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PREFÁCIO 

 A elaboração deste repositório visa socializar os resultados de pesquisas 

desenvolvidas pelos acadêmicos do 9º período do curso de Enfermagem, nos 

Trabalhos de Conclusão de Curso. Em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, esta estratégia propõe-se a promover uma reflexão da construção do 

conhecimento acerca da enfermagem, fomentando a pesquisa e promovendo a 

socialização do conhecimento produzido.  

 

Objetivos: 

 • Socializar o conhecimento produzido pelas pesquisas desenvolvidas pelos alunos; 

 • Fomentar a pesquisa e a iniciação científica. 
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VEGETARIANISMO: CONDIÇÕES DE VIDA DE UM GRUPO DE ADEPTOS À 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS 

VEGETARIANISM: THE LIVING CONDITIONS OF A GROUP OF ADHERENTS TO 

THE PREVENTION OF CHRONIC DISEASES 

Letícia Lorenci¹ 

Lia Argenton² 

Analice Horn Spinello³ 

 

Resumo 

O vegetarianismo é toda dieta à base de vegetais, frutas, hortaliças, grãos, excluindo 
alimentos de origem animal. Os motivos para que os adeptos mudem seus hábitos 
alimentares podem ser: a religião, dano ambiental na produção da carne, exploração 
animal e em destaque está a saúde, onde ao se alimentar de produtos de origem 
vegetal consumirão nutrientes essenciais para o organismo. Esta dieta pode ou não 
estar associada à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis ou até mesmo 
a reversão destas. Este trabalho teve como objetivo geral conhecer as condições de 
vida de um grupo de vegetarianos, acadêmicos do Centro Universitário de Pato 
Branco – UNIDEP. Refere-se à uma Pesquisa de Campo de Abordagem Qualitativa, 
onde foi utilizado questionário semi aberto e questionário online como instrumentos 
de coleta de dados, desenvolvido em março de 2020. Os resultados da pesquisa 
foram: prevalência dos Ovolactovegetarianos; encontraram dificuldade principalmente 
na falta de opções em restaurantes; tiveram mudanças fisiológicas positivas. E como 
principais dados para relacionar à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis: 
60% fazem acompanhamento com profissional nutricionista e/ou com profissional de 
Endocrinologia; e 5/6 participantes realizam exames laboratoriais, todos, com 
resultados satisfatórios, incluindo a enfermagem no cuidado aos pacientes que 
aderem ao estilo, buscando conhecer os benefícios e malefícios, relacionando com a 
saúde dos que se adaptam ao Vegetarianismo. 
 
Palavras-chave: Vegetarianismo, dieta, saúde, doenças, prevenção. 

Abstract 

Vegetarianism is any diet based on vegetables, fruits, vegetables, grains, excluding  
 
1 - Acadêmica do curso de enfermagem do 9º período do Centro Universitário de Pato Branco – UNIDEP. E-mail: 
letylorency@hotmail.com; 
2 – Professora orientadora. Enfermeira Especialista em Cardiologia, docente do curso de enfermagem do Centro Universitário 
de Pato Branco – UNIDEP. E-mail: lia.argenton@unidep.edu.br; 
3- Professora Coorientadora. Enfermeira Especialista em Enfermagem de Emergência. Mestre em Educação pela URI. Docente 
do curso de Enfermagem no Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP. E-mail: analice.spinello@unidep.edu.br. 
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foods of animal origin. The reasons for supporters to change their eating habits can 
be: religion, environmental damage in meat production, animal exploitation and health 
is highlighted, where when eating products of plant origin they will consume essential  
nutrients for the organism. This diet may or may not be associated with the prevention 
of chronic non-communicable diseases or even their reversal. This work had as 
general objective to know the living conditions of a group of vegetarians, academics of 
the University Center of Pato Branco - UNIDEP. Refers to a Qualitative Approach Field 
Survey, where a semi-open questionnaire and online questionnaire was used as data 
collection instruments, developed in March 2020. The research results were: 
prevalence of ovolactovegetarians; found difficulty mainly in the lack of options in 
restaurants; had positive physiological changes. And as main data to relate to the 
prevention of chronic non-communicable diseases: 60% follow up with a nutritionist 
and/or endocrinology professional; and 5/6 participants undergo laboratory tests, all, 
with satisfactory results, including nursing in the care of patients who adhere to the 
style, seeking to know the benefits and harms, relating to the health of those who adapt 
to Vegetarianism. 
 
Keywords: Vegetarianism, diet, health, diseases, prevention. 

Introdução 

O Vegetarianismo tem como definição uma alimentação a base de vegetais e 

que exclui alimentos de origem animal, como carnes, peixes, frutos do mar, e também 

ovos e leites dependendo do estilo que o indivíduo aderiu (SOCIEDADE 

VEGETARIANA BRASILEIRA, 2017).  

A dieta vegetariana têm sido associada a melhores resultados de saúde. 
Essas características, além de fatores de estilo de vida, podem contribuir para 
os benefícios na prevenção de doenças. Podendo ser indicada à todas as 
etapas da vida, incluindo gestação, lactação, infância, adolescência e atletas 
(American Dietetic Association, 2009 p.109).  
 

Em 2011, o Ministério da Saúde desenvolveu o Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento de Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil, onde 

destaca em uma das ações a “Alimentação Saudável: Aumento do consumo de frutas, 

verduras e hortaliças e redução do consumo de gorduras e alimentos ultra 

processados”. Ações essas que devem ser realizadas até no ano de 2022. 

Possibilitando e enquadrando neste planejamento como estratégia o estilo 

vegetariano, onde a ingestão de vegetais aumentaria, substituindo nas dietas o 

consumo de alimentos industrializados e de origem animal, principais fontes de 

gorduras (BRASIL, 2011).  

O Guia Alimentar para a população brasileira, elaborado pelo Ministério da 

Saúde em 2006 e reestruturado em 2014, a partir das mudanças socioeconômicas do 

país, tem como objetivo a abordagem dos princípios e recomendações de alimentação 

adequada e saudável, como instrumento de apoio para educação alimentar e 
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nutricional. Após uma leitura detalhada, constatou orientações em relação aos 

alimentos in natura x ultra processados, onde é incentivado à população a optar pelo 

consumo de alimentos naturais que não passam por processos que acabam retirando 

os nutrientes existentes ou a escolher os que são minimamente processados. 

Contudo, o material teve como foco a alimentação saudável voltada na prevenção da 

cronicidade das doenças e redução da desnutrição infantil (BRASIL, 2014).  

Está enfatizado também no guia que os produtos de origem animal são fontes 

de proteínas, vitaminas e minerais que necessitamos, mas por outro lado, não 

possuem fibras, consequentemente elevam as calorias e teor de gorduras saturadas, 

consideradas não saudáveis, favorecendo o risco de desenvolvimento de obesidade, 

doenças do coração e outras (BRASIL, 2014).  

A obesidade configura um problema mundial de saúde, segundo o Instituto 

Nacional de Câncer (INCA, 2018) aumenta a prevalência de desenvolvimento de 

diabetes, doenças cardíacas e de 13 tipos de câncer. Consideradas as maiores 

causas de morte no Brasil, levando em consideração o consumo excessivo de 

industrializados, sódio e açucares. Estima-se que por meio da manutenção do peso 

corporal através de alimentação saudável e prática de atividades físicas, os índices 

de sobrepeso e obesidade diminuem, contudo, o enfermeiro tem como papel 

importante orientar e atuar em atividades na promoção de saúde e prevenção de 

doenças (MARTINS, 2018).  

Na tentativa de busca por uma vida saudável, envolvendo alimentação 

balanceada e exercícios físicos, o estilo vegetariano pode ser uma boa escolha na 

prevenção de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs), como mostra os 

estudos. Mas, se não houver suplementação ou ingestão de alimentos ricos em 

determinados nutrientes, pode ocorrer deficiências nutricionais como a de Vitamina 

B12 (Cobalamina).  

Assim, o Enfermeiro tem como papel a busca de conhecimento em relação ao 

assunto para o devido acompanhamento dos indivíduos ou analisar os benefícios e 

malefícios destas alimentações.  

O estudo tem como tema a busca do conhecimento sobre os benefícios e 

malefícios do vegetarianismo, analisando o levantamento de dados das condições de 

vida de um grupo de adeptos ao estilo, relacionando com as doenças crônicas não 

transmissíveis que apresentam índices elevados e preocupantes.  
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Fundamentação Teórica 

Resumo Histórico do Vegetarianismo 

Ao realizar uma retrospectiva histórica da evolução humana, associada ao 

vegetarianismo, os Australopithecus anamensis, alimentavam -se a base de vegetais, 

em harmonia com os animais, pois eram pacíficos. Em um período mais recente, com 

o domínio do fogo e desenvolvimento de armas, os Homo neanderthalensis iniciaram 

as caças de animais de grande e pequeno porte. A partir deste período o homem se 

tornou sedentário, tendo os animais como alimentos. Um pouco mais recente, na 

Antiguidade, Pitágoras foi considerado fundador do movimento vegetariano, aliado à 

Platão defenderam a não crueldade contra os animais. Nesta época, foi designado 

que o abate animal “embrutecia” a alma das pessoas e Pitágoras utilizava três 

argumentos para defender sua posição sobre a dieta sem carne: saúde física, 

veneração religiosa e responsabilidade ecológica (CENTRO VEGETARIANO, 2012).  

 Classificação dos Estilos Vegetarianos 

Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira (2017) não há apenas um padrão 

alimentar vegetariano, variando de acordo com os alimentos que são consumidos, 

podem ser classificados em:  

• Ovolactovegetarianos (excluem carnes e derivados, peixes, frutos do 

mar, mas não excluem ovos e laticínios);  

• Ovovegetarianos (consomem somente ovos de origem animal);  

• Lactovegetarianos (semelhantes aos ovolactovegetarianos e excluem o 

consumo de ovos);  

• Vegetarianos estritos (excluem todos os tipos de alimentos de origem 

animal);  

• Vegetarianos puros ou Veganos (além da exclusão de todo e qualquer 

alimento, não utiliza produtos, roupas, medicamentos que sejam 

produzidos com elementos de origem animal).  

Motivos que levam a adaptação ao Estilo 

Segundo Silva et al (2016, apud Andrade, 2018), os adeptos ao estilo escolhem 

o tipo de dieta a seguir determinando os alimentos a ingerir associados aos motivos 

que os levaram a praticar o vegetarianismo, não havendo o consumo de alimentos de 

origem animal, como carnes e derivados, peixes, frutos do mar, entre outros, onde 



9 
 

pode ser considerado um estilo de vida saudável, associado com exercícios físicos e 

a restrição de álcool e cigarros. 

Ao associar religião e este estilo de vida, permanece a prática de dietas a base 

de vegetais, frutas e grãos, excluindo a carne, por exemplo: a Igreja Adventista do 

sétimo dia (Estados Unidos e Brasil), Budismo, Hinduísmo, Zenismo, Jainismo (India), 

Shikismo (China), Hare Krishna (Estados Unidos e Portugal), Cristianismo em 

determinados períodos designados pela igreja, entre outras (CENTRO 

VEGETARIANO, 2008).  

Outro critério de adesão ao Vegetarianismo é a saúde, sobre o assunto a 

Sociedade Vegetariana Brasileira enfatiza que estudos que comparam vegetarianos 

e onívoros, apontam que os que aderem ao estilo vegetariano têm menor incidência 

de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, dislipidemias, 

doenças cardiovasculares, obesidade e diversos tipos de câncer (SOCIEDADE 

VEGETARIANA BRASILEIRA, 2017).  

Em tempo, para a produção intensiva de produtos de origem animal, é utilizado 

grandes quantidades de rações de monoculturas, como soja e milho, que dependem 

de agrotóxicos e fertilizantes químicos, acarretando danos ao meio ambiente, como a 

degradação da qualidade do solo, aumento da resistência de pragas, uso intenso de 

água e uso de sementes transgênicas (BRASIL, 2014).  

O cenário brasileiro em relação às Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNTs) é preocupante, pois, há aumento expressivo de sobrepeso e obesidade em 

todas as faixas etárias, tornando a população vulnerável ao desenvolvimento de 

doenças crônicas (BRASIL, 2014). Tendo como problema atual, a população adulto-

jovem e as tecnologias, onde passam a maior parte do tempo “alienados” há um 

smartphone, computador ou vídeo games, fazendo com que esqueçam de se 

alimentar e praticar atividades físicas. 

Muito embora ainda não esteja nítido que os produtos de origem animal são 

considerados ultra processados e fontes de gorduras, não temos informações de 

como as carnes que adquirimos nos mercados são abatidas, conservadas, embaladas 

etc. Mesmo assim, a compra continua, pois é mais fácil comprar um pacote de carne 

congelada do que abater um animal e acompanhar o processo, considerando ainda 

que o homem não vê que os animais possuem sentimentos e sofrem, somente 

pensando em si próprio e na carne que se alimentará todos os dias, sem pensar na 

saúde. Por tanto, quando não ingerimos os elementos nutricionais que carecemos, 
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nosso organismo não produz anticorpos e as funções ficam deficientes, nos tornando 

suscetíveis para o desenvolvimento de doenças, como obesidade, diabetes, 

hipertensão arterial, dislipidemia, câncer, doenças cardiovasculares, entre outras 

(CENTRO VEGETARIANO, 2012).  

Associação às Doenças Crônicas não Transmissíveis  

Segundo estudos epidemiológicos, a dieta vegetariana apresenta vantagens na 

diminuição de índices de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (hipertensão 

arterial, colesterolemia, aterosclerose, entre outras), diabetes, câncer e osteoporose, 

associada também ao aumento da longevidade (SILVA et al, 2015).  

Há evidências sobre as pessoas adeptas ao estilo vegetariano que possuem 

menor risco de desenvolvimento de DCNTs como as doenças cardiovasculares, 

apresentando melhora na pressão arterial e exames laboratoriais dos índices 

glicêmicos e lipídicos. Outro parâmetro associado à estas patologias é a Proteína C 

Reativa que se diminuir pode protegê-los da formação de placas de ateromas. Porque, 

as dietas vegetarianas apresentam teor baixo de gorduras saturadas e sódio, alto 

índice de nutrientes como potássio e cálcio (RIZZO et al, 2011; WANG et al, 2015 

apud ANDRADE, 2018).  

Para obter o controle de glicemia, a dieta vegetariana pode ser uma boa 

escolha, pois está atribuída ao consumo de frutas e vegetais, nozes e produtos lácteos 

que são considerados protetores, quanto à redução de produtos que promovem a 

resistência da insulina, como processados e carne vermelha (LEY e colaboradores, 

2014).  

Na dieta podem estar relacionados os fatores que trazem benefícios à saúde 

do sistema ósseo, por que muitos alimentos possuem boa oferta de vitaminas C e K, 

magnésio e potássio, mas, já outros nutrientes têm menor índice nos vegetais, como 

a vitamina D e B12, cálcio e proteína que podem causar comprometimento aos ossos, 

devendo alcançar a ingestão diária destes por meio de suplementação (MANGELS, 

2014).  

Em geral, o câncer tornou-se uma das doenças crônicas não transmissíveis 

com índices de mortalidade mais elevados. No estudo de Couceiro et al, 2008, 

associam que em onívoros o risco de desenvolvimento de câncer teve aumento, 

devido ao excesso de gorduras e colesterol, e pela ingestão reduzida de fitoquímicos 

que estão presentes em vegetais (COUCEIRO et al, 2008). Observou em um relato 
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que houve redução de 25% do risco de desenvolver câncer colorretal pela ingestão 

elevada de fibras (BINGHAM et al, 2003). No mesmo contexto, as isoflavonas 

presentes em alimentos à base de soja, podem estar associadas à menor incidência 

de alguns canceres (YAMAMOTO et al, 2003). 

Já as frutas e vegetais que são ricos em fibras e Vitamina C, exercem proteção 

contra o câncer de pulmão e do trato gastrointestinal, e as ricas em licopeno, podem 

agir na prevenção do de próstata (EUA, 2007). São varredores de radicais livres e que 

destroem carcinógenos: as vitaminas C, E e os betacarotenos (WHITNEY et al, 2008 

apud ANDRADE, 2018). 

A importância do acompanhamento de Profissionais de Nutrição e 

Endocrinologia, associando com os cuidados e orientações de Enfermagem 

Vale ressaltar a importância do acompanhamento e organização da dieta por 

profissionais da saúde, pois assim, os adeptos possuem conhecimento sobre os 

hábitos alimentares, dos benefícios e riscos associados ao tipo de alimentação. 

Contudo, estes podem aconselhar e acompanhar para ultrapassar as barreiras que 

possam surgir na adaptação (CAMPOS, 2011). 

 Assim, como citado anteriormente, um dos motivos que leva os indivíduos a 

aderirem ao estilo vegetariano é a busca por saúde, portanto, o enfermeiro como 

membro da equipe multidisciplinar tem o papel importante em relação às orientações: 

quanto ao acompanhamento com nutricionista e sobre as deficiências nutricionais que 

podem adquirir com o passar de um período de tempo, visando promover educação 

em saúde acompanhando os pacientes, analisando possíveis alterações que podem 

ser consideradas maléficas ou benéficas em relação à prevenção de DCNT’s e 

aumentando a qualidade de vida dos indivíduos (CAMPOS, 2011). 

Metodologia 

Trata-se de uma Pesquisa de Campo de Abordagem Qualitativa sobre o estilo 

vegetariano na prevenção de doenças crônicas. Segundo Minayo (2014), neste tipo 

de pesquisa, o pesquisador deve preocupar-se com o aprofundamento e menos com 

a generalização, abrangendo o tema e caracterizando a diversidade na compreensão 

do assunto abordado, considerada ideal quando reflete sobre a totalidade e dimensão 

do objeto de estudo (MINAYO, 2014 P.192). O estudo foi realizado com acadêmicos 

da UNIDEP e adeptos ao estilo.  
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A coleta de dados foi realizada através do desenvolvimento de um questionário 

Semi aberto. Para Minayo, a entrevista semiaberta assegura aos pesquisadores a 

abordagem dos pressupostos e hipóteses que serão cobertos durante o 

desenvolvimento da conversa (MINAYO, 2014 p. 267 e 269). Devido a pandemia do 

COVID-19 foi desenvolvido um questionário online para continuidade da pesquisa e 

enriquecimento de dados para a análise e conclusão. 

O projeto teve como critérios de Inclusão e Exclusão: 

1) Inclusão: Acadêmicos da UNIDEP adeptos ao Vegetarianismo. 

2) Exclusão: Não acadêmicos da Instituição e Onívoros.  

Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Unioeste, a busca pelos 

adeptos foi através da comunicação com os professores, visitando as turmas durante 

a aula, explicando sobre o projeto e tendo a aceitação, aplicando o questionário. 

Todos os adeptos encontrados aceitaram participar, termos de consentimento 

devidamente assinados, 07 impressos e outros 03 scaneados e encaminhados aos 

participantes, após assinatura devidamente recebidos por meio de fotos e scaner. Foi 

aplicado os questionários impressos e online, realizada análise de dados e o 

levantamento de informações pertinentes para os resultados e discussões do artigo. 

Análise e Discussão dos Resultados 

 Com base nos dados coletados com os participantes acadêmicos e adeptos da 

UNIDEP, sobre o estilo vegetariano, foi realizado um questionário semi estruturado 

com questões abertas onde foram entrevistados 07 dos 10 participantes. Foi adaptado 

um questionário online devido a Pandemia COVID-19, sendo encaminhado via 

Facebook e WhatsApp, tendo 03 participantes, não havendo tempo adequado para a 

realização de grupos focais, como era previsto. 

Referente ao tipo de vegetarianismo que os participantes aderem: 02 são 

veganos/ vegetarianos estritos, 07 são Ovolactovegetarianos e 01 é semi-vegetariano 

que exclui a carne vermelha. A classificação segundo a Sociedade Brasileira 

Vegetariana se dá às exclusões dos produtos animais, como os Ovolactovegetarianos 

exclui todos os tipos de carne, mas se alimenta de derivados como ovos e leite. Já o 

vegano exclui todo tipo de alimentos e produtos de origem animal (SOCIEDADE 

VEGETARIANA BRASILEIRA, 2017).  

Dentre todos os entrevistados, ao analisar o tempo de permanência no estilo, 

40% é adepto há meses (2 a 12 meses), 60% adere ao estilo no período de 1 a 4 
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anos. A partir deste dado compreende-se que a maioria já passou pela fase de 

adaptação, de 1 a 4 anos é onde necessita um melhor acompanhamento, para a 

investigação, buscando analisar se os mesmos ingerem todos os nutrientes 

necessários para a manutenção corporal, consequentemente se não estiver 

ocorrendo, o risco de desenvolver uma deficiência nutricional é elevado. 

Na questão nº 2 onde é questionado sobre ser semi-vegetariano, onde está se 

adaptando com a dieta sem carne e derivados, tivemos apenas 01 participante que 

respondeu, relatando não se alimentar de carne vermelha, colocando como motivos: 

a saúde, ser contra violência e exploração animal. Ao aderir ao estilo, muitos se não 

todos os entrevistados, tem motivos bem definidos para a mudança de onívoros para 

vegetarianos como: a religião, saúde, preservação do meio ambiente e serem contra 

violência e exploração animal. Na pesquisa, constata-se que 70% dos entrevistados 

selecionaram como motivos a saúde, preservação do meio ambiente e 

violência/exploração animal. Outros 10% assinalou apenas religião, período de 

quaresma, onde relata que continuará com as adaptações nutricionais após o período; 

10% marcou preservação de meio ambiente, violência e exploração contra os animais; 

10% marcou apenas preservação do meio ambiente. 

Segundo o Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas para adultos da Sociedade 

Brasileira Vegetariana, em 2012, apareceu diversos motivos que levam os indivíduos 

a se tornarem vegetarianos como: a ética (contra violência aos animais) onde relatam 

que os animais são seres sencientes os quais têm sentimentos, onde buscam a dieta 

para não ser corresponsável pelo abate animal na produção de alimento, cosméticos 

e vestuários. Outro motivo é a saúde, onde estudos associados às doenças crônicas 

dizem que vegetarianos possuem menor probabilidade de desenvolvimento destas e 

outros pela sensação de bem-estar por não utilizar produtos de origem animal. 

Segundo a Food and Agriculture Organization, dentre as atividades agropecuárias a 

pecuária é a maior responsável pela contaminação de mananciais aquíferos e pela 

erosão dos solos. Há um comparativo também de que em 2050 a produção de carne 

chegue em 465 milhões de toneladas, também esta atividade é responsável pela 

emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa, sendo 65% de óxido nitroso, 64% 

da amônia, 37% do metano e 9% do CO. Ainda temos as pessoas que pensam na 

preservação do meio ambiente; motivos religiosos; familiares; praticantes de ioga; 

filosofia e a não aceitação do paladar (SOCIEDADE BRASILEIRA VEGETARIANA, 

2012). 
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Em 2016, a Academia de Nutrição e Dietética Americana publicou no jornal um 

estudo comparando vegetarianos versus onívoros, com os adventistas do 7º dia, onde 

os que aderem ao vegetarianismo obtiveram redução de 13% para o desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares e 19% de doença cardíaca isquêmica (ORLICH et al, 

2013). 

Outro desafio ao aderir ao estilo vegetariano é a as dificuldades em relação de 

como adquirir e preparar os alimentos, ou a escolha de restaurantes que tenham 

opções vegetarianas. Das entrevistas, 80% encontraram dificuldades em relação a 

falta de opções vegetarianas em restaurantes. 

Segundo pesquisa bibliográfica de Queiroz et al, das dificuldades dos adeptos 

na adaptação ao estilo em encontrar os alimentos nutritivos e que não utilizem de 

produtos animais para serem produzidos, compreende-se que apesar de possuir o 

público para a compra dos produtos, ainda os estabelecimentos como restaurantes e 

mercados possuem uma deficiência de produtos que possam ser adaptados nas 

dietas e os preços são altos, portanto, tornam-se restritivos (QUEIROZ et al, 2018). 

Ao perguntar se os participantes perceberam mudanças fisiológicas podemos 

obter dados que contemplem mudanças fisiológicas positivas em 90% dos casos. 

Onde, apenas uma participante não observou mudanças e outra teve mudanças 

positivas, mas observou a perca de massa muscular, como um ponto negativo, 

representado na tabela 1. 

 

Mudanças Fisiológicas Adeptos ao Estilo Vegetariano 

ADEPTOS M

D 

M

E 

E

MAG 

P

G 

P

MM 

F

AD 

A.D X      

S.P.K       

J.N X X     

G.J.H.S X X X X   

G.N X X X X   

A.L.C X X     

T.M.R  X X X   

L.D X X     

M.P.C X    X  
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J.P X      

Tabela 1: Relação das mudanças fisiológicas relatadas pelos 
adeptos. Legenda: MD: Maior Disposição; ME: Melhora na Estética; 
EMAG: Emagrecimento; PG: Perca de Gordura; PMM: Perca de 
Massa Muscular; FAD: Fadiga. 

 
Ao consumir porcentagem maior de vegetais, frutas e diminuir gorduras 

saturadas presentes em grandes quantidades em carnes, podem contribuir para o 

controle do metabolismo e do peso (FRASER, 1999). 

Segundo Ferreira et al, 2006, em uma revisão integrativa sobre as dietas 

vegetarianas e o desempenho esportivo, apresentou 10 pesquisas de análises 

comparativas entre vegetarianos e onívoros, avaliando o desempenho em atividades 

físicas tanto aeróbicas como de força. Observa-se nos resultados que apenas um dos 

estudos apresentou diferença, realizada com crianças, adolescentes e adultos, onde 

na avaliação cardiorrespiratória não teve diferença, mas os adolescentes vegetarianos 

nos testes de força obtiveram menor desempenho (FERREIRA et al, 2006). 

Ao incluir a relação do estilo vegetariano no desenvolvimento de deficiências 

nutricionais, a Vitamina B12 foi a única deficiência apresentada entre os participantes 

dentre outras possíveis estudadas e apontadas no questionário. Pesquisas 

demonstram a maior incidência de deficiência de B12 em vegetarianos estritos, mas 

entre os 10 participantes, 40% apresentaram esta alteração, todos são 

Ovolactovegetarianos e os veganos estritos entrevistados, que são dois, não 

apresentaram nenhuma deficiência. A vitamina B12 é essencial para a hemostasia 

corporal e bioquímica, assim como todos os outros nutrientes que precisamos para 

nos manter saudáveis. Sua deficiência pode ser autoimune ou nutricional, podendo 

ocasionar em casos graves a anemia megaloblástica, alterações no tecido epitelial, 

encefalopatias, degeneração do sistema nervoso e neuropatias (CAMPOS et al, 

2011). 

No contexto das deficiências nutricionais, o enfermeiro como mediador de 

educação e prática em saúde orienta em relação ao acompanhamento 

multiprofissional voltado à área de nutrição e endocrinologia, seguindo as dietas que 

contenham os nutrientes essenciais e orientações destes profissionais que 

acompanharão todo o processo de adaptação do paciente, como também na 

suplementação de Vitamina B12 se apresentar níveis abaixo do normal (CAMPOS et 

al, 2011). 
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Ao analisar em relação aos acompanhamentos da dieta, encontrou-se que 06 

fazem acompanhamento com um profissional nutricionista, entre esses, 02 

acompanham também com endocrinologista. Dos 06, 05 realizam exames 

laboratoriais periodicamente a cada 6 ou 12 meses, onde todos apontam que 

apresentaram melhora nos níveis lipídicos (colesterol e triglicerídeos) e glicêmicos, 

representados no gráfico 1. 

 

Gráfico 1. 

Foi relatado em estudos que a proteína animal aumenta o risco de 

desenvolvimento de Hipertensão Arterial, por outro lado as proteínas vegetais podem 

reduzir, até em idosos (CHUANG et al, 2016). 

Segundo o presente estudo, nenhum adepto é portador de doença crônica não 

transmissível, sendo assim, não podemos relacionar o estilo com a reversão de 

DCNT’s. Mas, por outro lado, ao analisar em relação aos exames laboratoriais, a 

diminuição níveis lipídicos (colesterol, triglicerídeos) e glicêmicos, como mencionado 

pelos acadêmicos, pode significar a prevenção de doenças, enfatizando que estes 

valores estão diretamente ligados com doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, 

obesidade e cânceres, como exemplo os colorretais.  

A Associação Dietética Americana, 2009, cita que estudos recentes mostram 

que com uma dieta estrita vegetariana, há maior redução de peso, uso de 

medicamento reduzidos, melhora nos níveis de colesterol LDL, comparando com 

dietas elaboradas pela associação norte americana de Diabetes (ADA, 2009). 

10%

30%

40%

10%

10%

ACOMPANHAMENTO E  REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABOTATORIAIS

Não faz acompanhamento e não realiza Exames

Não faz acompanhamento e realiza Exames

Faz Acompanhamento com Nutricionista e realiza Exames

Faz Acompanhamento com Nutricionista e Endocrinologista e realiza Exames

Faz Acompanhamento com Nutricionista e Endocrinologista e Não realiza Exames
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Sobre a prevenção de cânceres estudos associam que em onívoros o risco de 

desenvolvimento de câncer teve aumento, devido ao excesso gorduras e colesterol, e 

pela ingestão reduzida de fotoquímicos que estão presentes em vegetais (COUCEIRO 

et al, 2008). Observou também, em um relato que houve redução de 25% do risco de 

desenvolver câncer colorretal pela ingestão elevada de fibras (BINGHAM et al, 2003). 

Em um estudo randomizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira, com 99 

participantes diabéticos tipo 2, acompanhando-os pelo período de 22 semanas, onde 

50 adequaram a dieta Onívora (58% de carboidratos, 16% de proteínas e 15% de 

lipídios) segundo orientações da Associação Dietética Americana e 49 adaptaram a 

dieta Vegetariana Estrita (75% de carboidratos, 15% de proteínas e 15% de lipídios). 

Os resultados apresentados após o período de acompanhamento foi: Índices de LDL 

reduzidos em 21,2% em Vegetarianos e em Onívoros 10,7%; o uso de medicamentos 

teve redução de 43% nos adeptos ao vegetarianismo e nos onívoros 26%; perda de 

peso em vegetarianos 6,5 kg e no outro grupo 3,1 kg; Microalbuminúria reduziu em 

15,9 mg no grupo de vegetarianos e 10,9 mg nos onívoros. O estudo se prolongou a 

74 semanas, onde o grupo de vegetariano teve melhor manutenção glicêmica e do 

perfil lipídico. O grupo de Onívoro teve redução na ingestão de carboidratos e ferro e 

os vegetarianos redução nos níveis de cálcio e vitamina B12. Além destes dados, o 

grupo de vegetarianos apresentou maior ingestão de fibras, betacarotenos, 

carboidratos, folato, vitamina K e C, ácido fólico, potássio e magnésio. 

A Microalbuminúria em pacientes com Diabetes tipo 2 está relacionada com o 

aumento da pressão arterial e alto risco de desenvolvimento de patologias 

cardiovasculares. Além da PA, alguns dados indicam que no diabetes ocorre aumento 

da pressão capilar glomerular, determinado por distúrbio de auto regulação 

hemodinâmica glomerular, caracterizando uma vasodilatação pré-glomerular e 

vasoconstrição pós-glomerular (ZANELLA, 2006) 

O profissional precisa compreender a opção do vegetariano em aderir ao estilo 

e adequar a alimentação, contemplando as necessidades nutricionais de macro e 

micronutrientes. Montando um plano alimentar que contenha diversidade de 

alimentos, como oleaginosas, sementes, frutas, vegetais, grãos integrais, derivados 

lácteos e ovos (Ovolactovegetarianos), evitando produtos industrializados, doces e 

gorduras, auxiliando e incentivando os adeptos (DAMANTE and MELO, 2017). 

 Na pesquisa também foi questionado sobre os participantes possuírem 

doenças crônicas não transmissíveis, tendo como resultado que nenhum possui 
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alterações como hipertensão, diabetes, coronariopatias, cânceres, entre outras 

DCNT”s. 

Por fim, ao analisar a quantidade de refeições diárias e a prática de atividades 

físicas obteve-se os seguintes dados: 

Relação entre Refeições Diárias e Prática de Atividades Físicas 

Participante 

(Porcentagem) 

Refeições por Dia Prática de Atividades 

Físicas (Vezes/Semana) 

1(10%) 1 a 2 1 a 2 

1(10%) 2 a 4 1 a 2 

1(10%) 2 a 4 3 a 4 

3(30%) 4 a 6 1 a 2 

4(40%) 4 a 6 3 a 4 

      Tabela 2. 

Ao associar uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas, obtêm-

se um plano de saúde completo, pois esses dois fatores são cruciais para a 

manutenção corporal e prática de saúde. Segundo um estudo com indivíduos 

sobrepesos e eutróficos, onde ao associar o atendimento por acadêmicos de nutrição 

e de educação física obtiveram resultados positivos em relação à perda de peso e 

diminuição de medidas antropométricas, como a circunferência abdominal. Esses 

resultados foram possíveis após acompanhamento nutricional com a exclusão de 

produtos embutidos e inclusão de verduras, frutas e hortaliça, que ao associar aos 

exercícios físicos obtiveram resultados significativos para o incentivo à saúde e a 

prevenção de doenças crônicas (MACHADO et al 2013). 

Considerações Finais 

Após a análise de dados obtidos para a construção do artigo, tem-se como 

resultados: a maioria dos adeptos são Ovolactovegetarianos em torno de 1 a 4 anos, 

os mesmos, encontraram dificuldade principalmente na falta de opções em 

restaurantes, tiveram mudanças fisiológicas positivas em relação a estética, 

emagrecimento, perca de gordura, aderiram ao estilo por saúde, preservação do meio 

ambiente e contra violência e exploração animal. E como principais dados para 

relacionar à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis é o acompanhamento 

com profissional de nutrição e realização de exames laboratoriais. Após aderir à dieta 
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e obter os resultados de melhora nas taxas lipídicas e glicêmicas que possam auxiliar 

na manutenção corporal e hemostasia, prevenindo doenças crônicas como 

obesidade, hipertensão arterial, aterosclerose, diabetes mellitus. 

Ao concluir o presente estudo, observa-se que apesar do número restrito de 

entrevistados pela situação pandêmica e a não realização de grupos focais, obteve-

se resultados positivos sobre o estilo vegetarianismo e a prevenção de doenças 

crônicas. Onde, 50% dos participantes realizam exames laboratoriais anualmente e 

obtiveram resultados de melhora nos níveis lipídicos e glicêmicos, diminuindo a 

probabilidade de desenvolver obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, 

cânceres entre outros.  

 O enfermeiro tem papel importante no acompanhamento dos pacientes adeptos 

ao estilo, como membro da equipe multiprofissional, pois através de orientações 

acerca de uma alimentação saudável e de qualidade, preocupa-se com a saúde 

destes, conhecendo as condições de vida e guiando no que for necessário para 

melhor acolher e esclarecer sobre ser ou não saudável esta adaptação. Para isso, o 

profissional necessita buscar conhecimento sobre o assunto, dos benefícios e 

malefícios, orientando sempre aos mesmos, procurar por um profissional na área de 

nutrição para a realização de cardápios que possuam conter todos os nutrientes que 

o organismo necessita e para solicitar a realização de exames laboratoriais. 

 Por fim, ainda não pode ser concluído sobre a relação entre o vegetarianismo 

e a prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, mas com esse artigo abre-

se caminhos para novas pesquisas sobre o assunto e também, para a construção 

deste, foram analisadas pesquisas anteriores onde os resultados foram positivos em 

relação aos benefícios à saúde. Portanto, deve-se investir em estudos que possam 

acompanhar a evolução deste estilo de vida, assim mais tarde pode ser comprovado 

como forma de tratamento e reversão destas doenças que acometem no geral em 

grande escala. Diminuindo os riscos e as consequências da produção e ingestão de 

produtos de origem animal ocasionados para o próprio animal, ao ambiente e ao ser 

humano que os ingere. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO COM 

VACINAS ADSORVIDAS 

 

Joseane Nogueira Kichel1 
Cleunir de Fátima Candido De Bortoli2 

RESUMO 

Objetivo: conhecer as evidências científicas sobre a ocorrência dos EAPV, 
relacionados as vacinas adsorvidas com componentes difteria, tétano e pertusssis. 
Metodologia: Estudo de revisão integrativa da literatura, a busca foi realizada em 
maio de 2020, na base de dados Scielo, empregando a palavra-chave Eventos 
Adversos Pós-Vacinação. Após a seleção dos estudos, foram selecionados 06 artigos, 
os mesmos foram categorizados e apresentados em grupos temáticos. Resultados: 
As vacinas bacterianas são as mais reatogenicas. Prevalecem as notificações de 
eventos relacionados a tetravalente e a pentavalente. Entre os eventos mais graves 
notificados, está o episódio hipotônico hiporresponsivo. Conclusão: A vigilância dos 
EAPV auxilia no aprimoramento das normas e rotinas, orienta as práticas de cuidado 
após a administração das vacinas. É fundamental que o enfermeiro saiba identificar 
os eventos adversos pós-vacinação e a relação com os componentes das vacinas que 
são mais reatogênicas e qual o protocolo a ser seguido, quais orientações a serem 
tomadas. 
Descritores: Imunização; Vacinação; Saúde Pública; Enfermagem. 
 
