilizados pela enfermagemna produção de artigos sobre transplante de medula 

óssea? Na tentativa de responder ao questionamento explicitado objetivou-se com essa revisão 

integrativa identificar, na literatura brasileira e estrangeira, os métodos qualitativos 

empregados pela enfermagem na produção de artigos sobre transplante de medula óssea. 
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MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI), que é um método específico de revisão que 

sintetiza a literatura teórica e empírica já produzida com o intuito de aprofundar o 

entendimento de determinado tema ou problema de saúde. Por meio da RI o pesquisador 

investiga analisa as investigações relevantes buscando nelas embasamento para a tomada de 

decisão e a melhoria da prática clínica
7
.Esta RI foi constituída por seis etapas: definição da 

questão norteadora; estabelecimento de critérios de inclusão/exclusão (seleção dos artigos); 

definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos estudos 

incluídos; interpretações dos resultados e apresentação da revisão integrativa
7
.  

O levantamento bibliográfico foi realizado on-line, em publicações indexadas nas 

bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde(LILACS), MEDLINE, Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde (IBESC)e 

no portal CAPES, sendo delimitado o período de tempo dos últimos 5 anos de publicação. A 

busca dos artigos se deu por meio do Portal de Periódicos da BVS. A coleta de dados 

aconteceu no mês de novembro do ano de 2014.  

Os descritores utilizados na busca estão presentes na lista dos Descritores de Ciências 

da Saúde (DeCS): enfermagem e transplante de medula óssea. Foram utilizadas estratégias de 

busca específicas de acordo com as características de cada base. Na BVS (LILACS, 

MEDLINE e IBESC) foram usados os descritores enfermagem e transplante de medula óssea 

que são os descritores do DeCS.No IBESC resultou em nenhuma publicação. No portal 

CAPES foram usados os descritores enfermagem, transplante de medula óssea e bone marrow 

trasplant. 

Os critérios definidos para a seleção da amostra foram: artigos na íntegra indexados 

nas bases de dados referidas e disponíveis on-line, de acesso livre; que abordassem a temática 

do estudo; apresentação de resumo para primeira apreciação; procedência nacionalou 

estrangeira, nos idiomas português, inglês e/ou espanhol, publicado em revistas de 

enfermagem, incluísse com descritores, conforme referenciados: enfermagem e transplante de 

medula óssea. Como critério de exclusão adotou-se: artigos que não fossem livres, que 
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apresentassem somente um dos descritores, anais publicados em congressos. Os estudos 

repetidos em mais de uma base de dados foram computados apenas uma vez. 

A partir da busca nas bases de dados localizou-se, inicialmente,29 publicações. Para a 

seleção dos artigos realizou-se a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e, como 

primeira análise, a leitura dos resumos. Sempre que o título e o resumo dos estudos não foram 

esclarecedores, procedeu-se à leitura do artigo na íntegra, a fim de evitar a exclusão de 

estudos importantes. A partir dessa análise foram depurados 03 artigos como amostra final, 

sendo dois estudos na LILACS, um na MEDLINE, dois na CAPES, no IBECS não foi 

encontrado nenhum artigo. 

Elaborou-se um formulário de coleta de dados, que foi preenchido para cada artigo, 

constando as informações: título do artigo, método qualitativo aplicado, coleta de dados, 

análise dos dados, autor e instituição e objetivo do artigo. 

Os artigos incluídos na presente revisão foram referenciados com os números de 01, 

02 e 03. As questões éticas e os preceitos de autoria foram respeitados e as obras utilizadas 

tiveram seus autores citados e referenciados. Em virtude da natureza da pesquisa, não houve 

necessidade de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

Tabela 1 – Seleção dos artigos levando em consideração as seguintes características: título do 

artigo, método qualitativo aplicado, coleta de dados, análise dos dados, autor e instituição,de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. 

Nº e TÍTULO  MÉTODO COLETA ANÁLISE 
INSTITUIÇÃO 

AUTOR 
OBJETIVO 

01 - Autocuidado 

após o transplante 

de medula óssea 

autólogo no processo 

de cuidar pelo enfer-

meiro 

Qualitativo, 

apo-iada nos 

pressu-postos 

teóricos de 

Dorothea 

Orem 

Entrevista 

gravada e 

transcrita. 

Visita 

domiciliar 

Análise de 

conteúdo de 

Bardan 

Edna Aparecida 

Barbosa de 

Castro, et al. 

UFJF 

Compreender como as 

orientações no momento da 

alta sobre cuidados 

relacionados ao transplante de 

medula óssea influenciam no 

autocuidado. 

02 - Transplante de 

medula óssea e a 

assistência de 

enfermagem fun-

damentada no 

Modelo Calgary 

Qualitativo, 

estudo de caso 

fundamentado 

no Modelo 

Calgary de 

Avaliação e 

Intervenção 

da Família. 

Entrevista 

no pré e 

pós trans-

plante, 

com paci-

ente e fa-

miliares 

Atravésdo 

MCAIF, 

elaboração 

do genogra-

ma e eco-

mapa 

Gisele Fráguas, 

et al.UFMG 

Discutir a experiência de uma 

família em relação a um 

transplante de medula óssea e 

à assistência de enfermagem 

fundamentada no Modelo 

Calgary de Avaliação e 

Intervenção de Família. 
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Nº e TÍTULO  MÉTODO COLETA ANÁLISE 
INSTITUIÇÃO 

AUTOR 
OBJETIVO 

03 -Vivências de 

adultos submetidos 

ao transplante de 

medula óssea 

autólogo 

 

Investigação 

qualitativa, do 

tipo estudo de 

caso 

Entrevista

s gravadas 

e 

transcritas. 

Visita 

domiciliar 

 

Análise de 

conteúdo de 

Bardan 

AngélicaMônic

a Andrade - 

UFJF 

Compreender como adultos 

vivenciam o TMO autólogo e 

identificar a vivência deste 

processo desde o diagnóstico 

da patologia de base até a 

definição e realização do 

TMO, incluído o momento da 

alta. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como um campo interdisciplinar e transdisciplinar a pesquisa qualitativa atravessa as 

humanidades, as ciências sociais e as ciências físicas, tornando-se várias coisas ao mesmo 

tempo
8
. Assim observa-se como a enfermagem como ciência se adaptaao uso da pesquisa 

qualitativa pelo vasto horizonte de investigaçõesproporcionado por ela, onde o pesquisador 

precisa de uma familiaridade com a esfera de vida que ele se propõe a estudar. 

 

MODELOS DE ABORDAGENS QUALITATIVAS 

 

O artigo 01, apresenta o método qualitativo com referencial de Dorothea Orem, 

salientando a importância das teorias de enfermagem na produção do conhecimento, 

resgatando a Teoria Geral de Enfermagem de Orem, constituída por três constructos teóricos 

imbricados: a Teoria do Autocuidado, a Teoria das Deficiências do Autocuidado e a Teoria de 

Sistemas de Enfermagem. A Teoria do Autocuidado engloba o conceito, as atividades, as 

exigências terapêuticas e os requisitos para o autocuidado. São três os requisitos de 

autocuidado apresentados por Orem: universais, de desenvolvimento e por desvio de saúde. A 

demanda de autocuidado, terapêutico engloba todas as ações necessárias para manter a vida e 

promover a saúde e o bem-estar
9
. 

Orem conceitua enfermagem como um serviço humano para a ajuda de pessoas na 

obtenção e recuperação de habilidades e declara que os aspectos físicos, psicológicos, 

interpessoais e sociais da saúde são inseparáveis no indivíduo. Sua definição de pessoa refere-
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se a seres humanos que se diferenciam de outras coisas vivas por sua capacidade de refletir 

acerca de si mesmos e de seu ambiente, possuindo capacidade para a aprendizagem e o 

desenvolvimento. Já o conceito de ambiente está centrado na sociedade, na qual os grupos 

sociais são formados por pessoas que devem ser ajudadas para restabelecer suas 

responsabilidades, cabendo à enfermagem o papel de ajuda nessa obtenção e recuperação. 