ABSTRACT 
Objective: to know the scientific evidence on the occurrence of AEFIs, related to 
vaccines adsorbed with diphtheria, tetanus and pertusssis components. 
Methodology: An integrative literature review study was conducted in May 2020 in the 
Sciello database, using the keyword Post-Vaccination Adverse Events. After the 
selection of the studies, 06 articles were selected, they were categorized and 
presented in thematic groups. Results: Bacterial vaccines are the most reatogenic. 
Notifications of events related to tetravalent and pentavalent prevail. Among the most 
serious events reported is the hyporesponsive hypotonic episode. Conclusion: The 
surveillance of the AEFIs helps in the improvement of norms and routines, guides care 
practices after the administration of vaccines. It is essential that nurses know how to 
identify the adverse events after vaccination and the relationship with the components 
of vaccines that are more reatogenic and which protocol to be followed, what guidelines 
to be taken. 
Descriptors: Immunization; Vaccination; Public health; Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil utiliza as vacinas como medida de controle de doenças, desde o início do 

século XIX, entretanto, somente em 1973 formulou o seu Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), regulamentado pela Lei Federal no 6.259, de 30 de outubro de 

1975. O PNI organiza todas as ações a nível nacional, voltadas a vacinação da 

população brasileira, visando o controle, a erradicação e a eliminação de doenças 

imunopreveníveis. É um programa considerado de maior relevância em Saúde Pública 

no Brasil, especialmente pelo seu impacto na redução de doenças nas últimas 

décadas, está associada ao Sistema Único de Saúde (SUS), passando a ser 

sistematizado pelo Ministério da Saúde de maneira associada concomitantemente as 

Secretarias dos Estados e Municípios (BRASIL, 2014A). 

O PNI representa importante papel na construção do SUS, sua política de atuação 

representa dados significativos na redução, eliminação e erradicação de doenças por 

meio dos imunobiológicos e das ações de vigilância. O PNI, em sua trajetória, 

representa importantes conquistas à saúde da população. A sociedade brasileira 

possui protagonismo na trajetória do programa, beneficiando-se de resultados 

positivos nas três esferas de gestão, que se concretiza na atenção básica, porta de 

entrada das ações do PNI (BRASIL, 2017). 

Entretanto, nenhuma vacina está isenta de provocar eventos adversos, porém os 

riscos de complicações graves causadas pela sua administração, são muito menores 

que os das doenças as quais elas protegem. A contraindicação de uma vacina em 

virtude do risco de um evento adverso, deve ocorrer com muita cautela, pois pessoas 

não imunizadas apresentam riscos de adoecer e, além disso, representam um risco 

para a comunidade, servindo de um elo da cadeia de transmissão (BRASIL, 2014B). 

É considerado Evento adverso pós vacinação (EAPV), qualquer ocorrência 

médica indesejada após a vacinação, a qual não necessariamente, apresenta uma 

relação de causa com a aplicação da vacina. Essas ocorrências necessitam de 

tratamento rápido e eficaz, evitando assim uma queda na confiança em determinada 

vacina, o que pode levar a consequências dramáticas nas coberturas vacinais e na 

incidência de doenças (WHO, 2016). 

Os EAPVs que podem ser atribuídos às vacinações, correspondem apenas 

uma parcela dos que ocorrem. Podem ser inesperados ou esperados, considerando 
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a natureza e características do imunobiológico, bem como as evidências já disponíveis 

pela experiência acumulada (BRASIL, 2014B). 

Entre os eventos esperados, podem ser destacados aqueles relativamente 

triviais, como febre, dor e edema local, ou eventos mais graves, como convulsões 

febris, episódio hipotônico-hiporresponsivo, anafilaxia, entre outros. Eventos 

inesperados são aqueles não identificados anteriormente, que podem ser com vacinas 

de uso recente, ou mesmo com vacinas de uso mais antigo. Ainda, eventos 

inesperados podem ocorrer relacionado a problemas na qualidade do imunobiológico, 

como por exemplo, contaminação de lotes que pode apresentar como consequência 

abscessos locais, ou teor indevido de endotoxina em certas vacinas, levando a 

reações febris e sintomatologia semelhante à sépsis (BRASIL, 2014B). 

Neste cenário, um dos maiores desafios dos serviços de saúde é assegurar as 

boas práticas de vacinação segura. As boas práticas devem ser empregadas desde a 

produção até a administração dos imunobiológicos, garantindo o sucesso e a 

credibilidade dos programas de imunização. 

O erro de imunização é um erro de medicação, que é caracterizado como 

qualquer evento evitável que pode causar ou levar a um uso inapropriado de 

medicamentos, entre estes os imunobiológicos, ou causar dano a um paciente 

enquanto o produto está sob o controle de profissionais de saúde, pacientes ou 

consumidores.  Os erros de imunização, consequência de práticas ou procedimentos 

normatizados não cumpridos, podem causar redução ou falta do efeito esperado e 

eventos adversos graves e até fatais (BRASIL, 2014B). No Brasil, desde 1992, o 

Programa Nacional de Imunizações/Ministério da Saúde (PNI/MS) iniciou a 

estruturação do Sistema Nacional de Vigilância de EAPV. Entre os seus objetivos, 

ressaltam-se a normatização, o reconhecimento e a conduta em casos suspeitos de 

EAPV (BRASIL, 2014B).  

O enfermeiro tem a atribuição fundamental de coordenar e colaborar na 

vacinação de recém-nascidos, bebês, crianças, adolescentes, jovens, gestantes, 

adultos, idosos e dos indivíduos de modo geral, na procura dinâmica de não 

vacinados, orientando a equipe da sala de vacina, desenvolvendo capacitação 

constante da equipe. Ao que se refere aos EAPV, deve realizar a notificação dos 

mesmos e a investigação de casos, constatando assim, aqueles eventos 

possivelmente relacionados à vacinação. Na sala de vacinação, cabe ao enfermeiro a 

orientação e cuidado com as crianças e genitores/responsáveis/acompanhantes, 
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fazendo uso de métodos de distração, passatempos, divertimento principalmente para 

os bebês e crianças na aplicação das vacinas. Deve requisitar modificações e 

adequações de infraestrutura, com o objetivo de criar um espaço apropriado para 

melhor desempenhar suas funções (CALSAVARA, et. al.; BRASIL, 2014C).  

Esse estudo visa contribuir para uma melhor assistência nas salas de 

vacinação tendo a presença de um enfermeiro coordenador para poder amparar os 

vacinados, os genitores/responsáveis e a equipe em situações esperadas e 

inesperadas dos eventos adversos pós-vacinação, que desde o mais leve evento até 

ao mais grave deve ser notificado. 

Diante deste contexto, é fundamental conhecer sobre os EAPVs e sobre sua 

ocorrência para possibilitar a tomada de decisão diante dos casos atendidos nos 

serviços e práticas de saúde. Para tanto, o estudo teve por objetivo, conhecer as 

evidências científicas sobre a ocorrência dos EAPV, relacionados as vacinas 

adsorvidas com componentes difteria, tétano e pertusssis. 

 

METODOLOGIA 

 

            Caracteriza-se por um estudo de revisão integrativa da literatura, cujo método 

tem por finalidade reunir e sintetizar os resultados de pesquisa, com intuito de oferecer 

elementos para elaboração de estudos no cenário da saúde e da enfermagem. 

Consiste na construção ampla da literatura/, obtendo um acentuado entendimento do 

tema investigado, baseando-se em estudos anteriores e proporcionando a realização 

de novos estudos (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008).  

Na construção do presente estudo, foram percorridas seis etapas: 

identificação do tema e elaboração da questão de pesquisa, definição dos critérios 

para inclusão e exclusão dos estudos, categorização dos estudos, avaliação dos 

estudos incluídos, interpretação dos resultados, e por fim, apresentação da síntese da 

revisão (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008). 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da questão orientadora: Quais os eventos 

adversos pós-vacinação estão relacionados as vacinas adsorvidas com os 

componentes, difteria, tétano e pertussis. A busca ocorreu no período de maio 2020, 

na base de dados Scientific Electronic Library Oline (Scielo), utilizando como palavra-

chave Eventos Adversos Pós-Vacinação. 
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Critério de inclusão foram artigos gratuitos online, disponíveis na íntegra, em 

português, inglês e espanhol e com níveis de evidências de 1 a 6 (MELNYK, 2005). E 

como critérios de exclusão: leis, portarias, teses, dissertação e monografia. Não se 

utilizou recorte temporal, possibilitando assim uma ampla busca de estudos. 

         Inicialmente a busca identificou 35 estudos, após a leitura atenta dos títulos e 

resumos, foram selecionados seis artigos, que fizeram parte da análise final. 

            Após a coleta dos dados foram analisados de forma descritiva e 

qualitativamente e posteriormente discutidos com a literatura. A análise contemplou 

quais os eventos que são esperados e quais os  inesperados, faixa etária que mais 

ocorre, dose administrada, qual  o local de administração, intensidade do evento, 

tempo pós-vacinação que dá início os eventos, os eventos mais graves e os menos 

graves, as vacinas que mais ocorrem, se é algum componente da fórmula vacinal que 

pode causar o evento, se pode ocorrer erro vacinal durante a aplicação, se são 

vacinas virais ou bacterianas, inativadas, conjugadas  ou combinadas, qual a postura 

da equipe de saúde diante desses eventos. 

Figura 1 – Fluxograma da descrição de busca dos artigos nas bases de dados.

 

Fonte: Autoras, 2020. 

 

 

RESULTADOS 

Base de Dados

Leitura dos Títulos  
= 35 Artigos

Leitura dos  
Resumos 

Selecionados  = 
06 Artigos

Leitura na Íntegra 
= 06 Artigos

Amostra Final = 06 
Artigos

Sciello = 35 
artigos
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            A busca inicial identificou 35 artigos, após a leitura de títulos e resumo, foram 

selecionados 06 estudos para análise, conforme descritos abaixo: 

Identifica
ção 

Referência Título Principai
s 

resultado
s 

Nível 
de 

eviden
cie 

A1 GATTAS, Vera Lúcia et al. 
Ocorrência de eventos adversos 
após o uso da vacina adsorvida 
difteria, tétano e pertussis 
(acelular) – dTpa –, São Paulo, 
SP, 2015-2016. Epidemiol. 
Serv. Saúde, Brasília, v.29, 
n.2, e2019280, 2020.  Disponível 
em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S2237-
96222020000200311&lng=en&n
rm=iso>.  Acesso em 13  Jul 
2020. 

Ocorrência de 
eventos 

adversos após 
o uso da 
vacina 

absorvida 
difteria, tétano 

e pertussis 
(acelular) –
dTpa -, São 
Paulo, SP, 
2015-2016 

EAPVs 
algia, 

edema, 
pirexia, 
sono, 

prurido, 
êmese, 
dor de 

cabeça, 
reação 
local e 

cansaço. 

4 

A2 SATO, Ana Paula Sayuri et al. 
Uso de registro informatizado de 
imunização na vigilância de 
eventos adversos pós-
vacina. Rev. Saúde 
Pública, São Paulo, v.52, 4, 
2018. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0034-
89102018000100206&lng=en&n
rm=iso>. Acesso em 13 Jul 
2020. 

Uso de registro 
eletrônico de 

imunização na 
vigilância de 

eventos 
adversos após 

imunização  

EAPVs 
EHH e 
crise 

convulsiv
a, imuno 

DTP, 
Tetravale

nte 

4 

A3 SANTOS, Michelle Caroline da 
Silva; NETTO, Valderlane 
Bezerra Pontes; ANDRADE, 
Maria Sandra. Prevalência e 
fatores associados à ocorrência 
de eventos adversos pós-
vacinação em crianças. Acta 
paul. enferm., São 
Paulo, v.29, n.6,p.626-
632, Dez. 2016. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0103-
21002016000600626&lng=en&n
rm=iso>. Acesso em 13 Jul 
2020.  

Prevalência e 
fatores 

associados à 
ocorrência de 

eventos 
adversos pós-
vacinação em 

crianças 

EAPV 
EHH, 

Imunos  
Tetravale

nte,  
Pentaval

ente 
relativo a  

idade, 
dose, 
tempo 
pós-

imunizaç
ão e 

4 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002016000600626&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002016000600626&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002016000600626&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002016000600626&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002016000600626&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002016000600626&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002016000600626&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002016000600626&lang=pt
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normas 
adotadas 

A4 MOURA, Ana Débora Assis et al. 
Vigilância de eventos adversos 
pós-vacinação no estado do 
Ceará, em 2011. Epidemiol. 
Serv. Saúde, 
Brasília, v.24, n.1, p.155-
160, Mar. 2015. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S2237-
96222015000100155&lng=en&n
rm=iso>. Acesso em 13 Jul 
2020.  

Vigilância de 
eventos 

adversos pós-
vacinação no 

estado do 
Ceará, em 

2011 

EAPVs 
EHH e 
pirexia 
imunos 

bacterian
os, 

imunos 
virais 

exantem
a difuso, 
pirexia  

6 

A5 MONTEIRO, Sandra Aparecida 
Moreira Gomes; TAKANO, Olga 
Akiko; WALDMAN, Eliseu Alves. 
Avaliação do sistema brasileiro 
de vigilância de eventos 
adversos pós-vacinação. Rev. 
bras. epidemiol., São 
Paulo, v.14, n.3, p.361-
371, Set. 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1415-
790X2011000300002&lng=en&n
rm=iso>. Acesso 
em 13 Jul 2020.  

Avaliação do 
sistema 

brasileiro de 
vigilância de 

eventos 
adversos pós-

vacinação 

EAPVs 
crise 

convulsiv
a, pirexia 
e  EHH, 

com  
maior 

intensida
de 

primeiras 
doses e 

primeiras 
seis 

horas 
pós-

imunizaç
ão  

6 

A6 ARAUJO, Telma Maria 
Evangelista de; CARVALHO, 
Patrícia Maria Gomes de; 
VIEIRA, Raimunda Damasceno 
Ferreira. Análise dos eventos 
adversos pós-vacinais ocorridos 
em Teresina. Rev. bras. 
enferm., 
Brasília, v.60, n.4, p.444-
448,  Aug.  2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0034-
71672007000400016&lng=en&n
rm=iso>. Acesso em: 13 de jul 
2020.  

 

Análise dos 
eventos 

adversos pós-
vacinais 

ocorridos em 
Teresina 

EAPVs 
pirexia, 
EHH, 

irritabilida
de,  

presença  
em 

determin
ada 

região, 
menores 
de 1 ano 

Imunos 
Tetravale

nte e 
DTP 

6 
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Taxa de notificação de eventos adversos pós vacinação 

  As vacinas foram desenvolvidas visando ser uma das mais relevantes medidas 

de saúde pública. Entre seus objetivos estão a prevenção das doenças e a economia 

com os gastos relacionados à saúde pública. Por outro lado, nenhuma vacina está 

isenta de manifestar eventos adversos, entretanto, os riscos de graves complicações 

são muito inferiores quando comparados aos efeitos que as doenças que elas 

protegem, podem acarretar em uma sociedade (BRASIL, 2014B). 

Analisando os EAPV, relacionados ao uso da vacina dTpa acelular, que é uma 

vacina combinada devido aos seus componentes (difteria, tétano, pertussis), apesar 

de ser acelular, sendo produzida somente com um fragmento da bactéria B. pertussis, 

considerada menos reatogênica, mesmo assim, revelou que o componente pertussis 

pode ocasionar eventos adversos pós-vacinação. Em estudo incluindo 201 gestantes, 

destas 48 apresentaram pelo menos um EAPV, totalizando 60 eventos referente ao 

uso da vacina (A1).  

A finalidade da inclusão da vacina dTpa (difteria, tétano, pertussis acelular) no 

calendário da gestante, é de redução da incidência e mortalidade por coqueluche em 

recém-nascidos. Está indicada a partir da 20ª semana de gestação, até 45 dias pós-

parto, preferencialmente 20 dias antes do nascimento (BRASIL, 2014C). 

A vacina dTpa, antes de ser introduzida no calendário nacional da gestante, já 

era conhecida e utilizada por outros países, de forma segura e manejada de forma 

apropriada quanto a ocorrência dos EAPV. De forma geral ela é bem tolerada, seus 

eventos adversos incluem manifestações locais, sistêmicas, reações alérgicas e 

manifestações neurológicas (BRASIL, 2014C). 

As vacinas bacterianas, possuem mais representatividade na ocorrência dos 

EAPVs. Estudos onde foram examinadas 402 notificações, identificou que os eventos 

foram mais sucessivos nas vacinas bacterianas com 82,6% dos casos registrados e 

as vacinas virais somente 17,4% (A4). Analisando a vigilância passiva de eventos 

adversos pós-vacinação, disponíveis no registro informatizado de imunização do 

prontuário eletrônico de um serviço municipal de saúde, estudo revelou a taxa 

mediana por ano de EAPV de 11,3/10.000 de doses aplicadas (A2). 

Estudo pesquisando 810 casos, encontrou uma taxa de 6,76/100.000 doses, 

sendo as vacinas tetravalentes (45,1%) e pentavalente (37,4%), relacionado com faixa 
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etária, dose, tempo pós-vacinação os imunobiológicos mais descritos neste estudo 

(A3).  

A taxa média de eventos adversos pós-vacinação notificadas no Brasil foi de 

41,9/100.000 doses administradas, oscilando entre 6 a 141/100.000 doses 

administradas, segundo cada Unidade Federativa (A5). 

O desenvolvimento de uma nova vacina, eficaz e com menores eventos 

adversos é laborioso. Seguindo as recomendações da OMS, este processo todo 

chega a levar até oito anos. Para que seja utilizada nos serviços de saúde, passa por 

um longo processo de desenvolvimento, compreendendo a estudos pré-clínicos e 

clínicos, buscando identificar os possíveis eventos adversos. Entretanto, existem 

algumas limitações, como o número pequeno de pessoas expostas a vacina, o que 

dificulta a identificação dos eventos raros. Por isso, é fundamental a vigilância dos 

EAPVs, pós-comercialização do imunobiológico, pois possibilita a construção de 

informações sobre a segurança de determinadas vacinas (BRASIL, 214B). 

Os riscos associados a vacinação, frequentemente veiculados nas mídias 

sociais informais e em alguns trabalhos científicos publicados, estão relacionados a 

associação do autismo ou Transtorno do Espectro Autista à prática da vacinação, em 

especial a vacina tríplice viral. Entretanto, nenhum órgão regulamentador, 

comprovaram essa associação (APS, et al; 2018). 

Por outro lado, o uso dos adjuvantes, nas formulações vacinais, também pode 

estar associado ao aparecimento de reações e eventos adversos. Esses eventos, são 

manifestados na forma de reações inflamatórias locais e, com ocorrência muito menor, 

de forma sistêmica, como a exacerbação de doenças autoimunes e quadros de 

alergias. Outros componentes, como estabilizantes e conservantes, também podem 

estar relacionados a diferentes eventos adverso pós-vacinação. Porém, os riscos 

relacionados à vacinação, não justificam a interrupção de qualquer imunobiológico 

disponível no mercado (APS, et al; 2018). 

Neste contexto, a notificação de EAPV é de fundamental importância visando 

a segurança da imunização, pois contribui para o monitoramento da qualidade dos 

imunobiológicos e da vacinação, além de proporcionar o desenvolvimento de estudos 

para diminuir a reatogenicidade das vacinas, o conhecimento dos possíveis fatores 

causais e a qualificação da assistência. Aos profissionais de saúde atuantes na 

imunização, faz-se necessário dispor de conhecimentos e habilidades sobre o tema 

para assim prestar uma assistência qualificada e segura (BISETTO et al, 2016). 
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Imunobiológicos e eventos relacionados 

Os serviços de imunização, devem apresentar competências para reconhecer 

os EAPVs e buscar assim o serviço de saúde mais adequado para a assistência ao 

usuário, intervindo oportunamente e evitando as complicações e o risco de morte. 

Uma compreensão equivocada, tanto por parte dos profissionais quanto da população 

em geral em relação aos EAPVs, pode refletir negativamente na adesão à vacinação 

e consequentemente, ocorrer o ressurgimento de doenças imunopreveníveis que já 

estavam controladas ou erradicadas no país (PACHECO et al, 2018). 

Analisando a ocorrência de eventos relacionados a administração da dTpa, 

estão descritos a algia (22,4%), edema (2,5%), pirexia (1,5%), sono (1,0%), eritema 

(0,5%), êmese (0,5%), dor de cabeça (0,5%), sintoma local (0,5%) e cansaço (0,5%), 

uma integrante apresentou êmese um evento comum (0,5%), como evento incomum 

uma integrante manifestou cefaleia (0,5%), outra manifestou sintoma local (0,5%) e 

outra cansaço (0,5%) (A1).  

Entre as manifestações locais esperadas para a vacina dTpa, estão a dor, 

enduração e hiperemia, com menor frequência e intensidade. Quanto as 

manifestações sistêmicas, estão a temperatura axilar maior ou igual 40ºC, convulsões 

febris, e episódios hipotônicos hiporresponsivos, todos sido observados 

eventualmente. As manifestações alérgicas, como a anafilaxia, são raramente 

descritas. Eventos neurológicos, como a neuropatia do plexo braquial, apresenta uma 

incidência de 0,5-1 caso/100.000 vacinados (BRASIL, 2014C). 

Não foram relacionados EAPVs atípicos, muito atípicos ou extremamente 

atípicos, todos estes notificados são eventos esperados, especificados em bula. Não 

ocorreu a notificação de EAPV classificado como grave e todos evoluíram com 

desfecho favorável, sem maiores complicações. Durante as primeiras 24 horas foi 

verificado um terço dos eventos (36,7%), 48 horas seguintes (28,3%), 72 horas (15%) 

e 96 horas (3,3%) pós-vacinação (A1).     

Existem também as vacinas que são tão ou mais reatogênicas que a dTpa, a 

vacina Tetravalente combinada (DTP bacteriana Haemophilus Influenzae tipo b (Hib)) 

e a vacina Pentavalente combinada (Difteria, Tétano, Coqueluche + Hepatite B e 

Haemophilus Influenzae tipo b (Hib)), estes eventos adversos pós-vacinação, podem 
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ser manifestações sistêmicas e/ou manifestações locais, tendo relação com idade, 

dose, período transcorrido e rotina seguida (A3). 

Nesta mesma direção, estudo aponta os imunobiológicos mais reatogênicos a 

vacina Tetravalente combinada (DTP Difteria, Tétano, pertussis e Haemophilus 

Influenzae tipo b (Hib)), tríplice bacteriana (DTP difteria, tétano e coqueluche), quase 

todas com o componente pertussis e as reações mais relevantes como pirexia, 

episódio hipotônico hiporresponsivo (EHH), irritabilidade e tendo como manifestações 

locais controladas as mais caracterizadas foram, algia rubor, edema e calor local (A6). 

Os achados corroboram com os resultados descritos por Pacheco et al (2018), 

onde as faixas etárias com os maiores coeficientes de incidência de 

notificações concluídas de EAPV em 100.000 habitantes, foram registrados entre os 

menores de 4 anos de idade. Sendo revelado os seguintes coeficientes de 

incidências de EAPV em 100 mil habitantes: 0,52 para < 1 ano; 18,85 para idade de 1 

ano; 15,83 para 2 anos; 3,24 para 3 anos; 1,07 para 4 anos; 0,89 para a faixa dos 5 

aos 9 anos; 0, 54 para a faixa de 10 a 14 anos; 0,28 para a faixa de 15 a 19 anos; 

0,16 para a faixa de 20 a 29 anos; 0,21 para a faixa de 30 a 39 anos; 0,23 para a faixa 

de 40 a 49 anos; e 0,16 para idade ≥ 50 anos. 

As vacinas com elemento pertussis estão entre as mais reatogênicas, sendo as 

taxas de episódios hipotônico-hiporresponsivos e convulsão representando 

4,1/10.000 e 1,5/ 10.000 doses de vacinas, respectivamente, com reações mais 

frequentes nas primeiras doses. As primeiras vinte e quatro horas pós-vacinação, 

corresponderam a 60% dos sintomáticos, 18,6% manifestaram após 96 horas. A 

susceptibilidade observada foi de 71,9% e 78,9% para episódios hipotônico-

hiporresponsivos e crise convulsiva, sucessivamente (A2). 

A vacina adsorvida difteria, tétano, pertússis, hepatite B (recombinante) e 

Haemophilus influenzae tipo b (conjugada) faz parte do calendário básico de 

imunização brasileiro, desde setembro de 2012, seguindo as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) de elevar as coberturas vacinais com a 

combinação de vacinas em uma mesma aplicação. A vacina pentavalente pode 

provocar vários eventos adversos, de forma geral, manifestados nas primeiras 48 a 

72 horas após a sua aplicação, sendo o componente pertússis o principal responsável 

por essas reações indesejáveis. Na maioria, são eventos adversos leves, de resolução 

espontânea e sem complicações ou sequelas, não contraindicando a administração 

de doses subsequentes da vacina (BRASIL, 2014B). 
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A prevalência dos EAPVs, nas vacinas tetravalente e pentavalente 

correspondendo a 82,5% dos eventos. A vacina tetravalente combinada (difteria, 

tétano e pertussis Haemophilus influenzae tipo b) coincide com 365 (45,1%) e a vacina 

pentavalente (difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus 

influenzae tipo b 303 (37,4%) (A3). 

O episódio hipotônico hiporresponsivo (EHH) é descrito como mais incidente e 

mais repetitivo, relacionado a vacina tetravalente e a pentavalente (A3, A4, A6). 

Outros eventos foram descritos com ocorrência significativa, como pirexia > 39,5ºC, 

12,7% para as vacinas bacterianas, cefaleia, êmese, algia e calor foram eventos 

expressivos destas vacinas, em 32,9% (A4, A6). 

Foram revelados dentre os dez eventos adversos mais sucessivos na aplicação 

da vacina combinada DTP (difteria, tétano e pertussis), pirexia > 39ºC e reações em 

região específica contida com 40% cada, sendo que as crianças menores de um ano 

manifestaram um total de eventos pós-vacinais de (81,0%), e os maiores de onze anos 

foram apontados abaixo da ocorrência (1,3%) (A6). 

Estudo avaliando os casos notificados no Sistema Brasileiro de Vigilância 

Passiva de Eventos Adversos Pós-Vacinação (SPVEAPV), com cobertura em todo o 

Brasil, os incidentes mais sérios, caracterizando os aspectos resistentes os EAPV, 

detectando crise convulsiva, pirexia e EHH como os mais sucessivos nas vacinas 

bacterianas, sendo o episódio hipotônico hiporresponsivo (16,3%) e pirexia >39,5ºC 

(12,7%) eventos mais repetitivos, enfatizando a maior correlação de eventos adversos 

pós-vacinação na primeira dose (49,7%) e primeira seis horas pós-vacinação (72,8%) 

(A5). 

O EHH é caracterizado pelo início abrupto da tríade: diminuição do tônus 

muscular, hiporresponsividade, ou seja, resposta diminuída a um estímulo verbal ou 

outros estímulos sensoriais, ou ausência de resposta e relacionado à mudança da 

coloração da pele (branca/amarelada/arroxeada/azulada). Em sua definição, adquire 

até mesmo diferentes designações “Choque”, “Síndrome Comparada ao Choque”, 

“colapso” ou “reação de colapso” (BRASIL, 2014B). 

A investigação do episódio hipotônico hiporresponsivo é médica, raramente irá 

precisar investigação mais detalhada para melhor comprovação. A sua patogênese é 

uma incógnita e insuficientemente pesquisada, provavelmente por ser um fato 

incomum e de inconstantes demonstrações de sintomas clínicos, razões multifatoriais 
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são mais aceitáveis, sendo tanto os aspectos idiossincrásicos às crianças tais como 

aqueles pertinentes à vacina (SILVA, et. al., 2019). 

Quanto a evolução dos casos, melhora sem nenhuma consequência 

correspondeu a 99,7% dos eventos. Em relação ao procedimento optado pela equipe 

de saúde, 56,4% adotaram mudança do esquema vacinal, 32,9% continuou com o 

mesmo esquema, 6,7% não optaram por nenhum esquema e 3,9% julgaram 

inadequado, mas sem mudança de esquema. Associada a intensidade do evento 

95,8% catalogados como não crítico e 4,2% como crítico (A3). 

Estudo evidenciou que os eventos de maior ocorrência, são aqueles 

classificados como triviais, que compreendem a dor, o eritema e o edema. Quanto aos 

eventos sistêmicos de maior ocorrência, como EHH, embora manifeste medo e 

necessite de atendimento emergencial, ele se caracteriza por uma duração breve, 

sem sequelas e com a maioria dos quadros evoluindo para uma recuperação total do 

quadro. Logo, propõem que, os EAPV são frequentemente benignos, locais e 

transitórios, considerando assim que os benefícios da vacinação se sobrepõem aos 

riscos da mesma (SALES, ARAÚJO, ALMEIDA et al, 2017). 

A primeira dose a menores de 1 ano foram os eventos mais sucessivos e as 

vacinas mais reatogênicas a pentavalente e tetravalente, com evento principal 

episódio hipotônico hiporresponsivo (EHH). A especificação dos eventos adversos 

pós-vacinação pode coadjuvar para o aperfeiçoamento das normas, práticas de 

cuidado, dos eventos na criança e a equipe de saúde podendo colaborar interferir e 

tendo por objetivo a proteção dos vacinados. Recomenda-se a prática de orientações 

que permitam o aperfeiçoamento da junção eventual dos eventos adversos pós-

vacinação com os elementos vacinais dos imunobiológicos que causam mais eventos 

(A3). 

O entendimento pelos genitores/responsáveis da seriedade da imunização 

infante é essencial para a aceitação ao calendário vacinal. Consequentemente, 

entender a posição, crença, ponto de vista paternal quanto a relevância da imunização 

infante, dos seus perigos e dos seus proventos, por meio de um sistema organizado, 

favorece o grau de compreensão com relação ao cuidado de enfermidades 

infectocontagiosas como propósito do sistema vacinal, além de ter noção da garantia 

e eficiência deste processo e do interesse que ele tem para seus filhos, colaborando 

para a sua melhor recuperação. Estudo evidenciou ainda, que muitos pais passam 

por problemas para imunizar suas crianças, no entanto isto não afeta 



36 
 

desfavoravelmente na aceitação dos genitores/responsáveis, pois eles revelam 

cuidado para com o bem-estar dos filhos. A estafe de saúde deve elaborar atividades 

que tenham por objetivo esclarecer os problemas encontrados para a imunização, 

além de conduzir no que diz respeito ao seu benefício, proteção, efetividade e 

eventuais eventos adversos, com o intuito de intensificar a aceitação do esquema 

vacinal, colaborando dessa forma para o aumento na importância da saúde integral 

(SOUZA, VIGO, PALMEIRA; 2012) 

Nos anos de 2009 a 2013, houve notificações ao Programa Estadual de 

Imunização de Pernambuco de 1.167 ocorrências de Eventos Adversos Pós-

Vacinação, 810 casos menores de um ano, em 2012 (33,9%) e 2013 (30,2%) maior 

ocorrência de casos, menor ocorrência em 2009 (3,2%), 2010 10,9% e 2011 (21,7%) 

ocorrência de casos. Referente aos eventos adversos pós-vacinação é verificado que 

87,9% dos eventos teve correlação com as duas primeiras doses, ocorrendo nas 

primeiras vinte e quatro horas, sendo 82,7% nas primeiras seis horas a contar do 

momento da vacinação (A3).  

A prevalência dos eventos em menores de um ano de idade, pode estar 

relacionada ao fato de que, é o período da vida da criança em que ela recebe o maior 

número de doses de vacinas. Para isto, conhecer e reconhecer a ocorrência de EAPV 

pode favorecer e aprimorar a vigilância dos eventos, das rotinas de atenção à saúde 

da criança e contribuir para ações que buscam a segurança dos vacinados (SANTOS, 

PONTES, ANDRADE; 2016). 

A vivência diária na sala de vacinação, pela equipe de enfermagem, é 

influenciada por vários aspectos, como estrutural, organizacional e operacional das 

ações de imunização. Envolve ainda, aqueles inerentes ao profissional, como atitudes, 

práticas e seu conhecimento. Diante desta complexidade, a supervisão das atividades 

de imunização é realizada rotineiramente pelo enfermeiro, o qual requer maior 

atenção. Entre as fragilidades evidenciadas, considera que ele deve ser mais proativo, 

presente e educador permanentemente da equipe, atendendo aos problemas vividos 

diariamente na sala de vacinação e as necessidades dos profissionais (MARTINS, et 

al; 2019). 

A estafe de vacinação colabora até então também, do entendimento do 

acontecimento epidemiológico da região, de cobertura na qual a atividade de 

imunização acha-se incluída, para a instituição de preferência, a reserva de petições 

e a direção do assunto, no momento preciso. O enfermeiro é incumbido pela 
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coordenação ou pelo acompanhamento da atividade elaborada na sala de imunização 

e pelo procedimento de ensino continuado da equipe (BRASIL 2014A). 

Os EAPVs de atribuição da enfermagem foram relacionados com as reações 

de notificação orientado pelo PNI. Assim sendo, as reações informadas com uma 

soma de manifestações como, algia, calor e vermelhidão foram especificados visto 

que no manual são tidos como independentes. A regulamentação das manifestações, 

em conformidade com as propriedades da vacina e do EAPV, é essencial, a serem 

inseridas nas diversas condutas, a referência das precauções não-farmacológicos e 

da explicação para retornar, se acontecer alguma reação. A assistência nas primas 

reações beneficia a diagnose prévia, com as ações essenciais, reduzindo o perigo de 

outros distúrbios. A omissão das explicações ao usuário sobre os eventuais EAPVs 

na administração da vacina, é capaz de estar relacionada a reações mais 

significativas, sobretudo nas classes de perigo absoluto. A pirexia e as reações em 

determinada região, compreende aos eventos pertinentes, as falhas que acontece na 

maior parte dos acontecimentos é decursivo do procedimento errado no preparo e 

administração. No momento atual, o dever de atestar a capacidade da ajuda realizada, 

com o mínimo de perigo admissível, com tal intensidade nas atividades de precaução 

quanto terapêuticas, é necessário, reconhecer a oportunidade do enfermeiro neste 

comando, tendo em conta que estas explicações são pertinentes não somente para 

enfermagem, bem como para inovação das diretrizes, propiciando garantia e 

credibilidade, e como resultado, apresenta crescimento na abrangência vacinais 

(BISETTO, CUBAS, MALUCELLI;  2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos estudos, possibilitou algumas considerações. Evidenciou que, a 

vacinação traz mais benefícios que malefícios e que serve para prevenção e 

erradicação de doenças infecciosas. A ocorrência os EAPVs, acontecem devido a 

componentes vacinais, e que não ocorrem em todas as vacinas e nem em todas as 

doses aplicadas. 

Os eventos adversos, são mais frequentemente notificados em crianças nos 

primeiros anos de vida, período em que ocorre o maior número de doses de vacinas 

aplicadas. É nesta fase da vida em que estão preconizadas no calendário vacinal, os 

imunobiológicos mais reatogênicos, que são a Pentavalente e a tetravalente. Mesmo 
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assim, a ocorrência desses eventos não é universal, em algumas pessoas pode 

ocorrer e em outras não. 

Os eventos que mais são notificados são os triviais e mesmo aqueles 

classificados como mais graves, evoluem favoravelmente, não representando risco a 

vida do vacinado, em sua maioria são concluídos como cura sem sequelas.  

A orientação para todos os vacinados é muito importante, pois os mesmos irão 

sentir-se mais seguros, conhecendo os possíveis eventos que podem acontecer. 

Diante disso, sabem que atitude tomar o que fazer e que podem voltar a sala de vacina 

para notificação, pois é muito importante notificar para estudarmos o porquê desses 

eventos. A vigilância dos EAPVs possibilitar reconhecer a segurança dos 

imunobiológicos e manter a credibilidade das vacinas disponibilizadas no calendário 

nacional.  

A equipe de enfermagem que atua na sala de vacinação, precisa estar 

habilitada e capacitado para garantir a segurança, qualidade e um bom atendimento 

à todos que precisam vacinar. Ao enfermeiro, cabe o papel de supervisão, orientação 

e educação permanente da equipe, visando as boas práticas de vacinação e 

favorecendo o processo de imunização. 

Como contribuições do estudo, almeja-se que ele possa refletir na prática da 

equipe de enfermagem que atua nas atividades de imunização. Ainda, como limitação 

do seu desenvolvimento, está a escassez de estudos sobre o monitoramento dos 

EAPV, assim como as possíveis subnotificações dos eventos. 
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O TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DIANTE DA 
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) 

THE NURSE'S WORK WITH PRIMARY CARE FOR THE CORONAVIRUS 
PANDEMIC (SARS-COV-2) 

 

Diana Albonico1  
Hellen dos Santos1 

Lia Barbosa Argenton2 

 

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar as medidas recomendadas 

ao profissional da Enfermagem em relação à prevenção, ao controle e ao cuidado do 

paciente com Covid-19. Para o desenvolvimento deste estudo foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica. A escolha do tema que circunda esse estudo se deve ao surto 

epidêmico ocorrido na China, em que foi descoberto a existência de um novo tipo de 

coronavírus, o SARS-CoV-2, que pode causar danos ao sistema cardiorrespiratório e 

gerar infecções graves, como a pneumonia. Por ser um vírus recém descoberto, a 

inexistência de vacinas preventivas ou medicamentos para o tratamento, acelerou a 

sua transmissibilidade, o qual rapidamente se disseminou pelo mundo todo e foi 

classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia. No 

Brasil, os primeiros casos foram registrados a partir de 26 de fevereiro de 2020. Em 

menos de um mês, o país registrou cerca de 1.891 casos. Tal cenário é enfrentado 

principalmente pelas equipes hospitalares da atenção primária à saúde, onde 

adotaram protocolos internacionais de ação.  

Palavras-chave: Covid-19, enfermagem, pandemia e medidas de prevenção. 

 

ABSTRACT:  The present study aimed to analyze the measures recommended to the 
nursing professional in relation to the prevention, control and care of patients with 
Covid-19. For the development of this study, a bibliographic research was carried out. 
The choice of the theme surrounding this study is due to the epidemic outbreak in 
China, in which the existence of a new type of coronavirus, SARS-CoV-2, was 
discovered, which can cause damage to the cardiorespiratory system and generate 
serious infections, such as pneumonia. Because it is a newly discovered virus, the lack 
of preventive vaccines or drugs for treatment, accelerated its transmission, which 
quickly spread throughout the world and was classified by the World Health 
Organization (WHO) as a pandemic. In Brazil, the first cases were registered as of 
February 26, 2020. In less than a month, the country registered about 1,891 cases. 
This scenario is faced mainly by hospital teams of primary health care, where they 
adopted international action protocols. 

Keywords: Covid-19, nursing, pandemic and prevention measures. 
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Introdução 

Em dezembro de 2019, a cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na 

China, tornou-se o epicentro de um surto de pneumonia, onde cientistas chineses 

isolaram um novo tipo de, previamente denominado como SARS-CoV-2 e os sintomas 

dos pacientes infectados pelo vírus foi chamado de doença do coronavírus (Covid-

19), conforme a Organização Mundial da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Acredita-se que o surto teve início a partir de uma transmissão zoonótica, isto 

é, a partir de uma mutação de um RNA vírus causador de problemas respiratórios em 

aves e mamíferos, como acontecido com o coronavírus do tipo SARS, surgido em 

2003, do qual a transmissão de pessoa para pessoa também estava ocorrendo, 

gerando graves problemas respiratórios, pneumonias agudas, lesões pulmonares e 

eventualmente levando à morte (CHAN et. al., 2003). 

Em 9 de janeiro de 2020, novos casos foram notificados fora da China e foi 

confirmado pela OMS a circulação do novo coronavírus. Devido a velocidade de sua 

propagação, a OMS classificou como uma pandemia (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA 

EM SAÚDE, 2020). A taxa de letalidade ainda é imprecisa e está associada à 

pacientes com comorbidades respiratórias e patologias que afetam o sistema 

imunológico, principalmente em idosos. Contudo, os índices de mortalidade são 

preliminares e dependem das informações que ainda são desconhecidas, 

considerando os muitos casos hospitalizados (LI; GUAN; WU, 2020). 

A Covid-19 trouxe impactos que vão além da hospitalização e mortes. De 

acordo com as informações apresentadas por Raquel Martins Lana et. al. (2020) o 

rápido avanço do coronavírus cria um contexto de calamidade pública em relação a 

disponibilidade de leitos para tratar uma enorme quantidade de pacientes 

simultaneamente. Sem a detecção e o monitoramento precoce da transmissão do 

vírus, o poder de resposta ao combate do Covid-19 pode sofrer com o “efeito cascata”, 

evidenciando a vulnerável infraestrutura do Sistema Único de Saúde (TAJRA, 2020). 

De uma forma geral, a transmissão do coronavírus ocorre no contato entre as 

pessoas com as secreções expelidas pelo infectado. Essas gotículas podem ficar 

fixadas em superfícies e objetos que, ao serem tocadas por outras pessoas e levada 

até as vias respiratórias, são absorvidas pelo toque na boca, nos olhos, no nariz, 

contaminando em escala geométrica. Ao ser infectado, os principais sintomas 

apresentados pelos pacientes com a Covid-19 são muito semelhantes a uma gripe 

comum e que poderia passar despercebida se não fosse o rápido agravamento no 
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quadro clínico do paciente, como a dificuldade na respiração, febre alta, tosse seca, 

coriza e, em alguns casos, a falta de ar (SÍRIO-LIBANÊS, 2020). 

Como ainda não há procedimentos de tratamento à base de fármacos ou 

vacinas imunobiológicas, o paciente com a Covid-19 é avaliado e, conforme os sinais 

de gravidade, pode ocorrer desde o isolamento domiciliar a internação em unidades 

de terapia intensiva. Na medida em que os casos crescem diariamente entre a 

população brasileira, há um consenso entre a comunidade científica em recomendar 

às autoridades a adoção de medidas de contenção, como: o isolamento social 

compulsório, a suspensão das atividades públicas, produtivas, comerciais e qualquer 

outra forma de socialização considerada de risco (SILVA, 2020). 

Na linha de frente no combate ao coronavírus estão os profissionais da saúde, 

onde realizam os primeiros procedimentos de recepção e atendimento dos pacientes 

com os sintomas da Covid-19. Nesse sentido, a enfermagem, como umas das 

principais áreas da saúde, desenvolve o trabalho de tratamento, acompanhamento, 

cuidado e prevenção dos pacientes diagnosticados com Covid-19. Embora ainda não 

exista um tratamento específico, são os profissionais da saúde que enfrentam os 

desafios de combater a propagação do vírus, o controle dos sintomas e dar o suporte 

clínico ao paciente, se baseando em procedimentos operacionais padronizados e 

compartilhados entre as nações pela Organização Mundial da Saúde. 

Dada a situação emergencial, o objetivo desse trabalho foi analisar as medidas 

atribuídas aos profissionais da Enfermagem diante dos casos diagnosticados com 

Covid-19, onde foram realizadas algumas ações padronizadas na detecção precoce 

do coronavírus, ações no manejo inicial dos pacientes, a obtenção de informações 

individuais para o acompanhamento hospitalar, as medidas adotadas para cuidado e 

as orientações dadas à população, tendo em vista o entendimento do papel do 

enfermeiro no combate ao novo coronavírus. 

Fundamentação Teórica 

Coronavírus e histórico epidemiológico 

Entre novembro de 2002 a fevereiro de 2003, na província chinesa de 

Guangdong, foi registrado um surto de pneumonia atípica que, mais tarde, também foi 

identificado em outros países do sudoeste asiático, indicando sua rápida 

transmissibilidade, conforme apontado nos estudos de Chan et. al. (2003). Após o 

alerta mundial feito pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2004), pesquisadores 
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de diferentes partes do mundo conseguiram isolar um coronavírus da família 

Coronaviridae, sem registros precedentes em humanos. 

Conforme explicado pela equipe de infectologistas da revista Infecção Genética 

e Evolução (GOES et. al., 2016), os coronavírus são um tipo de RNA vírus que 

possuem filamentos únicos, são comuns entre animais e devido a mutações sofridas, 

podem causar a infecção em humanos. Até 2002, os únicos coronavírus humanos 

conhecidos eram os alfacoronavírus 229E e NL63 e betacoronavírus OC43, HKU1, 

causadores de pequenos danos respiratórios e leve sintomas de resfriado. 

Esse novo coronavírus é do tipo beta e causador da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS), ficando conhecido como SARS-CoV. Desde o seu surgimento, 

cerca de 8098 pessoas de 26 países foram diagnosticadas com o vírus da SARS-CoV. 

Onde 774 foi o número de mortos registrados pela doença e a partir de julho de 2003, 

a OMS anunciou que a transmissão havia sido interrompida e nenhum novo caso foi 

registrado, desde 2004 (WHO, 2003). 

No ano de 2012, na Jordânia e na Arábia Saudita, um novo surto de pneumonia 

foi identificado e sua causa foi atribuída ao coronavírus da SARS-CoV, em análises 

preliminares (DE GROOT et. al., 2013). Após análises mais aprofundadas feito pelo 

CDC - Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o novo vírus teve seu genoma 

sequenciado e a CDC denominou essa nova variante do coronavírus de Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS-CoV), já que os casos registrados pelo mundo tiveram 

origens em comum, vindas no Oriente Médio 

Com transmissão zoonótica a partir de camelos, a contaminação em humanos 

é capaz de criar sintomas podem variar entre os infectados, mas em quase todos os 

casos registrados, foram identificados sintomas de dificuldade respiratória 

(DROSTEN, 2013), incluindo a febre, a diarreia, dispneia, tosse aguda e pneumonia, 

o que destaca a repetição de um padrão sintomático na família Coronaviridae. 

Enquanto a SARS-CoV, em 2002, teve uma taxa de letalidade de 9,6%, o MERS-CoV 

teve uma taxa de 34%. Dos 2494 casos registrados em 27 países, o número de mortos 

chegou a 858, conforme a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2019). 

O potencial pandêmico dos coronavírus diante de uma sociedade sem 

infraestrutura de saúde preparada para suportar uma crise de grandes proporções, 

ficou ainda mais visível quando um novo surto epidêmico foi registrado em dezembro 

de 2019, em Wuhan, na China, nomeado pela OMS como epidemia de SARS-CoV-2, 
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dado a sua especificidade em ocasionar lesões pulmonares e agravamento 

respiratórios, configurando a doença Covid-19. (WU; MCGOOGAN, 2020). 

Em menos de um mês da sua identificação na China, outras partes do mundo 

começaram a identificar casos semelhantes de Covid-19, anunciando que a 

transmissibilidade estava ocorrendo de pessoas para pessoas. A classificação como 

pandemia foi feito pela OMS em 11 de março de 2020 (UNA-SUS, 2020). 

Globalmente, o quadro clínico em humanos infectados com SARS-CoV-2 
variou de leve (nenhum ou menor) a sinais e sintomas agudos, incluindo a 
morte. Foi relatado que a primeira identificação de casos de pneumonia 
relacionados ao Covid-19, ligada ou não ao Mercado de Frutos do Mar de 
Huanan, ocorreu entre 6 e 15 de dezembro de 2019. (EL ZOWALATY et. al., 
2020, p. 2). 

Em um estudo realizado pelo Imperial College of London (2020) sobre o avanço 

do coronavírus em alguns países do mundo, bem como sua dinâmica dentro do 

escopo de análise, permitiu que os cientistas projetassem diferentes cenários 

considerando as possíveis medidas adotadas pelos governos. Para esse estudo, foi 

usado como base as recomendações da OMS, em que a inexistência de vacinas e de 

tratamentos clínicos à base de fármacos para a Covid-19, obrigou o isolamento social 

e a quarentena compulsória com melhor alternativa, vide a recuperação progressiva 

da cidade de Wuhan, após dois meses e meio de confinamento rigoroso e vigiado 

(VIDAL, 2020). 

O estudo também considerou a dura realidade vivenciada na Itália e Espanha, 

onde os casos diários rapidamente aumentaram, devido a negligência política em 

relação às medidas de contenção do vírus. Enquanto outros países adotavam ações 

de distanciamento social, vigilância sanitária e contenção populacional por meio de 

campanhas para que as pessoas permanecessem em casa, a cidade italiana de Milão 

chegou a adotar como slogan oficial "Milano Non Si Ferma" (Milão Não Para), como 

medida contra o confinamento (FARIAS, 2020, p. 3). Um mês após a campanha, foram 

registrados 5.402 mortos, com mais de 60 mil casos novos confirmados, forçando o 

prefeito de Milão, Giuseppe Sala, ir a público e admitir o erro (G1, 2020). 

Em 11 de abril, a Itália registrava 18.449 óbitos por Covid-19 e os relatórios de 

pesquisas apontavam que a tardia resposta da Espanha, Inglaterra e Estados Unidos, 

e demais países indiferentes em relação as medidas de segurança contra o 

coronavírus, estavam em passos largos, indo na mesma direção da Itália: 

superlotação dos hospitais e a falta de leitos para internação de pacientes graves com 

necessidades de respiração artificial, ocasionando um colapso no sistema de saúde e 
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deixando um elevado número de mortos, como já havia sido apontado pelo estudo do 

Imperial College (FERGUSON, 2020). 

Durante a crise da SARS-CoV e da MERS-CoV, as pesquisadoras Vanessa 

Correia e Sara Albuquerque (2005), destaca que alguns países adotaram o isolamento 

populacional e as medidas de quarentena social, impedindo que o vírus se 

propagasse. Três ações foram consideradas para evitar o contágio: 1) o papel da 

microbiologia para detectar os casos e ter um panorama real de infectados; 2) o 

isolamento dos infectados e; 3) o mapeamento da rede de contatos dos infectados 

para impedir a novas transmissibilidades (WU; MCGOOGAN, 2020).  

Entretanto, na crise da Covid-19, as respostas governamentais de alguns 

países foram tardias. Até o final de maio, o mundo registrou mais de 6 milhões de 

casos confirmados de infectados por SARS-CoV-2 e cerca de 370 mil mortos, tendo 

os Estados Unidos como novo epicentro, com cerca de 1,8 milhão de casos 

confirmados (CSSE, 2020. Em alguns casos específicos, como na China, Alemanha 

e Itália, foi decretado a quarentena obrigatória, com vigilância rigorosa e até o uso da 

tecnologia digital para o monitoramento da população através dos seus dispositivos 

móveis, como feito pela China e a Coreia do Sul, para reduzir e impedir a circulação 

do vírus (MOSHER, 2020). 

A doença de Covid-19 no Brasil 

O primeiro registro da Covid-19 no Brasil ocorreu no dia 26 de fevereiro de 

2020, após um paciente, com histórico de viagens vindo da Itália, dar entrada em um 

hospital de São Paulo com dificuldade respiratória e outros sintomas da Covid-19. Em 

alerta, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Vigilância do Estado de São Paulo 

monitoraram os novos casos, tentando formar uma rede de conexão entre os 

infectados. Porém, devido a velocidade de propagação do vírus, o Ministério da Saúde 

publicou a portaria Nº 454, de 20 de março de 2020, declarando em todo o território 

nacional a transmissibilidade comunitária do coronavírus. (BRASIL, 2020a). 

A dinâmica de uma epidemia segue, geralmente, três fases de evolução 

epidemiológica. A primeira é definida pela importação de casos, em que as pessoas 

vêm de regiões de surtos epidêmicos. A segunda fase epidemiológica é a transmissão 

local, em que pessoas que não estiveram em regiões de surtos epidêmicos são 

infectas, mas ainda é possível localizar o transmissor do vírus. Já a terceira fase é 

transmissão comunitária, “quando o número de casos aumenta exponencialmente e 
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perdemos a capacidade de identificar a fonte ou pessoa transmissora” (DA CUNHA, 

2020, p. 3). O Brasil está nessa terceira classificação. 

Como o SARS-CoV-2 tem uma transmissibilidade maior, a sua manifestação 

no Brasil, sem a intervenção do Estado, resultaria em uma taxa de infectados estimada 

em cerca de 80% da população e mais de 1 milhão de mortos, conforme a projeção 

feita pela revista Epidemiologia Serviço de Saúde (GARCIA; DUARTE, 2020). 

Entretanto, o Brasil foi um dos países que adotou medidas de isolamento e quarentena 

logo nos primeiros casos, reduzindo a circulação do vírus e desfazendo esse cenário 

projetado sem a intervenção do Estado. Embora o número de casos esteja 

aumentando de maneira progressiva e gradual dia após dia no Brasil, estudos como 

o realizado por Britta Jewell (apud ZORZETTO, 2020), demonstram que a redução 

precoce do contato social favorece o controle mais rápido do espalhamento do novo 

coronavírus, sugerindo que o impacto do coronavírus no país venha a ser menor. 

Até o final do mês de maio, quando esse trabalho foi finalizado, o Brasil 

registrava cerca de 300 mil casos de Covid-19 confirmados e mais de 25 mil mortos, 

conforme o Painel Coronavírus, plataforma online do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2020b). Apesar de quase todos os estados brasileiros terem adotado as medidas de 

isolamento social e parado total ou parcialmente as atividades públicas e comerciais, 

o sistema de saúde enfrenta uma série de dificuldades, desde a inteligência clínica no 

controle dos infectados, devido à falta de testes, como a precária infraestrutura de 

saúde pública, entre outras condições que são decorrentes da vulnerabilidade social 

da maior parte da população. 

Desafios encontrados na atenção primária à saúde 

Enquanto os cientistas de todo o mundo trabalham na busca por uma vacina, a 

OMS anunciou algumas medidas preventivas a serem adotas pela população, como 

a higienização regular das mãos, o uso de antissépticos, distanciamento social e o 

uso generalizado (e não apenas pela equipe hospitalar) de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs). Na parte técnica, a OMS repassou os protocolos de procedimentos 

de atendimento aos casos de covid-19 às equipes de saúde que estão na linha de 

frente, isto é, que são os primeiros a terem contato com os infectados pelo SARS-

CoV-2. 

Ao menos nesses últimos 20 anos, o Brasil tem conquistado importantes 

avanços na vigilância epidemiológica. Devido aos casos do vírus Influenza A H5N1 
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em 2003, foi elaborado um Plano de Contingência para a Pandemia de Influenza 

(BRASIL, 2010). As diretrizes estabelecidas por esse plano fortaleceram a vigilância 

epidemiológica do país pela instituição de redes de laboratórios capazes de oferecer 

resposta rápida às emergências em saúde. Essa estrutura permitiu o protagonismo 

mundial da ciência brasileira em pesquisas com vírus Zika (BRASIL et. al, 2016). Até 

o conhecimento da SARS-CoV-2, os protocolos de vigilância epidemiológicas no 

Brasil não incluía o coronavírus como parte das pesquisas prioritárias, com exceção 

do estado do Paraná, que já desenvolvia pesquisas com outros vírus da família 

Coronaviridae (LACEN, 2020). 

A chegada do SARS-CoV-2 colocou em prova à estrutura de vigilância 

existente no país, principalmente após uma constante redução dos investimentos no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e nas pesquisas científicas, o que fragilizou a 

capacidade de detecção precoce da presença desse novo coronavírus. Em pouco 

mais de dois meses da identificação do primeiro caso de coronavírus no país, já é 

possível verificar a insuficiência do sistema de saúde. Apesar da OMS anunciar que o 

relaxamento das medidas de isolamento, bem como o monitoramento da pandemia 

só é possível pela testagem em massa (DECKERT et. al., 2020), a falta de insumos 

laboratoriais não está sendo capaz de processar as amostras recebidas para emitir 

informações sobre a realidade de infectados no país, acumulando só no mês de Maio, 

mais de 100 mil amostras na fila laboratorial que ainda não foram testadas. (KRUSE, 

2020). 

O uso dos EPIs para a toda população também aumentou a escassez de 

máscaras, luvas, antissépticos e outros materiais fundamentais para a higienização e 

proteção individual e coletiva pelas equipes hospitalares. Na matéria realizada por 

Amaral e publicada pela revista Exame Abril (2020), os principais componentes da 

linha de frente no combate do coronavírus são os profissionais da Enfermagem, por 

serem os primeiros a entrarem em contato com o paciente em ambiente de 

atendimento clínico. Nessa matéria, a equipe de jornalismo levantou dados de 

diferentes regiões do país e destacou que uma das maiores dificuldades encontradas 

pelos profissionais da saúde é a escassez de EPIs, como as máscaras, luvas, óculos 

de proteção, avental não estéril, entre outros equipamentos que são racionados 

(AMARAL, 2020). 

Ainda que existam as Normas Operacionais Básicas do SUS, a especialista em 

vigilância em saúde, Danielle Capistrano (2020), explica que o profissional que está 
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em sua atividade de rotina, consegue seguir os procedimentos recomendados com 

mais tranquilidade, diferentemente daquele profissional que está sofrendo uma 

pressão sistêmica no trabalho – como no caso da Covid-19 – que eleva a sua carga 

de trabalho para cobrir a insuficiência de profissionais na equipe hospitalar, podendo 

ocasionar uma síndrome de Burnout ou aumento sua vulnerabilidade diante da 

contaminação (CAPISTRANO apud OPINIÃO MINAS, 2020). Na Espanha, o segundo 

país com mais casos até o início de abril, cerca de 12% dos casos confirmados 

envolviam profissionais da saúde, devido à grande exposição ao vírus (BBC, 2020). 

São casos preliminares de uma letalidade viral ainda em desenvolvimento no 

mundo e que só teremos melhor compreensão do seu impacto após o controle de sua 

propagação. Ainda que exista um esforço coletivo entre pesquisadores internacionais 

na busca por tratamentos farmacológicos e antivirais imunobiológicos, até o mês de 

junho de 2020, havia algumas poucas evidências de eficácia nos testes em 

desenvolvimento e a vacina mais promissora poderia vir apenas no ano de 2021, após 

todas as fases de experimentação (CNN, 2020). Nesse sentindo, o Brasil adotou os 

mesmos procedimentos de vigilância e enfrentamento da Influenza, posteriormente se 

adaptando aos protocolos internacionais elaborados para que os profissionais de 

saúde saibam lidar de forma segura com a população. 

Metodologia 

Nesta pesquisa, foram adotados os procedimentos teórico-metodológicos 

apresentados por Marconi e Lakatos (2003), sobretudo no que se refere às 

abordagens de pesquisa bibliográfica e analítica, divididas em três etapas: 1) a 

exploração das recomendações emitidas por órgãos oficiais para reunir, coletar e 

registrar os dados encontrados; 2) a interpretação dessas informações coletadas com 

suporte teórico sobre o tema para avaliar suas informações e; 3) descrever os 

resultados encontrados e discutir sua relevância. 

Dessa forma, a pesquisa bibliográfica foi realizada em algumas plataformas de 

divulgações científica digital, cuja prioridade foi dada a plataformas que possuam 

reconhecimento da Capes pelo maior número de indexadores, como a plataforma 

SciElo, o Google Acadêmico, a página de Teses USP, Elsevier, Imperial College of 

Science, Revista Revien, Critical and emergency care Review, PubMed e materiais 

divulgados em grandes emissoras de telejornais. Para melhor contemplar a 
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compreensão do tema, foi dado ênfase às publicações mais recentes, a partir de 

março de 2020, seguida de uma revisão sistemática da literatura. 

Conforme indicado por Atallah (1998), para realizar a revisão sistemática da 

literatura, o uso de palavras-chaves nas plataformas de divulgação científicas digitais 

pode servir como filtro para reunir o maior número de materiais bibliográficos sobre o 

tema. Nesse sentido, foram usadas as palavras: “Coronavírus”, “Covid-19”, “SARS”, 

“SARS-CoV-2”, “nCov-19”, “Enfermagem e Coronavírus”, “Ministério da Saúde e 

Covid-19”, “Manejo com pacientes da covid”, “Enfermagem e pandemia”, “OMS e 

Coronavírus”, “WHO and Coronavirus”, “Nursing and coronavirus”, “Recomendações 

para tratar o coronavírus”. A busca também foi feita na língua inglesa, pois de acordo 

com Pizzani et. al (2012) por ser o idioma de grande acesso mundial e oferecer a 

possibilidade de analisar relatórios científicos atualizados com dados que talvez não 

seja possível encontrar em território nacional. 

Na coleta de dados, buscou-se por trabalhos que descrevessem o 

desenvolvimento do coronavírus pelo mundo e as recomendações emitidas pelos 

principais órgãos de autoridade em saúde. Foi dado ênfase em emissões 

protocolares, regulamentações, decretos e recomendações aos profissionais da 

saúde diante do Covid-19, especialmente ao trabalho das equipes de Enfermagem da 

atenção primária à saúde. 

Análise e Discussão dos Resultados 

A realização desse estudo ocorreu de maneira simultânea ao desenvolvimento 

da pandemia do novo coronavírus pelo mundo e claramente foram encontradas 

limitações na realização da pesquisa bibliográfica, devido ao baixo número de 

publicações científicas que pudessem auxiliar na resposta da problemática e dos 

objetivos propostos. Embora algumas medidas de contenção tenham sido 

recomendadas pelas autoridades internacionais para prevenção, segurança ou, ao 

menos, a redução dos impactos da Covid-19, o Brasil e a maioria dos países se viram 

em meio a um cenário desolador. 

Alguns países como Canadá, Cuba, Dinamarca, Espanha, Portugal, Reino 

Unido, Suécia apresentam programas públicos de assistência médica ou de 

atendimento universal semelhantes ao Sistema Único de Saúde no Brasil, com 

capacidade para oferecer atendimento primário à toda população (UNA-SUS, 2020). 

Contudo, a repercussão do coronavírus evidenciou um sistema de saúde precário e 
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insuficiente, tanto em setores públicos quanto privados, na prestação de atendimento 

a um número elevado de pacientes simultaneamente. 

Nos países da União Europeia, verificou-se a rápida propagação do vírus e, 

como estratégia, os governos aplicaram ações de redução de mobilidades, o 

fechamento dos comércios e indústrias, o isolamento e distanciamento social para 

limitar a propagação do vírus, a criação de reservas de equipamentos médicos, como 

respiradores e máscaras de proteção individual, e criaram fundos de pesquisas para 

a investigação de tratamentos antivirais e imunobiológicos (FARIAS, 2020). Até o final 

de maio, no término desse estudo, não se obteve relatos sobre vacinas ou 

medicamentos capazes de impedir o contágio da Covid-19.  

O Brasil também adotou medidas de contenção logo nos primeiros casos 

identificados, mas, conforme foi apresentado por AMARAL (2020), a crise sanitária 

evidenciou muito mais do que apenas a insuficiência do sistema de saúde, mas 

apontou a negligência na gestão pública em relação a pandemia. A crise sanitária e o 

isolamento social impactou a economia interna e global, mas enquanto outros países 

adotaram estratégias financeiras e administrativas para preservar os empregos e 

garantir uma renda mensal emergencial à população, a opinião pública brasileira se 

dividiu entre àqueles que defendem a adoção de estratégias internacionais em 

contraposição a uma resistência popular que se manifesta em prol do funcionamento 

regular das atividades econômicas e da livre circulação social (ZORZETTO, 2020). 

Embora o governo brasileiro tenha feito a liberação de um auxílio emergencial 

à população mais vulnerável, o descompasso e o atraso no combate a pandemia são 

nítidos, agravados pelas dimensões territoriais do país e a falta de gestão para 

controlar a situação. Se já não bastasse crise sanitária e econômica causadas pela 

pandemia, Brasil enfrenta uma crise política. Com a demissão do Ministro da Saúde, 

Luiz Henrique Mandetta e a renúncia do seu sucessor, Nelson Teich, que desde sua 

renúncia, no dia 15 de maio de 2020, o Ministério da Saúde permanece sem um novo 

ministro. Ambos deixaram o governo pela insistência da gestão executiva num 

medicamento para o tratamento da Covid-19 sem comprovação científica 

(JUNQUEIRA; MACHIDA, 2020). 

Conforme Brito (2020), dos 5.570 municípios brasileiros, 62,6% possuem casos 

de Covid-19 confirmados, apesar dos relatos de subnotificação de casos e da falta de 

insumos laboratoriais para a testagem em massa, recomendado pela OMS como 

medida de sucesso para mapeamento dos casos e controle da propagação do vírus 
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(WHO, 2020). Na Europa, os centros de monitoramento da pandemia têm relatado 

diariamente o número de casos infectados e os óbitos por Covid-19. Já no Brasil, o 

Governo Federal tem dado ênfase aos casos recuperados.  

Ao analisar esses dados do Painel Coronavírus, verifica-se que dos 500 mil 

casos até o momento, cerca de 54% se recuperam (BRASIL, 2020b). Ao cruzar esses 

dados com a plataforma Mobility Reports Coronavirus do Google Maps, que analisa a 

taxa de mobilidade dos usuários de dispositivos móveis com o número de recuperados 

em diferentes países, tem-se um panorama preocupante. Conforme a tabela 01. 

País Taxa de Mobilidade Casos Recuperados 

Coreia do Sul - 4% 91% 

Nova Zelândia - 21% 98% 

Itália - 52% 65% 

Espanha - 67% 69% 

Brasil - 48% 54% 

Tabela 01. Número em % de casos recuperados em relação a taxa de mobilidade no 
dia 29 de maio de 2020. Fonte: Google (2020); Brasil (2020b). 

Percebe-se, a partir da análise desse cruzamento de dados, que os países com 

menor taxa de mobilidade possuem um número maior de casos recuperados. A queda 

de mobilidade, devido as medidas de contenção social, como o confinamento por 

lockdown, tem auxiliado no controle da propagação do vírus para uma reabertura 

gradual, mesmo em países como Itália e Espanha que foram epicentros de casos no 

mês de março. 

Mesmo sem aumentar o número de testagem, os governos estaduais e 

municipais brasileiros vieram anunciando um processo de reabertura para o mês de 

junho, enquanto o Governo Federal tem editado as medidas de flexibilização das 

restrições sociais que estavam vigentes desde março de 2020. 

 
Gráfico 01: Comparação da média de casos diários de 
óbitos por Covid-19 em três países. Fonte: CDC 
(WHO, 2020). 
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A situação é ainda mais grave quando analisado o Gráfico 1, em que a 

reabertura de países como Itália e Espanha vem ocorrendo lentamente em um 

momento que o número de casos diários está em declínio há pelo menos 60 dias. Já 

o Brasil projeta reabertura ainda em casos ascendentes, com média de ±1 mil óbitos 

diários, desconsiderando as subnotificações. Esse é o cenário atual do Brasil, que só 

poderá ser revertido com gestão das informações reais de infectados e aplicação de 

estratégias reconhecidas como mais apropriadas enquanto não se descoberto 

tratamentos clínicos, antivirais e imunobiológicos contra o novo coronavírus. 

Desse modo, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2020) emitiu 

recomendações através do movimento “Juntos contra Coronavírus”, que inclui a 

adoção de algumas medidas a serem adotadas pelas equipes hospitalares, como: a 

escala de profissionais para identificar pessoas com os sintomas, a formação de 

equipes de Resposta Rápida para a chegada de casos suspeitos, o revezamento de 

equipes, as instruções à gestão das unidades de atendimento sobre a organização da 

infraestrutura para comportar a demanda de casos, entre outras medidas direcionadas 

ao público não-hospitalar divulgadas na página online do COFEN (2020). 

Além das recomendações da COFEN, o Ministério da Saúde adotou os 

protocolos internacionais da OMS e criou o painel “Coronavírus COVID-19” com 

informações e orientações atualizadas diariamente a comunidade, aos médicos, às 

equipes hospitalares, à gestores e instituições de pesquisas para que ações possam 

ser tomadas em conjunto. Conforme o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus 

(Covid-19) na Atenção Primária à Saúde (SAPS, 2020), ao que diz respeito ao 

profissional da Enfermagem, as equipes devem passar por uma preparação técnica 

para identificar os sintomas e elaborar diagnósticos. Embora ainda não haja definições 

consensuais entre especialistas, é indicado que os diagnósticos sejam emitidos de 

maneira clínica: avaliar se o paciente possui os sintomas da Covid-19, definido como 

“Síndrome Gripal” (SAPS, 2020, p. 5); ou laboratorial, onde o enfermeiro deverá 

coletar dois tubos de amostras por pacientes por meio do Swab (nasal/oral) ou 

secreção aspirada pela nasofaringe. 

As amostras coletadas são enviadas ao Lacen, onde: 

O diagnóstico laboratorial é realizado por meio das técnicas de transcriptase-
reversa Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), em tempo real e 
sequenciamento parcial ou total do genoma viral (SAPS, 2020, p. 05).  

O protocolo também instrui sobre a composição de uma equipe de 

teleatendimento para uma avaliação preliminar do quadro clínico do paciente. A 
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padronização do atendimento é instruída a ser feita de acordo com um fluxograma 

denominado Fast-Track (COE, 2020b). Na Atenção Primária presencial, desde o 

primeiro contato com o paciente, a equipe de enfermagem deve oferecer máscaras e 

encaminhá-los a uma área isolada. O enfermeiro deverá aplicar o “Fluxo Rápido - 

Formulário Enfermeiro”, próprio à equipe de Enfermagem, vide que cada setor 

(técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos, recepção, teleatendimento, etc.) 

possui seu próprio formulário de procedimentos (SAPS, 2020, p. 33). Após a triagem, 

os profissionais da Enfermagem poderão fazer a consulta e o manejo terapêutico 

adequado, enquanto a equipe de profissionais da limpeza e da higienização fazem a 

descontaminação do espaço hospitalar. 

Existem diversos procedimentos recomendados a cada situação específica que 

a equipe de Enfermagem precisará adotar, caso a Covid-19 não seja identificada. No 

entanto, se a avaliação clínica ou laboratorial confirmar a presença do vírus, os 

pacientes deverão ser classificados em casos leves ou graves. Em um caso leve, o 

paciente deverá ser mantido em isolamento por 14 dias, contando do surgimento dos 

sintomas. Deverá ser recomendado o repouso, a constante hidratação, alimentação 

adequada, além da prescrição de medicamentos farmacológicos, como os 

analgésicos e antitérmicos. A equipe hospitalar deverá manter um monitoramento do 

quadro clínico do paciente. Se for pertencente ao grupo de risco, como pessoas com 

mais de 60 anos3, o monitoramento deverá ser feito a cada 24hs e se o atendimento 

presencial for necessário, poderá ser feito indo até ao domicílio (SAPS, 2020). 

Os casos de óbito também ficaram em função da equipe hospitalar, sob 

monitoramento dos profissionais da Enfermagem, devido a facilidade de 

transmissibilidade do vírus. Para evitar novos casos, o enfermeiro deve fazer o manejo 

do corpo mantendo os mesmos protocolos de segurança, especialmente seguindo os 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (2020). O protocolo também conduz 

uma orientação aos gestores para que todos os profissionais da saúde que façam 

parte do grupo de risco sejam realocados para outros setores ou afastados, 

momentaneamente, das atividades de enfrentamento a Covid-19.  

 
3 O grupo de risco é formado por pessoas possuam : idade superior aos 60 anos, cardiopatias graves 
ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica), pneumopatias graves ou 
descompensados (asma moderada/grave, DPOC), imunodepressão, doenças renais crônicas em 
estágio avançado (graus 3, 4 e 5), diabetes mellitus, conforme juízo clínico, doenças cromossômicas 
com estado de fragilidade imunológica, gestação de alto risco e pacientes que podem ser avaliados 
como situação de risco. Cf. In: SAPS, Op. Cit. 
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Considerações finais 

Desde que foi notificado pela primeira vez, o coronavírus do tipo SARS-CoV2, 

tem agitado o cenário político, econômico e até cultural da população, dada a 

mudança de comportamentos e a adoção de novos hábitos de convívio social. O 

impacto gerado ainda não é possível de ser mensurado, dadas as inúmeras 

circunstâncias que podem contribuir com a diminuição ou aumento do número dos 

casos de infectados. Embora Wuhan tenha imposto o lockdown logo que o surto foi 

identificado, somada a uma rigorosa vigilância e monitoramento da população, sem 

que houvesse resistência, devido ao autoritarismo do governo chinês, ainda assim 

levou meses até que o número de casos registrados por dia começasse a diminuir. 

Quando a primeira manifestação do SARS-CoV ocorreu em 2002, e dez anos 

mais tarde com o MERS-CoV, em 2012, diversos cientistas já alertavam o potencial 

pandêmico criado pelo surgimento desse tipo de coronavírus. Embora os 

infectologistas e epidemiologistas tenham dedicado esforços em compreender o 

comportamento dessa virologia, a falta de investimento público em pesquisa deixou 

fragilizada a organização social, sem que houvesse a possibilidade de evitar o cenário 

pandêmico. A negligência de anos com o serviço de atendimento hospitalar, 

demonstrou que diante de uma crise epidemiológica, a infraestrutura da saúde 

hospitalar, seja ela pública ou privada, não está preparada para comportar uma 

grande quantidade de pessoas simultaneamente. 

Enquanto não se tem registros de medicamentos, vacinas antivirais e 

tratamentos imunobiológicos para combater a Covid-19, as recomendações 

Organização Mundial da Saúde é para que medidas preventivas sejam adotadas pelas 

autoridades. As mudanças de hábitos de higienização, o distanciamento social 

voluntário ou compulsório, dado a gravidade do problema; a quarentena de casos 

confirmados, o uso de EPIs a toda população, são medidas que auxiliam na 

diminuição da circulação do vírus e assim reduzem o número de casos graves – 

aqueles que realmente necessitam de terapia intensiva nos leitos hospitalares – para 

que o atendimento à saúde não entre em colapso. 

Embora o isolamento social tenha contribuído para a diminuição de casos, o 

número de infectados e a taxa de letalidade continuam crescentes na maioria dos 

países ocidentais. O Brasil, desde início de março, vem registrando um número 

crescente de infectados, numa proporção descomunal. Foram registrados 5.812 casos 

confirmados em 31 de março e ao final do mês de maio, esse número já ultrapassava 
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os 300.000 casos (CSSE, 2020). Para tratar dos casos infectados estão os 

profissionais da saúde da Atenção Primária, trabalhando incansavelmente na 

recepção dos pacientes e nas ações preventivas em toda comunidade. 

Com base no protocolo internacional de orientação divulgado pela OMS, o 

Governo Federal, através do seu Ministério da Saúde, tem criado plataformas digitais 

de resposta rápida na divulgação de informações que são diariamente atualizadas 

sobre a situação da pandemia no país. O COFEN, um dos principais órgãos 

normativos da Enfermagem, divulgou medidas preparatórias aos enfermeiros da 

Atenção Primária à Saúde, para a adequação de seus procedimentos ao 

enfrentamento da Covid-19. O atendimento rápido através do teleatendimento, dos 

fluxogramas de Fast-Track, bem como a composição de equipes plantonistas de 

Resposta Rápida, são algumas das medidas a serem realizadas pela equipe da 

Enfermagem. 