Portanto, os componentes das demandas terapêuticas, o desenvolvimento do autocuidado dos 

clientes e a operacionalidade desse se condicionam aos fatores específicos das pessoas como 

indivíduos
(9-10)

. 

Os estudos ressaltam a importância do desempenho do enfermeiro ao atuar no 

cuidado, na recuperação e na prevenção, bem como reintegrar o cliente à sociedade. Portanto, 

pode-se afirmar que a Teoria de Orem contribui para fundamentar a prática do enfermeiro e o 

ensino do processo de enfermagem. O cliente é o centro da organização do cuidar em 

enfermagem, destacando-se a influência do envolvimento familiar no seu processo educativo, 

pois o autocuidado é basilar na manutenção do seu equilíbrio físico, mental e espiritual
11. 

No artigo 02 o método qualitativo é um estudo de caso baseado na abordagem 

fundamentado no Modelo Calgary deAvaliação e Intervenção da Família. O Modelo Calgary 

de Avaliação Familiar trata-se de uma estrutura multidimensional e tem sido reconhecido 

mundialmente e adotado em faculdades de enfermagem em países como Austrália, Grã-

Bretanha, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Baseia-se em um fundamento teórico que envolve 

não somente o conceito de sistemas, mas também cibernética, comunicação e mudança, sendo 

constituído por três categorias principais: estrutural, de desenvolvimento e funcional. É 

importante esclarecer que é papel de cada enfermeiro selecionar as subcategorias desse 

Modelo a serem exploradas. Desse modo, nem todas as subcategorias são avaliadas em um 

primeiro encontro e algumas podem nunca ser exploradas
12

. 

As três categorias podem ser definidas de maneira resumida assim: categoria estrutural 

compreende a estrutura da família, ou seja, quem faz parte dela, qual é o vínculo afetivo entre 

seus membros em comparação com os indivíduos de fora, e qual é o seu contexto. A categoria 

de desenvolvimento refere-se à transformação progressiva da história familiar durante as fases 

do ciclo de vida: sua história, o curso de vida, o crescimento da família, o nascimento, a 
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morte. E por fim a categoria funcional refere-se ao modo como os indivíduos da família 

interagem
11

. 

O estudo de caso apresentado como método no artigo 02 associado a um referencial 

teórico especifico e no artigo 03 como o método principal, demonstra-se com grande 

importância para a pratica clínica.  

O Estudo de Caso se configura como estratégia versátil que se ajusta à realidade por 

meio de múltiplas e diferentes técnicas e instrumentos. Essa flexibilidade pode ser utilizada 

nos relatos, com referência à seleção dos casos, ou à coleta, análise e interpretação dos dados. 

Outra condição também relacionada à versatilidade é a possibilidade de trânsito entre as 

diferentes esferas de conhecimento: a da ação, referente à clínica; a da reflexão, relativa à 

construção teórica; e a do ensino, referente à formação e aprimoramento profissional. O 

Estudo de Caso oferece a possibilidade de alargamento da visão, apreendendo o indivíduo em 

sua integridade e em seu contexto
13

.  

A estratégia permite a análise da dinâmica dos processos em sua complexidade, o que 

constitui sua condição específica de contribuição à construção do conhecimento científico. A 

visão referente à produção científica, inclusive a distinção das diferentes finalidades de um 

Estudo de Caso, assim como a consistência de uma pesquisa que tenha utilizado a estratégia 

metodológica de Estudo de Caso, está relacionada ao preparo do pesquisador nas diferentes 

dimensões presentes na elaboração de uma pesquisa, a saber, a epistemológica, a teórica, a 

morfológica e a técnica. Assim, para aqueles que têm a clínica como área de referência, 

considera-se fundamental que essa condição seja focalizada na formação profissional, que nos 

dias de hoje espera-se, mais que nunca, estar vinculada à produção do conhecimento e não 

somente à sua utilização
13

. 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A―Análise de Conteúdo‖ foi o método de análise dos resultados abordado por dois 

artigos o 01 e 03, divide-se em 3 (três) fases importantes e delineadoras desta análise: 1ª fase 

a pré-análise caracteriza-se por leitura flutuante, escolha criteriosa dos documentos que 
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formaram o corpus da pesquisa, se utilizando de algumas regras para chegar ao seu objetivo 

inicial como a regra da exaustividade, buscando retirar o máximo de cada documento, a regra 

da representatividade buscando dados que representem de maneira clara os documentos que 

fazem parte do corpus e a regra da homogeneidade com a definição dos indicadores, 

preparação dos materiais e decomposição dos conteúdos procurando manter a mesma 

linguagem que aparece no texto
14

. 

Na 2ª fase ocorre a exploração do material e categorização do mesmo, buscando a 

classificação dos elementos que fazem parte de um conjunto diferenciando-os e reagrupando, 

podendo ter como critérios categorias temáticas, formas de expressão, verbos e adjetivos. A 

categorização ocorreem duas etapas: inventário de categorias de base e reagrupamento 

semântico, após esta fase são destacadas as categorias que emergiram dos dados
14

.  

Culminando com a 3ª fase denominada de tratamento dos resultados por meioda 

inferênciaque é a interpretação controlada dos dados segundo o significado que o conteúdo 

fornece e a leitura lógica dos dados. E por último a interpretaçãoque é a qualificação do 

conteúdo.
14

 

Percebe-se que a Análise de Conteúdo demonstra ser uma ferramenta importante que 

os pesquisadores de enfermagem absorveram devido ao método adaptar-se aos objetos de 

pesquisa da saúde. 

 

COLETA DE DADOS 

 

A entrevista foi identificada como método de coleta de dados nos três artigos que 

fazem parte da pesquisa. As entrevistas qualitativas constituem uma técnica comumente usada 

nos estabelecimentos de atenção à saúde. Na sociologia e disciplinas sociais em geral a 

entrevista é uma atividade bem estabelecida e consolidada, já em algumas atividades que 

usam a entrevista na sua prática clínica,as vezes, a técnica fica comprometida podendo ser 

confundida com uma conversa e não uma pesquisa. 

Entrevista Qualitativa pode dividir-se em três tipos: estruturada, semiestruturada e em 

profundidade, nessa divisão precisa-se lembrar de alguns detalhes que vão determinar o tipo 
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de pesquisa que estamos trabalhando. Nenhuma entrevista é livre de estrutura, podemos usar 

estruturas flexíveis e por fim necessita-sesaber que uma entrevista pode trabalhar com 

somente dois aspectos mas que estes precisam de uma análise profunda
15

.  

Para refletir sobre a entrevista é preciso lembrar que o ambiente de uma entrevista 

afeta o conteúdo, sendo, geralmente, preferível entrevistar as pessoas onde elas indicam e se 

sentemmelhor. É importante salientar que nos artigos que fazem parte desta pesquisa houve 

um cuidado com o local das entrevistas onde em dois artigos as entrevistas foram domiciliares 

e em um artigo foi durante a internação. 

 

OBJETO DE PESQUISA 

 

Os objetos de pesquisa foram, vivências do paciente no tratamento, relações familiares 

e orientações de enfermagem, mostrando que a pesquisa se caracteriza por abordar, 

principalmente, o cuidado reforçando o tema essencial do enfermeiro. É de grande relevância 

a importância da família em todo o processo de saúde/doença dos pacientes submetidos ao 

Transplante de Medula Óssea. 

O papel da equipe multidisciplinar também foi um tema constante nos artigos 

identificando a complexidade, descrita na introdução deste texto, do Transplante de Medula 

Óssea exigindo um cuidado também complexo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca foram encontrados 29 estudos com diferentes critérios de inclusão da 

população, pesquisas com os descritores enfermagem e transplante de medula óssea, 

depurando 03 artigos que serviram como fonte de pesquisa para o objetivo de identificar, na 

literatura nacionale estrangeira, os métodos qualitativos dos artigos produzidos pela 

enfermagem sobre transplante de medula óssea. Ressaltando que nos artigos pesquisados o 

método que se repetiu foi o Estudo de Caso, demonstrando que os enfermeiros por 

pesquisarem junto a sua prática cotidiana. Pode-se considerar que esse método favorece as 
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pesquisas. Outro aspecto relevante foi a identificação do referencial com base nas teorias de 

enfermagem e sua aplicação nas pesquisas em enfermagem. 

Quanto ao método de análise de dados evidenciou-se que a Análise de Conteúdo de 

Bardinfoi bem aceito pelosgerando resultados importantes e confiáveis. Neste sentido, a 

entrevistacomo método de coleta de dados foi utilizada nos três artigos,portanto aparecendo 

como método mais utilizado por enfermeiros nas suas pesquisas. 

Os objetos de pesquisa foram, vivências do tratamento, relações familiares e 

orientações de enfermagem, mostrando que a pesquisa se caracteriza por abordar a prática do 

cuidado reforçando, assim, que a função do enfermeiro foi o tema principal de sua pesquisa. 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: 

 

Este trabalho ao buscar identificar na literatura nacional e estrangeira, os métodos 

qualitativos empregados pelos enfermeiros nas produções de artigos científicos sobre o 

transplante de medula óssea identificaram-se que ela ainda é insipiente mas com crescimento 

gradual como observado nos artigos já publicados. Esses dados vem contribuir para incentivar 

outros pesquisadores enfermeiros a cooperar com pesquisas sobre essa importante temática e, 

assim, colaborar com o cuidado aos usuários que necessitam de TMO. 
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Introdução: A Revista Latino-Americana de Enfermagem, que embasou o presente estudo, é 

classificada como ―A‖ pelo Qualis da Enfermagem. Tem como missão contribuir para o 

avanço do conhecimento científico, bem como da prática profissional da enfermagem e de 

outras áreas da saúde, por meio da publicação de artigos de relevância, interesse, qualidade e 

originalidade¹. A revista recebe artigos nos idiomas inglês, português ou espanhol, nas 

categorias Artigo Original, Revisão e Cartas ao Editor, sendo prioritários os artigos originais¹, 

Esses constituem em contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original e 

inédita, que possam ser replicados e/ou generalizados¹. Para publicação desse tipo de artigo é 

necessário seguir as normas de formatação da própria revista que determinam o máximo 17 

páginas¹, nas quais deve constar título, resumo, descritores, introdução, método, discussão, 

conclusão e referências no estilo Vancouver
1
. O foco deste estudo centrou-se nas referências, 

conceituadas como o conjunto de elementos que permite a identificação, no todo ou em parte, 

de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de material², portanto, torna-se um 

componente indispensável em qualquer produção acadêmica científica. Apesar das revistas 

determinarem o número de referências que pode fundamentar cada estudo submetido à 

apreciação dos consultores, sabe-se que outros aspectos são avaliados, entre eles é 

fundamental que os achados sejam discutidos e comparados com estudos internacionais e 

publicados em revistas de alto impacto. Por outro lado, é evidente que a enfermagem vem 
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construindo um corpo próprio de conhecimentos³ que precisa ser publicado em revistas 

reconhecidamente significativas. Tais publicações além de qualificarem o campo da 

enfermagem, qualificam o currículo de seus autores, aumentando a oportunidade de obterem 

bolsas nos cursos de pós-graduação, aprovação de financiamento de projetos, ou ainda em 

concursos. Atualmente existem inúmeras revistas cientificas na área da enfermagem, que 

publicam o conhecimento que vem sendo produzido, pois esse vem crescendo e se tornando 

cada vez mais consolidado. Isto reflete na melhoria do ensino nos níveis de graduação e pós-

graduação, o qual se orienta por uma prática de cuidado responsável com a vida e saúde do 

cidadão, promovendo o seu viver em melhores condições de saúde
4
. Como consequência, os 

princípios da enfermagem vem sendo cada vez mais respaldados em argumentos de cunho 

científico visando o avanço da valorização do cuidado e da atenção, trazendo assim benefícios 

para a sociedade e para a profissão. Objetivos: Conhecer as referências que pesquisadores da 

área da enfermagem estão utilizando para elaboração de artigos originais que são publicados 

na Revista Latino Americana de Enfermagem. Metodologia: Trata-se de uma investigação 

exploratório, com abordagem quantitativa, realizada por meio da análise das referências de 

artigos originais, publicados em português, da Revista Latino-Americana de Enfermagem, 

disponíveis on line nos números 1, 2 e 3 do volume 22, no ano de 2014. A coleta de dados foi 

realizada entre março e abril de 2015, por quatro bolsistas do Programa de Educação Tutorial 

de Enfermagem. A localização do material foi efetuada por meio de busca digital. 

Resultados: Foram analisadas todas as referências dos 65 artigos que integram o volume 22, 

publicado no ano de 2014. Assim, analisaram-se 22 artigos no número 1, totalizando 475 

referências, 22 artigos do número 2, o que corresponde a 493 referências e 21 artigos do 

número 3 que somou 476 referências, integralizando 1.444 referências. Destas, 718 (49,7%) 

são referências internacionais, sendo que, no número 1 são 212 (29,5%), no número 2 são 255 

(35,5%) e no número 3 são 251(34,9%). O total de revistas com classificação ―A‖ pelo Qualis 

da enfermagem foi de 188. No número 1 foram contabilizadas 75 (39,8 %), sendo 44 (20,1%) 

internacionais. O número 2 apresentava 59 (31,1%) destas 39 (15,3) eram internacionais e o 

número 3 continha 54 (38,7%) sendo 25 (10,0% internacionais). É válido ressaltar que em 

alguns casos, mais de um artigo, de uma mesma revista foi utilizado, o que não deprecia a 
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publicação. Houve ainda situações, em que a própria revista foi citada inúmeras vezes, o que 

vem sendo caracterizado como autocitação. Essa prática vem sendo criticada na comunidade 

científica e por consultores. A revista em estudo foi referenciada 92 vezes ao longo do ano de 

2014, sendo 22(23,9%) no número 1, 41(44,5%) no número 2 e no número 3 foram 29 

autocitações o que corresponde a (31,5%). Foram encontradas também 11 teses, sendo que o 

número 1 continha 6 (54%), o número 2 apresentava 3 (27,2%) e 2 (18,1%) no número 3, bem 

como 12 dissertações, onde, o número 1 tinha 6 (50%), o número 2 igualmente com 6 (50%) e 

nenhuma no número 3. Com relação às organizações normativas foram encontradas 136 

organizações, no número 1 eram 53 (38,9%), no número 2 eram 58 (42,6%) e no número 3 

eram 25 (18,3%), além disso, houve também citações de livros, o que nos levou ao total de 

128 referências com livros, em que o número 1 continha 61 (47,6%), o número 2 com 22 

(17,1%) e o número 3 com 45 (35,1%). Discussão: Constatou-se que, a semelhança do 

recomendado pelos editores, consultores e a própria comissão editorial dos periódicos de alto 

impacto, a produção avaliada utilizou fontes internacionais, muitas delas referenciadas no 

Qualis ―A‖ da Enfermagem. Por outro lado ficou evidente o uso de autocitações. Quanto ao 

reduzido número de teses e dissertações referenciados, acredita-se que os resultados das 

mesmas tenham sido publicados em forma de artigo, sendo esses últimos utilizados em novos 

estudos. Conclusão: Nota-se o crescente interesse por parte dos pesquisadores em ampliar 

suas perspectivas de divulgação dos resultados de seus estudos, por meio de publicações 

principalmente em periódicos de alto impacto e internacionais. Para tanto é indispensável 

qualificar os artigos submetidos, elaborando-se revisões amplas, fundamentadas em fontes 

internacionais, com predileção para os resultados de pesquisas inéditas. Assim, se poderá 

conferir maior visibilidade e reconhecimento dos estudos nacionais, bem como contribuir para 

uma formação mais rica e abrangente, com reflexos positivos na prática profissional. 