Cada equipe dentro dos hospitais, seja ela de técnicos de enfermagem, 

enfermeiros, médicos, agentes urbanos e rurais, agentes de limpeza, gestores e todos 

que fazem parte da instituição, possuem métodos de ação específicas para seu 

campo de atuação. O formulário do enfermeiro, disposto no protocolo de orientações 

do ministério da saúde, serve para facilitar o rápido diagnóstico de pacientes 

suspeitos. Em casos confirmados de Covid-19, é de função da equipe de enfermagem 

fazer o monitoramento do paciente em isolamento social e acompanhar a evolução do 

seu quadro clínico, avaliando a necessidade de terapia intensiva. 

Entre as ações de incumbência da Enfermagem, a sua função de educação 

social tem se mostrado eminentemente importante nesse momento. Canais de mídia 

tradicional e alternativas, como as redes sociais, cada vez mais estão sendo utilizadas 

por profissionais da saúde para repassar informações e estimular novos 

comportamentos e hábitos higiênicos de proteção individual. Como o uso de EPIs foi 

sugerido a toda população, orientações sobre o uso correto, a manutenção e 

preservação dos materiais precisam ter acompanhamento deste profissional da 

saúde. 

Com a mudança forçada gerada pela pandemia, a sociedade está percebendo 

a necessidade de repensar seu modelo de organização e a importância do 

investimento em ciência, em tecnologia e nos setores da saúde pública. Vide que essa 

pandemia não é a primeira, nem será a última enfrentada pela civilização. Essa nova 

realidade impôs às pessoas a transformação de seus hábitos de convívio, tornando 
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cada vez mais evidente que a higienização, o distanciamento social e a adaptação 

cultural da dinâmica de convívio sejam revistas e estejam preparadas para enfrentar 

as novas dificuldades. Porque mais importante do que pensar em quando isso tudo 

irá acabar, é pensar em como isso irá acabar. E agora é o momento de observar as 

mudanças da realidade e aprender a ter maturidade civilizatória. 

 

Referências 

ATALLAH, AN. Revisão sistemática da literatura e metanálise. In: _____. Medicina 
baseada em evidências: fundamentos da pesquisa clínica. São Paulo: 
LemosEditorial; 1998.  
 
AMARAL, Marina, et. al. Escassez no SUS: profissionais da saúde relatam batalha 
contra coronavírus. Editora Abril, Online, São Paulo, 2020. Disponível em: 
https://exame.abril.com.br/brasil/escassez-no-sus-profissionais-da-saude-
relatambatalha-contra-coronavirus/. Acesso em: 19 abr. 2020.  
 
BBC. Coronavírus: por que a covid-19 afeta tanto os profissionais de saúde?. 
BBC News Brasil. Online, 2020. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52119508. Acesso em: 20 abr. 2020.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano Brasileiro de Preparação para 
Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza. Secretaria de Vigilância em 
Saúde, 1. ed, versão WEB, Brasilília, 2010. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_brasileiro_pandemia_influenza_IV.
pdf. Acesso em: 19 abr. 2020.  
 
BRASIL, P; et al. Zika virus infection in pregnant women in Rio de Janeiro. N Engl J 
Med, n. 375, p. 2321-34, Rio de Janeiro, 2016. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Declara, em todo o território nacional, o estado de 
transmissão comunitária do coronavírus (covid-19). Portaria n. 454, de 20 de 
março de 2020. Lex: Diário Oficial da União, Ed. 55-F, S. 1, Brasília, 2020a.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Painel Coronavírus - 29 de abril de 2020. Online, 
2020b. Disponível em: https://covid.saude.gov.br. Acesso em: 29 abr. 2020.  
BRITO, Ricardo. Brasil tem 32,6% dos municípios com casos confirmados de 
covid-19. UOL - CORONAVÍRUS, São Paulo, 2020. Disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/reuters/2020/05/21/brasil-tem-626-
dos-municipios-com-casos-confirmados-por-covid-19.htm. Acesso em: 01 jun. 2020. 
 
CHAN, J.W.M.; CHAN, Y.H, et al. Short term outcome and risk factors for adverse 
clinical outcomes in adults with severe acute respiratory syndrome (SARS). Thorax, 
nº. 58, pp. 686–689, 2003.  
 
CENTER FOR SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING (CSSE). COVID-19 
Dashboard. Maps & Trends, Johns Hopkins University: Lancet Inf Dis. 2020. 
 

https://exame.abril.com.br/brasil/escassez-no-sus-profissionais-da-saude-relatambatalha-contra-coronavirus/
https://exame.abril.com.br/brasil/escassez-no-sus-profissionais-da-saude-relatambatalha-contra-coronavirus/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52119508
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_brasileiro_pandemia_influenza_IV.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_brasileiro_pandemia_influenza_IV.pdf
https://covid.saude.gov.br/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/reuters/2020/05/21/brasil-tem-626-dos-municipios-com-casos-confirmados-por-covid-19.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/reuters/2020/05/21/brasil-tem-626-dos-municipios-com-casos-confirmados-por-covid-19.htm


59 
 

CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (COE). 
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV). Boletim Epidemiológico. 
nº 1, jan, 2020a. Disponível em: 
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/04/Boletimepidemiolog
ico-SVS-04fev20.pdf. Acesso em: 28 abr. 2020. 
_____. Fast-Track de Teleatenimento para a Atenção Primária fluxo rápido. 
Versão 7, 2020b. Disponível em: 
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/20200407-
fluxoTELEATENDIMENTO-ver07.pdf. Acesso em: 25 abr. 2020. 
 
CNN BRASIL. Vacina contra Covid-19 da Moderna pode estar disponível em 
janeiro de 2021. CNN - Saúde, São Paulo, 2020. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/18/vacina-contra-covid-19-da-
modernapode-estar-disponivel-em-janeiro-de-2021. Acesso em: 19 maio. 2020.  
 
JUNQUEIRA, Caio; MACHIDA, Kenzô. Após 29 dias no cargo, Nelson Teich pede 
demissão do Ministério da Saúde. CNN Brasil - Política, Brasília, 2020. Disponível 
em: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/05/15/nelson-teich-pede-demissao-
do-ministerio-da-saude. Acesso em: 01 jun. 2020. 
 
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Recomendações gerais para 
organização dos serviços de saúde e preparo das equipes de enfermagem. Versão 
1, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/cofen_covid19_comp.pdf. Acesso em: 22 abr. 2020.  
 
CORREIA, V.; ALBUQUERQUE, S. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS): A 
primeira doença grave transmissível do séc. XXI. Universidade de Évora, Évora, 
2005. Disponível em: home.uevora.pt/~sinogas/TRABALHOS/2004/SARS.pdf. 
Acesso em: 18 de abr. 2020. 
 
DA CUNHA, C. A. et al. Informativo da Sociedade Brasileira de Infectologia: 
primeiro caso confirmado de doença pelo novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil– 
26/02/2020. Sao Paulo, Brasil: Sociedade Brasileira de Infectologia, 2020.  
 
DECKERT, Andreas et. al. Pooled-sample analysis strategies for COVID-19 mass 
testing: a simulation study. Bull World Health Organ. E-pub: 2 April 2020, disponível 
em: https://www.who.int/bulletin/online_first/20-257188.pdf. Acesso em: 19 abr. 
2020.  
 
DE GROOT, Raoul J. et al. Commentary: Middle East respiratory syndrome 
coronavirus (MERS-CoV): announcement of the Coronavirus Study Group. Journal 
of virology, v. 87, n. 14, p. 7790-7792, 2013.  
 
DROSTEN, Christian. Is MERS another SARS?. Elsevier, July of 26, 2013. 
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7128230/pdf/main.pdf. 
Acesso em: 17 abr. 2020. 
 
EL ZOWALATY, Mohamed E.; JÄRHULT, Josef D. From SARS to COVID-19: A 
previously unknown SARS-CoV-2 virus of pandemic potential infecting humans–Call 
for a One Health approach. One Health, p. 100124, 2020. 

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/04/Boletimepidemiologico-SVS-04fev20.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/04/Boletimepidemiologico-SVS-04fev20.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/20200407-fluxoTELEATENDIMENTO-ver07.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/20200407-fluxoTELEATENDIMENTO-ver07.pdf
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/18/vacina-contra-covid-19-da-modernapode-estar-disponivel-em-janeiro-de-2021
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/18/vacina-contra-covid-19-da-modernapode-estar-disponivel-em-janeiro-de-2021
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/05/15/nelson-teich-pede-demissao-do-ministerio-da-saude
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/05/15/nelson-teich-pede-demissao-do-ministerio-da-saude
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cofen_covid19_comp.pdf
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cofen_covid19_comp.pdf
http://home.uevora.pt/~sinogas/TRABALHOS/2004/SARS.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7128230/pdf/main.pdf


60 
 

FARIAS, Heitor Soares de. O avanço da Covid-19 e o isolamento social como 
estratégia para redução da vulnerabilidade. Espaço e Economia. Revista brasileira 
de geografia econômica, 2020. Disponível em: 
https://journals.openedition.org/espacoeconomia/11357#tocto2n2. Acesso em: 18 
abr. 2020.  
 
FERGUSON, Neil et. al. Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) 
to reduce COVID19 mortality and healthcare demand. Imperial College of London, 16 
mar. 2020. 
 
G1. Prefeito de Milão admite erro por ter apoiado campanha para cidade não 
parar no início da pandemia de coronavírus na Itália. Notícias Globo – 
Coronavírus, março de 2020. Disponível em: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/27/prefeito-de-
milaoadmite-erro-por-ter-apoiado-campanha-para-cidade-nao-parar-no-inicio-
dapandemia-de-coronavirus-na-italia.ghtml. Acesso em: 12 de abr. 2020. 
 
GARCIA, Leila Posenato; DUARTE, Elisete. Intervenções não farmacológicas para o 
enfrentamento à epidemia da COVID-19 no Brasil. Epidemiol. Serv. Saude, 
Brasília, 29(2):e2020222, 2020.  
 
GOES, L. G. B. et al. Genetic diversity of bats coronaviruses in the Atlantic Forest 
hotspot biome, Brazil. Infection, Genetics and Evolution. v. 44, 510-13. out. 2016.  
 
JEWELL, Britta. Para conter o avanço explosivo. In: ZORZETTO, Ricardo. 
Epidemiologia. Guia da Covid-19. Pesquisa Fapesp, ed. 290, São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/2020/03/19/para-conter-o-
avancoexplosivo/. Acesso em: 19 abr. 2020. 
 
KRUSE, Tulio. Atraso na chegada de insumos aumenta fila de exames para 
coronavírus em SP. Saúde - O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: 
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,atraso-na-chega-de-insumosaumenta-
fila-de-exames-para-coronavirus-em-sp,70003263648. Acesso em: 19 abr. 2020.  
 
LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO DO PARANÁ (LACEN). Manual de Coleta 
e Envio de Amostras Biológicas ao Lacen/PR. Manual 1.30.001, Rev. 9, Curitiba, 
2020. Disponível em: 
www.lacen.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Manuais/MANUALCOLETALACENR09.pdf. 
Acesso em: 20 abr. 2020.  
 
LANA, Raquel Martins et al. Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o 
papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva. Cadernos de Saúde 
Pública, v. 36, p. 1-5, 2020. 
 
LI, Q.; GUAN, X.; WU, P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of  
novel coronavirus-infected pneumonia. N Engl J Med, Wuhan, 2020.  
 
MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003.  

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/27/prefeito-de-milaoadmite-erro-por-ter-apoiado-campanha-para-cidade-nao-parar-no-inicio-dapandemia-de-coronavirus-na-italia.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/27/prefeito-de-milaoadmite-erro-por-ter-apoiado-campanha-para-cidade-nao-parar-no-inicio-dapandemia-de-coronavirus-na-italia.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/27/prefeito-de-milaoadmite-erro-por-ter-apoiado-campanha-para-cidade-nao-parar-no-inicio-dapandemia-de-coronavirus-na-italia.ghtml
https://revistapesquisa.fapesp.br/2020/03/19/para-conter-o-avancoexplosivo/
https://revistapesquisa.fapesp.br/2020/03/19/para-conter-o-avancoexplosivo/
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,atraso-na-chega-de-insumosaumenta-fila-de-exames-para-coronavirus-em-sp,70003263648
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,atraso-na-chega-de-insumosaumenta-fila-de-exames-para-coronavirus-em-sp,70003263648
http://www.lacen.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Manuais/MANUALCOLETALACENR09.pdf


61 
 

MOSHER, Dave. A new phone-tracing technology could tell if you've been exposed 
to the coronavirus — without sacrificing privacy. 130 researchers are offering it to 
countries for free. Business Insider - Science, New York, 2020. Disponível em: 
https://www.businessinsider.com/coronavirus-covid-19-contacttracing-mobile-
phones-bluetooth-pepp-pt-2020-4. Acesso em: 19 abr. 2020.  
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus 
COVID-19. 1º Ed. V.1, Brasilía/DF, 2020. 
 
OPINIÃO MINAS. O coronavírus e o estresse dos profissionais da saúde - 
Opinião Minas 18/03/2020. Youtube, 2020. (25m51s). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=BYa_KkCMwWw. Acesso em: 19 abr. 2020.  
 
PIZZANI, Luciana et al. A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. 
RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 10, n. 2, 
p. 53-66, 2012.  
 
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (SAPS). Protocolo de Manejo 
Clínico do Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária à Saúde. Versão 6. 
Brasília/DF, 2020. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/20200330_ProtocoloManejo_ 
ver06_Final.pdf. Acesso em: 25 abr. 2020.  
 
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, Ministério da Saúde. Infecção 
humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Boletim Epidemiológico, 2020; 
Disponível em: 
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/07/BE-
COECoronavirus-n020702.pdf. Acesso em: 24 mar. 2020.  
 
SILVA, Antônio Augusto Moura da. Sobre a possibilidade de interrupção da epidemia 
pelo coronavírus (COVID-19) com base nas melhores evidências científicas 
disponíveis. Rev. bras. epidemiol. v. 23, Rio de Janeiro, 2020. 
 
SÍRIO-LIBANÊS. Previna-se contra o novo Coronavírus. Infográfico Covid-19, 
Brasilía, 2020. Disponível em: 
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/coronavirus/Documents/infografico-covid.pdf. 
Acesso em: 25 mar. 2020.  
 
TAJRA, Alex. Só 1 em cada 10 casos de coronavírus no país vai para internação 
hospitalar. Notícias UOL - Saúde, São Paulo, 2020. Disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/17/somente-1-
emcada-10-casos-do-novo-coronavirus-estao-hospitalizados.html. Acesso em: 24 
mar. 2020.  
 
UNA-SUS. Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo 
Coronavírus. Ascom SE/UNA-SUS, 2020. Disponível em: 
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-
pandemiade-coronavirus. Acesso em: 18 abr. 2020.  
 

https://www.businessinsider.com/coronavirus-covid-19-contacttracing-mobile-phones-bluetooth-pepp-pt-2020-4
https://www.businessinsider.com/coronavirus-covid-19-contacttracing-mobile-phones-bluetooth-pepp-pt-2020-4
https://www.youtube.com/watch?v=BYa_KkCMwWw
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/20200330_ProtocoloManejo_%20ver06_Final.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/20200330_ProtocoloManejo_%20ver06_Final.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/07/BE-COECoronavirus-n020702.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/07/BE-COECoronavirus-n020702.pdf
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/coronavirus/Documents/infografico-covid.pdf
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/17/somente-1-emcada-10-casos-do-novo-coronavirus-estao-hospitalizados.html
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/17/somente-1-emcada-10-casos-do-novo-coronavirus-estao-hospitalizados.html
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemiade-coronavirus
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemiade-coronavirus


62 
 

VIDAL, Macarena Liy. Wuhan dá adeus ao seu bloqueio, mas confinamento 
ainda segue parcialmente. Pandemia de Coronavírus. EL PAIS - Internacional,  
 
Wuhan, 8 de abril de 2020. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-08/wuhan-da-adeus-ao-seu-
bloqueiomas-confinamento-ainda-segue-parcialmente.html. Acesso em: 19 de abr. 
2020. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). SARS: breaking the chains of 
transmission. Genebra, 5 July 2003. Disponível em: 
http://www.who.int/features/2003/07/en/. Acesso em: 17 abr. 2020. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS). Emergencies Preparadness Response, Genebra, 2004.  
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Middle East respiratory syndrome 
coronavirus (MERS-CoV). Emergencies, Genebra, 2019. Disponível em: 
https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/. Acesso em: 17 abr. 2020.  
 
WU, Zunyou; MCGOOGAN, Jennifer M. Characteristics of and important lessons 
from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a 
report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. 
Jama, 2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-08/wuhan-da-adeus-ao-seu-bloqueiomas-confinamento-ainda-segue-parcialmente.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-08/wuhan-da-adeus-ao-seu-bloqueiomas-confinamento-ainda-segue-parcialmente.html
http://www.who.int/features/2003/07/en/


63 
 

REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA ACERCA DO TEMA 
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

(SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON OBSTETRIC VIOLENCE) 
 

LUELLY FUZARO BOFF¹ 

GLEIDE CATIA PRESOTTO BEDENAROSK² 

 

 

RESUMO 

O tema Violência Obstétrica tem tomado cada vez mais espaço, pelos constantes 
relatos de maus-tratos e recorrentes situações de abuso, desrespeito e negligência 
vivenciadas por gestantes. É definida pela apropriação dos processos reprodutivos 
das mulheres pelos profissionais de saúde, através de tratamento desumanizado, 
abuso de medicalização e uso de processos artificiais. Caracteriza-se violência 
obstétrica a negligência, violência física, psicológica e sexual dispensadas as 
mulheres Objetivo: Revisão sistemática de literatura sobre a violência obstétrica e 
apresentar as principais evidências encontradas nos artigos selecionados como sua 
definição, relato de experiências referente a prática desta violência por enfermeiros, 
docentes e discentes da área de saúde, procedimentos que se caracterizam como 
violência obstétrica e os índices desta violência no Brasil. Metodologia: trata-se de 
uma revisão sistemática de literatura. Resultados: Verificou-se o despreparo, 
negligência e imperícia na prática de profissionais da Obstetrícia, sejam eles médicos, 
enfermeiros, enfermeiros obstetras ou auxiliares de enfermagem e a falta de preparo 
institucional dentro desses hospitais. Conclui-se que a violência obstétrica é um tema 
que merece ser  abordado em todos os campos possíveis, pois é um importante 
problema na saúde pública, considerando as altas taxas de violência obstétrica que 
são praticados e muitas vezes não são divulgadas, é necessário que as mulheres 
exijam e denunciem quando não são respeitados seus direitos e se houver algum tipo 
de violência por parte dos profissionais de saúde. 

 
Descritores: violência; negligência; trabalho de parto; enfermeira obstétrica; parto 

humanizado. 

 

ABSTRACT 

 

In the last few years, there has been growing public attention to a problem known as 
obstetric violence, that was noticed due to the constant reports of maltreatment and 
recurrent situations of abuse, disrespect, and neglect experienced by pregnant 
women.  The obstetric violence is defined by the appropriation of women's reproductive 
processes by health professionals, through dehumanized treatment, abuse of 
medicalization, and use of artificial processes. Women also experienced neglect, 
physical, psychological and sexual violence. Objective: provide a systematic review of 
________________________________ 
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the literature on obstetric violence and report experiences related by nurses, teachers, 
and students in the health area, and also present the rates of this kind of violence in 
Brazil. Methodology: This is a systematic literature review. Results: the reports show 
the lack of preparation, negligence, and recklessness by the obstetrics professionals, 
whether medics, nurses, obstetric nurses, or nursing assistants, and the lack of 
preparedness within the hospitals.  This work shows that obstetric violence is a serious 
public health problem that deserves more attention from healthcare professionals and 
society, and considering the high rates of obstetric violence that are practiced and not 
reported, women must demand and denounce when their rights are not respected. 

 

Descriptors: violence; negligence; labor; obstetric nurse; humanized birth. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema Violência Obstétrica tem tomado cada vez mais espaço, pelos 

constantes relatos de maus-tratos e recorrentes situações de abuso, desrespeito e 

negligência vivenciadas por gestantes. E apesar de ser mais provável acontecer em 

qualquer fase da gestação ou do puerpério, é no parto que essas mulheres se 

encontram mais frágeis e susceptíveis a tais acontecimentos (PEREIRA et al., 2016).  

De acordo com as Leis Venezuelanas e Argentinas transcritas no Boletim da 

Defensoria Pública de São Paulo (2013) a Violência Obstétrica (VO) é definida pela 

apropriação dos processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, 

através de tratamento desumanizado, abuso de medicalização e uso de processos 

artificiais, causando a perda da autonomia e da capacidade de decidir livremente 

sobre seu parto, corpo e seu próprio bebê, impactando negativamente a qualidade de 

vida das mulheres (BISCEGLI et al., 2015). 

Ainda, caracteriza-se violência contra mulheres nas instituições de saúde em 

quatro tipos diferentes: negligência (omissão do atendimento); violência psicológica 

(tratamento hostil, ameaças, gritos e humilhações), violência física (negar analgesia 

quando necessário e indicado) e violência sexual (assédio sexual e estupro) 

(ZANARDO et al., 2017).  

São classificados também como VO, procedimentos invasivos como a 

manobra de Kristeller, episiotomia sem indicação e consentimento da parturiente, 

raspagens dos pelos pubianos; realização de toques sucessivos e por diferentes 

pessoas; restrição de escolha da posição do parto; restrição de escolha do local do 

parto; uso de medicamentos para acelerar o trabalho de parto por conveniência de 
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profissionais de saúde e realização da cesariana sem indicação clínica ou 

consentimento da mulher (PEREIRA et al., 2016). 

A VO institucional pode ser definida também por ações e processos que essas 

mulheres vem a sofrer, como: peregrinação por diversos serviços de saúde; proibição 

de acompanhante durante toda a fase de gestação, parto e puerpério; maus-tratos por 

parte dos profissionais com as usuárias motivados por discriminação pela idade, 

orientação sexual, deficiência física ou doença mental; mulheres que causaram 

abortamento, aceleração da alta hospitalar para liberar leitos; preconceitos em relação 

às mulheres soropositivas para o HIV ou outras IST’S (SANTOS; SOUZA, 2015). 

Existem também alguns fatores que influenciam a VO, como a diferença 

racial, estado sociodemográfico, baixa escolaridade e baixa renda, elas são 

consideradas sem autonomia e sem capacidade de decidir sobre seu corpo 

(ZANARDO et al., 2017). 

O primeiro país latino-americano a reconhecer legalmente a “violência 

obstétrica” foi a Argentina em 2004, através da Lei 25.929, também conhecida como 

Lei de Parto Humanizado. Esta lei determina que toda mulher tem direito a um parto 

que respeite seu tempo biológico, evitando ao máximo qualquer tipo de prática 

invasiva, que não tenha base científica para tal e fornecimento de medicação 

desnecessária (PEREIRA et al., 2016).  

Um dos países mais envolvidos com essa temática na América Latina é a 

Venezuela, onde foi instituída a “Lei Orgânica sobre o direito das mulheres em vida 

livre de violência”, que defende os direitos das mulheres e estabelece 19 formas de 

violência, dentro das quais se encontra a violência obstétrica, como: não atender as 

emergências obstétricas corretamente; obrigar a mulher a parir em posição de 

litotômica; impedir o apego inicial da criança sem causa médica justificada e praticar 

o parto por via cesárea quando há condições para o parto natural. (ZANARDO et al., 

2017). 

O atendimento desumanizado e degradante às gestantes no processo de 

parto, faz com que a experiência seja traumática e negativa. Quando a autonomia não 

é respeitada, visto que seus desejos, na maioria dos casos, não são considerados por 

meio de práticas que não maximizam os benefícios para si própria e para seu bebê e 

ainda o descaso e a impaciência fazem com que o profissional não respeite o pudor, 

nem mesmo a individualidade de cada paciente, não entendendo suas dificuldades e 

limitações (PEREIRA et al., 2016).  
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Segundo a pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abromo: “Mulheres 

brasileiras e Gênero nos espaços público e privado”, em 2010, uma entre quatro 

mulheres sofrem violência durante o parto, sendo as condutas desrespeitosas e 

grosseiras as reclamações mais frequentes entre as puérperas (SILVA et al., 2014). 

Contudo, é de fundamental importância que todas as mulheres tenham 

conhecimento dos seus direitos enquanto gestantes, parturientes e puérperas, como 

também seu direito de escolha em todo momento. É necessário que a mulher retome 

seu papel como protagonista do processo fisiológico de gerar e parir um ser humano 

(TAVARES; MOURA; SILVA, 2016) 

Este trabalho tem como objetivo realizar revisão sistemática da literatura 

sobre a violência obstétrica e apresentar as principais evidências encontradas nos 

artigos selecionados como sua definição, relato de experiências referente a prática 

desta violência por enfermeiros, docentes e discentes da área de saúde, 

procedimentos que se caracterizam como violência obstétrica e os índices desta 

violência no Brasil.   

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Toda assistência à parturiente e ao recém-nascido era exercida pelas 

experientes parteiras, realizado no próprio domicílio e na presença dos familiares da 

parturiente. A partir da Segunda Guerra Mundial, aumentou a tendência à 

institucionalização do parto e, no final do século, 90% dos partos passaram a ser 

realizados em pequenos hospitais ou postos de atendimento por profissionais médicos 

e enfermeiros (OLIVEIRA; PENNA, 2017). 

As práticas de violência contra as gestantes e parturientes estão em 

discussão no Brasil desde os meados de 1980 a 1990, foi apenas em 2007 a 2010 

que o termo “violência obstétrica” passou a ser utilizado, mas com seus conteúdos e 

circunstâncias associadas permanecendo em grande invisibilidade (SENNA; 

TESSER, 2017). 

Sabe-se que o movimento contra a violência obstétrica no Brasil é decorrente 

do aumento das críticas que vários grupos vêm fazendo a respeito da assistência 

inadequada ao parto, sendo considerado como um “movimento em prol da 

humanização do parto e nascimento”, que envolve diversos profissionais e instâncias 

da sociedade (SENA, 2016). 
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Tais movimentos se baseia no reconhecimento dos direitos e participação 

ativa da mulher e de seu protagonismo em relação a sua gestação e trabalho de parto, 

com ênfase nos aspectos emocionais e no reconhecimento dos seus direitos (SENA, 

2016) 

A violência obstétrica, segundo Souza (2014), apud Silva et al (2017, p.179) 

deriva das relações marcadas pelo descaso com os aspectos humanizado do cuidado, 

da rigidez em relação  aos profissionais de saúde com os seus pacientes, das falhas 

no processo de comunicação, da mecanização do cuidado, do uso inadequado da 

tecnologia e do não compromisso dos profissionais que eles mesmos assumiu com o 

processo de cuidar. 

 Segundo Venturi et al (2011), apud Sena (2016. p.43) foi realizado uma 

pesquisa nacional pela Fundação Perseu Abramo, em 2010, onde mostrou que 25% 

das mulheres que tiveram partos normais tanto em rede pública e privada delinearam 

terem sofrido alguma forma de violência obstétrica durante a gestação, trabalho de 

parto e pós-parto imediato.  

O Ministério da Saúde desenvolveu o Programa Maternidade Segura que 

objetiva respeitar a dignidade humana, os sentimentos, as escolhas e preferências de 

todas as mulheres, portanto, é mais do que a prevenção de mortes e morbidades e 

sim o desenvolvimento de um olhar holístico sobre as mulheres, abrangendo todo o 

biopsicossocial feminino (SILVA et al., 2014). 

O Ministério da Saúde (2012), apud Silva et al (2017, p.181) preconiza uma 

estratégia que pode ser efetiva na atenção ao pré-natal para a prevenção da violência 

obstétrica, a realização de atendimento humanizado, que possa fortalecer a mulher e 

o seu companheiro para assegurar os seus direitos, que defende a incorporação de 

condutas acolhedoras e favoráveis, em especial durante todo o trabalho de parto. 

É papel fundamental do enfermeiro o acolhimento desta gestante ou 

parturiente, com a realização de uma consulta de enfermagem adequada, com uma 

visão holística associada ao processo de enfermagem e a sistematização de 

assistência de enfermagem, onde se assegura uma autonomia profissional, 

desenvolve competências e habilidades, garante o cuidado respaldado em 

conhecimento científico para a satisfação das necessidades de suas pacientes 

(SOUZA et al., 2018). 

Segundo Ramos (2016), apud Souza et al (2018, p.02), o plano de 

humanização do parto e do nascimento realizada por enfermeiros obstetras, visa o 
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respeito à fisiologia da mulher, a retomada ao processo natural da gravidez, fatores 

que visam a valorização do cuidado à mulher.  Além de buscar o conhecimento 

baseado em evidências para garantir à segurança de uma assistência prestada de 

forma qualificada e digna, garantindo às parturientes boas práticas obstétricas, livres 

de riscos, danos e de intervenções desnecessárias, que muitas vezes, acarretam 

prejuízos à mulher e a seu bebê. 

A humanização é imprescindível durante a gestação, parto ao nascimento, 

empodera, fortalece e apoia as mulheres quanto ao conhecimento em relação ao seu 

corpo, à gestação, às mudanças esperadas e tudo que envolve o processo do 

nascimento, além de se sentir mais seguras para assumir suas posições, vontades e 

o controle do seu corpo, serão capazes de ter um parto seguro da forma que 

planejaram e desejaram (ZANARDO et al., 2017).  

O processo humanização ao parto é uma das formas de trazer benefícios à 

mãe e ao seu bebê, além de respeitar os direitos da parturiente, resgata seu papel 

como protagonista de seu parto. Para a enfermagem, conhecer as necessidades e 

características de cada parturiente contribui para a melhoria da qualidade da 

assistência e para a humanização, permitindo um parto com pleno êxito 

(ALEXANDRIA et al., 2019).  

Assim, é indispensável o fortalecimento da compreensão dos processos 

relacionados saúde com o objetivo de afrontar todas as formas de violência e investir 

esforços no sentido do respeito à vida. Como alternativa para esse processo é 

necessário a elaboração de políticas que garantem a diminuição das desigualdades 

sociais, o reconhecimento dos trabalhadores da saúde, a utilização das boas práticas 

no parto e nascimento, com bases científicas, e a repartição de serviços e 

equipamentos que estejam articulados e compreendam os sujeitos de forma integral 

(ZANARDO et al., 2017). 

O trabalho de parto para as mulheres e o nascimento de uma nova vida 

constitui em processo social, natural e fisiológico, por isso, deve-se permitir que seja 

vivenciada como um direito da mulher, com liberdade de escolha, autonomia, amor, 

ternura, intimidade, privacidade, livre da violência obstétrica maléfica ao processo 

fisiológico, assegurando-se que o protagonismo da mulher durante o processo esteja 

estabelecido nas relações de cuidado e livre de intervenções desnecessárias 

(RODRIGUES, 2014). 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura descritiva que consiste 

em reunir materiais semelhantes de vários autores e realizar uma análise dos dados 

obtidos referente ao tema Violência Obstétrica. A busca dos artigos foi realizada em 

banco de dados como Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), BDENF (Base de dados em Enfermagem).  

Utilizou-se como descritores: violência; negligência; trabalho de parto; 

enfermeira obstétrica; parto humanizado, e como critério de escolhas artigos 

científicos do ano de 2014 até 2019 escritos e publicados em português, sendo 

encontrado no total de 31 artigos. 

Em seguida foi realizado a leitura dos artigos, sendo selecionados 08 (oito) 

artigos que se enquadravam na proposta como sua definição, relato de experiências 

referente a prática desta violência por enfermeiros, docentes e discentes da área de 

saúde, procedimentos que se caracterizam como violência obstétrica e os índices 

desta violência no Brasil além das informações pertinentes de cada artigo para um 

confronto de ideias. 

Critérios de exclusão: artigos publicados antes de 2013; artigos em inglês e 

espanhol e artigos que não se encaixava com o objetivo desta revisão. 

A pesquisa sistemática de literatura foi realizada entre agosto de 2019 e junho 

de 2020.  

 

Quadro 1.  Apresentação dos artigos utilizados na elaboração dos resultados e 

discussões. 

TÍTULO AUTOR ANO OBJETIVO 

1. Violência 

obstétrica na 

visão de 

enfermeiras 

obstetras, 

SILVA, M. G.;  
MARCELINO, M. 
C.; RODRIGUES, 
L. S. P.; TORO, 
R. C.; SHIMO, A. 
K. K. 

2014 Tem como objetivo relatar a 
experiência de enfermeiras obstetras 
sobre a violência obstétrica 
vivenciada, presenciada e observada 
durante suas trajetórias 
profissionais. 

2. Violência 

institucional 

obstétrica no 

SANTOS, R. C. 

S; SOUZA, N. F. 

2015 Tem como objetivo realizar revisão 
sistemática da literatura 
sobre a violência institucional 
obstétrica, no Brasil, e apresentar as 
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Brasil: revisão 

sistemática 

principais evidências encontradas 

nos artigos selecionados. 

3. Violência 
obstétrica: 
Ofensa à 
dignidade 
Humana. 

PEREIRA, J.S.; 
SILVA, J. C. O.; 
BORGES, N. A.; 
RIBEIRO, M. M. 
G.; AUAREK, L. 
J.; SOUZA, J. H. 
K. 

2016 Tem como objetivo desse artigo é 
esclarecer as variadas formas de 
violência obstétrica, abordar os 
princípios bioéticos que são 
negligenciados e a violação dos 
direitos das mulheres. 
Além disso, evidenciar a falta de 
profissionais que valorizem a 
dignidade humana,  

4. A extensão 

universitária e 

a prevenção 

da violência 

obstétrica. 

SILVA, T. S.; 
MELO, R. O.; 
SODRÉ, M. P.; 
ZANNETY, R. C. 

R. M.; SOUZA, C. 

S. N, 

2017 Tem como objetivo relatar a 
experiência de docentes e discentes 
em ações extensionistas, com 
práticas de educação em saúde para 
a 
prevenção da violência obstétrica, 
entre as mulheres atendidas por um 
projeto de 
extensão de uma Universidade 
Pública Estadual na Bahia. 

5. Violência 
obstétrica no 
Brasil e o 
ciberativismo 
de mulheres 
mães. 

SENA, L. M.; 
TESSER, C. D. 

2017 Tem como objetivo relacionar o 
enfrentamento da violência 
obstétrica no Brasil e o ciberativismo 
de mulheres, em especial, de 
mulheres 
mães. 

6. Violência 

obstétrica no 

brasil: uma 

revisão 

narrativa. 

ZANARDO, G. L. 
P.; URIBE, M. C.; 
NADAL, A. H. R.; 
HABIGZANG, L. 
F. 

2017 Tem como objetivo realizar uma 
revisão narrativa de estudos sobre 
violência obstétrica. Para isso, 
abordou-se o histórico do parto e 
suas intervenções, o conceito de 
violência obstétrica, os marcos legais 
e o panorama brasileiro da 
assistência ao parto. 

7. Violência 
Obstétrica: A 
Ótica Sobre Os 
Princípios 

Bioéticos e 

Direitos Das 

Mulheres 

CARVALHO, A. 
S.; PEDROGA, A. 
G. R.;  
RIBEIRO, C. M.; 
ASSIS, L.; , 
KALIL, J. K.; 
SILVA, S. A. O. N.  

2019 O objetivo deste trabalho, portanto, é 
elucidar sobre os aspectos da 
violência obstétrica no atual cenário 
da saúde brasileira, além de ressaltar 
a responsabilidade civil do médico 
diante da bioética e a autonomia da 
parturiente no processo de gestar. 

8. Violência 
obstétrica na 
perspectiva 
dos 

ALEXANDRIA, S. 
T.; OLIVEIRA, M. 
S. S.; ALVES, S. 

2019 Avaliar o conhecimento de 
profissionais de enfermagem 
envolvidos na assistência ao parto 
sobre violência obstétrica. 
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profissionais 
de 
enfermagem 
envolvidos na 
assistência ao 
parto. 

M.; BESSA, M. M. 
M.; 
ALBUQUERQUE, 

G. A.;  SANTANA, 

M. D. R. 

Fonte: Elaborado pela própria autora,2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A violência obstétrica é definida pela apropriação do corpo e dos processos 

reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, através do atendimento 

desumanizado, medicalização e uso de processos artificiais, causando a perda da 

autonomia e da capacidade de decidir livremente sobre seu corpo e sua sexualidade, 

e impactando negativamente a qualidade de vida de mulheres (SILVA et al., 2017). 

Violência obstétrica é uma expressão que agrupa as formas de violência e 

danos causados no cuidado pelo profissional da área obstétrica (SENA, 2017). 

Carvalho et al (2019) traz uma revisão de literatura, onde se discute vários 

pontos como: o conceito de violência obstétrica; a história; os seus tipos; 

responsabilidades civis do médico de registros históricos, erros, danos, 

responsabilidades e bioética; o direito das parturientes; parto humanizado. 

A Violência Obstétrica é de definida por Carvalho como qualquer conduta, ato 

ou omissão por profissional de saúde, tanto em serviço público como privado, que leva 

à apropriação indevida dos processos corporais e reprodutivos das mulheres, 

podendo acontecer durante o pré-natal, o parto ou pós-parto imediato.  

Como relatado no artigo, no final da década de 50 uma revista americana 

publicou uma matéria chamada “Crueldade nas Maternidades”, para quebrar o silêncio 

que existia sobre a violência durante o parto.  Em 1958, no Reino Unido, ocorreu um 

movimento que fundamentou a publicação de uma carta em um jornal, convocando a 

instauração da sociedade para prevenção da crueldade contra as grávidas.  

Nos dias atuais, são numerosos os estudos que demonstram como são 

frequentes as práticas desumanas na assistência ao parto.  

Ainda que, é responsabilidade do médico em exercer sua função, onde exige 

fundamentação em respeito ao ser humano, no qual envolve proteger e salvar essas 

vidas, e foi apenas em 1945 que foi desenvolvido o primeiro Código de Ética de 
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Medicina devidamente reconhecido. Esclarece também que a OMS afirma que a 

mulher tem direito ao mais alto padrão de saúde garantidos por lei, onde a mulher é 

como consumidora, e o profissional de saúde como um provedor de serviços. No Brasil 

ocorre uma cobertura de pré-natal de 98,7% e apenas 40% das mulheres afirmam que 

foram orientadas sobre práticas de benefícios para o trabalho de parto. 

Pereira et al (2016) baseia-se em uma revisão de literatura com artigos 

pulicados até o ano de 2016, selecionando para discussão aqueles que abordam uma 

pequena definição de violência obstétrica, principais formas de violência obstétrica 

nas redes públicas e privadas, ética e os direitos das mulheres.  

O artigo em questão leva em consideração os crescentes relatos de violência 

sofrida por mulheres. Definem as formas de violência obstétrica como física, psíquica, 

sexual e também a episiotomia e a manobra de kristeller. Relatam ainda que o Brasil 

é um país com altos índices de cesárea, que Segundo Ministério da Saúde, em 2010, 

52% dos partos foram cesarianas, sendo mais comum na rede privada. De acordo 

com este artigo a relato de descaso em relação as gestantes atendidas pelo SUS 

(Sistema Único de Saúde) que encontrou um índice de 12,7% das mulheres que 

referiram terem tratamentos desrespeitosos como: mal atendimento, não serem 

ouvidas e terem sofrido agressões físicas e verbais. Declara ainda, que as ações 

médicas devem ser baseadas em princípios, leis e fundamentos norteados pelo 

Código de Ética Médica. E para garantir o direito das mulheres o Ministério da Saúde 

criou políticas que visam garantir esses direitos as gestantes e fazer com que o parto 

seja humanizado e respeite a cidadania.  

Neste artigo podemos evidenciar que a violência obstétrica é mais comum de 

ser praticada em pacientes da rede pública e elas ainda não tem seus direitos de 

escolha de via de parto. Na rede privada as pacientes já têm mais autonomia e 

respeito pela questão monetária. 

Silva et al (2014) traz relatos de experiências vivenciadas por profissionais de 

saúde de hospitais públicos e privados e de unidades de saúde do município de São 

Paulo. A técnica utilizada pelas pesquisadoras foi denominada de “tempestade de 

ideias” para a exposições de opinião, reflexões e experiência por parte dos 

entrevistados. Os resultados foram divididos em 3 categorias: 1. Frases violentas dos 

profissionais de saúde às pacientes como: Na hora de fazer foi bom né.... agora 

aguenta! Não grita... pois seu bebê não vai nascer pela boca! 
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2. Procedimentos desnecessários e/ou iatrogênicos realizados pelos 

profissionais de saúde como: Realização de tricotomia perineal; episiorrafia; Parto 

fórceps rotineiro. 

3. O despreparo institucional para o parto como: Falta de espaço e conforto 

mínimo para acomodação dos acompanhantes e falta ou não cumprimento de 

protocolos obstétricos, que visem a humanização da assistência no ciclo gravídico-

puerperal; 

Os resultados deste trabalho mostraram o despreparo, negligência, imperícia 

na prática de profissionais da obstetrícia e a falta de preparo institucional dentro 

desses hospitais, os atos definidos como violência obstétrica ocorre com mais 

frequência por médicos e enfermeiros devido estarem ligados diretamente com o 

trabalho de parto.  

Para Silva et al (2014) cuidado do profissional da área da obstetrícia deve ser 

baseado em evidências que oferece assistência, apoio e proteção, com o mínimo de 

intervenções necessárias.  

Santos (2015) baseia-se em uma revisão sistemática descritiva, onde baseou-

se em 7 artigos entre 2006 a 2014, e cerca de 90% dos autores pesquisados para 

elaborar este artigo são enfermeiros. A análise dos conteúdos dos artigos se deu em 

duas categorias: 1. Caracterização da violência institucional obstétrica no Brasil, onde 

foram discutidos em todos os artigos que a mais frequente é a negligência por falta de 

informações sobre manobras e procedimentos, em seguida  a violência verbal e a 

física que consiste em toques vaginais repetidos e episiotomia sem necessidade, que 

é praticada por médicos e profissionais de enfermagem. Ocorre durante a assistência 

ao parto, sala de pré-parto e no parto. Na maioria dos hospitais são permitidos 

acompanhantes somente só sexo feminino.  

2. O modelo de assistência ao parto às mulheres em situação de violência no 

Brasil opera um modelo tecnicista que é executado a partir da racionalidade e da 

ausência da humanização da assistência, pelas formas agir e pensar de cada 

profissional de saúde. Onde há um poder hierarquizado pelo domínio médico sobre o 

paciente e sobre os profissionais de enfermagem. 

Os dados supracitados obtidos relavam que estas práticas realizadas por 

profissionais de saúde são totalmente contrarias das que são preconizadas e 

recomentadas pelas políticas de humanização do SUS (Sistema Único de Saúde).  
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Silva et al (2017) traz também um relato de experiências de docentes e 

discentes cujo plano de trabalho de extensão foi denominado: “Educação em saúde 

para gestantes: prevenção de violência obstétrica”, atendidas em Unidade Básica de 

Saúde (UBS) do município de Feira de Santana e com Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS). Foi constatado a grande falta de informação e conhecimento das 

gestantes sobre a violência obstétrica. Assim, foi elaborado uma capacitação que 

contou com 18 agentes comunitários de saúde, 2 enfermeiras e 6 estudantes do curso 

técnico de Enfermagem e rodas de conversa que teve uma média de 50 gestantes, 

além da elaboração de material educativo como cartilhas com informações sobre a 

violência obstétrica e a sua prevenção. 

Este estudo foi de grande satisfação para as gestantes e seus 

acompanhantes quanto para as Agentes Comunitárias de Saúde, que possibilitou uma 

aproximação com essa gestantes, permitindo desenvolvimento e os acolhimentos 

necessários em uma ação educativa, como um momento de escuta e diálogo entre as 

gestantes e os profissionais envolvidos, que tornou possível a formação de vínculos e 

resolubilidade das situações de saúde com relação as gestantes. 

As gestantes participantes desta educação em saúde terão uma visão de seus 

direitos durante o seu parto, saberão identificar os atos de se qualificam como 

Violência Obstétrica e poderão se tornar mais ativa na tomada de decisões que as 

beneficiam. 

Alexandria et al (2019) traz uma pesquisa qualitativa, que contou com uma 

pesquisa com 10 enfermeiros de uma maternidade de Juazeiro do Norte – CE. A 

organização dos dados fora dividida nas seguintes categorias: 1. Conhecimento dos 

profissionais sobre o conceito de violência obstétrica, que como resultados dos 

relatos, percebeu-se amplo conhecimento dos profissionais enfermeiros referente a 

violência obstétrica, ato praticado contra as parturientes nas maternidades, tanto no 

período de pré-parto, parto e pós-parto, como exemplo o relato de um enfermeiro: 

“São práticas realizadas por qualquer profissional que preste assistência a mulher que 

inclui o trabalho de parto em si, agressões verbais, recusar atendimentos, privação de 

acompanhante”. 

2. Práticas, técnicas e manobras que os profissionais consideram como 

violência obstétrica, teve como resultados vários relatos de atos que caracterizam uma 

violência obstétrica que é de conhecimento dos enfermeiros, e que já vivenciaram tais 

atos por parte de outros profissionais como: Separar a mãe do recém-nascido 
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saudável, tricotomia, episiotomia e jejum (ENF2). Recusa da admissão na 

maternidade, realizar cesariana sem indicação médica ou sem consentimento da 

cliente (ENF 4). 

3. Violência obstétrica nos serviços de saúde: direitos das parturientes, como 

relatado no estudo muitas vezes esses direitos são negados pelos profissionais ou 

pela instituição, mas que os profissionais de enfermagem tem conhecimento sobre 

esses direitos como mostra o relato: Direito à alimentação, direito a acompanhante de 

livre escolha, direito a medicação para alivio da dor  (ENF2). Direito a posição de parir, 

direito a um bom atendimento (ENF4). Direito a assistência digna, direito a 

informações sobre os procedimentos realizados (ENF5).   

Zanardo et al (2017) traz em seu artigo uma revisão narrativa acerca do tema 

violência obstétrica com discussão inicial referente a medicalização à humanização 

do parto e ao nascimento que traz como um processo fisiológico e natural, o 

empoderamento das mulheres com saber e poder femininos.  

Discute-se também a violência obstétrica e seus marcos legais, onde dados 

avaliados pela ouvidoria do Ministério da Saúde (2012) computou que 12,7% das 

queixas das mulheres eram sobre o tratamento desrespeitoso, mal atendimento e não 

serem atendidas em suas necessidades. Como descrito no artigo, segundo a OMS, 

gestantes do mundo inteiro vem sofrendo abusos, negligência e maus-tratos durante 

o parto nas instituições de saúde. Também, desde os anos 2000 foi instituída uma 

série de programas e políticas em saúde, como: o Programa de Humanização do Parto 

e Nascimento, a Política Nacional de Humanização– Humaniza SUS, a Política de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher e a Rede Cegonha.  

Por fim, discute-se a epidemia de cesarianas do Brasil que se baseia em 

vários fatores como: a qualidade do atendimento associada à tecnologia utilizada no 

parto; fatores sociodemográficos e culturais; medo do parto vaginal; desejo de evitar 

esse sofrimento; conveniência por parte dos profissionais e economia de tempo 

comparado aos partos vaginais. 

O desejo por cesariana pelas gestantes aumentou extraordinariamente nos 

últimos anos, a cultura de parto normal já não é levada mais consideração, devido ser 

mais indolor, mais rápida e não tão exaustiva como um trabalho de parto prolongado.   

Sena et al (2017) traz a denúncia via digital das várias circunstâncias de 

violência da assistência ao parto. O tema principal a ser discutido é o ciberativismo 

como ferramenta de quebra da invisibilidade e mobilização contra a violência 
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obstétrica, onde são relatadas idealizadas e desenvolvidas totalmente on-line, para 

ação e promoção da saúde da mulher, e com a atenção obstétrica como foco: 1. Teste 

da Violência Obstétrica, que foi um levantamento de dados informal através de um 

blog com o objetivo de estimular mulheres a avaliar a qualidade da assistência ao 

parto recebida, ativistas pela humanização do parto. Contou com questionário de 15 

questões de múltipla escolha, contendo questões de caracterização 

sociodemográfica, relacionadas ao atendimento recebido durante o pré-parto, parto e 

pós-parto imediato. Os dados levantados a partir desta pesquisa foi que: 52% dos 

partos ou nascimentos foram cesarianas; mais de 40% das mulheres se consideraram 

desrespeitadas pela equipe de saúde; 25% delas declararam terem sofrido 

episiotomia; 75% não puderam se movimentar durante o trabalho de parto ou 

precisaram se manter deitadas durante o nascimento do filho; quase 50% das 

mulheres não puderam ter acompanhante; apenas 18% das mulheres puderam e 

foram incentivadas a amamentar na primeira hora de vida dos bebês; apenas 47% 

das mulheres tiveram dificuldades no pós-parto e puerpério relacionado à forma como 

seus partos aconteceram. 

2. Violência obstétrica – a voz das brasileiras, foi desenvolvido outra 

intervenção através das redes sociais e blogs, por mulheres que sofreram violência 

em seus partos foram convidadas a gravar um pequeno vídeo falando sobre suas 

experiências. Como resultado, foram mais de vinte mulheres relataram terem sido 

vítimas de violência durante seu trabalho de parto (Sena et al., 2017). 

O Teste da Violência Obstétrica e o videodocumentário “Violência obstétrica 

– a voz das brasileiras” contribuíram significativamente para que um maior número de 

mulheres pudesse conhecer e refletir sobre a qualidade da atenção que receberam 

durante seus partos e manifestarem o desejo de compartilhar tais conhecimentos 

(Sena et al., 2017). 

As estatísticas mostram um alto índice de mulheres que sofreram violência 

obstétrica e que foram afetadas posteriormente, esses índices não alcançaram toda a 

população de mulheres que foram vítimas da Violência Obstétrica, porém isso nos 

mostra como é frequente a prática desta violência e que muitas vezes não se tem 

conhecimento. 

A assistência humanizada para os profissionais de enfermagem ainda se 

configura como um grande desafio, é necessário priorizar a humanização, para trazer 

benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, além do conhecimento acerca da 
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violência obstétrica para que sua assistência seja humanizada forma holística, correta 

e efetiva. 

E como resultado, é visto o grande conhecimento dos profissionais de 

enfermagem referente a violência obstétrica e estima-se que cada vez mais, 

embasado nesses conhecimentos os atos realizados desta violência diminuam cada 

vez mais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O termo violência obstétrica ainda não possui um conceito único, nem definido 

em leis. Não possui instâncias que penalizem os profissionais de saúde pelos maus-

tratos e processos desnecessários e dolorosos as mulheres. 

Faz-se a necessidade de uma conceituação de violência obstétrica definida 

por lei, fato que auxiliará no enfrentamento e identificação das medidas cabíveis 

dessas situações. O enfermeiro tem um papel de grande importância durante a 

gestação, parto e pós-parto imediato, pois a sua essência é o cuidado do ser humano, 

de modo integral e holístico. 

É dever do profissional de saúde da obstetrícia contribuir para que não ocorra 

a prática da Violência Obstétrica.  

O enfermeiro também ajuda a reduzir o processo álgico no momento do parto, 

através de estratégias não farmacológicas, como a utilização da bola obstétrica, 

bolsas de água morna, chuveiro, deambulação, técnicas de respiração, 

agachamentos e massagem lombar. 

O enfermeiro obstetra com uma sistematização de assistência adequada, 

admissão da parturiente em local adequado, tranquilo e propicio ao parto, acolhimento 

humanizado e conhecimento científico, melhora as chances de um parto de qualidade 

tanto para a mãe quanto para seu recém-nascido.  

O processo de humanização por parte dos enfermeiros envolve condutas e 

atitudes que respeite as escolhas da parturiente, ausência de julgamentos, que haja 

diálogos, empatia, acolhimento e fornecimento de orientações e informações.  

Os resultados encontrados nesta revisão expressam a necessidade  de serem 

adotadas práticas para o enfrentamento da violência obstétrica, como o conhecimento 

das mulheres sobre seus direitos, orientações sobre os processos que ocorrerá 
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durante a gestação e o parto, a elaboração e o respeito ao plano de parto, com 

presença do acompanhante de sua escolha em todos os momentos de sua internação.  

Também é necessário que as mulheres exijam e denunciem quando não são 

respeitados seus direitos e se houve algum tipo de violência por parte dos profissionais 

de saúde, como ocorre com mais frequência por médicos obstetras, mas também com 

enfermeiros e técnicos de enfermagem. Para que também esses índices de violência 

obstétrica diminuam no Brasil e outras mulheres não passem por isso.  

Por fim, nota-se que a violência obstétrica é um tema que merece ser 

abordado em todos os campos possíveis, pois é um importante problema na saúde 

pública, considerando as altas taxas de violência obstétrica que são praticados e 

muitas vezes não são divulgadas.  
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RESUMO: A violência autoinfligida, também denominada lesão autoprovocada/ 
autolesão, automutilação ou ainda nomeada como comportamento autodestrutivo é a 
violência que uma pessoa inflige a si mesma, podendo ser subdividida em 
comportamento suicida e em autoagressão. O comportamento autolesivo ocorre em 
diversas faixas etárias, com predominância em adolescentes do sexo feminino. O 
fenômeno está associado a estratégias de regulação de emoção ou a falta de 
adaptação aos enfrentamentos. OBJETIVO: Traçar o perfil epidemiológico em 
adolescentes que cometeram lesão autoprovocada no município de Pato Branco – 
PR. MÉTODO: A presente pesquisa caracteriza-se por um estudo de análise 
documental, descritivo, de abordagem quantitativa, que busca traçar o perfil 
epidemiológico da lesão autoprovocada em adolescentes de um município do 
sudoeste do Paraná, entre os períodos de 2013 a 2017. Como critérios de inclusão, 
participaram do estudo os casos notificados de adolescentes entre 10 e 19 anos que 
cometeram autolesão. Como critérios de exclusão, enquadraram-se as notificações 
que estavam fora do período estabelecido. ANÁLISE E DISCUSSÃO: No período do 
estudo foram notificados 115 casos de lesão autoprovocadas no município, sendo 87 
(75,7%) casos do sexo feminino e 28 (24,3%) do sexo masculino. Nesse contexto 
predominou o meio de agressão mais utilizado – a intoxicação – assim como a 
ocorrência maior de casos no sexo feminino. CONCLUSÃO: É necessária a 
compreensão da violência em sua totalidade, diversos fatores sejam eles intrínsecos 
ou extrínsecos podem estar envolvidos e sabe-se que a adolescência é uma fase 
importante marcada por várias mudanças. De modo indispensável, o enfermeiro 
precisa ter conhecimento sobre o assunto e estar preparado para atuar na prevenção 
e promoção à saúde física e psicológica na adolescência. 
 
Palavras-chave: Adolescente; Comportamento Autodestrutivo; Fatores de Risco; 

Ideação Suicida. 

ABSTRACT: Self-inflicted violence, also called self-injury, self-mutilation or also 
addressed as self-destructive behavior, is the violence whereby one injures oneself 
deliberately and it can be subdivided into suicidal behavior and self-harm. Self-injurious 
behavior occurs in different age groups, with a predominance of female adolescents. 
This phenomenon is associated with emotion regulation strategies or the lack of 
adaptation to confrontations. GOAL: To trace the epidemiological profile of 
adolescents who committed self-harm in city of Pato Branco – PR. METHOD: This 
descriptive research is characterized by a documental analysis study with a 
quantitative approach, which seeks to trace the epidemiological profile of self-harm in 
adolescents in town located in the southwest of Paraná, from the year 2013 to 2017. 
the criteria included the reported cases of adolescents between the age of 10 to 19  
_______________________________________ 
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2. Mestre em Enfermagem. Coordenadora e docente do curso de Enfermagem – UNIDEP. 
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who practiced self-injury. As exclusion criteria, the cases reported before or after this 
period were not used in this research. ANALYSIS AND DISCUSSION: During the 
study, 115 cases of self-harm were reported throughout the city, of which 87 (75.7%) 
were female and 28 (24.3%) were male. In this context, the most used means of 
aggression was intoxication. CONCLUSION: It is necessary to understand violence in 
its entirety. Whether intrinsic or extrinsic, several factors may be involved and it is 
widely known that adolescence is an important phase marked by several changes. 
Essentially, nurses need to have knowledge about this issue and be prepared to act in 
the prevention and promotion of physical and psychological health in adolescence.  

Keywords: Adolescent; Self-destructive behavior; Risk factors; Suicidal Ideation. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A violência autoinfligida, também denominada lesão autoprovocada/ autolesão, 

automutilação ou ainda nomeada como comportamento autodestrutivo é a violência 

que uma pessoa inflige a si mesma, podendo ser subdividida em comportamento 

suicida e em autoagressão. O comportamento suicida se caracteriza por pensamentos 

suicidas, tentativas de suicídio e o suicídio propriamente dito; já a autoagressão inclui 

atos de automutilação, desde as formas mais leves, como arranhaduras, cortes e 

mordidas, às mais brandas, como amputações. (MONTEIRO et al., 2014). A 

Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) 

considera como lesões autoprovocadas intencionalmente, as lesões ou o 

envenenamento autoinfligido intencionalmente e as tentativas de suicídio. (DATASUS, 

2008). 

Segundo Silva e Botti (2017) o comportamento autodestrutivo está associado a 

estratégias de regulação de emoção ou a falta de adaptação aos enfrentamentos. 

Diante do exposto, a automutilação pode ser utilizada para alívio de emoções muito 

fortes e diminuição da tensão.  

O comportamento autolesivo ocorre em diversas faixas etárias, com 

predominância em adolescentes do sexo feminino. Comumente, as lesões 

autoprovocadas iniciam entre os 13 e 14 anos e podem persistir por 10 ou 15 anos ou 

ainda, por um tempo maior. Em relação aos estudos de prevalência deste 

comportamento, no Brasil, ainda se apresentam incipientes, porém verifica-se um 

aumento significativo na busca do mesmo (SILVA; BOTTI, 2017). 

A notificação de violências interpessoais e autoprovocadas está inclusa na lista 

de doenças e agravos de notificação compulsória no Sinan desde o ano de 2011, 

quando passou a abranger todos os serviços de saúde do país, sejam eles públicos 

ou privados. O principal objetivo da notificação é inserir o paciente nos serviços de 

saúde, como modo de intervir, prevenindo novas ocorrências. (BRASIL, 2011). 

Em contrapartida, somente em 2014, a partir da Portaria MS nº 1.271/2014 a 

tentativa de suicídio passou a ser um agravo de notificação obrigatória e imediata, 

devendo ser realizada para a Secretaria Municipal de Saúde em até 24 horas. Assim, 
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cabe à Rede de Saúde oferecer os acompanhamentos de emergência necessários e 

atendimento psicossocial.  

Ainda em 2014, a ficha de preenchimento para a notificação de violência 

interpessoal/ autoprovocada, passou por alterações importantes em alguns campos, 

que buscam atender ao disposto na Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, ampliando o objeto da notificação, 

incorporando as violências por motivação homo/lesbo/transfóbica. (BRASIL, 2014). 

Em 2019 o Congresso brasileiro decreta a lei Nº 3.819/19, que institui a Política 

Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, como estratégia permanente 

para a prevenção desses eventos e para o tratamento dos condicionantes a eles 

associados. Esta política objetiva a promoção à saúde mental, acesso à atenção 

psicossocial, articulação intersetorial, aprimoramento das notificações e uma 

educação permanente de gestores e profissionais da saúde (BRASIL, 2019). 

No contexto multidisciplinar o cuidado com pacientes que praticam autolesão 

faz parte da clínica de enfermagem, destacando-se na prestação da assistência à 

pessoa e à família integralmente. A equipe deve estar sensibilizada para uma 

assistência humanizada e especializada a estes pacientes, contribuindo na 

identificação precoce, planejamento de intervenções necessárias, e prevenção, 

fundamental para reverter essa situação, garantindo ajuda e atenção adequada 

(SANTOS et al., 2017). 

Com o objetivo geral do estudo de traçar o perfil epidemiológico em 

adolescentes que cometeram lesão autoprovocada no município de Pato Branco – 

PR, surge o seguinte problema de pesquisa: qual é o perfil dos adolescentes que 

cometeram autolesão? A hipótese levantada se justifica pelo interesse do estudo em 

compreender as dimensões sociodemográficas e as principais causas relacionadas a 

este comportamento.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A adolescência é uma fase da vida marcada por mudanças fisiológicas e 

psicossociais expressivas, destacando-se a busca de si mesmo e da identidade; 

vinculação ao grupo; variações do humor; evolução da sexualidade e importante 

interação do sujeito com o meio, demonstrando consequentemente as singularidades 

de cada adolescente. Vale ressaltar que neste momento o adolescente também 

apresenta comportamentos de risco. Com sede em experimentar o novo e desafiar o 

perigo, acredita que nada de mal lhe acontecerá (SILVA et al., 2019). 

Embora o comportamento autolesivo possa ocorrer em diferentes faixas etárias 

– predominantemente no sexo feminino – os adolescentes apresentam uma 

prevalência mais alta ao longo da vida se comparada com os adultos. (FONSECA et 

al., 2018).  

Silva e Botti (2017) relatam que os fatores de riscos encontrados nesta faixa 

etária são predominantemente individuais: (fatores psicopatológicos específicos; 

consumo de álcool e outras drogas; preocupações com a orientação sexual; 



83 
 

impulsividade; baixa autoestima e histórico de comportamento autoagressivo); 

familiares: (história familiar de tentativa de suicídio ou suicídio consumado; história de 

maltrato físico por um adulto ou pais; assédio, abuso físico e sexual; negligência 

emocional; separação precoce dos pais, morar com apenas um dos pais; familiares 

com história de automutilação) e sociais: (isolamento social; bullying; baixa 

escolaridade, formação profissional e/ou emprego; amigos com história de 

automutilação). 

Apesar da literatura ser inconsistente e apresentar dificuldade de um consenso 

na definição das lesões autoprovocadas, é de comum acordo que se trata de um ato 

não fatal sem intervenção de outrem, em que, deliberadamente, com intenção de 

causar lesão ao próprio corpo, ingere uma substância ilícita ou não ingerível 

(envenenamento, intoxicação) ou ainda, utiliza-se de objetos cortantes e/ou 

contundentes ou por substância/objeto quente (TRINCO; SANTOS, 2017). 

A escolha do meio utilizado nas violências autoinfligidas são amplos. Uma das 

formas utilizadas é a autointoxicação exógena, fazendo uso de pesticidas e 

medicamentos em 70% dos casos. A intoxicação exógena é o principal meio utilizado 

nas tentativas de suicídio e está entre os três principais métodos nos casos de suicídio 

consumado (VELOSO et al., 2017). 

A autolesão apresenta-se como um comportamento suicida – definida como 

qualquer ato em que uma pessoa causa lesão a si mesma, independentemente de 

seu grau de letalidade – podendo ainda apresentar-se com ideação ou não ao suicídio. 

Para que fique claro, precisamos compreender que o comportamento suicida se 

classifica em três categorias: ideação, tentativa e o suicídio consumado (MOREIRA; 

BASTOS, 2015). 

Comportamentos suicidas não fatais aparecem sob a forma de ideação 
suicida, quando há pensamentos que fomentam o desejo de dar fim à 
existência e se agrava quando acompanhados de um plano suicida sobre o 
método de auto aniquilamento. A tentativa de suicídio envolve condutas 
voltadas para se ferir em que há intenção de se matar, podendo resultar em 
ferimento ou morte. Se a tentativa de suicídio resulta em morte, passa a ser 
definida como suicídio. Já o comportamento suicida se refere a um tipo de 
conduta da pessoa que busca se ferir ou se matar (BAHIA et al., 2017, p. 
2842). 
 

 

A violência autoinfligida com desfecho não fatal, geralmente se caracteriza 

como uma urgência/emergência médica, dependendo de seu grau de gravidade. 

Dessa forma, os serviços de saúde devem estar preparados no atendimento de tal 

agravo, assim como nos registros desse fenômeno, colaborando para o planejamento 

e implementação de ações preventivas na sociedade (VELOSO et al., 2017). 
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Os resultados do último boletim epidemiológico divulgados pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde e Ministério da Saúde, apontam que no período entre 2011 a 

2016, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

1.173.418 casos de violências interpessoais ou autoprovocadas. Desse total, (15%) 

tiveram relação à prática de lesão autoprovocada, sendo (65,9%) casos em mulheres 

e (34,1%) casos em homens. Foi possível detectar também, que a região Sul do país 

fica em segundo lugar nos rankings de notificação por lesão autoprovocada e 

tentativas de suicídio, atrás apenas da região Sudeste (BRASIL, 2017). 

Considerado um grande problema de saúde pública, é necessário que se faça 

de forma imprescindível, a fomentação de um entendimento e acompanhamento na 

sua complexidade, evitando causar danos no desenvolvimento saudável do 

adolescente (TRINCO; SANTOS, 2017). 

3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa caracteriza-se por um estudo de análise documental, 

descritivo, de abordagem quantitativa, que busca traçar o perfil epidemiológico da 

lesão autoprovocada em adolescentes. 

A análise documental tem por objetivo dar forma e representar de outro modo 

as informações obtidas, transformando-as a propósito de obter o máximo de 

informação (aspecto quantitativo) e o máximo de pertinência (aspecto qualitativo) 

sobre tal variável. Ou seja, a análise visa representar o conteúdo de um documento 

sob uma forma diferente do original, permitindo que o mesmo seja uma representação 

secundária de sua forma bruta – primária (BARDIN, 2011). 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 

de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados 

sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 2008). 

Dentre as pesquisas descritivas salienta-se aquela que têm por objetivo estudar 

as características de um determinado grupo: sua distribuição por idade, sexo, nível de 

escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e mental, entre outras (GIL, 

2008). 

De acordo com Yin (2001), a abordagem quantitativa permite mensurar 

opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes de um público-alvo através de uma 
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amostra que o represente, de forma estatisticamente comprovada.  O método de uma 

pesquisa quantitativa permite dimensionar mercados, definir share, conhecer o perfil 

sócio demográfico, social e econômico de uma população, entre outras possibilidades. 

3.1 Local do estudo 

O local de estudo compreendeu os casos de lesão autoprovocadas notificados 

no município de Pato Branco – PR.  

Localizado na região Sudoeste do Paraná, Pato Branco adotou a inovação e o 

empreendedorismo para se desenvolver. Com mais de 81 mil habitantes (população 

estimada segundo o IBGE 2019), a cidade está próxima da divisa com Santa Catarina 

e cerca de 100 quilômetros da Argentina, numa posição estratégica no Mercosul. O 

município é um dos mais desenvolvidos do país, ocupando o 4º lugar do Paraná no 

Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), com destaque para a Saúde, 

Educação e geração de emprego e renda. 

Na saúde, o município conta com Estratégias de Saúde da Família localizadas 

nos bairros Planalto (02 equipes), São João (01 equipe), Vila Esperança (01 equipe), 

Fraron (01 equipe), Bortot (01 equipe), São Roque do Chopim (01 equipe), Industrial 

(01 equipe), Alvorada (02 equipes), Novo Horizonte (02 equipes), São Cristóvão (01 

equipe), Morumbi (01 equipe) e Pinheirinho (02 equipes). Na Unidade Central o 

município dispõe de 03 ESF’s e um ambulatório que atendem os bairros que não 

possuem cobertura. Ainda na região central encontra-se o CAPS II, modalidade de 

atendimento diurno a todas as faixas etárias. 

3.2 Amostragem do estudo 

Como critérios de inclusão, participaram do estudo os casos notificados de 

adolescentes entre 10 e 19 anos que cometeram autolesão. Como critérios de 

exclusão, enquadraram-se as notificações que estavam fora do período estabelecido. 

A amostra do estudo foi composta pelo universo de casos notificados, durante o 

período de 2013 a 2017. 

3.3 Coleta de dados 

O levantamento dos dados foi realizado nos meses de abril e maio de 2020 

através de informações disponibilizadas no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (VIVA/Sinan), alimentado pela própria ficha de notificação compulsória 

utilizada. Nesse contexto, realizou-se uma análise descritiva das características 

sociodemográficas (raça/cor, escolaridade e ciclo de vida) e das características da 

ocorrência (local da ocorrência, violência de repetição, meio de agressão e suspeita 
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de uso de álcool), segundo o sexo dos indivíduos. Outras informações pertinentes ao 

estudo, como a presença de algum tipo de deficiência/transtorno, não são 

disponibilizadas no site. 

3.4 Análise dos dados 

Após a coleta, os dados foram tabulados, analisados pela frequência relativa 

simples, que é calculada pelo quociente entre a frequência absoluta da variável e o 

número total de observações e posteriormente apresentados em gráficos e tabelas de 

frequência. Organizada em colunas, a tabela representa as classes (informações em 

que se subdividiu a amostra), coluna das frequências absolutas (onde registra-se o 

total de elementos da amostra que pertencem a cada classe) e coluna das frequências 

relativas (ou percentagens). 

Para uma análise mais clara, os dados foram dispostos em subtítulos. 

3.5 Aspectos éticos 

A pesquisa foi idealizada embasada na resolução Nº 510/16, do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2016), a qual regulamenta os estudos com dados de 

acesso em domínio público. Sendo assim, o estudo dispensou o registro e avaliação 

pelo sistema CEP/CONEP.  

O estudo representa risco mínimo, pois durante a coleta de dados não houve 

contato com os casos notificados, utilizando apenas as informações disponíveis no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (VIVA/Sinan). 

3.6 Benefícios 

A presente pesquisa visa traçar o perfil epidemiológico da lesão autoprovocada 

em adolescentes no município de Pato Branco – PR. Estima-se que o estudo auxiliará 

os profissionais de saúde na identificação e manejo de casos, além de contribuir na 

sensibilização da população para um grande problema de saúde pública. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização dos casos notificados 

No período de 2013 a 2017, foram notificados no Sinan 115 casos de lesão 

autoprovocadas no município de Pato Branco - PR. Desse total, 87 (75,7%) casos 

foram do sexo feminino e 28 (24,3%) do sexo masculino. Nenhum caso com sexo 

ignorado foi notificado nesse período – conforme visualiza-se no gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Número de notificações por lesão autoprovocada, segundo sexo e 

ano, Pato Branco - PR, 2013 a 2017. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

O gráfico 1 apresenta a distribuição dos casos notificados de lesão 

autoprovocada, segundo sexo e ano, no período em estudo. Entre 2013 e 2017, 

observou-se aumento dos casos nos sexos feminino e masculino de 416% e 175%, 

respectivamente. 

Embora a taxa de autolesão em adolescentes foi de 0,89 a cada 100 habitantes 

– comparação entre os dados do último censo do IBGE (2010) e o número de casos 

de autolesão no período deste estudo – percebe-se que houve um aumento 

significativo do número de ocorrências. Para isso, basta observar os registros 

disponíveis no gráfico 01 deste estudo. Nota-se que em apenas dois anos 

consecutivos houve queda ou estabilização no número de casos notificados, já nos 

anos posteriores, ocorreu um pico das ocorrências.  

Como fator principal da disparidade no número de casos entre gêneros – em 

relação à maior tentativa em mulheres e maior óbitos em homens – reflete o meio de 

agressão utilizado. 

 “Dentre as justificativas mais usuais para explicar o fenômeno encontra-se a 
teoria da letalidade (Mościcki, 1994). De acordo com essa compreensão, o 
maior número de suicídios entre os homens decorre do tipo de método 
empregado nas tentativas. Enquanto eles utilizam meios mais mortíferos, 
como armas de fogo, precipitação de locais elevados, elas buscam vias com 
maior possibilidade de salvamento [...]” (apud BAÉRE e ZANELLO, 2018, 
p.173). 
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Conforme a tabela 1, a análise das notificações das lesões autoprovocadas no 

sexo feminino, segundo raça/cor, mostrou que 74,8% das mulheres eram brancas, 

1,1% negras e 24,1%, pardas. Em relação à escolaridade, 78,1% delas apresentavam 

ensino fundamental completo ou incompleto e 57,8% ensino médio completo ou 

incompleto. Ainda, 4,5% apresentavam educação superior incompleta e 3,4% de 

casos com escolaridade ignorada.  

Entre os homens, 75% eram brancos, 7,1% negros e 17,9% pardos; 32% 

apresentavam ensino fundamental completo ou incompleto e 64,5% ensino médio 

completo ou incompleto; 3,5% apresentavam educação superior incompleta.

 

Tabela 1 – Características dos casos notificados de lesão autoprovocada, 

segundo ciclo de vida (10-19 anos), Pato Branco – PR, 2013 a 2017 

Características dos casos Feminino 
(N=87) 

Masculino 
(N=28) 

n % n % 

Raça/ Cor   

Branca 65 74,8% 21 75% 

Preta/ Negra 1 1,1% 2 7,1% 

Amarela - - - - 

Parda 21 24,1% 5 17,9% 

Indígena - - - - 

Escolaridade       
    

1ª a 4ª série incompleta do EF 1 1,1% - - 

4ª série completa do EF 1 1,1% 1 3,5% 

5ª a 8ª série incompleta do EF 21 24,1% 7 25% 

Ensino fundamental completo  7 8% 1 3,5% 

Ensino médio incompleto 38 43,8% 14 50% 

Ensino médio completo 12 14% 4 14,5% 

Educação superior incompleta 4 4,5% 1 3,5% 

Ign/ Branco 3 3,4% - - 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

Na comparação entre mulheres e homens com registro de lesão 

autoprovocada, destacaram-se as seguintes características: perfil raça/cor branca 

similar e maior escolaridade das mulheres. 

Os resultados da tabela 1 vão de encontro ao último boletim epidemiológico 

divulgado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ministério da Saúde, que mostram 

a predominância da ocorrência em mulheres e raça/cor branca. Além disso, o estudo 
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mostra o início do aumento do número de casos na adolescência (10 a 19 anos), e 

regredindo na faixa etária entre 30 e 39 anos (BRASIL, 2017).  

Isso se deve pelo fato da população brasileira ser majoritariamente parda e 

branca (IBGE, 2015). 

Dados de outro estudo, este exploratório, realizado em um município do Brasil, 

também mostrou que o comportamento autolesivo pode ocorrer em diferentes faixas 

etárias – predominantemente no sexo feminino (FONSECA et al., 2018). 

4.2 Caracterização da ocorrência 

A Tabela 2 apresenta as principais características da ocorrência. Nas mulheres 

ressalta-se que 94,3% dos casos ocorreram na residência, seguidos de 1,1% em 

habitação coletiva e 4,6% em via pública. Das lesões autoprovocadas, 42,6% tinham 

caráter repetitivo. Em relação a suspeita de uso de álcool, 3,4% foram classificados 

como positivo. 

No sexo masculino, 78,7% dos casos ocorreram na residência, 3,5% em 

escola, 3,5% em bar ou similar, 10,8% em via pública e 3,5% foram classificados como 

outros. As lesões autoprovocadas tiveram caráter repetitivo em 39,2% dos homens. 