Contribuições/Implicações para a enfermagem: Com o presente estudo, procurou-se alertar 

acadêmicos e profissionais de enfermagem acerca dos requisitos necessários para publicação 

dos resultados de seus estudos em revistas de alto impacto. Nesse sentido procurou-se 

salientar que não basta o rigor metodológico durante a realização do estudo se a 

fundamentação e a discussão dos resultados embasar-se em fontes frágeis e com pequeno 
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reconhecimento científico. É necessário realizar busca em bases internacionais e incluí-las nas 

revisões e discussões, pois esses são critérios adotados por editores bem conceituados. 

Descritores: Pesquisa, Relatório de Pesquisa, Enfermagem. 
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9.4 VARIABILIDADE NUMÉRICA DE ENTREVISTAS REALIZADAS EM ESTUDOS 

QUALITATIVOS, PUBLICADOS EM REVISTAS QUALIS A DE ENFERMAGEM 

 

Aline Rodrigues Costa
1
; Eduarda de Quadros Morrudo

1
; Francine Carpes Ramos

1
; Jéssica 

Gama da Silva
3
; Vera Lúcia de Oliveira Gomes

2
 

 

INTRODUÇÃO: No campo da Enfermagem, são frequentes pesquisas com abordagens 

quanti equalitativas. Em ambos os casos é necessário atentar para o tamanho da amostra ou o 

número de informantes. Cada um dos casos envolve uma postura metodológica distinta, 

havendo diferentes critérios para essa definição. As pesquisas quantitativas,frequentemente, 

se valem de fórmulas estatísticas e levam em consideração ―o grau de confiabilidade, a 

precisão desejada e o grau de variabilidade da amostra‖ para definir seu tamanho
1
.Esse rigor 

justifica-se, pois os pesquisadores quantitativos anseiam por amostras que permitem alcançar 

a validade estatística das conclusões e generalizar os resultados de seus estudos. Para tanto, 

explicitam no projeto o cálculo definidor do tamanho da amostra e os critériosde inclusão. 

Assim, o tamanho da amostra, ou seja, o número de integrantes do estudo é a questão 

essencial na realização e avaliação da pesquisa quantitativa. Quanto maior a amostra, mais 

representativa tende a ser e menor a probabilidade de erro de amostragem. Por outro lado, os 

qualitativos estão interessados em desenvolver uma compreensão rica e holística do 

fenômeno, a decisão sobre o número de informantes é efetuada no decorrer do estudo, com 

base em necessidades informativas e concepções teóricas
2
.São raras as regras definidoras do 

número de integrantes, em geral essa definição baseia-se nas informações que vão sendo 

obtidas ao longo da coleta de dados, pois a pesquisa qualitativa tende a ser flexível podendo 

sofrer alterações e ajustes à medida em que progride
3
. No entanto,explicitar os critérios 

adotados para definição do número de informantes é uma atitude da dimensão ética que ajuda 

a evidenciar o rigor empregado em uma investigação científica. Turato propõe um modo de 

                                                           
1
Acadêmicas de Enfermagem do 6º semestre de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

Bolsista PET Enfermagem. 
3
Acadêmica de Enfermagem do 6º semestre de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

Bolsista PET Enfermagem. Relatora do trabalho. jehgama92@gmail.com 
2
Doutora em Enfermagem. Professora Titular da Universidade Federal do Rio Grande. Líder do Grupo GEPEGS. 

Tutora do Grupo PET Enfermagem.vlog1952@gmail.com 



 

386 

sistematizar e de expor esta técnica, apregoando o uso da saturação teórica, por meio da qual 

se interrompe a coleta de dados quando se constata que novos informantes não são mais 

necessários para atingir o objetivo proposto
1
. Na realidade, isso ocorre quando os informantes 

não mais agregam informações novas. Enfocando aspectos metodológicos de estudos 

fundamentados na Teoria das Representações Sociais, Camargo (2005) enfatiza que em 

grupos homogêneos, vinte a trinta entrevistas são suficientes
4
. Apesar dessa clareza, parece 

que o critérioainda centra-se no pesquisador, que na maioria das vezes nem o explicita na 

metodologia. Reconhecendo que esse aspecto metodológico é primordial para conferir 

credibilidade e confiabilidades às pesquisas científicas e reconhecendo também, que as revista 

classificadas pelo Qualis A da enfermagemprimam pelo rigor científico optou-se por 

desenvolver este estudo com o objetivo de conhecer o número de entrevistados participantes 

de pesquisas empíricas, com abordagem qualitativa, publicadas em 2013 e 2014, nos 

periódicos A pelo Qualis de Enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

exploratório descritivo, com abordagem quantitativa, realizado por meio da analise dos 

estudos publicados nas revistas Acta Paulista (APE), Revista Latino-Americana de 

Enfermagem (RLAE), Revista da Escola de Enfermagem da USP (REEUSP) e Texto & 

Contexto Enfermagem(T&CE). Para tanto, foi efetuada leitura dos aspectos metodológicos 

dos resumos de todos os artigos publicados em cada volume. Nas situações em que não se 

conseguia identificar a abordagem do estudo efetuou-se a leitura da metodologia e resultados 

na integra. Elaborou-se um roteiro com dados referentes ao título da revista; ano e volume de 

publicação; tipo de abordagem; tamanho da amostra ou número de informantes e técnica de 

coleta de dados. RESULTADOS: Foram analisados 977 artigos que na APEforam 

contabilizados 45 (11,87%)artigos com abordagem qualitativa; na RLAE 74 (19,52%); na 

REEUSP 110 (29,02%)e na T&C150 (39,57%). A abordagem quantitativa na APE foi 

adotada em 132 artigos (22,07%); na RLAE em 214(35,78%); na REEUSP em 183(30,60%); 

e na T&Cem 69(11,53%). Foram descritos como de abordagem quali e quantitativa, 15 

pesquisas. Do universo de artigos constantes nas revistas citadas integraram a amostra do 

presente estudo todos com abordagem qualitativa, em que foi utilizada entrevista como 

técnica de coleta de dados, totalizando 205 artigos. Foram excluídos os artigos, em que outras 
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técnicas de coleta dados foram associadas à entrevista.O número de entrevistados foi 

distribuído nas seguintes categorias: Categoria UM, menos do que dez entrevistados; 

Categoria DOIS, de dez a dezenove entrevistados; Categoria TRÊS, de vinte a vinte e nove 

entrevistados e Categoria Quatro, mais do que trinta entrevistados. Constatou-se que na APE 

três estudos se situaram na categoria UM, situam-se doze na categoria DOIS, quatro na 

categoria TRÊS e quatro na categoria QUATRO, ressalta-se que um estudo foi realizado com 

62 informantes. Na RLAE, seis estudos foram realizados com menos de dez informantes, 

sendo que um deles teve apenas três informantes, onze situaram-se na segunda categoria; seis 

na categoria TRÊS e na categoria QUATRO localizaram-seoito estudos, destes um foi 

desenvolvido com 52 entrevistados. Analisando a REEUSP constatou-se que quatorze artigos 

situaram-se na primeira categoria; vinte e cinco na segunda, onze na terceira e doze na última. 

Um desses estudos foi realizado com 233 informantes. Na revista T&C vinte e dois artigos se 

situaram na categoria UM; quarenta e dois na categoria DOIS, dezoito na categoria TRÊS e 

sete na Quatro, dos quais um foi efetuado com quarenta informantes. Na APE três estudos se 

situaram na categoria UM, Doze na categoria DOISs, quatro na categoria TRÊS e quatro na 

categoria QUATRO, ressalta-se que um estudo foi realizado com 62 informantes.Calculando-

se o percentual de estudos em cada categoria, obteve-se que 22,0% situaram-se na primeira 

categoria, 43,9% na segunda, 19,0% na terceira e 15,1% na última. CONCLUSÃO: O 

número de informantes nos estudos qualitativos é relativamente pequeno, pois 65,9% dos 

estudos foram desenvolvidos com até dezenove informantes. Observando-se os extremos 

constata-se a existência de três estudos com mais de cem informantes e dois com três 

informantes em cada.Por se tratar de periódicos de grande impacto no campo de enfermagem, 

causou estranheza a publicação de pesquisas com um número tão reduzido de informantes. 

CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM: Acredita-se que a presente análise desperte a 

atenção dos pesquisadores de enfermagem, para essa importante etapa do projeto de pesquisa; 

que precisa ir além da qualificação dos informantes e estabelecer um critério para sua 

quantificação, de maneira que fique explicito que número de entrevistados na pesquisa foi 

suficiente para o pleno alcance dos objetivos. 
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10 OUTROS 

10.1 GRUPO DE AJUDA MÚTUA PARA FAMILIARES DE IDOSOS COM A DOENÇA 

DE ALZHEIMER: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
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Introdução: A doença de Alzheimer (DA) caracteriza-se por uma demência 

neurodegenerativa, cuja incidência vem crescendo na mesma medida em que aumenta a 

expectativa de vida da população, podendo ser considerada uma epidemia, por acometer 10% 

dos idosos com mais de 65 anos
1
. A prática de cuidar de uma pessoa idosa com DA impacta 

sobremaneira a família e a sociedade e o Estatuto do Idoso define em suas medidas de 

proteção um envelhecer digno e com ações pautadas na rede de proteção familiar
2
. A DA, por 

suas especificidades, demanda cuidados complexos que sobrecarregam o sistema familiar 

necessitando de novas estratégias de cuidado
3
. Os familiares cuidadores, muitas vezes, 

possuem pouco conhecimento sobre demência e sentem-se despreparados para o confronto 

com os conflitos gerados pela mesma, que acarreta desgaste físico, emocional e financeiro
4
. 

Num exercício continuo existencial e respeitoso centrado nas dimensões do ser humano, o 

cuidador com olhar perceptivo, sensível e criativo, habilmente desenvolve suas estratégias de 

apoio à pessoa idosa com DA. Nesse sentido emerge o Grupo de Ajuda Mútua (GAM) 

direcionado para familiares cuidadores de Pessoas idosas com DA. O GAM é desenvolvido 

desde o ano de 2003 até a data vigente no Hospital Universitário Dr Miguél Riet Corrêa 

Junior (HU). Utilizando-se de uma abordagem educativa, apoiando e transmitindo 

conhecimentos e informações de suporte. Descreve o manejo em função da progressão da 
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demência, e suas fases, direcionando e orientando coletivamente ou de forma individual, pela 

ajuda mutua, quanto a adaptação aos conflitos inerentes ao contexto vivencial. Corrobora com 

ações práticas de promoção e prevenção focando ao familiar um cuidado respeitoso por tratar-

se de seres humanos, e em situação de risco. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada no 

Projeto de Extensão denominado Grupo de Ajuda Mútua a Familiares Cuidadores de Pessoas 

Idosas com Alzheimer com vistas a socialização para/com a comunidade acadêmica em prol 

de um olhar ampliado, ou seja, não apenas focado na doença, mas nas multidimensões 

relacionadas a ela. Salienta-se que não há a pretensão de relatar uma atividade específica, mas 

sim a existência do grupo como um todo. Metodologia: Trata-se de relato de experiência 

procedente da atividade de Extensão realizada no GAM. O grupo é coordenado por uma 

professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 

gerontóloga e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). As 

reuniões acontecem no Campus da Área da Saúde, na sala de reuniões da Ala Verde do 

Hospital Universitário Dr. Miguel Junior (HU), mediante agenda quinzenal, através da mídia 

e/ou contato informal na comunidade. A passagem dos familiares pelo grupo é espontânea e 

conforme a necessidade de cada um, face seu impacto na dinâmica familiar ligadas a fatos 

traumáticos desencadeados pela doença, e narrados pelos mesmos. As reuniões iniciam-se 

com a coordenadora primando ouvir novos cuidadores, que compartilham seus temores, suas 

dúvidas e solicitam orientações. Todos relatam suas últimas experiências, sendo cada 

depoimento oriundo da manutenção de esperanças e forças, advindas dos vínculos entre 

familiares cuidadores e pessoa idosa com DA. Resultados: No grupo verificou-se que na 

maioria das vezes o cuidador é um familiar que reside no mesmo domicilio do idoso. 

Enfrentam, algumas vezes, o fato de que não existem serviços formais de suporte condizentes 

com as reais necessidades neste contexto. Em função da progressão da DA e da sobrecarga 

física e emocional do cuidador, na realidade que o envolve, os mesmos, tornam-se sujeitos ao 

estresse e a problemas físicos, vindo a precisarem de cuidados de saúde. Assim, observa-se 

que os desafios são cada vez mais complexos, pois exigem que os familiares cuidadores, se 

reorganizem para enfrentar os conflitos surgidos e os temores futuros atrelados a progressão 

da doença. No entanto, esse processo torna-se difícil uma vez que os familiares cuidadores 
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precisam desenvolver ações para os quais não foram preparados. Assim, o familiar cuidador 

vai se adaptando a possíveis estratégias de cuidado físico e mental, como fonte de preservação 

do bem estar da pessoa idosa fragilizada. Nesse sentido observa-se que o grupo GAM tem 

contribuído para auxiliar os familiares cuidadores no processo de aceitação da doença, 

compreensão do processo demencial e discussões de estratégias de cuidado, pelo 

desenvolvimento de questões de cunho social, intelectual e educativo inseridos no cenário 

atual de saúde. Nesse espaço é oportunizado discussões acerca das vivências individuais como 

cuidadores, reflexões acerca do envelhecimento, das doenças crônicas, o impacto na família, 

dentre outros. As atividades desenvolvidas no GAM possibilitam a transmissão de 

significados que servirão como base de sustentação para o novo papel desempenhado pelo 

familiar cuidador. Discussão: Este estudo evidenciou que conscientemente ou não, a postura 

do cuidador no exercício do cuidado vai determinando sua autonomia. No desafio de 

cuidar/cuidado estão inseridas as dimensões humanas, sejam elas: Biológicas, Psicológicas, 

Sociais, Estéticas, Auto Éticas e Espirituais. Num exercício continuo, existencial e respeitoso 

centrado nas multidimensionalidades do ser humano, o cuidador com olhar perceptivo, 

sensível e criativo, habilmente desenvolve suas estratégias de apoio a pessoa idosa com DA. 

Tal consciência mesmo que não percebida pelo intelecto a priori, sim por lógica e através dos 

sentidos naturais frente à progressão da demência, poderá influir na redução da 

institucionalização
5
. Dessa forma, sobrepujados pelo novo papel, vão alem do que os mobiliza 

a comparecerem ao espaço reservado do grupo, elevando-se física, emocional e 

espiritualmente. Aliados às necessidades decorrentes do contexto vivenciado, vão elaborando 

novas formas de cuidado. Nessa superação os familiares cuidadores exercem um cuidado mais 

humanizado e digno frente a fragilização do ser humano decorrente dos fatores biológicos, 

psicológicos e cognitivos ao longo da vida
6
. A esse respeito merece destaque, as atividades 

realizadas nos Grupos de Ajuda Mutua a familiares cuidadores das pessoas idosas com DA, 

cujo foco é justamente auxiliar familiares cuidadores no processo de compreensão desta 

patologia, bem como nas estratégias de cuidado
7
.Conclusão: Este estudo propiciou nortear 

contribuição de um grupo de ajuda mútua no contexto de familiares de pessoas idosas com a 

DA. O GAM é agente construtor, pois busca integrar o cuidador com o todo, e não somente 
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com as partes, em função da relação com o outro, em sua trajetória de ser familiar cuidador. 