Em relação a suspeita de uso de álcool, 3,5% foram classificados como sim, 

demonstrados na tabela 2.

Tabela 2 – Características da ocorrência dos casos notificados de lesão 

autoprovocada, segundo ciclo de vida (10-19 anos), Pato Branco – PR, 2013 a 

2017 

Características da ocorrência Feminino (N=87) Masculino 
(N=28) 

n % n % 

Local da ocorrência  
 

Residência 82 94,3% 22 78,7% 

Habitação coletiva 1 1,1% - - 

Escola - - 1 3,5% 

Bar ou similar - - 1 3,5% 

Via pública 4 4,6% 3 10,8% 

Outro - - 1 3,5% 

Violência de repetição     
    

Sim 37 42,6% 11 39,2% 

Não 50 57,4% 17 60,8% 

Suspeita de uso de 
álcool 
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Sim 3 3,4% 1 3,5% 

Não 81 93,2% 26 93% 

Ignorado 3 3,4% 1 3,5% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

Na tabela 2, pode-se observar que o maior número das ocorrências foi 

registrado na residência; a maior incidência de repetição é nas mulheres e a suspeita 

de uso de álcool mostra-se similar em ambos os sexos. 

Segundo BRASIL (2017) e Bahia (2017), a predominância das ocorrências de 

autolesão também foram registradas no domicílio, embora os estudos contemplem os 

resultados de distintos ciclos de vida do autor da violência. 

Se comparado com o estudo de Fonseca et al (2018), a repetição da violência 

apresenta-se semelhante nas duas pesquisas. Mesmo que haja uma amostra quase 

cinco vezes maior no estudo comparado a este, comprova-se que há uma 

porcentagem baixa de repetição em ambos.  

Silva et al (2018), constatou que a frequência da automutilação não suicida é 

um preditor de comportamento suicida, levando o indivíduo a possivelmente cometer 

uma tentativa de suicídio. 

A autolesão associada ao uso de drogas psicoativas na adolescência mostra-

se em índices baixos, porém, existe uma forte relação da autolesão em adolescentes 

e problemas futuros com o uso de substâncias psicoativas na fase adulta (SILVA et al, 

2019). 

4.3 Caracterização do meio de agressão 

Na tabela 3, observa-se que no sexo feminino há uma discrepância no número 

de ocorrências registradas se comparada as demais tabelas. Provavelmente o registro 

dos dados no sistema de informação ou o preenchimento da ficha de notificação foi 

realizada inadequadamente, já que o número total de casos nesta classe resultou em 

90 (noventa), enquanto o total de casos registrados em mulheres no período de 2013 

a 2017 é de 87 (oitenta e sete). Portanto, os cálculos de porcentagem do sexo feminino 

foram realizados em relação ao número de ocorrências tipificadas quanto ao meio de 

agressão utilizado.

Tabela 3 – Características do meio de agressão dos casos notificados de lesão 

autoprovocada, segundo ciclo de vida (10-19 anos), Pato Branco – PR, 2013 a 

2017 
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Características do meio de 
agressão 

Feminino (N=90) Masculino 
(N=28) 

n % n % 

Meio de agressão   
  

Força corporal 1 1,1% 1 3,5% 

Enforcamento  1 1,1% 2 7,4% 

Objeto contundente - - - - 

Objeto pérfuro-cortante 16 17,8% 6 21,4% 

Substância/ objeto quente - - - - 

  Em 
branco 

1 1,1% - - 

Envenenamento/ intoxicação 64 71,1% 18 64,2% 

Arma de fogo - - - - 

Outros 6 6,7% - - 

  Em 
branco 

1 1,1% 1 3,5% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

A tabela 3 traz as informações referentes ao meio de agressão utilizado nas 

ocorrências de autolesão. Neste contexto, consegue-se observar que a forma/meio 

de agressão que mais se sobressai em ambos os sexos é o 

envenenamento/intoxicação. No sexo feminino, 71,1% das ocorrências registradas 

foram por envenenamento/ intoxicação e 17,8% objeto pérfuro-cortante. Seguindo a 

mesma linha, os homens também tiveram como principal meio de agressão o 

envenenamento/ intoxicação com 64,2%, e objeto pérfuro-cortante 21,4%. 

Um estudo epidemiológico que analisou as violências autoinfligidas por 

intoxicação exógena em um município do Piauí, evidenciou o uso de agentes tóxicos 

por via digestiva como o principal causador das notificações, o que vai de encontro 

aos resultados apresentados nesse estudo. O autor ainda comenta que a intoxicação 

exógena é o principal meio utilizado nas tentativas de suicídio (VELOSO et al., 2017). 

Não foram encontradas outras pesquisas recentes que relacionassem outro 

meio de agressão mais utilizado na autolesão, se não a autointoxicação associada ao 

uso de pesticidas ou medicamentos.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os achados desta pesquisa apontam um perfil de autolesão muito parecido aos 

estudos mais atuais sobre o tema.  Dentre eles, se sobressaíram o meio de agressão 

mais utilizado – a intoxicação – assim como a ocorrência maior de casos no sexo 

feminino. 



 

 
 

Outro aspecto importante a se observar, é a escassez de estudos destinados a 

este assunto. É necessário que se reconheça a necessidade de minimizar as barreiras 

para a realização de pesquisas com o intuito de ampliar o cenário real das lesões 

autoprovocadas ocorridas no país. Para isso, torna-se imprescindível uma melhor 

disponibilidade dos dados no sistema de informações, já que subtraem informações 

relevantes e deixam as pesquisas documentais muitas vezes vagas. 

É de conhecimento de todos, que as notificações contribuem para o 

conhecimento do perfil dos indivíduos, além de deixarem atualizadas as bases de 

dados nacionais. Entretanto, é um desafio importante o preenchimento adequado e 

padronizado, considerando que ainda observamos casos ignorados ou em branco nas 

fichas de notificação individual, como mostrado neste estudo e que se repete em 

muitos outros. 

A qualidade do preenchimento dos campos da ficha e a correta classificação 

dos eventos, contribuem posteriormente para um diagnóstico mais fidedigno, medidas 

de prevenção e o monitoramento mais eficaz dessas ocorrências.  A notificação no 

âmbito de saúde é uma ferramenta eficaz e de fundamental importância para se 

estabelecer novas estratégias de trabalho e nesse contexto, as instituições devem 

investir em treinamento e qualificação da equipe de enfermagem, tornando-a apta e 

capacitada para tal.  

Sabe-se que uma das competências do enfermeiro é o preenchimento correto 

e alimentação de dados nos sistemas. Por vezes, a sobrecarga de atividades do 

profissional ou ainda, outras circunstâncias, influenciam na elaboração desta prática 

administrativa e são os principais causadores da desatenção no preenchimento das 

notificações. Sendo assim, como uma forma de evitar subnotificações, a lei Nº 

13.819/19 proporciona que os estabelecimentos de ensino público e privado 

notifiquem este evento, desde que os profissionais ao qual trabalham neste recinto 

recebam treinamento. 

É necessário a compreensão da violência em sua totalidade, diversos fatores 

sejam eles intrínsecos ou extrínsecos podem estar envolvidos e sabe-se que a 

adolescência é uma fase importante marcada por várias mudanças. De modo 

indispensável, o enfermeiro precisa ter conhecimento sobre o assunto e estar 

preparado para atuar na prevenção e promoção à saúde física e psicológica na 

adolescência. 
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QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM LESÃO MEDULAR TRAUMÁTICA E 
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QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH TRAUMATIC SPINAL INJURY AND HOW 

NURSING PERCEPTIONS. 
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Resumo 

O objetivo do presente estudo é identificar a qualidade de vida, social e familiar dos 

pacientes com lesão medular traumática.  Este trabalho possui uma abordagem 

qualitativa, de tipo descritiva, na qual  estabeleceram-se como critérios de inclusão os 

estudos que abordassem a temática da importância do cuidado integral, sendo todas 

as categorias de artigos completos disponíveis para análise, em idioma português. As 

lesões medulares estão cada vez mais frequentes e vêm aumentando e se tornando 

um problema de saúde pública. No Brasil, cerca de 7.000 casos de pessoas 

diagnosticadas com lesão medular traumática são relatados por ano. Observou-se 

uma grande insatisfação com a vida após a lesão, a qual está relacionada, 

principalmente, às desvantagens sociais que o indivíduo passa a enfrentar. Ressalta-

se a necessidade do enfermeiro e profissionais da saúde  empregarem recursos que 

favoreçam e aprimorem a assistência prestada a esses pacientes, a fim de ter uma 

clareza do diagnóstico para poder desenvolver ações referentes ao desenvolvimento 

do autocuidado do indivíduo. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida; Lesão medular traumática;  Enfermagem.

Abstract 

 

This work aims to identify the life´s quality, social and family, of patients with traumatic 
spinal cord injury. This study has a qualitive approach, of a descriptive type where the 
inclusion criteria were studies that adressed the importance of comprehensive care 
theme, being all categories of complete articles available for analysis in Portuguese. 
The spinal cord injuries are more and more frequent, so they are increasing and 
becoming a public health problem. In Brazil, about 7000 cases of diagnosed people 
with traumatic spinal cord injury are reported each year. There was a great 
dissatisfaction with life after injury, and this dissatisfaction is mainly related to the social 
disadvantages that the individual starts to face. The need of nurses and health  
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professionals to employ resources that favor and improve the care provided to these 
patients is emphasized, in order to have a clear diagnosis to be able to develop actions 
related to the development of the individual´s self-care. 
 

Key-words: Quality of life; Traumatic spinal cord injury; Nursing. 

Introdução 

 

As lesões medulares são cada vez mais frequentes devido, principalmente, ao 

aumento da violência urbana, além disso, os acidentes de trânsito e os ferimentos por 

armas de fogo são suas causas mais comuns (LIANZA et al, 2001). 

Chama-se de lesão medular toda injúria às estruturas contidas no canal 

medular (medula, cone medular e cauda equina), podendo levar a alterações motoras, 

sensitivas, autonômicas e psicoafetivas. Estas alterações se manifestam, 

principalmente, como paralisia ou paresia dos membros, alteração de tônus muscular, 

alteração dos reflexos superficiais e profundos, alteração ou perda das diferentes 

sensibilidades (tátil, dolorosa, de pressão, vibratória e proprioceptiva), perda de 

controle esfincteriano, disfunção sexual e alterações autonômicas como vasoplegia, 

alteração de sudorese, controle de temperatura corporal entre outras (BRASIL, 2013). 

Os casos de lesão medular traumática vêm aumentando e se tornando um 

problema de saúde pública, devido ao número crescente de ocorrências de violência 

urbana. No Brasil, não existem dados atualizados ou consolidados; no entanto, cerca 

de 7.000 casos de pessoas diagnosticadas com lesão medular traumática são 

relatados por ano (FRANÇA et al, 2014). 

Um dos traumas mais comuns é o " efeito chicote", que ocorre em cerca de 

50% das pessoas, afetando a coluna cervical, lesionando a musculatura, ligamentos, 

vasos sanguíneos, medula e raízes nervosas. Dois dos principais mecanismos que 

ocorrem neste trauma é a hiperextensão e a flexão. (MACHADO et al, 1994). 

O principal sintoma desse trauma é o neurológico, o  qual pode trazer 

instabilidade devido às lesões ligamentares, o que dificulta seu diagnóstico clínico e 

radiológico (MACHADO et al, 1994). 

Estudos sobre as lesões medulares demonstram que, para que os pacientes 

vítimas de trauma possam ser atendidos e assistidos de forma satisfatória nas 

instituições de saúde voltadas para esse atendimento, é necessário que haja, nesses 

estabelecimentos, a capacitação permanente dos profissionais que realizam esse 

cuidado (SARTORI & MELO et al, 2002). 

Se tratando de cuidado, cabe à enfermagem empregar recursos que favoreçam 

e aprimoram a assistência prestada a esses pacientes, a fim de que, as complicações 



 
 

 
 

consequentes dessa patologia possam ser minimizadas a partir de uma intervenção 

preventiva resultado de  um bom diagnóstico e prescrição de enfermagem. Os autores 

ainda explanam que é de responsabilidade da enfermagem o preparo físico e 

psicológico dos familiares que integram os 24 processos de reabilitação desses 

pacientes no cuidar e no conhecer a patologia a partir de orientações e treinamentos 

dos mesmos (CAFER et al, 2005). 

Em alguns casos, esse trauma é irreversível, exigindo uma melhoria na 

qualidade de vida, em que é preciso se adaptar com novas situações decorrentes do 

dia a dia. Neste caso, o papel do profissional de enfermagem tem uma grande 

importância durante o período de adaptação desse paciente, auxiliando nas novas 

mudanças decorrentes da lesão causada, evitando qualquer tipo de adaptação 

negativa ou desmotivação do paciente (CAVALCANTE et al, 2015). 

O objetivo do presente estudo é identificar a qualidade de vida, social e familiar 

dos pacientes com lesão medular traumática. 

 

Fundamentação Teórica 

Lesão medular traumática 

A lesão medular corresponde a uma afecção neurológica causadora de grande 

impacto na vida do indivíduo acometido, pois mesmo sendo uma condição que não 

evolui, necessariamente, para o óbito, pode trazer diversas consequências físicas e 

psicossociais, além de demandar completa modificação no estilo e nas opções de vida 

da pessoa acometida e de sua família (MURTA; GUIMARÃES, 2007).  

Ocorre como consequência da morte dos neurônios da medula e da quebra de 

comunicação entre os axônios que se originam no cérebro e suas conexões. Esse 

rompimento da comunicação entre o cérebro e todas as partes do corpo que ficam 

abaixo da lesão determina as diferentes alterações observadas nas pessoas com 

sequela de lesão medular traumática (LMT) (VENTURINI; DECÉSARO; MARCON, 

2006). 

No quadro clínico da LMT pode-se considerar uma fase inicial de choque 

medular, em que existe uma paralisia flácida e retenção urinária e fecal; que, 

progressivamente, evolui para uma fase de automatismo medular, com retorno de 

algumas atividades reflexas da medula (VENTURINI; DECÉSARO; MARCON, 2006). 

Através do exame neurológico, é possível, muito precocemente, estabelecer o 

prognóstico motor e funcional e planejar o programa de reabilitação (FARIA, 2006). 

Observa-se que a lesão de trauma medular traumática é um problema 

associado a população jovem, de idade média de 28 anos,  sendo 80% homens. 

Devido há vários fatores ambientais, sociais e socioeconômicos; suas principais 



 
 

 
 

causas são: lesão por arma de fogo, acidentes de trânsito e traumatismo crânio 

encefálico (CAVALCANTE; et al, 2015). 

Pode-se classificar por mobilidades e duas características funcionais, como 

tetraplegia que se refere a perda total ou parcial do tronco e de músculos respiratórios 

e dos quatros membros, também é possível classificar como paraplegia, que se refere 

a perda parcial ou completa de ombros e membros inferiores. O lesionado também 

tem como consequências perdas das funções intestinais e reprodutivas, pois a quebra 

da comunicação com o cérebro compromete movimentos involuntários de órgãos, 

tendo a pré-disposição para lesão por pressão, sendo que sua manifestação depende 

do grau da lesão. (FECHIO; et al, 2009) 

Qualidade de vida 

Qualidade de vida é uma expressão de natureza muito debatida entre 

pesquisadores de diferentes áreas e ocupa cada vez mais espaço na política da saúde 

e da população. Mesmo assim, não se consegue ter uma definição ou conceito 

universal. Alguns autores defendem a teoria de que todas as pessoas têm um plano 

para sua vida e a qualidade de vida seria a diferença entre as esperanças e 

expectativas do indivíduo e a realidade presente, quanto menor esta diferença, melhor 

a qualidade de vida (ANDRADE, 2001). 

De acordo com Chappell e Wirz (2003), a qualidade de vida é uma construção 

multifacetada que engloba capacidades comportamentais e cognitivas do indivíduo, 

bem-estar emocional e habilidades que exigem o desempenho de papeis domésticos, 

profissionais e sociais, sendo, portanto, um conceito dinâmico que incorpora, não 

apenas domínios físicos, psicológicos e sociais, mas as percepções e valores 

individuais. 

Segundo Chaves (2010), a qualidade de vida é um termo empregado para 

descrever a qualidade das condições de vida, levando em consideração fatores como 

saúde; educação; bem-estar físico, psicológico, emocional e mental e; expectativa de 

vida. A qualidade de vida envolve, também, elementos como: família, amigos, 

emprego, ou outras circunstâncias, podendo ser discutida sob vários pontos de vista, 

de forma individual ou coletiva, objetiva ou subjetiva, definida de forma genérica ou 

relacionada à saúde. 

Nesse sentido, uma revisão bibliográfica sobre qualidade de vida e lesão 

medular, no período de 1990 e 2003, observou que a maioria dos estudos mostrava 

uma insatisfação com a vida após a lesão, e essa insatisfação estava relacionada, 

principalmente, às desvantagens sociais que o indivíduo passava a enfrentar 

(HAMMELL, 2004).  

Aspecto psicológicos referente à lesão medular 

 



 
 

 
 

O modo de reagir frente à lesão medular vai depender de um conjunto de 

fatores mas, principalmente, da causa, gravidade e tipo da deficiência (BLANES; et al, 

2009). Quando a lesão é de origem traumática, a aceitação por parte do acometido é 

mais difícil. 

De acordo com Amaral (2009), por ser uma situação imprevista, pode gerar 

sentimento de tristeza, vergonha, raiva e impotência diante dos fatos, pois os 

acometidos não conseguem mais realizar atividades rotineiras da forma como 

estavam acostumados a fazer, obrigando o lesado medular a adaptar-se a essa nova 

condição. 

O ajustamento psicológico é individual sendo que cada indivíduo tem fatores 

que podem dificultar ou facilitar esse processo. Nos casos de lesionados, as 

condições podem alternar esse processo e pensamentos tirando-os do foco da sua 

recuperação prevendo uma incapacidade de alcançar uma qualidade de vida 

satisfatória. A presença de sintomas de ansiedade e depressão pode alterar alguns 

fatores nesses indivíduos. (Ferreira; Guerra, 2014) 

O papel da enfermagem 

 

A enfermagem deve ter uma clareza do diagnóstico para poder desenvolver 

ações referentes ao desenvolvimento do autocuidado do indivíduo com lesão, 

dependendo do nível do grau da lesão comprometida de locomoção ou de diversas 

funções que podem atingir a estrutura familiar e social ao qual está inserido. A 

experiência de ensinar cuidados de enfermagem a familiares acompanhantes é 

concebida como um espaço integrador da educação em saúde à assistência de 

enfermagem (CARVALHO; et al, 2012). 

A lesão medular traz inúmeras repercussões para o indivíduo,  família e  

sociedade e, seu enfrentamento, assim como ocorre nos casos de doença, leva a 

família a organizar-se e a redimensionar sua vida para melhor compreender o 

indivíduo e aprender a conviver com a doença e as implicações dela decorrentes. 

Destarte, a família é, ao mesmo tempo, elemento indispensável no cuidado de um 

ente , de tal forma que o paciente já não pode ser visto de forma isolada, é preciso 

que se considere, pelo menos, seu contexto mais próximo que é a família, lembrando 

que a presença, o carinho e o apoio  desta são fundamentais ao ser cuidado 

(VENTURINI; DECÉSARO; MARCON, 2006).  

Ao mesmo tempo em que a família deve ser concebida como coparticipante do 

processo de cuidar em todos os momentos, cabe aos profissionais identificar as 

situações nas quais ela precisa ser melhor assessorada; ela também deve, enquanto 

unidade de saúde, ser cuidada e isto exige que se conheça como essa família cuida, 

identificando suas dificuldades e suas forças. Somente assim, o profissional, com seu 

saber técnico, científico e humanístico, poderá ajudar a família a agir de forma a 



 
 

 
 

atender às necessidades de seus membros (VENTURINI; DECÉSARO; MARCON, 

2006). 

Compete ao enfermeiro propor condutas no sentido de orientar e treinar o 

paciente/família/cuidador, para evitar complicações ou o agravamento das 

incapacidades, pacientes e familiares cuidadores têm de ser orientados sobre os 

cuidados com a pele, com o cateter vesical, sobre os exercícios de amplitude de 

movimento e outros cuidados já na admissão hospitalar (BRUNI, 2004). 

Metodologia 

 

O presente estudo possui uma abordagem qualitativa, de tipo descritiva, em 

que estabeleceram-se como critérios de inclusão os estudos que abordassem a 

temática da importância do cuidado integral, sendo todas as categorias de artigos 

completos disponíveis para análise, em idioma português. Foram excluídos: os artigos 

indisponíveis para leitura completa, em outro idioma, artigos duplicados e artigos 

repetidos nas duas bases de dados pesquisadas. A etapa de exclusão dos estudos 

foi realizada através da leitura do resumo e, em seguida,  do texto completo, 

garantindo assim, que somente os estudos relevantes fossem selecionados. Na 

primeira busca, foram encontrados um total de 4.502 artigos, sendo 4.478 na base 

Lilacs e 24 na Bireme. Na base de dados Lilacs, foram excluídos 4.457 artigos após a 

filtragem, por não serem relevantes ao estudo, restando um total de 20 artigos, dos 

quais, após leitura completa, restaram 6 . Na base de dados Bireme, excluíram-se 10 

artigos, restando um total de 3 . Unindo as duas bases de dados pesquisadas, somou-

se um total de 9 artigos para a análise, sendo 6 da base de dados Lilacs e 3 da base 

de dados da Bireme. Utilizou-se também cadernos de atenção básica do Ministério da 

Saúde, que foram relevantes em relação ao tema proposto, enriquecendo o trabalho. 

Para complementar os estudos, usou-se cartilhas e livros de atenção básica: Caderno 

28 e Diretrizes na atenção a pessoa com lesão medular do Ministério da Saúde, que 

contemplassem sobre a importância do atendimento a pacientes com necessidades 

especiais e seus familiares. Para selecionar as referências pertinentes ao tema 

pesquisado, foram utilizadas combinações de descritores de assunto (Lesão medular, 

Qualidade de vida, Trauma Medular, Efeito chicote, Lesão medular traumática). 

A análise dos dados foi realizada através de uma revisão crítica do material 

encontrado na literatura, tomando por base os principais pontos de concordância com 

o tema. 

O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica fundamentada na literatura 

científica e, tem como objetivo esclarecer a importância do cuidado integrado aos 

pacientes com lesão medular, seus benefícios e indicações. 



 
 

 
 

Resultados e Discussão 

 

O instrumento de avaliação de qualidade de vida permitiu conhecer a 

percepção de pessoas com lesão medular traumática. Os resultados do presente 

estudo evidenciaram que os domínios ligados ao meio ambiente e à saúde física 

podem estar relacionados ao fato de a lesão medular causar alterações físicas com 

as quais a pessoa tem que aprender a viver. As mudanças físicas, assim como as 

barreiras sociais, podem dificultar a vida e interferir na avaliação da qualidade de vida 

das pessoas com lesão medular. A literatura é muito restrita quanto aos estudos que 

avaliam a qualidade de vida em pessoas com lesão medular, pois cada indivíduo tem 

a sua percepção do ambiente em que vive. 

GARDNER; et al. apud ROWLEY; et al (2000) concluíram, em seu estudo, que 

a proporção entre casos masculinos e femininos de lesão medular é, 

aproximadamente, 5:1, mostrando um resultado próximo ao encontrado na população 

brasileira. O autor relatou também que a incidência varia com a idade, sendo maior 

na faixa etária dos 20 a 39 anos (45%), seguida pelas faixas de 40 a 50 anos (24%) e 

0 a 19 anos (20%). Estes mesmos autores relatam que as pessoas com mais de 60 

anos apresentam uma incidência de 11%. 

É importante ressaltar o fato de haver uma supremacia masculina nas vítimas 

de lesões medulares traumáticas, conforme o gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Frequência de casos de lesão medular traumática por gênero. 

 

Tal dado vai de encontro ao que diz a literatura, a maioria dos estudos sobre 

lesão medular aponta que o gênero mais acometido é o masculino (ANDRADE & 

GONÇALVES, 2007; LEMA & PARRA, 2010; MEYERS, 2001 apud BAMPI, 2007; 

OLIVEIRA, 2011). 



 
 

 
 

O gênero, segundo Bampi (2007), geralmente é escolhido devido às diferenças 

comportamentais existentes entre homem e mulher. Essa diferença se reflete nas 

características das vítimas de lesão medular, alguns autores (BAMPI, 2007; LEMES, 

VASCONCELOS e RIBEIRO, 2011) afirmam que o gênero masculino é mais 

acometido por apresentar comportamento mais arriscado que o gênero feminino. 

Segundo a SBC, no verão, os acidentes causados pelo mergulho em águas 

rasas constituem a segunda principal causa das lesões medulares. Fora da estação 

quente, tais acidentes ocupam a quarta posição. Entre as vítimas deste tipo de 

acidente, 90% são jovens, na faixa etária de 10 a 25 anos. “Na totalidade, esses casos 

são graves. O [resultado] mais frequente é a tetraplegia, em que os pacientes perdem 

os movimentos do pescoço para baixo. E esse trauma, da lesão medular, por acidente 

de mergulho, pode vir ainda acompanhado por um traumatismo craniano” (ANDRÉ 

SUGAWARA, 2017). 

Cardozo-Gonzales, Caliri e Villa (2001) relatam, em seu estudo, que hoje em 

dia o número de pessoas portadoras de lesão medular é alarmante. Além disso, 

afirmam  que nos EUA há cerca de 250.000 indivíduos com danos na medula espinal, 

sendo que o índice de incidência cresce a cada ano, chegando a 11.000 e,  segundo 

os autores, 55% desses casos se tornam paraplégicos e, 44% ficam tetraplégicos. Ao 

se tratar do motivo que leva as pessoas a sofrerem tais danos na medula vê-se entre 

os principais os acidentes automobilísticos, seguido de violência, quedas, acidentes 

ocorridos em mergulhos, acidentes sofridos no trabalho e, por fim, aqueles sofridos 

na realização de esportes. 

A tabela a seguir mostra o índice de pacientes de lesão medular vítima de 

causas externas: 

 

Fonte: Bianca, et al (2014). 

 

Noreau & Fougeyrollas  (2000) sugerem, em seu estudo, que a maioria das 

pessoas com tetraplegia completa necessita de maior assistência para realizar 



 
 

 
 

algumas atividades, enquanto que a maioria das pessoas com paraplegia não 

apresentam muitas dificuldades ao realizar as atividades como higiene pessoal, vestir-

se e preparar alimentos. 

A condição financeira é outro fator que deve ser levado em consideração na 

qualidade de vida do lesado medular pois, após o trauma, este precisa de algumas 

adaptações ao meio que vive, como uma cadeira de rodas adequada e o acesso local 

que, muitas vezes, não tem uma boa acessibilidade.  

Segundo um estudo realizado com 30 pacientes entrevistados, 20% avaliou a 

qualidade de vida geral como muito boa (6), 36,7% como boa (11) e 3,3% como ruim 

(1). Houve 40% dos participantes que manifestaram ter uma qualidade de vida média 

(LIONELA; DAVID; ELIANA, 2015). 

Fechio; et al (2009) afirmam que a dificuldade ou incapacidade para a 

realização de movimentos físicos poderá ser percebida de forma muito negativa pelo 

lesado medular, caso o sujeito apresente dificuldade em perceber outras capacidades, 

potenciais e alternativas através das quais possa obter satisfação de suas 

necessidades e anseios. Infere-se que esse seja o motivo de insatisfação dos sujeitos 

quanto a capacidade de trabalhar e dependência de tratamento e medicações. 

Tran e Craig (2007) em seu estudo, demonstram  a idade como um fator que 

pode influenciar a qualidade de vida. Os autores inferem que a idade avançada reduz 

a qualidade de vida dos lesados medulares porque a capacidade para lidar com a 

deficiência diminui, por exemplo, há uma redução da reserva fisiológica, diminuição 

da vitalidade, e o corpo envelhece. 

Percebe-se, nos estudos citados acima, que o enfermeiro tem um papel 

importante no processo de identificação dos diagnósticos de enfermagem presentes 

nos clientes lesados medulares e, a partir deste, elaborar uma assistência de 

enfermagem qualificada, eficiente e resolutiva. Tendo como prioridade estabelecer 

vínculo com o paciente e seus familiares cuidadores, para manter uma recuperação e 

adaptação as novas condições. Entende-se a necessidade de abordar, de forma 

global e integrada, o potencial de reabilitação física e as expectativas desses 

pacientes para iniciar um cuidado integrado, que vise  o que ele tanto almeja para uma 

vida produtiva na sua nova condição. 

Conclusão 

 

Buscou-se, com esse estudo, compreender e conhecer como o paciente com 

lesão medular traumática julga sua qualidade de vida após o trauma. Após a análise 

dos dados, verificou-se que uma atuação rápida e de qualidade pode possibilitar e 

facilitar o diagnóstico no atendimento e no cuidado com o lesionado. 



 
 

 
 

Os artigos analisados destacam o impacto da LMT na qualidade de vida dos 

pacientes, demonstrando como essa condição acarreta comprometimento, 

principalmente, dos aspectos sociais, seguido dos físicos. Também ficou evidenciado 

que a independência funcional dos pacientes com LMT é prejudicada, dependendo do 

nível da lesão, sendo um fator fundamental para avaliação da qualidade de vida destes 

indivíduos. 

Podendo a enfermagem atuar no processo de cuidados integrados e 

acompanhamento de uma equipe multidisciplinar através de orientações e práticas de 

cuidado, assim, atender a expectativa e facilitar o processo terapêutico para essa 

população jovem, desenvolver o autocuidado incluindo família, bem-estar físico, 

psicológico e emocional. 

Observou-se que, nesse processo, o modo de cada paciente lesionado reagir 

após o trauma o levará ao enfrentamento de preocupações e expectativas que 

poderão interferir, integralmente, sua melhora, bem como, uma melhor qualidade de 

vida e a sua inclusão na sociedade e aceitação desse individuo após o trauma. 

Além disso, a presença de dor e de complicações secundárias à lesão também 

mostraram ser determinantes na baixa qualidade de vida destes indivíduos. 

Reconhece-se que são necessários outros estudos mais detalhados para 

determinação da qualidade de vida na LMT, devendo ainda serem construídos e 

validados instrumentos específicos para este fim. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar métodos não farmacológicos para alívio da dor, utilizado na 
assistência de enfermagem, durante o trabalho de parto e parto. Método: Trata-se de 
uma revisão integrativa da literatura. A busca ocorreu nas bases de dados da Lilacs e 
Pubmed. Utilizou-se como estratégia de busca os descritores: trabalho de parto, dor 
do parto e enfermagem obstétrica. Foram incluídos cinco estudos, os quais foram 
analisados qualitativamente. Resultados: Identificou que a maioria das gestantes 
possuíam conhecimento sobre medidas para alívio da dor, porém não acreditavam 
serem aplicadas na prática, e quando desenvolvidas, obtinham resultados positivos 
diminuindo a sensação de dor e ansiedade nas gestantes. Conclusão: Os métodos 
mais utilizados e aceitos pelas parturientes são o banho de aspersão, deambulação, 
bola suíça e massagem. Evidenciou-se a falta de mais estudos sobre os benefícios 
dos métodos não farmacológicos e a falta de conhecimento e preparo dos 
profissionais que atendem as gestantes. Cabe ao enfermeiro conhecer a importância 
do manejo das medidas não farmacológicas buscando o alívio da dor visando tornar 
o trabalho de parto um momento menos tenso para a mulher, proporcionando 
conforto, segurança e consequentemente diminuindo os níveis de ansiedade e 
estresse. 
Descritores: Trabalho de parto; Parto humanizado, Enfermagem obstétrica  
 

 

ABSTRAT 

Objective: To identify non-pharmacological methods for pain relief, used in nursing 
care, during labor and delivery. Method: This is an integrative literature review. The 
search was developed using the databases of Lilacs and Pubmed. Descriptors that 
were used as search strategy: labor, labor pain and obstetric nursing. Five studies 
were included, which each one were analyzed qualitatively. Results: Identified that the 
majority of the pregnant women had knowledge about the methods of pain relief, 
however they did not know they were applied in practice, and when applied, they could 
achieve positive results reducing the sensation of pain and anxiety of the pregnant 
women. Conclusion: The methods that are most used and accepted by the  
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parturients are the sprinkling bath, ambulation, Swiss ball and massage. It was evident 
the scarcity of more research on the benefits of non-pharmacological methods and the 
lack of knowledge and training of professionals who assist the pregnant women. It is 
important that the nurse know the importance of using  non-pharmacological measures 
to seek pain relief and make the labor less stressful for women, providind comfort, 
safety and consequently reducing levels of anxiety and stress. 
Keywords: Labor; Humanized birth, Obstetric Nursing 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente a assistência no momento do parto é elemento de grande uso 

de medicações e internações com a finalidade de reduzir a mortalidade materna 

e neonatal, transformando o local de parto em um local desconhecido para a 

gestante e conveniente para os profissionais de saúde (DAVIM et al.,2008). 

O uso da ocitocina sintética, utilizada rotineiramente em muitas 

maternidades, é responsável pelo aumento e aceleração das contrações 

uterinas durante o trabalho de parto, e também pelo processo de aleitamento, 

pois acelera o processo de ejeção do leite (NUCCI et al.,2018). 

Para SCAPIN, (2018), tanto a ocitocina quanto o misoprostol são fármacos 

que atuam sobre o colo uterino, interferindo no amadurecimento do colo, 

desencadeando contrações uterinas. 

Segundo a recomendação Organização Mundial da Saúde (OMS) para se 

preservar a segurança da mãe e do feto, deve-se realizar o mínimo de 

intervenções possíveis durante o trabalho de parto. Essa recomendação se deu 

em decorrência de más práticas obstétricas, transformando a assistência em um 

evento caracterizado pelo excesso de intervenções (VELHO et al.,2019). 

Ainda segundo o Ministério da Saúde, para implantação da humanização, 

em 2002 foi lançado o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(PHPN). Para uma assistência humanizada do parto deve-se garantir a 

autonomia, a privacidade, e o protagonismo da gestante, com o uso de medidas 

que irão beneficiá-la, respeitando suas escolhas, e excluindo o uso de 

intervenções desnecessárias (SILVA et al.,2017). 

O uso de medidas não farmacológicas é de grande importância para alivio 

da dor durante o trabalho de parto, além de estar seguindo as políticas de 

humanização do nascimento, visa evitar intervenções e manter a essência do 

parto para a parturiente e para o feto assim, estabelecendo a autoconfiança da 

mulher, a satisfação e consequentemente a diminuição do medo. Para que isso 



 
 

 
 

ocorra, os profissionais devem respeitar as vontades e os direitos da mulher, 

buscando garantir um parto mais natural possível (DIAS et al.,2018). 

Segundo DAVIM et al, (2008), o banho de chuveiro, massagem na região 

lombar, respiração padronizada, condicionamento verbal e relaxamento 

muscular são métodos não invasivos que podem reduzir a sensação de dor 

durante o parto, além de reduzir a utilização desnecessária de métodos 

farmacológicos, proporcionam alívio da dor. 

Em consonância com a Agenda de Prioridades de Pesquisas do Ministério 

da Saúde (APPMS) a saúde materno-infantil está entre as prioridades das 

pesquisas no Brasil. O tema foi priorizado para a criação de linhas de pesquisas 

pois é de grande importância para a diminuição de intervenções e cesáreas 

desnecessárias, reduzir a mortalidade materno-infantil e manutenção da 

qualidade de vida da mulher. Diante disso, reforça a importância e relevância da 

temática pesquisada (BRASIL, 2018). 

 

 

OBJETIVOS  

Identificar métodos não farmacológicos para alívio da dor, utilizado na 

assistência de enfermagem, durante o trabalho de parto e parto. 

 

 

METODOLOGIA 

O estudo trata-se de uma revisão integrativa de leitura, a qual permite a 

busca, a avaliação crítica e síntese das evidências sobre o tema em questão e 

tem por finalidade, reunir e sintetizar resultados de pesquisa sobre um delimitado 

tema. De maneira sistemática e ordenada, contribui para o aprofundamento da 

temática investigada (MENDES et al.,2008). 

No desenvolvimento deste estudo, foram percorridas as seguintes etapas: 

Primeiramente identificou-se o tema de interesse, e com ele a pesquisa foi 

conduzida através da seguinte questão norteadora: Quais as práticas não 

farmacológicas para o alívio da dor durante o trabalho de parto e parto, são 

utilizadas na assistência de enfermagem à parturiente? 

Posteriormente foi estabelecido os critérios para a inclusão ou exclusão de 

estudo, para compor as publicações que fizeram parte deste estudo. Realizou-



 
 

 
 

se uma busca online na base de dados Lilacs (Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) e PubMed. Os descritores para coleta dos artigos 

na literatura foram os termos: “trabalho de parto”,” dor do parto” e “enfermagem 

obstétrica”. 

Para critérios de inclusão, foram utilizados artigos originais com idioma em 

português, inglês ou espanhol e a disponibilidade de leitura na íntegra e gratuita 

dos artigos, online, com níveis de evidencia de 1 a 6 (MELNYK et al., 2005). 

Os critérios de exclusão foram: duplicidade dos artigos, teses, dissertação 

monografia, manuais e cadernos. Aplicou-se como recorte temporal o ano de 

2002, ano em que foi criado o Programa Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento, ao ano de 2020. 

Após a busca, primeiramente procedeu-se a leitura do título do estudo, 

seguido pela leitura atenta do resumo e por fim, o artigo na íntegra. No total, 

foram incluídos e analisados neste estudo, 5 artigos. 