Entendendo que em sua perspectiva pedagógica natural existente e inserida no cuidar/cuidado, 

há um resgate lógico e a nível cognitivo da parte do familiar cuidador. A consequência 

provável se expressa num despertar de habilidades criativas no complexo processo do 

cuidado, as quais o identificam como sujeito social com prerrogativas a cumprir, às vezes, 

inesperadas no núcleo familiar. Contribuições/implicações para a enfermagem: O 

Enfermeiro desempenha um importante papel na organização do processo do trabalho, pois é 

responsável pela sistematização do cuidado nos diferentes cenários de atuação. Ao focar seu 

olhar e cuidado às necessidade de promoção, prevenção e recuperação ao ser humano, 

contribui com novas estratégias de cuidados, seja na internação hospitalar ou no ambiente 

domiciliar, haja vista a responsabilidade enquanto profissional. E sobretudo, na prática da 

inserção do cuidado nos segmentos sociais, como agente de transformação possibilitando um 

verdadeiro resgate da arte num cuidado qualificado em saúde. Dessa forma, esse estudo vem a 

contribuir com a enfermagem pela possibilidade de refletir com consciência crítica na 

realidade vivenciada pelos familiares de pessoas idosas com DA, possibilitando ampliar 

conhecimentos e refletir/pensar em possíveis estratégias de cuidado tanto aos familiares 

cuidadores quanto aos idosos. Muito ainda há por ser construído referente a temática da 

doença de Alzheimer no contexto familiar brasileiro e mundial. Assim sugere-se a efetivação 

de novos estudos sobre essa temática no meio acadêmico com vistas a consolidar um 

conhecimento necessário aos profissionais da Enfermagem/saúde e sociedade como um todo. 

Descritores: Idoso. Doença de Alzheimer. Enfermagem.  
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10.2 CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS DE DOCENTES DO ENSINO 

SUPERIOR EMENFERMAGEM DE UMA UNIVERSIDADE NO SUL DO BRASIL 
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Resumo:Objetivou-seidentificar as características empreendedoras de docentes do ensino 

superior em Enfermagem de uma Universidade no sul do Brasil. Estudo 

quantitativo,descritivo e exploratório. A coleta de dados ocorreu por meio do questionário 

para medir a Tendência Empreendedora Geral. Os dados foram organizados em uma Planilha 

Excel e analisados por meio de elementos de Estatística Descritiva. Realizado após 

autorização pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Área da Saúde da Universidade Federal do 

Rio Grande, sob nº 56/2012. Os docentes apresentaram pontuação acima da média em duas 

categorias do teste, necessidade de realização; e impulso e determinação, obtendo valores 

abaixo da média esperada nos itens autonomia e independência, tendência criativa e riscos 

calculados. O estudo do empreendedorismo na docência em Enfermagem gera reflexões para 

o desenvolvimento do trabalho destes profissionais, diante da perspectiva que um docente 

empreendedor incentiva os discentes a pensar e agir de forma diferente sua realidade 

profissional. 

 

Descritores: Docentes de enfermagem; Inovação; Instituições de Ensino Superior. 

 

 

Abstract: This study aimed to identify the entrepreneurial characteristics of teachers in higher 

education University Nursing in southern Brazil. Quantitative, descriptive and exploratory 

study. The data was collected through questionnaire to measure the General Trend 

Entrepreneurial. The data were organized in an Excel spreadsheet and analyzed using 

descriptive statistics elements. Performed after approval by the Ethics Committee on Area 

Health of the Federal University of Rio Grande, under No. 56/2012. Teachers had scores 

above average in two test categories, need for achievement; and impulse and determination, 

obtaining values lower than the mean in items autonomy and independence, creative trend and 

calculated risks. The study of entrepreneurship in teaching Nursing generates reflections to 

develop the work of these professionals, at the prospect that a enterprising teacher encourages 

students to think and act differently professional reality. 
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INTRODUÇÃO 

 

O empreendedorismo está relacionado à capacidade de inovação e mudança, sendo o 

profissional empreendedor capaz de criar algo novo, transformar sonhos e ideias em 

realidade
1
.  

O cuidado de enfermagem é evidenciado como prática social empreendedora nos mais 

diferentes espaços de atuação profissional do enfermeiro, tanto na organização do cuidado, 

quanto na dinâmica organizacional, por meio das competências de interação entre a equipe e 

das competências técnico-políticas do enfermeiro
2
.  

O processo de formação dos profissionais da saúde está relacionado a práticas 

transformadoras, que requerem maior flexibilidade e criatividade dos trabalhadores, que por 

meio do processo de evolução, das tecnologias, modificam as práticas pedagógicas, e buscam 

capacitar os indivíduos a agir com as situações complexas do trabalho
3
.  

As instituições de ensino superior têm objetivado uma educação inovadora, para 

atender as necessidades sociais na área da saúde, desta forma, tem investido em mudanças no 

perfil dos profissionais, por meio de ações que instiguem uma postura ativa diante do mundo, 

da profissão e da vida, que deve ser incentivada pelos docentes e almejada pelos discentes. 

Além disso, é necessária a criação de dispositivos para estimular maior iniciativa, motivação e 

postura crítica diante dos obstáculos que surgem durante as atividades teórico-práticas
4
.  

Estudo
1
 realizado com instituições de ensino superior ressalta a ideia de adotar 

modelos educacionais que invistam em ações que incentivem o espírito empreendedor, 

incluindo nos conteúdos ministrados pelos docentes. 

Os docentes do curso de Enfermagem apresentam forte desejo em promover uma 

aprendizagem significativa, que ultrapasse os espaços da sala de aula, de maneira que venha a 

formar profissionais críticos, reflexivos e socialmente responsáveis ampliando suas 

oportunidades e possibilidades empreendedoras
4
.  
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Desta forma, verifica-se que o encorajamento do empreendedorismo entre os 

enfermeiros é necessário durante a formação acadêmica, com a finalidade de formar 

profissionais que atuem com autonomia, e que busquem realização no trabalho e em suas 

vidas pessoais
5
.  

Vislumbra-se a necessidade de investigar a acerca da importância do 

empreendedorismo na enfermagem, com foco nos docentes de ensino superior, e intuito de 

incentivar o desenvolvimento de atividades teórico-práticas durante a graduação e pós-

graduação, que influenciem os discentes a pensar e agir de forma diferente em sua realidade 

profissional e pessoal. 

Desta forma, surgiu o interesse pelo estudo norteado pela seguinte questão: Quais são 

as características empreendedoras dos docentes do ensino superior em Enfermagem de uma 

Universidade no sul do Brasil? 

 

OBJETIVO 

 

 Este estudo teve como objetivo identificar as características empreendedoras de 

docentes do ensino superior em Enfermagem de uma Universidade no sul do Brasil. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa e caráter descritivo-exploratório. 

Foi desenvolvido na Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

A Escola de Enfermagem é uma unidade acadêmica com organização própria didático-

científica e administrativa, onde os docentes são responsáveis pelo desenvolvimento do 

ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, no campo de sua competência e 

em consonância com os objetivos gerais estabelecidos pelos órgãos superiores da Instituição
6
.  

Foram considerados para amostra de participantes do estudo 28 enfermeiros que 

exercem atividade na Escola de Enfermagem da FURG. Os critérios de inclusão dos 
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participantes foram ser enfermeiro de formação, docentes da graduação e/ou pós-graduação e 

técnicos administrativos em educação que exercem atividades de ensino junto a graduação.  

A coleta de dados ocorreu no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, por 

meio do questionário para medir a Tendência Empreendedora Geral (TEG), elaborado na 

Unidade de Formação Empresarial e Industrial da Durham University Business School – 

Durham, Inglaterra por C. Johnson e Sally Caird em 1988 e por dados de identificação da 

caracterização do participante (sexo, idade, etc.) e do seu processo de trabalho (tempo de 

trabalho, tempo de conclusão do curso, etc.).
 

O TEG tem como objetivo avaliar as características empreendedoras dos enfermeiros, 

utilizando como parâmetro cinco categorias: (1) necessidade de realização: o empreendedor 

apresenta qualidades como: visão futura, autossuficiência, postura mais otimista do que 

pessimista, orientação para as tarefas e para os resultados, confiança em si mesmo, 

persistência e determinação, além de dedicação para concluir uma tarefa; (2) necessidade de 

autonomia/independência: profissional apresenta preferência por trabalhar sozinho, prioriza 

os seus objetivos pessoais e expressa o que pensa, prefere tomar decisões ao invés de receber 

ordens; (3) tendência criativa: possui características relacionadas a imaginação e inovação, 

com tendência de sonhar acordado, versatilidade e curiosidade, gosto por novos desafios, 

novidade e mudança; (4) riscos calculados: profissional que fixa objetivos desafiadores, mas 

que podem ser realizados, autoconfiança, equilíbrio entre resultado e esforço; (5) impulso e 

determinação: define o empreendedor que possui as qualidades de aproveitamento de 

oportunidades, não aceitação de predestinação, atuação no sentido de controlar
7
.  

O questionário é composto por 54 questões, sendo que cada assertiva apresenta as 

seguintes respostas, A (de acordo) ou D (em desacordo), conforme seu entendimento acerca 

de cada um dos itens apresentados. A pontuação é contabilizada da seguinte maneira: para 

cada questão ―par‖ com resposta A (de acordo) ocorre à soma de um ponto e para cada 

questão ―ímpar‖ com resposta D (em desacordo) também ocorre à soma de um ponto
8
.  

Às pontuações máximas e médias correspondentes a cada uma das 5 dimensões são: 

necessidade de realização (pontuação máxima 12, pontuação média 9); 

autonomia/independência (pontuação máxima 6, pontuação média 4); tendência criativa, 
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riscos calculados e impulso e determinação (pontuação máxima 12, pontuação média 8 para 

todas)
9
. 

Para realizar a classificação quanto ao perfil empreendedor, verifica-se o número de 

categorias em que os participantes apresentaram pontuação acima da média, assim, para 

nenhuma ou uma categoria acima da média, o participante é considerado com perfil 

empreendedor ―muito baixo‖; duas categorias acima da média, ―baixo‖; três categorias acima 

da média, ―médio‖; quatro categorias acima da média, ―alto‖; cinco categorias acima da 

média, ―muito alto‖
10

. 

Os dados foram organizados em uma Planilha Excel e analisados por meio de 

elementos de Estatística Descritiva.  

Este estudo faz parte de um macroprojeto de pesquisa intitulado ―Empreendedorismo 

no trabalho de enfermeiros da cidade do Rio Grande/RS‖
11

, o qual obteve a autorização para 

desenvolvimento por parte do Comitê de Ética da Área da Saúde da FURG, com o parecer nº 

56/2012. Garante-se que as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, através 

da Resolução 466/12, as quais impõem Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos, foram seguidas
12

. 

 

RESULTADOS  

 

Perfil dos docentes de ensino superior e do seu processo de trabalho 

 

Em relação ao sexo dos participantes identifica-se 24 do sexo feminino, dois do sexo 

masculino e dois não identificados. A idade mínima e máxima são respectivamente, 27 e 61 

anos, e idade média de 43 anos. 

Com referência ao tempo de conclusão do curso de Enfermagem apresentado pelos 

participantes, o menor tempo foi de quatro anos e o maior foi de 36 anos, com tempo médio 

de 24 anos. 

Com relação ao tempo de trabalho, o participante com menor período referiu nove 

meses e com maior tempo, 36 anos, tempo médio de trabalho de 16 anos. 
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Características empreendedoras dos docentes de ensino superior 

 

Com relação à pontuação obtida pelos participantes no TEG (Tabela 1), verificou-se 

que na categoria necessidade de realização, os docentes apresentaram média de 9,48, com 

pontuação mínima e máxima de 6 e 12 pontos, respectivamente. 

Na dimensão autonomia e independência, a média obtida foi de 3,24 e pontuação 

mínima de 1 ponto e máxima de 6. No item tendência criativa, os participantes apresentaram 

pontuação mínima de 0 e máxima de 11 pontos, com média de 6,86. 

Na categoria riscos calculados, a pontuação média foi de 6,03, com mínima de 2 e 

máxima de 9 pontos. E, a dimensão impulso e determinação, a média obtida foi de 9,55 e a 

pontuação mínima e máxima de 7 e 12 pontos, respectivamente.  

Os docentes apresentaram pontuação acima da média em duas categorias do teste, 

necessidade de realização; e impulso e determinação,e valores abaixo da média esperada nos 

itens autonomia e independência; tendência criativa; e riscos calculados. 

 

Tabela 1: Pontuação obtida no TEG pelos docentes de ensino superior 

Categorias do teste 

Pontuação média–

Pontuação 

máxima esperada 

Média da 

pontuação 

dos docentes 

Pontuação 

mínima 

obtida pelos 

docentes 

Pontuação 

máxima 

obtida pelos 

docentes 

Necessidade de 

realização 
9 – 12 9,48 6 12 

Autonomia e 

independência 
4 – 6 3,24 1 6 

Tendência Criativa 8 – 12 6,86 0 11 

Riscos calculados 8 – 12 6,03 2 9 

Impulso e 

determinação 
8 – 12 9,55 7 12 

Fonte: Dados do macroprojeto ―Empreendedorismo no trabalho de enfermeiros da cidade do Rio 

Grande/RS‖
11

.  

Na tabela 2, verifica-se o número de docentes que apresentaram pontuação média ou 

acima da média nas cinco categorias, identificando-se que o item impulso e determinação, 
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apresentou o maior número de docentes (n=27) com pontuação entre 8 e 12. Já a categoria 

com menor número de docentes (n=6) foi a riscos calculados apresentando pontuação entre 8 

e 12. A categoria necessidade de realização obteve pontuação acima da média por 23 

docentes, a dimensão autonomia e independência, por 11 docentes e o item tendência criativa 

por 12 docentes. 

 

Tabela 2: Pontuação acima da média obtida no TEG de acordo com número de docentes 

Categorias do teste Pontuação 
Nº docente por 

pontuação 

Total de docentes 

acima da média 

Necessidade de reali-

zação 

9 

10 

11 

12 

10 

9 

3 

1 

23 

Autonomia e indepen-

dência 

4 

5 

6 

7 

3 

1 

11 

Tendência criativa 

8 

9 

10 

11 

12 

6 

4 

1 

1 

12 

Riscos calculados 

8 

9 

10 

11 

12 

2 

4 

0 

0 

0 

6 

Impulso e determinação 

8 

9 

10 

11 

12 

6 

8 

7 

4 

2 

27 

Fonte: Dados do macroprojeto ―Empreendedorismo no trabalho de enfermeiros da cidade do 

Rio Grande/RS‖
11

.  

 

Na tabela 3, identificou-se a classificação dos docentes de ensino superior de acordo 

com as pontuações médias obtidas nas categorias do TEG. Assim, verifica-se que dois (7%) 

docentes apresentaram pontuação acima da média em uma ou nenhuma categoria, sendo 

classificados com ―muito baixo‖ perfil empreendedor; nove (32%) docentes alcançaram 
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pontuação acima da média em duas dimensões, apresentando ―baixo‖ perfil empreendedor; 11 

(40%) obtiveram escore acima da média em três itens do teste, caracterizando-os com 

―médio‖ perfil empreendedor; quatro (14%) apresentaram pontuação acima da média em 

quatro categorias, classificando-os com ―alto‖ perfil empreendedor e dois (7%) obtiveram 

pontuação acima da média em todas as categorias do TEG, sendo caracterizados com perfil 

empreendedor ―muito alto‖. 

Tabela 3: Classificação no TEG obtida pelos docentes de ensino superior 

Classificação no TEG 

Nº de categorias 

com pontuação 

acima da média 

Nº de participantes Porcentagem (%) 

Muito Baixo 
Nenhuma ou 

uma 
02 7% 

Baixo Duas 09 32% 

Médio Três 11 40% 

Alto Quatro 04 14% 

Muito alto Cinco 02 7% 
Fonte: Dados do macroprojeto ―Empreendedorismo no trabalho de enfermeiros da cidade do Rio 

Grande/RS‖
11.  