Figura 01: Fluxograma representando a seleção dos estudos 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 



 
 

 
 

Conforme apresentando na figura 1, incialmente a busca localizou 100 

estudos, sendo 9 na Lilacs e 91 na PubMed. Após a busca, primeiramente 

procedeu-se a leitura do título do estudo, seguido pela leitura atenta do resumo 

e por fim, o artigo na íntegra. No total, foram incluídos e analisados neste estudo, 

5 artigos. 

Para viabilizar a coleta de dados, elaborou-se um instrumento que 

contendo as seguintes informações: Identificação do artigo, título da publicação, 

principais resultados e nível de evidência. Após a seleção dos estudos, os dados 

foram analisados qualitativamente e posteriormente discutidos com a literatura. 

Na última etapa, apresenta-se a resposta da pergunta norteadora, o 

posicionamento perante a pesquisa realizada, as limitações do estudo e a 

direção para futuras novas pesquisas. 

 

 

RESULTADOS 

Fizeram parte da análise cinco estudos, sendo que destes a área do 

conhecimento, predominou a Enfermagem. Quanto ao ano de publicação, 

destacaram-se os anos de 2014, 2015, esse com duas produções, 2019 e 2020 

com uma publicação cada. Segundo a classificação do nível de evidência, 

constatou-se: dois estudos que apresentavam nível de evidência seis; um estudo 

com nível de evidência quatro; dois estudos com nível de evidência dois.  

Quanto os cenários dos estudos, foram identificados: Maternidade Escola 

em Sorocaba – SP; Fundação Santa Casa de Misericórdia – PA; Unidade 

Materno-Infantil de um Hospital Escola de Pelotas – RS; na universidade Shiraz 

de Ciências Médicas, e nos Hospitais Hafez e Hazrat-e-Zeinab filiada à 

universidade de ciências médicas ambos realizados no Irã.    

Quanto aos participantes, dois estudos foram desenvolvidos com 

gestantes, um com gestante admitida em trabalho de parto, um pós-parto e um 

com enfermeiros obstetras. Entre os periódicos científicos, a Revista Mineira de 

Enfermagem, a Revista nursing, a Revista de pesquisa: cuidado é fundamental, 

o Journal of Pregnancy e Journal of Acupuncture and Meridian Studies, cada 

uma com um estudo. 

Segue abaixo um quadro representando os estudos analisados: 

Tabela 01: Características dos estudos analisados. 



 
 

 
 

Identificação Título Principais resultados Nível de 
evidência 

A1 

ALMEIDA, Janie Maria 
de; ACOSTA, Laís 
Guirao; PINHAL, 
Marília Guizelini. 
Conhecimento das 
puérperas com relação 
aos métodos não 
farmacológicos de 
alívio da dor do 
parto. Revista Mineira 
de Enfermagem, v. 
19, n. 3, p. 711-724, 
2015. 

Conhecimento das 
puérperas com 
relação aos métodos 
não farmacológicos 
de alívio da dor do 
parto. 

O método não farmacológico 
para alívio da dor do parto 

mais frequente entre as 
participantes do estudo foi o 
banho de 

chuveiro, que apareceu em 
53% dos relatos das 
puérperas, sendo 

o preferido e citado como 
resolutivo. 

3 

A2 

CAMACHO, Elyade 
Nelly Pires Rocha et al. 
Conhecimento e 
aplicabilidade dos 
métodos não 
farmacológicos 
utilizados pelos 
enfermeiros obstetras 
para alívio da dor no 
trabalho de 
parto. Nursing (Säo 
Paulo), p. 3193-3198, 
2019. 

 

Conhecimento e 
aplicabilidade dos 
métodos não 
farmacológicos 
utilizados pelos 
enfermeiros 
obstetras para alívio 
da dor do no trabalho 
de parto. 

Os métodos não 
farmacológicos mais citados 
neste estudo foram: 
massagem lombossacral, 
exercícios respiratórios, 
banho de imersão, uso da 
bola suíça, deambulação, 
movimentos pélvicos, 
musicoterapia e 
aromaterapia. 

6 

A3 

MARINS, Rafaela 
Berneira et al. 
Tecnologias de 
cuidado para o alívio 
da dor na 
parturição. Revista de 
Pesquisa: Cuidado é 
Fundamental, p. 275-
280, 2020. 

 

Tecnologias de 
cuidado para o alívio 
da dor na parturição. 

As tecnologias de cuidado no 
alívio da dor do trabalho de 

parto proporcionam à mulher 
um processo de parturição 

seguro, qualificado, 
amenizando-o. Essas 
tecnologias auxiliam 

a mulher a relaxar, aliviam a 
dor e trazem sentimentos de 

acolhimento e aconchego, 
tanto da equipe quanto da 
família. 

6 

A4 

AKBARZADEH, 
Marzieh et al. 
Comparison of the 
effects of maternal 
supportive care and 
acupressure (BL32 
acupoint) on pregnant 
women’s pain intensity 
and delivery 
outcome. Journal of 

Comparison of the 
Effects of Maternal 
Supportive Care and 
Acupressure (BL32 
Acupoint) on 
Pregnant Women’s 
Pain Intensity and 
Delivery Outcome. 

 

Tradicional Chinese medicine 
(TCM) has shown that 
acupressure can maintain 
balance during labor, reduce 
labor and improve the 
delivery process by 
increasing uterine 
contractions; also reported 
thar participants in the 
acupressure group 
experienced less pain during 
labor. 
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pregnancy, v. 2014, 
2014. 

 

 

 

A5 

ASADI, Nasrin et al. 
Effects of LI-4 and SP-
6 acupuncture on labor 
pain, cortisol level and 
duration of 
labor. Journal of 
acupuncture and 
meridian studies, v. 
8, n. 5, p. 249-254, 
2015. 

Effects of LI-4 and 
SP-6 Acupuncture 
on Labor Pain, 
Cortisol Level and 
Duration of Labor 

 

There are specific body points 
related to obstetrics and 
gynecology. The most 
common of these points is LI-
4 and SP-6, wich are 
prohibited points in 
pregnancy, as they can induce 
and promote labor and 
abortion. 

 

2 

Fonte: Autores, 2020. 

 

DISCUSSÃO  

Observou-se que os métodos mais utilizados e também conhecidos para 

controle da dor em parturientes, foram o banho de aspersão/chuveiro, exercícios 

respiratórios, movimentos pélvicos seguidos pela deambulação, bola suíça e 

massagem lombo sacral (A2). Esses métodos trazem benefícios que garantem 

estratégias de cuidados voltados a atender necessidades especificas de cada 

parturiente promovendo conforto e segurança diminuindo não somente a dor 

como também os níveis de estresse e ansiedades nesse momento “mágico” da 

vida de uma mãe (DIAS et al., 2018). 

Os conhecimentos sobre as técnicas de alívio da dor indeferem quando 

se trata de escolaridade e número de filhos, e a porcentagem que não tinha 

conhecimento sobre esses métodos, quando estimuladas aderiram as práticas e 

relatam ser de grande alívio na dor, resultando em grande conforto para a 

parturiente. (A1). 

A medicina tradicional chinesa (MTC) mostra que a acupressão, 

acupuntura e o apoio contínuo a gestante juntamente com mudanças de 

posições, podem resultar em melhora da dor, bem como ajudam a manter o 

equilíbrio resultando em uma experiência positiva durante o trabalho de parto 

(A4, A5). 

Para Alves et al., (2018), o enfermeiro obstetra/obstetriz deve conhecer 

a importância de um manejo como medidas não-farmacológicas para o alívio da 

dor e aplicá-las em sua prática assistencial de modo a tornar o trabalho de parto 

e parto, um momento menos tenso na vida da mulher. Além disso, traz o 



 
 

 
 

reconhecimento do profissional enfermeiro, pois sua assistência torna-se mais 

humanizada. 

Para GOMES, et al., (2014), é necessário que a gestante esteja bem 

física e mentalmente para que ocorra um bom trabalho de parto e que se diminua 

os riscos de complicações. Nesse contexto, as enfermeiras obstétricas 

contribuem significativamente para o alívio da dor do parto, atuando de forma 

positiva, esclarecendo dúvidas pertinentes das parturientes, tranquilizando-as, 

incentivando e encorajando a mulher a participar de forma ativa e autônoma no 

processo, transformando esse cenário focado em boas práticas para o parto e o 

nascimento, sem o uso de intervenções desnecessárias (A3). 

Nesta direção, Silva et al., (2018), sugere a criação de protocolos 

assistenciais que descrevam os métodos utilizados, assim como sua efetividade, 

para que quando este for aplicado, proporcionando assim conhecimento sobre 

os métodos e seus benefícios aos profissionais envolvidos na assistência ao 

parto, sendo estes aplicados com mais segurança. 

Cabe ao enfermeiro instituir situações com o escopo de estabelecer 

confiança com a parturiente, deixando a mulher ser a protagonista do momento 

único que é o parto. A mulher deve ser escutada e levada em consideração em 

todas as fases de seu trabalho de parto, igualmente um ambiente calmo que 

favoreça a sua participação nas decisões bem como o uso de terapias 

alternativas, buscando que a experiência do trabalho de parto seja a menos 

traumática possível (ALVES et al.,2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise dos estudos proporcionou a compreensão de que, o enfermeiro 

tem um papel fundamental no momento do parto, principalmente quando se trata 

de tranquilizar a gestante, assim melhorando e tornando mais confortável o 

momento do parto, criando assim, um vínculo com a mulher. Entretanto, existe 

algumas dificuldades a serem enfrentadas para a aplicabilidade de métodos não 

farmacológicos para o alívio da dor, como a falta de estrutura dentro das 

maternidades e a falta de conhecimento dos profissionais atuantes. 

Observou-se, que, a maioria das mulheres já haviam ouvido falar sobre 

alguns métodos não farmacológicos, porém não acreditavam ser acessíveis e 

praticadas nas maternidades onde seria realizado o seu parto. Também se 



 
 

 
 

constatou que, quando acompanhadas por enfermeiros que utilizavam dessas 

práticas, a mulher se sente mais confortável, confiante, tranquila e 

consequentemente sente menos dor. 

Assim, o enfermeiro na unidade básica de saúde tem um papel 

primordial durante o pré-natal, onde devem ser discutidos o plano de parto, 

apresentando as possibilidades, orientando quanto as medidas que possam 

ajudar a controlar as dores sem a necessidade de medicações, assegurando que 

a mulher chegue até a maternidade confiante e ciente das possibilidades que 

possam ter a sua disposição. 

O enfermeiro atuando na maternidade deve possuir conhecimento e 

aplicabilidade de métodos que possam auxiliar a mulher durante o trabalho de 

parto, entre eles, alguns já evidenciados, como a bola suíça, o banho de 

aspersão, a massagem na região lombar e a respiração padronizada. 

Proporcionando maior conforto para a mulher nesse período, torna ela confiante 

e protagonista do seu parto, visando a melhor experiência para a gestante e com 

menos riscos e reduzindo o uso de medidas invasivas. 

Considerando o objetivo do presente estudo, percebeu-se uma escassez 

de artigos abordando diretamente os métodos e a efetividade dos mesmos, 

sugerimos assim um aprofundamento em pesquisas futuras relacionadas ao 

tema abordado para que com isso, possamos desenvolver trabalhos que 

venham aprimorar e tornar realidade o uso de medidas não farmacológicas. 

Entre as contribuições do estudo para assistência de enfermagem, 

destaca-se à atuação do enfermeiro em educação em saúde com as gestantes, 

tanto nas orientações durante o pré-natal bem como o momento em que ela 

estiver na maternidade. Medidas que desenvolvidas de forma efetiva contribuem 

para melhor experiência para a gestante, e a diminuição de intervenções 

medicamentosas durante o trabalho de parto. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL DE RISCO 

HABITUAL 

THE ROLE OF NURSES IN THE ASSISTANCE TO PRENATAL HABITUAL 

RISK 

Claudiane de Azevedo¹ 
Heidy Dall’ Orto Hellebrandt ² 

 

RESUMO 

Objetivo: Descrever o papel do enfermeiro na assistência ao pré-natal de risco 

habitual. Metodologia: Pesquisa qualitativa, do tipo revisão sistemática de 

literatura. A busca deu-se na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre o período 

de 2014 a 2019, utilizando os descritores: Cuidado pré-natal; Enfermagem; 

Atenção primária à Saúde. Resultado: Observou-se a importância do enfermeiro 

na assistência ao pré-natal de baixo risco, além da sua contribuição para a 

adesão da gestante ao pré-natal. Conclusão: O enfermeiro desempenha um 

importante papel na assistência as gestantes no pré-natal de risco habitual, 

destacando-se a importância na pratica de ações educativas o qual foi elencado 

como educador de boas práticas e ações, demostra uma postura mais 

acolhedora, disposto a ouvir se pré-julgamentos e a favorecer uma atenção 

resolutiva e humanizada. 

Palavras chave: Cuidado pré-natal; Enfermagem; Atenção primária à Saúde. 

 

ABSTRACT 

Objective: To analyze the importance of nurses in prenatal care at usual risk, 
and their contribution to the pregnancy process. Methodology: Qualitative 
research, such as systematic literature review. The search took place in the 
Virtual Health Library (VHL), between the period 2014 to 2019, usina the 
descriptors: Prenatal care; Nursing; Primary health care .Result: The importance 
of low risk prenatal care das observar, in addition to its contribution to the 
adhrence of pregnant women to prenatal care. Conclusion: The nurse plays na 
important role in assisting pregnant women in the usual risk prenatal care, 
highlighting the importance in the practice of educational actions, which was listed 
as an actions, showing a more welcoming posture, willing to listening to pre-
judments and favoring resolutive and humanized attention.  

Key words: Prenatal care; Nursing; Primary health care. 
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INTRODUÇÃO  

Poucos acontecimentos na vida são tão maravilhosos, ambivalentes, 

memoráveis e definidores quanto à gestação. Ainda que o processo de gestação 

possua muitos aspectos e temas comuns a todas as mulheres, a experiência de 

cada uma é exclusiva. Além disso, a mesma mulher pode vivenciar a gestação 

diferentemente cada vez que engravidar, as mudanças pelas quais a gestante 

passa não envolvem apenas as dimensões físicas, ela engloba mudanças 

psicológicas, espirituais, emocionais, interpessoais e sociais. Proporcionar o 

apoio apropriado à cliente grávida, assim como a seu parceiro são aspectos 

cruciais do cuidado da saúde colaborativo de qualidade (VIEIRA; 2007). 

A fim de garantir e assegurar a melhoria do acesso, cobertura e da 

qualidade as gestantes ao pré-natal e sua assistência, desenvolveu-se no Brasil 

estratégias e programas, que atuam com objetivo de diminuir as taxas de 

morbimortalidade materna, peri e neonatal, dentre essas destaca-se o Programa 

de Humanização do Pré natal (PHPN), Rede Cegonha, Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). O atendimento a gestante no pré-natal deve seguir critérios, os 

quais são todos preconizados pelo Ministério da Saúde (MS), e todos os 

profissionais que prestam essa assistência devem segui-los, buscando a 

garantia de um cuidado de qualidade, humano e abrangente, visando a 

diminuição de risco materno-fetal (OLIVEIRA, et al 2017). 

Tendo em vista, todas essas ações de políticas e programas de 

assistência ao pré-natal, o Brasil ainda conta com dados preocupantes em 

relação a morte materno-infantil, e a assistência desse serviço ainda requer mais 

interversões, eficácia e planejamento, sobre tudo, também necessita de 

profissionais capacitados. A assistência de enfermagem a gestante, está 

regulamentada pela lei do exercício profissional, através do decreto 94.406/87. 

A consulta de enfermagem ao pré-natal está regulamentada pela Lei do 

Exercício profissional n° 7.498, de 25 de junho de 1986 Art. 11, destacando que 

essa atividade de assistência à gestante, parturiente e puérpera é privativa do 

enfermeiro (OLIVEIRA, et al 2017). 

Considerando importantíssimo o papel do enfermeiro nesta fase da vida 

da gestante, pois exerce um trabalho de orientação e educação durante todo o 

pré-natal, este pode contribuir significativamente com a redução de riscos ao 



 
 

 
 

binômio mãe e filho, e a   promoção de estilos de vida mais saudáveis.  Pois as 

gestantes que participam de pré-natais, recebem informações sobre 

necessidade nutricionais e hídricas, exercícios adequados, tabagismo, manejo 

do estresse, uso medicação e drogas ilícitas e álcool. O que melhora as chances 

de uma gestação segura, e de um bebê a termo adequadamente nutrido, com 

mínimo estresse fetal (SOUZA; MENDONÇA; TORRES; 2012). 

 Para identificar realmente o papel do enfermeiro no acompanhamento da 

gestação de muitas mulheres, tendo em vista que a consulta de pré-natal de 

risco habitual é uma de suas competências como profissional; vale qualificar as 

suas ações. Assim, o objetivo deste estudo é analisar a importância do 

enfermeiro na assistência ao pré-natal de risco habitual, e sua contribuição no 

processo gravídico. Sendo que estes desempenham papel importantes, em 

colaboração com outros prestadores de cuidados, na cobertura de muitos 

tópicos, no esclarecimento de dados e na correção de qualquer concepção 

errada, para que a gestante e sua família sintam acolhida e possam tomar, as 

decisões mais apropriadas, estando bem informadas. (PEREIRA; BACHION,. 

2010). 

 

METODOLOGIA  

 

 Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizada a pesquisa qualitativa, 

do tipo revisão bibliográfica da literatura, com a abordagem a revisão sistemática 

sobre o papel do enfermeiro na assistência ao pré natal de risco habitual. Chiara, 

Kaimen, Carielli (2018) deixam claro que, usar os saberes teóricos para a 

conclusão do estudo proposto é a base de sustentação deste. 

 

A pesquisa bibliográfica é então feita com o intuito de levantar um 
conhecimento disponível sobre teorias, a fim de analisar, produzir 
ou explicar um objeto sendo investigado. A pesquisa bibliográfica 
visa então analisar as principais teorias de um tema, e pode ser 
realizada com diferentes finalidades. (CHIARA, KAIMEN; 
CARIELLI.2008, pg 18). 

 

Os artigos foram coletados através da Biblioteca Virtual em Saúde 

(Bireme), utilizando os descritores: Pré natal e Enfermeiro, foram encontrados 

mil novecentos e oitenta e dois (1982) artigos de estudos científicos, com a 



 
 

 
 

obtenção desse resultado, utilizou-se como critério de inclusão de pesquisa 

textos completos, no idioma português, com conteúdo disponível na íntegra e 

gratuito, dando preferência a artigos publicados entre os anos de 2014 a 2019. 

Optou-se por artigos com maior relevância sobre o assunto dentre eles 

Cuidado Pré- Natal, relação enfermeiro-Paciente, o papel do profissional de 

enfermagem, Competências clínicas.  

Exclui-se da pesquisa textos que não contemplavam o tema, dentre eles 

pesquisas que abordavam assuntos sobre, atenção à saúde indígena, saúde 

mental e dependência química e gestão, além de textos em outro idioma e com 

conteúdo incompleto e indisponível para leitura e duplicidade.  

Após a utilização desses critérios através do filtro disponível na plataforma 

da biblioteca, obteve-se vinte e dois (22) artigos que inicialmente adequavam-se 

aos critérios adotados para este estudo, dos quais após leitura do resumo, 

chegou-se ao resultado final de seis artigos, realizou-se então a leitura completa 

e aprofundada. Durante esta leitura, procurou-se elencar os principais pontos 

levantados de estudo, bem como os resultados obtidos em cada pesquisa. 

Os seis trabalhos serviram de base para a construção desse estudo, pois 

discutem o tema, e atendem os objetivos desta investigação, estes estudos 

identificam a visão de diferentes pesquisadores quanto a participação, atribuição 

e papel do enfermeiro no pré-natal. 

Os dados foram analisados foram descritos, em ordem descendente 

conforme ano de publicação, título do estudo, autores envolvidos na pesquisa, 

objetivo, metodologia utilizada e resultados apresentados por cada um, 

procurando identificar a importância do enfermeiro na assistência ao pré-natal, 

os mesmos foram codificados através de letra (A) acrescentado um algarismo 

subsequente, quais foram descritos na tabela abaixo para melhor organização e 

análise.  

Após a construção da tabela, os dados foram agrupados por elos de 

ligação, buscando as conexões entre os mesmos, e proximidade de ideias 

levantadas pelos autores. Esses resultados foram reforçados com outros 

estudos, Políticas, ações e Programas desenvolvidos no Brasil, que visão a 

qualificação do pré-natal. 

 



 
 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quadro 1: Artigos selecionados para o estudo 

Cód Ano Título Autores Objetivo Metodologia Resultados 

A1 201
9 

O 
Enfermeiro 
no Pré-
Natal: 
Expectativa
s de 
Gestantes 

Assunç
ão et al 

Buscar 
evidências, 
aprofundar 
o 
conhecime
nto sobre a 
temática e 
descrever 
sobre a 
expectativ
a da 
gestante 
quando o 
enfermeiro 
é inserido 
em seu 
pré-natal. 

 

Pesquisa 
de campo 
de cunho 
qualitativo, 
exploratóri
o descritivo 

 Os autores 
concluíram que 
faltam informação 
as gestantes, pois 
existe um pré-
conceito das 
mesmas em 
relação a 
assistência de 
enfermagem 
durante o pré-
natal, o que gera 
dúvidas sobre a 
competência 
desses 
profissionais na 
realização do 
acompanhamento 
pré-natal. 

A2 201
8 

Assistência 
ao pré-natal: 
depoimento 
de 
enfermeiras 

Leal  et 
al 

Avaliar a 
assistência 
ao pré-
natal de 
baixo risco 
realizada 
pelo 
enfermeiro 
no 
município 
de 
Lagarto/SE
. 

Estudo 
descritivo 
qualitativo. 

 

Falta de 
capacitação aos 
profissionais que 
prestam 
assistência ao pré-
natal. A 
importância de 
uma escuta 
qualificada para 
adesão das 
gestantes ao pré-
natal. Incentivo a 
Educação em 
Saúde para a 
gestantes seja ela 
coletiva ou 
individual. 

A3 201
7 

Qualidade 
da consulta 
de 
enfermage
m na 
assistência 
ao pré-natal 

Oliveira 
et al 

 

Avaliar a 
qualidade 
da 
consulta 
de 
enfermage
m na 

Estudo 
descritivo, 
através de 
pesquisa 
de campo. 

O estudo 
apresentou alguns 
pontos 
insatisfatórios 
durante a 
assistência de pré-
natal, realizada por 



 
 

 
 

de risco 
habitual 

assistência 
ao pré-
natal de 
risco 
habitual 

enfermeiros dentre 
eles a anamnese, 
exame físico e 
educação e saúde. 
Porém pontuou 
como satisfatório a 
maneira pela qual 
os enfermeiros 
realizam o 
acolhimento das 
gestantes. 

A4 201
7 

Assistência 
ao pré-natal 
e as práticas 
desenvolvid
as pela 
equipe de 
saúde: 
revisão 
integrativa 

Nogueir
a et al 

Apreender 
as práticas 
desenvolvi
das nas 
estratégias 
de saúde 
da família 
durante o 
pré-natal e 
quais os 
profissiona
is 
envolvidos. 

Revisão 
integrativa 
da literatura 

Os autores 
apontaram a 
importância do 
trabalho em 
equipe, para a 
melhoria da 
assistência. E que 
o médico e 
enfermeiro 
trabalhem em 
comunicação 
garantido assim 
eficácia e 
qualidade nos 
atendimentos. 

A5 201
6 

A 
Importância 
do 
Acompanha
mento Pré-
Natal 
Realizado 
por 
Enfermeiros 

Oliveira 
et al 

Discutir e 
esclarecer 
sobre a 
importânci
a da 
consulta 
de 
enfermage
m na 
assistência 
pré-natal 
no Brasil. 

Estudo 
descritivo 
exploratório, 
revisão 
bibliográfica 

O estudo apontou 
a importância do 
enfermeiro no 
acompanhamento 
ao pré-natal, o qual 
foi elencado como 
um educador de 
boas práticas. 
Porém destacou 
sobre a falta de 
comprometimento 
de alguns 
profissionais 
durante a 
assistência 
prestada. 

A6 201
4 

O papel do 
enfermeiro 
do 
programa 
saúde da 
família no 

Duarte 
S.J.H, 
Almeida 
E.P 

Descrever 
as ações 
do 
enfermeiro 
na atenção 
pré-natal 
nas 

Revisão 
bibliográfica  

Destacou como 
primordial a 
participação do 
enfermeiro no 
programa do pré-
natal. Elencou 
também o 



 
 

 
 

atendimento 
pré-natal 

unidades 
do PSF, e 
o cuidado 
de 
enfermage
m 

enfermeiro com 
importante papel 
no trabalho de 
educação e saúde. 

 

 

Papel do enfermeiro no pré-natal de risco habitual 

 

 O enfermeiro desempenha importante papel na adesão das gestantes ao 

pré-natal, pois ao realizar a assistência o mesmo proporcia um ambiente mais 

leve e aberto para diálogos, no qual as gestantes se sentem valorizadas. Durante 

sua assistência o mesmo também aborda temas como família e sociedade, 

aumentando assim o vínculo e a confiança entre ambos. Destacou-se também 

que é através da consulta de enfermagem, são alcançados melhores índices 

com relação a qualidade do pré-natal, além da humanização do atendimento que 

é estipulada pelo Programa de Humanização Pré-natal e Nascimento (A2, A6). 

O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento foi instituído pelo 

Ministério da Saúde através da Portaria/GM nº 569, de 1/6/2000, visando 

qualificar a assistência á mulher e ao recém-nascido, tendo como prioridades 

reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna, peri e neonatal no país. Traz 

em seus princípios que todas as gestantes têm direito a um atendimento digno 

e de qualidade, além de um fácil acesso no decorrer da gestação, parto e 

puerpério. Reforça que a assistência deve ser realizada de forma humanizada, 

cabendo as unidades de saúde e profissionais promover um ambiente digno e 

acolhedor as gestantes, familiares e recém-nascido (BRASIL,2002). 

O ministério da saúde prevê que, a atenção a gestante deve propiciar 

condições para a promoção da saúde e melhoria na sua qualidade de vida. 

Destaca que o enfermeiro deve demostrar interesse pela gestante e seu modo 

de vida, ouvindo suas queixas e considerando suas preocupações e angústias. 

Proporcionado assim a criação de vínculos e contribuindo para a produção de 

mudanças concretas e saudáveis, nas atitudes da gestante, de sua família e 

comunidade. Evidencia que a assistência humanizada é uma das atribuições da 

enfermagem (BRASIL, 2012). O profissional enfermeiro pode acompanhar 



 
 

 
 

inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede básica de saúde, de acordo com 

o Ministério de Saúde e conforme garantido pela Lei do Exercício Profissional, 

regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87 (BRASIL, 1987). 

Nesse cenário, destaca-se a importância do enfermeiro no acolhimento 

das gestantes, pois de acordo com os estudos, este profissional durante a 

assistência ao pré-natal, por meio do acolhimento reconhece e trabalha a 

individualidade de cada mulher, estabelecendo um vínculo, de forma a perceber 

suas reais necessidades, reforçando assim a confiança, pois ter alguém que 

possa discutir e esclarecer questões que são únicas para cada mulher e seu 

parceiro, é imprescindível. Acolher a gestante de forma eficaz é o primeiro passo 

para um parto e nascimento saudável, pois proporcia a manutenção do bem-

estar físico e emocional. O diálogo presente entre profissional de saúde e 

gestante é de extrema importância para diagnosticar e sanar possíveis riscos a 

mãe e do bebê, além de se demostrar muito importante no processo de 

humanização do atendimento, possibilitando a gestante um espaço para 

esclarecer dúvidas (A1, A3). 

Acolhimento nas práticas de produção de saúde, para o Ministério da 

Saúde é: 

 

O acolhimento é uma das diretrizes de maior relevância 
ética/estética/política da Política Nacional de Humanização [...] É uma 
ferramenta tecnológica de intervenção na qualificação de escuta, 
construção de vínculo, garantia de acesso com responsabilização e 
resolutividade nos serviços [...] É uma tecnologia do encontro [...] o 
acolhimento possibilita que se analise o processo de trabalho em 
saúde com foco nas relações, e pressupõem a mudança da relação 
profissional/usuário” (BRASIL,2010; pg. 06,18). 

 

Reforçando as ideias propostas, Barreto et al (2015), evidência que o 

atendimento acolhedor e respeitoso, a valorização da cultura, o reconhecimento 

do seu contexto social e familiar, a empatia da equipe de saúde, favorecem o 

vínculo entre gestante e profissional que lhe atende, refletindo de maneira 

positiva na adesão ao pré-natal, e auxiliam na participação ativa da mesma no 

cuidado ofertado.  

Ao que se refere a organização dos serviços, planejamento e 

programação das ações, elenca as atribuições de cada profissional durante a 

assistência ao pré-natal de risco habitual, destacado como função do enfermeiro, 



 
 

 
 

promover orientações quanto a vacinação (contra tétano e hepatite B), 

amamentação, reforçando a importância do acompanhamento do pré-natal, 

devendo preencher o cartão da gestante, bem como atualiza-lo em cada 

consulta, além de realizar o cadastramento no SisPreNatal, fazer a  solicitação 

de exames complementares e a  realização de testes rápidos (BRASIL 2012). 

Cabe também ao enfermeiro, prescrever medicamentos padronizados 

pelo programa de pré-natal (sulfato ferroso e ácido fólico, medicamentos 

padronizados para tratamento das DST), identificar sinais de alarme, ou de alto 

risco, caso necessário encaminhar as mesmas para serviços especializados, 

intercalar suas consultas com o profissional médico, realizar exame clínico das 

mamas e coleta para exame citopatológico do colo do útero; tem como atribuição 

desenvolver atividades em saúde e orientações, fazer busca ativa das gestantes 

faltosas, realizar visitas domiciliares, e orientação sobre o planejamento familiar 

(BRASIL 2012.pg.47). 

Referente a atenção ao pré-natal de baixo risco, o acolhimento e uma 

ação, promovida em todos os locais e momentos da atenção à saúde. 

[...] O acolhimento se expressa na relação estabelecida entre os 
profissionais de saúde e os(as) usuários(as), mediante atitudes 
profissionais humanizadoras, que compreendem iniciativas tais como 
as de: se apresentar; chamar os(as) usuários(as) pelo nome; prestar 
informações sobre condutas e procedimentos que devam ser 
realizados; escutar e valorizar o que é dito pelas pessoas; garantir a 
privacidade e a confidencialidade das informações; e incentivar a 
presença do(a) acompanhante, entre outras iniciativas semelhantes. 
De igual forma, o acolhimento também se mostra:  na reorganização 
do processo de trabalho; na relação dos trabalhadores com os modos 
de cuidar; na postura profissional; e no vínculo com a mulher gestante 
e sua família, o que facilita, assim, o acesso dela aos serviços de 
saúde[...] (BRASIL,2012 pg. 40). 

 

 O vínculo construído entre ambos, refletiu o sentimento de segurança por 

parte das gestantes, fortalecendo os laços entre os mesmos. Sua pratica 

humanizada e o contato direto, sua atenção diferenciada, faz com que as 

gestantes retornem aos serviços de saúde, aumentando sua adesão ao pré-

natal, pois encontram um espaço participativo e acolhedor, destacando assim a 

atuação do enfermeiro como algo primordial na assistência ao pré-natal na 

atenção básica (BARRETO et al,2015). 

 



 
 

 
 

O Enfermeiro como um educador em saúde aumentado a adesão ao 

pré natal 

 

O enfermeiro tem importante papel de educador, de boas práticas e 

ações, pois através da Educação em Saúde consegue promover a autonomia 

das gestantes. As ações educativas também trazem melhorias na qualidade da 

atenção primaria, e refletem nos índices de morte materna e neonatal (A2, A4, 

A5). 

Através das orientações e das estratégias utilizadas na propagação de 

informação, as gestantes adquirem conhecimento sobre seus direitos do período 

gravídico-puerperal. Incentivar a autoestima, a competência e a autonomia 

materna, fazem parte dos objetivos Rede pela humanização do Parto e 

Nascimento (ARRES; SILVA; FONSECA, 2019). 

Na realização das práticas educativas, deve se abordar temas relevantes 

e que acrescente informações a gestante, dentre elas o incentivo ao aleitamento 

materno, a identificar os sinais de alarme na gravidez e de trabalho de parto; 

estimular hábitos saudáveis de vida, os cuidados com o recém-nascido; o risco 

do uso de álcool drogas e o tabagismo, alertar sobre o uso de mediações, 

orientar sobre os seus direitos, a pratica educativa pode ser realizada através de 

grupos de gestantes, ou de forma individual durante a consulta do pré-natal, ou 

de maneira mais simples na sala de espera (BRASIL,2012). 

Nessa mesma direção, Souza et al (2011), aponta que as atividades 

educativas junto as gestantes pode ser realizada em grupos ou individualmente, 

porém devem ter uma linguagem clara e compreensível. As atividades 

participativas favorecem a interação entre as gestantes e profissionais, 

proporcionando aquisição de informação e autonomia. O pré-natal é um período 

de preparar a gestante, nos aspectos fisiológicos e psicológicos, demandando 

assim de um processo de educação em saúde, pelos profissionais inseridos. 

Enfatizando essa ideia, Sabóia e Valente (2010), traz que a educação em 

saúde, é muito importante, pois colabora na reorientação das práticas e saberes 

dos profissionais, tendo como resultado o fortalecimento dos sujeitos, além de 

proporcionar a democratização do saber científico, melhoria da qualidade de 

vida, além de ser um instrumento transformador, pois ajuda a construir sujeitos 

livres, com potencial de aprender e gerar novos conhecimentos. Destaca que 



 
 

 
 

essas atividades devem ser sensíveis as necessidades dos usuários, de acordo 

com a sua realidade, e que os profissionais devem incentivar os participantes a 

deixarem o silêncio e compartilhar suas vivências, pois o diálogo é a peça 

fundamental para a prática educativa, contribuindo no desenvolvimento da 

autonomia dos cuidados da própria saúde. 

 Destaca-se que, a assistência de enfermagem ao pré-natal é essencial, 

que através desse profissional são alcançados índices de qualidade satisfatório, 

tanto na perspectiva das gestantes bem como no programa de Atenção ao pré-

natal. Autores também apontam o importante papel do enfermeiro na adesão das 

gestantes, ao pré-natal, isso se dá pela escuta qualificada, prática comum 

desenvolvida na assistência de enfermagem. A mesma fortalece o vínculo e a 

confiança entre ambos (A2, A3, A5, A6). 

De acordo com o site do Ministério da Saúde em ações e programas, 

Humanizasus: 

[...] Com uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às 
necessidades do usuário, é possível garantir o acesso oportuno 
desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, 
ampliando a efetividade das práticas de saúde. Isso assegura, por 
exemplo, que todos sejam atendidos com prioridades a partir da 
avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco [...] (BRASIL,2003). 

 

Ainda sobre a escuta qualificada, o Ministério da Saúde, estipulou os 10 

Passos para o Pré-Natal de Qualidade na Atenção Básica, onde no 4º passo 

traz, que “Promover a escuta ativa da gestante e de seus (suas) acompanhantes, 

considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais e não 

somente um cuidado biológico: "rodas de gestantes”. ” Dessa maneira 

compreende-se a escuta qualificada como importante instrumento, para a 

garantia da assistência adequada do pré-natal (BRASIL,2012). 

Utilizando a escuta qualificada o profissional deve identificar os riscos e 

vulnerabilidades, escutar as queixas, receios e as expectativas das gestantes, 

se responsabilizando em dar respostas a eventuais problemas, priorizando as 

reais necessidades de cada uma. É através da escuta qualificada, que os 

profissionais conseguem estabelecer interações humanizadas, cidadãs e 

solidárias, com a gestante, família e comunidade (BRASIL, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 
 

 
 

Conclui-se com esta pesquisa que o enfermeiro desempenha um 

importante papel no acompanhamento das gestantes no pré-natal de risco 

habitual, além de suas inúmeras contribuições durante esse processo gravídico-

puerperal. Com a evolução das políticas públicas de atenção à saúde, observa-

se o grande espaço conquistado pelo profissional de enfermagem, no cuidado e 

atenção à saúde da mulher.  

O pré-natal deve ser realizado de forma humanizada, qualificada e 

acolhedora. Após a análise deste estudo, pode-se identificar que o enfermeiro é 

o profissional de destaque nesse processo, pois através de sua assistência, 

torna o pré-natal satisfatório e de qualidade, minimizando assim os eventuais 

riscos á gestantes e bebê. 

Evidenciou também, a importância do enfermeiro nas ações educativas, 

o qual foi elencado como educador de boas práticas e ações. Através de suas 

orientações, as gestantes adquirem conhecimento sobre seus direitos, 

aumentando assim sua autonomia e segurança frente ao novo ou até mesmo o 

desconhecido. 

Contudo os estudos analisados elencaram a importância do enfermeiro 

no pré-natal, ao desenvolve um trabalho voltado a individualidade da gestante, 

de forma integral, valorizando suas vivências e cultura, permitindo a criação de 

espaços de diálogos, o que favorece o esclarecimento de dúvidas. Este também 

demostra uma postura mais acolhedora, disposto a ouvir se pré-julgamentos, e 

a favorecer uma atenção resolutiva e humanizada. 