 

DISCUSSÕES 

 

Os docentes apresentam pontuação acima da média na categoria necessidade de 

realização, isto evidencia que estes profissionais devem possuir características que objetivam 

atingir resultados, com confiança, apreciam o desenvolvimento de tarefas, possuem visão para 

o futuro e gosto por desafios
1
, assim como na dimensão impulso e determinação, que 

caracteriza o profissional que desempenha suas atividades com liderança e capacidade de 

gerenciamento
1
. 

O desenvolvimento da liderança e a habilidade didática para o ensino superior 

significa criar novas habilidades técnico-científicas e promover o desenvolvimento de 

habilidades interativas e integradoras, compreendendo as singularidades dos discentes pela 

capacidade didático-pedagógica de relacionar os saberes teórico-práticos
13

, o que 

evidenciacaracterísticas empreendedoras dos docentes.  
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Em um estudo
14 

que objetivou identificar e analisar a percepção de formandos de 

graduação em Enfermagem sobre a função gerencial do enfermeiro foi verificado que as 

competências gerenciais dos enfermeiros permeiam todo o processo de trabalho, e que cabem 

as instituições de ensino e aos docentes, a responsabilidade de preparar o futuro profissional 

para o aperfeiçoamento dessas competências. 

A baixa pontuação nas categorias autonomia e independência, tendência criativa e 

riscos calculados está relacionada ao profissional apresentar pouca habilidade em desenvolver 

ideias e tarefas com outras pessoas, além de não possuir perfil criativo, podendo demostrar 

dificuldade em se adaptar a mudanças, e pouca capacidade em tomar decisões, arriscar e 

assumir novas atividades
1
. 

O desenvolvimento de um perfil empreendedor pelos docentes de ensino superior 

envolve a realização de atividades vislumbrando a obtenção de resultados, com confiança no 

seu trabalho, persistência e determinação, assim como dedicação e empenho para a conclusão 

de tarefas e alcance de objetivos definidos
10

. 

Para obtenção de uma aprendizagem significativa, o ensino deve ser realizado de 

maneira integral, por meio de exposição de ideias, cultura e valores que permeiam a 

sociedade, buscando formar um profissional criativo, capaz de lidar com as múltiplas 

realidades, além da complexidade do cuidado em saúde
4
, desta forma, é fundamental que os 

docentes apresentem, conheçam e tenham capacidade de promover por meio da docência 

ações que nutram o perfil empreendedor dos novos profissionais. 

Destaca-se a escassez de estudos envolvendo a tendência empreendera, especialmente 

com docentes do ensino superior, entretanto são encontrados diversos estudos
1, 8, 9, 10,14

com 

discentes de graduação. 

Em um estudo
9
 realizado com discentes do curso de graduação em Educação Física e 

Fisioterapia de uma universidade de ensino superior, ambos os cursos obtiveram pontuação 

acima da média apenas na categoria impulso e determinação, educação física com média de 

8,06 e fisioterapia, 8,86.  

Já um estudo
1
 com discentes do curso de graduação em Administração de uma 

faculdade do sul do país, o qual investigou o perfil empreendedor de 155 acadêmicos, 
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demostrou que os discentes de Administração apresentaram pontuação acima da média nas 

categorias necessidade de autonomia (4,37) – equivalente à autonomia e independência e 

disposição a riscos (9,63) – equivalente a riscos calculados. 

Outro estudo
8
 que também foi realizado com a finalidade de traçar o perfil 

empreendedor discentes do curso de Administração de duas universidades públicas e duas 

privadas da cidade de Campina Grande verificou-se que os estudantes atingiram pontuação 

acima da média apenas na categoria impulso e determinação, com média geral de 8,03. 

Afirma que ofato do índice de empreendedorismo geral estar abaixo da média indicada nas 

demais categorias do teste, pode ser resultado de falha no ensino brasileiro, sendo 

fundamental o estímulo para o desenvolvimento das características empreendedoras desde a 

formação básica dos acadêmicos. 

Pesquisa
15

 realizada em Portugal com o total de 231 discentes de graduação de ensino 

superior, com 31,3% dos participantes do curso de Enfermagem, apresentou como resultado 

ao teste de Tendência Empreendedora Geral, uma média de 7,76 para a categoria riscos 

calculados. 

Comparando os dados encontrados neste estudo, em que 7% dos docentes 

apresentaram pontuação acima da média nas cinco categorias, 14% em quatro categorias e 

79% dos docentes apresentaram pontuação acima da média em três categorias ou menos, 

outro estudo
10

ao aplicar o TEG com 41 discentes do curso de graduação em Enfermagem em 

uma universidade privada de São Paulo, verificaram que 14% apresentam cinco tendências 

empreendedoras, 12% quatro tendênciasempreendedoras e 80% apresentam fraca ou nenhuma 

tendência empreendedora.  

Neste estudo, visualiza-se que os docentes de Enfermagem de ensino superior de uma 

Universidade no Sul do Brasil apresentaram baixa tendência empreendedora, na categoria 

riscos calculados verificou-se o menor número de docentes (n=6) com pontuação acima da 

média, destacando que estes profissionais necessitam desenvolver características com o 

intuito de controlar as resultados, buscando situações desafiadoras, que impliquem em riscos a 

atividade, porém tenham a possibilidade de se transformarem em recompensas
15

.  
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As ações voltadas ao estímulo do desenvolvimento de um perfil empreendedor em 

enfermeiros são essenciais como forma de fortalecer o trabalho, influenciando direta e 

indiretamente a qualidade da assistência prestada, visando um melhor desemprenho na 

realização das atividades, espírito criativo, assim como, autonomia e determinação 

profissional
5
. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos pode-se concluir que os docentes de Enfermagem de 

ensino superior apresentaram um escore acima da média nas categorias: necessidade de 

realização; e impulso e determinação, demonstrando a capacidade destes profissionais em 

buscar atingir resultados, por meio de desenvolvimento de tarefas com confiança, 

gerenciamento e liderança, característica essenciais, que permeiam tanto as atividades de 

docentes em Enfermagem de ensino superior, quanto à assistência prestada por enfermeiros. 

Além disso, é identificado que os docentes apresentaram um escore abaixo da média 

nas categorias: autonomia e independência, riscos calculados e tendência criativa, 

evidenciando que estes docentes precisam desenvolver as características voltadas ao 

desenvolvimento de trabalho em equipe, estimular a criatividade na realização das tarefas e 

buscar enfrentar situações de risco ou desconhecidas com persistência e autonomia. 

Desta forma, entende-se que ainda existem fragilidades quanto ao desenvolvimento do 

empreendedorismo entre os docentes do curso de Enfermagem, e que estas características 

precisam ser trabalhadas durante toda a formação profissional de forma que estes reflitam 

quanto à importância de se possuir um perfil empreendedor em vista de atingir a excelência na 

atividade profissional. 

 

CONTRIBUIÇÕES E /OU IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

 

Vislumbrando os resultados deste estudo, se fazem necessárias reflexões sobre o 

empreendedorismo na docência em Enfermagem para o planejamento, organização e 
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desenvolvimento do trabalho destes profissionais, diante da perspectiva que um docente 

empreendedor incentiva os discentes a pensar e agir de forma diferente sua realidade 

profissional e pessoal. 

Ao formar profissionais com características empreendedoras, os docentes estarão 

possibilitando o desenvolvimento de assistência da enfermagem, de maneira que a população 

esteja sendo assistida com qualidade. 

Considerando a literatura encontrada sobre a temática, visualiza-se a importância da 

realização de mais estudos voltados ao empreendedorismo entre docentes de ensino superior, 

de forma que ao comparar os resultados, seja possível contribuir para a melhoria da qualidade 

do ensino superior. 
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