Espera-se, que os resultados deste estudo, possam contribuir para a 

formação de profissionais enfermeiros, voltando sua assistência para o 

atendimento humanizado e acolhedor, trabalhando sobre as reais necessidades 

das gestantes, além de estimular novas discussões sobre o papel do enfermeiro 

no pré-natal, e suas contribuições para a melhoria do programa de Atenção ao 

Pré-natal. 
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RESUMO 
 

Objetivo: Analisar as ações realizadas pelo enfermeiro durante o 
acompanhamento ao paciente hemofílico, visando sua qualidade de vida. 
Metodologia: Estudo de revisão integrativa da literatura. A busca foi executada 
em abril de 2020, nas bases de dados EBSCO, SCIELO e LILACS, utilizando os 
descritores hemofilia; fatores de coagulação; cuidados de enfermagem; 
qualidade de vida. Após a seleção dos estudos, foram selecionados 07 artigos, 
os mesmos foram caracterizados e organizados em categorias temáticas. 
Resultados: As categorias foram classificadas em: caracterização e a qualidade 
de vida dos pacientes hemofílicos. Evidenciou a dificuldade relacionada a 
qualidade de vida dos pacientes acometidos pela patologia, consequentemente 
a falta de adesão ao tratamento adequado e também as dificuldades 
encontradas durante sua vida no âmbito social. Considerações finais: A 
inserção de uma equipe multiprofissional no atendimento do hemofílico, mostrou 
que auxilia o paciente em vários âmbitos. Observou-se também que o enfermeiro 
é profissional que estará atuando mais próximo desses pacientes e de sua 
família. 

Descritores: Hemofilia; Fatores de coagulação; Cuidados de enfermagem; 
Qualidade de vida. 

ABSTRACT 

Objective: to analyze how actions performed by nurses during the monitoring of 
hemophiliac patients, aiming their life standard. Method: study of integrative 
literature review, the survey was developed during April of 2020, using the 
EBSCO,  
chosen, they were characterized and SCIELO and LILACS database. utilizing the 
keywords hemophilia; coagulation factors; nursing care; life standard. After 
selecting the studies, seven articles were organized into thematic categories. 
Results: the categories were; characteristics and life standard of hemophiliac 
patients. Reveled the difficulties associated with the life standard of patients  
__________________________ 
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affected by the pathology, therefore lack of adherence to adequate treatment and 
also difficulties during his life in the social sphere Conclusion: The insertion of a 
multidisciplinary team in the treatment of hemophiliacs, can assist the patient 
condition in several aspects. It was also noticed that the nurse is the professional 
who will be working in a closer relation to these patients and their family. 

Descriptors: Hemophilia; Coagulation factors; Nursing care; life standard. 

INTRODUÇÃO 

 

A hemofilia é uma coagulopatia hereditária causada por uma deficiência 

nos fatores VIII e IX do processo de coagulação. De acordo com a fisiologia, a 

coagulação é responsável por impedir as hemorragias causadas por algum 

trauma (FERREIRA, 2010). 

Essa doença é classificada em Hemofilia A (deficiência do fator VIII) e 

Hemofilia B (deficiência do fator IX). No Brasil, a predominância é maior em 

pacientes com hemofilia A, com cerca de 80% dos casos, enquanto a hemofilia 

B representa os restantes 20%. Sendo que a hemofilia A varia de 1/5.000 a 

1/10.000 nascidos vivos do sexo masculino, entretanto a hemofilia B é de 

1/35.000 a 1/50.000 nascidos vivos (BRASIL, 2016). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), em 30% dos casos a 

doença se origina a partir de um processo de mutação ligada ao cromossomo X, 

podendo assim não haver antecedentes na família. Por ser uma doença 

decorrente dessa alteração herdada através do cromossomo X é predominante 

em indivíduos do sexo masculino, já no sexo feminino manifesta-se apenas como 

portadora da doença, uma vez que a transmissão de ambos é feita pela mãe 

(SILVA, 2015).  

Apesar da mulher ser portadora, ela pode apresentar níveis baixos dos 

fatores VIII ou IX, podendo ser assintomática. E “apesar de muito rara, a 

hemofilia pode ocorrer em mulher, em decorrência da união de homem com 

hemofilia e mulher portadora” (BRASIL, 2015). 

Na maioria dos casos, a hemofilia se manifesta nos primeiros anos de 

vida, quando a criança está aprendendo a andar. Geralmente se manifesta como 

primeiros sinais, por hematomas, resultantes de quedas ou pequenos traumas, 

ou através de sangramento espontâneo (BRASIL, 2015). 

A classificação da doença é realizada através da avaliação dos níveis 

dos fatores de coagulação presentes no sangue. Devido as alterações que 

ocorrem nesses fatores VIII e IX, as hemorragias são mais frequentes e são 

classificados em espontâneas ou causados após um trauma (JORGE et al, 

2016). 



 
 

 
 

Além disso, Rosemberg et al (2016), relata que os sintomas mais 

frequentes são hematomas, sangramentos gastrointestinais, hemartrose e 

hematúria, sendo que “os sinais mais comuns são sangramentos, 

frequentemente nas mucosas, articulações e no tecido subcutâneo”.  

Quando esses sinais e sintomas estão presentes, há suspeita de alguma 

coagulopatia. No caso da hemofilia, o diagnóstico é realizado através de exames 

laboratoriais, onde inicialmente será solicitado exames como tempo de 

protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPA), na maioria 

das vezes o TP é normal e ocorre um alargamento no TTPA. Para confirmação 

do tipo de hemofilia é verificado a dosagem da atividade coagulante do fator VIII 

e IX (BRASIL, 2015). 

Após o diagnóstico deve-se haver uma continuidade no atendimento 

desses pacientes, segundo Souza et al (2016), a inclusão do Processo de 

Enfermagem é fundamental para uma implementação eficaz no planejamento 

dos cuidados a serem prestados, pois a atenção não deve ser voltada somente 

para a doença e sim voltado para as necessidades dos pacientes. 

Em relação a qualidade de vida desses pacientes, pode ser influenciada 

por diversos fatores, como por exemplo, a própria doença, o tratamento, as 

sequelas e também ao cuidado que o mesmo deve ter. Os pacientes devem ser 

bem orientados sobre a patologia, fazendo com que a interferência seja positiva. 

É recomendado avaliar como é o estilo de vida dessa pessoa e de acordo com 

isso e com a faixa etária orienta-lo sobre os cuidados necessários (BRASIL, 

2015). 

A hemofilia é uma patologia que afeta diretamente a qualidade de vida 

do paciente e consequentemente da família e amigos. Como justificava, nota-se 

que devido ser uma doença que acomete um baixo número de pacientes, quando 

comparado com outras patologias e por ter poucos estudos relevantes sobre 

essa doença, dificulta em alguns momentos o acolhimento do paciente 

hemofílico, visto que, esses pacientes poderão ter uma maior adversidade 

durante o tratamento. 

OBJETIVO  

 

Analisar as ações realizadas pelo enfermeiro durante o 

acompanhamento ao paciente hemofílico visando sua qualidade de vida. 

METODOLOGIA 

 



 
 

 
 

 Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujo método tem 

por finalidade reunir e sintetizar os resultados de pesquisa, com intuito de 

oferecer elementos para elaboração de estudos no cenário da saúde e da 

enfermagem. Consiste na construção ampla da literatura, obtendo um acentuado 

entendimento do tema investigado, baseando-se em estudos anteriores e 

proporcionando a realização de novos estudos. 

Para a sua elaboração foram percorridas seis etapas: identificação do 

tema e elaboração da questão de pesquisa, definição dos critérios para inclusão 

e exclusão dos estudos, categorização dos estudos, avaliação dos estudos 

incluídos, interpretação dos resultados, e por fim, apresentação da síntese da 

revisão (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008). 

O estudo foi realizado impulsionado pela seguinte questão de pesquisa: 

quais são as adversidades encontradas no atendimento ao paciente hemofílico 

em relação a qualidade de vida? A busca foi executada nos dias um de abril de 

2020 à 30 de abril de 2020, nas bases de dados EBSCO Inforation Services, 

Scientific Electronic Library Oline (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 

Os critérios de inclusão aplicados foram: artigos gratuitos online, 

disponíveis na íntegra, em português, inglês e espanhol e com níveis de 

evidências de 1 a 6 (MELNYK, 2005). E como critérios de exclusão: leis, 

portarias, teses, dissertação e monografia. Não se utilizou recorte temporal, 

possibilitando assim uma ampla busca de estudos. 

Inicialmente a busca localizou 284 estudos, sendo 37 na Lilacs, 51 no 

Scielo e 196 na EBSCO. Após a busca, primeiramente realizou-se a leitura 

atenta do título dos estudos, seguidos pela leitura do resumo e finalmente o 

artigo na íntegra. Destes foram selecionados 07 artigos e descartados 276 

estudos que não respondiam à questão de pesquisa, não contemplavam os 

critérios de inclusão ou que estavam repetidos em ambas as bases de dados 

(Figura 1). 

Após a seleção dos estudos, os mesmos foram categorizados e 

organizados em categorias temáticas. Na sequência, procedeu-se a análise 

qualitativa dos dados e a discussão com a literatura. 

 

Figura 1 – Fluxograma da descrição de busca dos artigos nas bases de dados. 



 
 

 
 

 

Fonte: Autoras, 2020. 

 

RESULTADOS  

A análise foi realizada com base nos sete artigos selecionados para a 

revisão integrativa. Após a leitura dos artigos, elaborou-se um quadro sinóptico 

contendo a identificação do artigo representado pela letra A de (Artigo) seguidos 

por número cardinal, título, principais resultados e nível de evidência (Figura 2). 

Observou-se que os anos de publicação variaram de 2007 a 2020.  

 

Figura 02 – Descrição dos artigos selecionados para a revisão integrativa. 

Identifi
cação 

Referências Título do Artigo Principais 
Resultados 

Nível de 
Evidência 

A1 GARBIN, L.M., 
CARVALHO, 
E.C., CANINI, 
S.R.M.A., 
DANTAS, R.A.S. 
Avaliação da 
Qualidade de 
Vida Relacionada 

Avaliação da 
qualidade de vida 
relacionada à 
saúde em 
pacientes 
portadores de 
hemofilia 

Entre os hemofílicos 
estudados, 63,3% 
apresentavam 
hemofilia A grave. Os 
domínios mais 
afetados foram 
aspectos físicos, dor 
e aspecto emocional. 

Nível 3. 

Base De Dados

LILACS = 37 
Artigos

Leitura dos 
Títulos= 09

Leitura Dos 
Resumos 

Selecionados= 05

Leitura na 
Integra= 02

Scielo = 51 
Artigos

Leitura dos 
Títulos= 12

Leitura dos 
Resumos 

Selecionados= 03

Leitura na 
Integra= 01

Amostra Final= 07 
Artigos

EBSCO = 196 
Artigos

Leitura dos 
Títulos= 16

Leitura dos 
Resumos 

Selecionados= 07

Leitura na 
Integra= 04



 
 

 
 

à Saúde em 
Pacientes 
Portadores de 
Hemofilia. Cienc 
Cuid Saude. v.6, 
n.2, p.197-205, 
abr/jun 2007. 

O conhecimento dos 
domínios da 
qualidade relacionada 
a saúde mais 
afetados possibilita 
ao enfermeiro 
oferecer uma melhor 
assistência de 
enfermagem. 

A2 NUNES, Altacílio 
A. et al. 
Qualidade de vida 
de pacientes 
hemofílicos 
acompanhados 
em ambulatório 
de 
hematologia. Rev
. Bras. Hematol. 
Hemoter., São 
Paulo, v.31, n.6, 
p.437-443, 2009. 

Qualidade de vida 
de pacientes 
hemofílicos 
acompanhados 
em ambulatório 
de hematologia 

Foram entrevistados 
23 pacientes, com 
média de idade de 21 
anos. 78,3% eram 
solteiros, 69,6% 
estudavam, sendo 
que 45,5% possuíam 
o primeiro grau 
incompleto e 82,6% 
não trabalhavam. A 
maioria (91,3%) 
possuía hemofilia A. 
Quanto a avaliação 
da qualidade de vida, 
47,8% responderam 
ser boa e 55% 
possuíam um bom 
nível de satisfação 
com a saúde. O 
domínio psicológico 
apresentou maior 
escore médio e o 
menor foi o domínio 
do meio ambiente. 

Nível 3. 

A3 VRABIC, A.C.A., 
RIBEIRO, C.A., 
OHARA, C.V.S., 
BORBA, R.I.H. 
Dificuldades para 
Enfrentar Sozinho 
as Demandas do 
Tratamento: 
Vivências do 
Adolescente 
Hemofílico. Acta 
Paul Enferm. 
v.25, n.2, o.204-
210, 2012. 

Dificuldades para 
enfrentar sozinho 
as demandas do 
tratamento: 
vivências do 
adolescente 
hemofílico 

Os adolescentes não 
conseguem enfrentar 
sozinhos as 
demandas e 
dificuldades do 
tratamento 
preconizado, por não 
assumirem as 
responsabilidades 
inerentes ao mesmo, 
além de julgarem que 
fazem o tratamento 
adequado, mesmo 
não valorizando os 
aspectos preventivos 
essenciais e 
perceberem 

Nível 6. 



 
 

 
 

descrentes de sua 
efetividade contra as 
complicações. 

A4 ANDERY, S.C.A. 
et al. Exercício 
Físico e 
Hemofilia: 
Conceitos e 
Intervenção. 
Revista 
Mackenzie de 
Educação Física 
e Esporte. v.11, 
n. 2, p.96-109, 
2012.  

Exercício físico e 
hemofilia: 
conceitos e 
intervenção 

As manifestações 
clinicas podem ser 
agravadas pela 
prática mal orientada 
de exercício físico e, 
ao contrário, 
melhoradas a partir 
do tratamento médico 
aliado ao exercício 
físico 
adequadamente 
prescrito. 
Sinaliza a importância 
do exercício físico 
agregado na melhora 
da qualidade de vida 
de crianças jovens e 
adultos hemofílicos. 

Nível 5. 

A5 ANDRADE et al. 
Coagulação 
Sanguínea e 
Hemofilia: 
Qualidade de 
Vida em 
Pacientes 
Hemofílicos. 
Braz. J. Surg. 
Clin. Res. v.7, n.3, 
p.39-45, 2014.  

Coagulação 
sanguínea e 
hemofilia: 
qualidade de vida 
em pacientes 
hemofílicos 

A percepção sobre o 
quanto a doença 
afeta a qualidade de 
vida apresenta 
divergências entre as 
faixas etárias, sendo 
que crianças são 
mais suscetível 
apresentarem 
sintomas depressivo 
e adolescentes 
apresentam 
dificuldades de se 
adequarem ao 
tratamento. 
Entretanto muitos 
hemofílicos possuem 
uma vida normal e 
realizam atividades 
como qualquer outra 
pessoa. 

Nível 5. 

A6 SOUZA, F., 
FONSECA, J. 
Hemofilia: Uma 
Pesquisa 
Integrativa E 
Atualizada Das 
Ações Do 
Enfermeiro. 

Hemofilia: uma 
pesquisa 
integrativa e 
atualizada das 
ações do 
enfermeiro. 

A hemofilia afeta a 
coagulação 
sanguínea, que é 
composta por 
elementos e cada um 
tem sua função, 
sendo um distúrbio 

Nível 5. 



 
 

 
 

Minas Gerais: 
Braz. J. Surg. 
Clin. Res. v.22, 
n.1, p.72-81, 
2018.  

hereditário e 
genético. 

A7 FERREIRA et al. 
Prevalência Das 
Coagulopatias 
Hereditárias Nos 
Portadores 
Atendidos No 
Centro De 
Hematologia De 
Hemoterapia Do 
Piauí – Hemopi. 
Piauí: Braz. J. 
Surg. Clin. Res. 
v.24, n.1, p.56-60, 
2018.  

Prevalência das 
coagulopatias 
hereditárias nos 
portadores 
atendidos no 
centro de 
hematologia de 
hemoterapia do 
Piauí – Hemopi. 

O gênero dos 
pacientes estudados 
predominou o gênero 
masculino; foram 
classificados em sua 
maioria sendo de 
etnia parda e de faixa 
etária jovem; o maior 
acometimento foi da 
forma grave para 
hemofilia B e da forma 
leve para hemofilia A. 

Nível 6. 

Fonte: Autoras, 2020. 

 A análise do estudo possibilitou a organização dos dados em duas 

categorias temáticas: a caracterização dos pacientes hemofílicos e a qualidade 

de vida dos pacientes hemofílicos: 

Caracterização dos Pacientes Hemofílicos 

A prevalência da Hemofilia A é de 80,66% dos casos, já a Hemofilia B 

encontra-se em 17,7% dos casos. Mesmo sendo mais rara, os dois tipos são 

classificados em grave com 58% dos casos, 14,36% são classificados como 

moderado e 27,86% como leve (A1; A2; A4; A5; A6; A7). 

Em relação a classificação quanto ao gênero, grande parte são do 

gênero masculino (A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7). Nos estudos, a idade média dos 

indivíduos pesquisados é de 21 a 30 anos de idade (A1; A2; A7), com uma 

pequena variação nos pacientes com Hemofilia B, que geralmente pertencem a 

média de 11 a 20 anos de idade (A7). No que se refere a etnia 39,1% dos 

indivíduos se consideram brancos, 54,5% pardos e 8,2% negros (A1; A7). 

Quando analisada o grau de escolaridade e a situação empregatícia, 

30% dos indivíduos possuíam ensino fundamental incompleto e 40% ensino 

médio completo, em relação ao emprego, a maioria estava empregado ou 

aposentado por invalidez, 20% estavam afastados pelo INSS, 10% estavam 

desempregados, enquanto 6,67% apenas estudavam (A1). 

No entanto em outro estudo ocorreu a predominância de indivíduos com 

o primeiro grau incompleto, 45,5% e sobre a situação empregatícia, apenas 13% 

possuíam emprego formal e legalizado e o restante 82,6% não trabalhavam (A2). 

Identificou-se que, grande parte dos indivíduos pesquisados possuíam o estado 

civil solteiro (A1; A2). 



 
 

 
 

Qualidade de Vida dos Pacientes Hemofílicos 

  

A qualidade de vida pode ser classificada através de domínios, onde no 

paciente hemofílico predominam os aspectos psicológico e emocionais, físicos e 

ambientais. Através da avaliação desses domínios, pressupõe que o ambiente 

em que o paciente vive, tem grande influência em sua vida. No domínio físico, 

avalia-se a presença de dor, que pode estar associada a alguma sequela 

causada em decorrência dos sangramentos, visto que a dor pode interferir nos 

aspectos sociais e emocionais (A1; A2). 

Quando abordado os aspectos do domínio psicológico, observa-se que 

um alto número de pacientes apresenta sentimentos negativos em relação a vida 

e a sua saúde (A1; A2). Devido a isso é necessário um acompanhamento 

psicológico, com objetivo de diminuir o impacto psicossocial desses pacientes 

(A1). 

Esses aspectos afetam diretamente a qualidade de vida, mas as 

dificuldades apresentadas por esses pacientes variam de acordo com a faixa 

etária. As crianças hemofílicas, apresentam com mais frequência sintomas 

depressivos (A5), já os adolescentes manifestam dificuldades na aderência ao 

tratamento e as responsabilidades que passam a ter com o tratamento e o 

autocuidado (A3; A5; A6). 

Entre os jovens, muitos acabam abandonando o tratamento, usando 

como justificativa a dificuldade de acesso os serviços de saúde, pois são longe 

de onde residem e para irem até esse serviço precisam faltar a escola ou o 

trabalho, visto também que o custo para essa locomoção é alto (A2; A3; A5). 

Outro fato que afeta a adesão ao tratamento é o sentimento de diferença 

em relação aos demais, escondem o fato de serem hemofílico, por medo de ser 

julgado por não fazer as mesmas atividades que os amigos, ou pela comunidade 

não possuir conhecimento sobre a doença (A3; A5). 

É importante ressaltar que na hemofilia pode haver algumas restrições 

relacionadas a prática de atividades de intenso contato físico. Entretanto, uma 

prática regular e orientada de exercícios físicos e acompanhada por um 

profissional, beneficia o paciente, principalmente em relação a qualidade de vida 

(A3; A4; A5). 

Analisando a qualidade de vida, pelo fato dela ter consequências 

biopsicossocial, é importante que o paciente tenha um acolhimento de qualidade. 

Sendo necessário um acompanhamento por uma equipe multiprofissional, a qual 

geralmente será composta por enfermeiro, médico, psicólogo, fisioterapeuta ou 

educador físico, assistente social e odontólogo (A2; A3; A5; A6). 



 
 

 
 

A análise dos estudos evidenciou a dificuldade relacionada a qualidade 

de vida dos pacientes acometidos por essa patologia, consequentemente a falta 

de adesão ao tratamento adequado e também as dificuldades encontradas 

durante sua vida no âmbito social (A1; A2; A3; A5). Os autores trouxeram de 

maneira clara a sua percepção sobre o assunto e com isso foi possível 

compreender as dificuldades dos pacientes. 

 

DISCUSSÃO 

Os estudos de Sayago, Lorenzo (2020), mostram que na saúde pública 

deve haver uma abordagem que realize uma análise da vida em uma ampla 

perspectiva, afim de ter uma percepção mais otimizada com o objetivo de 

solucionar os conflitos éticos em torno da saúde global, sendo necessário uma 

produção científica e uma regulação tecnológica, visando o direito a uma vida 

digna. 

Avaliando esse ponto de vista, Souza et al (2016), diz que devido ao fato 

da hemofilia ainda não apresentar cura, os pacientes terão um vínculo com a 

unidade de saúde por toda a sua vida, sendo de grande importância uma atenção 

voltada a assistência a esses pacientes. 

Visto que, a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) nos centros de saúde voltados para o atendimento ao paciente hemofílico, 

traz benefícios, além de direcionar para as necessidades de cada paciente. “Os 

registros de enfermagem, a identificação dos diagnósticos de enfermagem, a 

elaboração de intervenções e prescrições de cuidado” serão realizadas 

conforme as características de cada paciente, com o objetivo de fornecer uma 

melhor assistência e consequentemente proporcionar uma melhor qualidade de 

vida (SOUZA et al, 2016). 

O termo qualidade de vida (QV) abrange diversos significados e podem 

ser diferentes de acordo com cada autor (MINAYO et al, 2000). Entretanto, 

muitos autores trazem como sinônimo de saúde, enquanto para outros, as 

condições de saúde compreendem um dos aspectos avaliados (PEREIRA et al, 

2012). 

Para Seidl, Zannon (2004), a qualidade de vida “trata-se da avaliação do 

impacto físico e psicossocial que as enfermidades, disfunções ou incapacidades, 

podem acarretar para as pessoas acometidas”. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a qualidade de vida 

é avaliada através da percepção do indivíduo e envolve o relacionamento com a 

família, amigos, o bem-estar psicossocial, emocional, físico, espiritual e mental, 

bem como a saúde, educação e o meio em que ele vive (FLECK, 2000). 



 
 

 
 

Diante da grande importância da avaliação da QV, o Grupo de Qualidade 

de Vida da OMS desenvolveu um instrumento para determinar a qualidade de 

vida de cada indivíduo, WHOQOL-100 (World Health Organization Quality of 

Life), “consiste em cem perguntas referentes a seis domínios: físico, psicológico, 

nível de independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade/ 

religiosidade/ crenças pessoais” (FLECK, 2000). 

Frente a necessidade de ter pouco tempo para o preenchimento dos 

instrumentos, o grupo WHOQOL, elaborou uma versão mais breve, porém com 

a mesma qualidade nas respostas. “O WHOQOL-bref consta de 26 questões, 

sendo duas questões gerais de qualidade de vida e as demais 24 representam 

cada uma das 24 facetas que compõe o instrumento original” (FLECK et al, 

2000). 

Apesar de existir diferente conceitos e instrumentos para a avaliação da 

QV, a literatura traz quatro aspectos abordados, sendo eles físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente (SEIDL, ZANNON, 2004; PRIMEIRA et al, 

2020; XAVIER et al, 2020; PEREIRA et al, 2012; FLECK et al, 2000). Sendo os 

aspectos físicos e psicológicos, os que mais afetam a qualidade de vida dos 

pacientes (SEIDL, ZANNON, 2004; XAVIER et al, 2020). 

Quando se avalia o nível da qualidade de vida do indivíduo, percebe-se 

que quanto maior for esse nível, maior será a adesão aos tratamentos 

necessários para a patologia, entretanto o impacto causado na qualidade vida, 

diante das dificuldades enfrentadas pelos pacientes, podem ser caracterizadas 

devido as responsabilidades apresentadas em relação ao autocuidado e aos 

problemas financeiros para a realização e acompanhamento do tratamento 

(PRIMEIRA et al, 2020). 

Para auxiliar esses indivíduos nas dificuldades que enfrentam durante o 

tratamento, é necessário a atenção de uma equipe multidisciplinar. Esses 

profissionais “devem ter conhecimento da avaliação da QV de seus usuários, de 

forma a compreender que os aspectos da QV, interferem na adesão ao 

tratamento” (PRIMEIRA et al, 2020). 

Para Santos et al (2014), o enfermeiro exerce um papel fundamental no 

quesito qualidade de vida. Pois este profissional atua na orientação das ações 

do autocuidado, independência e autonomia, valorizando sua QV. O enfermeiro 

é o membro da equipe de saúde que está mais próximo do paciente e de sua 

família e cabe a ele desenvolver estratégias como práticas educativas de 

cuidados, orientações sobre sua patologia, tratamento e estilo de vida saudável. 

O enfermeiro deve estar em comunicação direta com outros profissionais 

de saúde, para que assim o paciente tenha um acompanhamento adequado em 

todos os âmbitos de sua saúde. Compreendendo que, os aspectos que mais 

afetam a qualidade de vida, é o domínio físico e o psicológico. Nesta direção, 



 
 

 
 

Xavier et al (2020) aponta que as intervenções psicológicas associadas aos 

exercícios físicos favorecem o bem-estar, melhorando a QV dos pacientes. 

A prática regular de atividades físicas, exclusiva ou conciliada com 

outras estratégias, como ação educativa, tem uma melhora significativa na 

qualidade de vida. Além da progresso no funcionamento escolar, auxilia na 

melhora dos sintomas, no bem-estar físico e emocional (XAVIER et al, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na análise dos estudos, possibilitou algumas constatações acerca da 

qualidade de vida dos pacientes hemofílicos. Ao mensurar a qualidade de vida 

dos pacientes, observou-se que as dificuldades mais encontradas são em 

relação a vida em sociedade e a adesão do paciente ao tratamento, encontrando 

diferenças ao que se refere a faixa etária pesquisada. 

A inserção de uma equipe multiprofissional no atendimento do 

hemofílico, mostrou que auxilia o paciente em vários âmbitos, quando o mesmo 

se sente acolhido ele tem uma maior facilidade para realizar o tratamento 

adequadamente. Visto que, se o tratamento está sendo realizado corretamente, 

o paciente terá uma maior segurança e consequentemente isso aumentara sua 

autoestima, obtendo reflexo positivo no seu autocuidado. 

Com um acompanhamento adequado e com avaliação psicológica 

regular, o paciente terá benefícios em relação a sua vida social, no qual o medo 

de ser julgado poderá ser transformado de uma maneira que o hemofílico se 

sinta à vontade para explicar o que é essa doença e porque necessita de 

algumas restrições, mas que o paciente hemofílico é uma pessoa normal, como 

toda a sociedade. 

Visto que a hemofilia é uma doença hereditária e que não há cura, é 

importante para o paciente ter o apoio familiar, por isso é de responsabilidade da 

equipe de saúde realizar uma abordagem com a família do hemofílico, 

explicando sobre a patologia, os cuidados necessários, a importância do 

paciente comparecer no serviço de saúde para realizar as consultas agendadas 

e explicar e orientar em todas as dúvidas que surgiram no decorrer do 

tratamento. 

Apesar da equipe multidisciplinar ter grande importância para o 

atendimento do paciente hemofílico, observou-se que o enfermeiro é o 

profissional que estará atuando mais próximo desses pacientes e de sua família, 

com isso esses profissionais exercem um papel fundamental através de ações e 

orientações para desenvolver práticas educativas que iram gradativamente 

melhorar a qualidade de vida do paciente hemofílico. 



 
 

 
 

Esse estudo contribuiu significativamente para o conhecimento sobre a 

qualidade de vida dos pacientes hemofílicos e evidenciou a necessidade de ter 

um maior aprofundamento em pesquisas sobre a hemofilia. Tendo em vista ser 

uma patologia rara, fato que resulta em uma baixa procura sobre esses estudos, 

tendo como consequências pouco conhecimento dos enfermeiros e outros 

profissionais da saúde o qual poderá ter resultado negativo na qualidade de vida 

do paciente. 

Contudo observou-se como limitações deste estudo, o número limitado 

de artigos publicados, caracterizando-se uma lacuna do conhecimento. Estima-

se, que isto está baseado pelo fato da hemofilia ser uma doença rara e 

apresentar uma escassez de conteúdo, quando comparada com outros 

assuntos. Sugere-se então, que novos estudos acerca das ações do enfermeiro 

na atenção ao hemofílico, sejam realizados. 
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RESUMO:  

O transplante de órgãos consiste na substituição por meio de um procedimento 
cirúrgico de um órgão ou tecido doente por outro sádio, podendo ser de um 
doador vivo ou então falecido. Apesar dos vários investimentos em doação de 
órgãos e transplantes o número de doações continua insuficiente no Brasil e 
no mundo. Objetivo: O objetivo do estudo é caracterizar o perfil populacional 
dos possíveis doadores de órgãos e os principais fatores da recusa familiar. 
Métodos: Revisão sistemática, explicativa de abordagem quantitativa. Analise 
dos Dados: Os principais motivos para a não autorização de doação de órgãos 
pelos familiares foram o fato do Potencial Doador (PD) não manifestar sua 
vontade em vida ou ter manifestado não ser doador; família não acreditar ou não 
confia no diagnóstico de morte encefálica (ME); ou ainda não compreender o 
processo de ME; além da religião e outros. Conclusão: Os estudos apontam 
que as recusas familiares ocorrem por falta de manifestação do doador em vida 
ou o PD ter relatado ser contra a doação, além da desconfiança no processo. 
Assim, abordagens de conscientização populacional além de necessárias e 
sendo uma atribuição do enfermeiro, junto com o incentivo de discussões no 
âmbito familiar sobre a doação de órgãos contribuem para elevar os índices de 
doadores efetivos.  
Palavras-chave: Doadores de tecidos, transplante e família. 
 
ABSTRACT: 

Organ transplantation consists in replacing, by means of a surgical procedure, of 
a diseased organ or tissue for a healthy one, which may from a living or deceased 
donor. Despite the investments in the area of organ donation and transplants, the 
number of donations remains insufficient in Brazil and worldwide. Objective: The 
objective of the study is to characterize the profile of the potential organ donors 
and the main reasons for family refusal. Method: systematic review, explanatory 
of quantitative approach. Data analysis: the main reasons for the non-
authorization of organ donation by family members were either the fact that 
Potential Organ Donor did not manifest his will for organ donation in life or had 
manifested that he was not willing to be a donor; family does not accept or trust 
the diagnosis of brain death, or does not comprehend the process of brain death; 
in addiction with religions and other reasons. Conclusion: the survey shows us 
________________________________ 
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that family refusals occur due to lack of manifestation by the living potential donor 
to donate his organs, or the potential donor reported being against the donation, 
in addiction with mistrust by the process. Therefore, population awareness 
approaches are not only necessary, also are the responsibility of the nurse, along 
with encouraging discussions within the family about organ donation, contribute 
to increase the rates of effective donors.Tissue donors; transplant and family. 
 
 
Introdução 

O transplante de órgãos consiste na substituição por meio de um 

procedimento cirúrgico de um órgão ou tecido (coração, fígado, 

pâncreas, pulmão, rim, medula óssea, ossos, córneas) doente (doador) por 

outro sádio (receptor). Podendo ser de um doador vivo ou então falecido 

(BRASIL, 2019). 

A doação de órgãos contempla uma adversidade que a saúde pública 

enfrenta há anos, não somente no Brasil como em outros países. Apesar de o 

número de doações terem aumentado nos últimos anos, esses ainda não são 

suficientes e não suprem a demanda de quem aguarda por um órgão para 

transplante. Ainda há elevadas perdas de doadores mesmo sabendo que a sua 

maioria poderia ser evitada. Identifica-se um problema mundial a urgência em 

elevar as taxas de possíveis doadores notificados bem como de doadores 

efetivos. (KNIHS et al., 2015). 

De acordo com Knihs et al., (2015,p.324) a escassez de órgãos é um 

problema mundial: 
[...] Encontrado em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
Apesar de grandes avanços, ainda é possível verificar oportunidades 
de melhorias na doação de órgãos. A necessidade de mudar essa 
realidade vem despertando o interesse de estudiosos, no sentido de 
buscar identificar as causas relacionadas a tais perdas. 

 

A realidade brasileira tem exibido um esforço desmedido em todos os 

âmbitos políticos, sociais, e governamentais, no intuito de expandir o número 

de doações concretizadas e de pacientes transplantados. Ainda assim, é 

possível verificar que o número de perdas eleva-se igualmente as notificações 

e as doações. No Brasil em 2019, de 11.399 potencias doadores (nº de 

notificação) apenas 3.768 tornaram-se efetivos doadores, ou seja, pouco mais 

de 33% tiveram um ou mais órgãos doados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, 2019). 

Ainda segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos a 

média na taxa de não autorização familiar desde 2012 é de 43%, onde em 2013 

e 2014 obtiveram-se as maiores porcentagens 47% e 46% respectivamente. 

Entretanto em 2019 houve um aumento de 7,1% na taxa de autorização familiar, 

atingindo 60%, pela primeira vez, mesmo assim a recusa familiar foi responsável 

por 40% da perca de potenciais doadores (ABTO, 2019). 

Quando uma família se depara com a notícia de morte encefálica e, além 

disso, a difícil decisão de autorizar ou não a doação de órgãos de um ente 



 
 

 
 

querido, esse é sobrecarregado de perguntas, dor, dúvidas, crenças, medo 

somando-se muitas vezes a falta de informações e falta de empatia pelos 

profissionais que lhe atendem. Resultando então, no que estudos e dados nos 

retratam como motivos associados a não conclusão da doação de órgãos de 

potenciais doadores relacionados a recusa familiar. Knihs et al., (2015) obteve 

em sua pesquisa que grande parte das perdas referentes a recusa familiar 

estavam relacionados ao fato de o doador ter informado não querer ser doador, 

também  pelo familiar manifestar-se contrário a doação sem causa específica, e 

responsável por 72,8% das perdas o fato de a família desejar o corpo íntegro. 

Esses dados retratam a necessidade de mais informação para com a 

população diante desse processo, e o despreparo e/ou falta de 

comprometimento dos profissionais da saúde para agir nessa situação, 

acrescido de questões religiosas e culturais. 

É evidente a colaboração do enfermeiro para o êxito do processo em 

todas as etapas doação de órgãos, pois esse presta cuidados voltados à 

promoção e prevenção a saúde da população em geral além garantir assistência 

a possíveis doadores, receptores e seus familiares (MENDES et al., 2012).  

A escolha do tema justifica-se, pela nobreza que o ato representa, por sua 

relevância social, estando à enfermagem presente em todo o processo de 

cuidado, desde campanhas de promoção a saúde e conscientização como na 

percepção de morte encefálica, acompanhamento das fases de diagnóstico, 

manutenção do potencial doador, entrevista familiar a partir da identificação da 

ME, no momento do transplante até a reabilitação e o próprio retorno ao convívio 

social. Sendo assim, é relevante que o profissional enfermeiro reconheça os 

fatores que norteiam a recusa familiar no momento da constatação de ME para 

que possam traçar estratégias a fim de mudanças nesse contexto. O objetivo do 

estudo é caracterizar o perfil populacional dos possíveis doadores de órgãos e 

os principais fatores da  recusa familiar. 

 

Fundamentação Teórica 

Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) 

exibem que no Brasil, no ano de 2019, havia cerca de 38,8 mil pessoas entre 

adultos e crianças em lista de espera, aguardando para transplante por um órgão 

ou tecido doado, sendo que nesse mesmo ano, de 11.399 notificações de 

potencias doadores somente 3.768 (33 %) doadores tiveram seus órgãos 

efetivamente transplantados. Ainda segundo a ABTO, a taxa de negativa familiar 

foi de 40% para não doação de órgãos. O Ministério da Saúde busca através de 

campanhas educativas modificar essa mentalidade, mas é um processo frágil e 

que envolve a desinformação e o sofrimento num momento de perda e dor. 

(ABTO, 2019). 

 Para Brasil (2019), não é a carência estrutural que predispõe a falta de 

órgãos para doação nos estados brasileiros: 
[...] Mas a negativa familiar. De todas as mortes encefálicas e que, 
portanto, os órgãos poderiam ser transferidos para pacientes que 



 
 

 
 

correm risco de morte, pouco mais da metade se transforma em 
doação. O número é alto e cresceu de 41%, em 2012, para 47% em 
2013 [...] 
 
 

História da Doação de Órgãos 

Realizado na Ucrânia, em 1933 foi registrado o primeiro transplante renal 

em humanos (alotransplante), e em 1964 no Hospital dos Servidores do Estado 

do Rio de Janeiro esse tipo de procedimento foi iniciado no Brasil sendo também 

um transplante renal (COELHO; BONELLA, 2019). 

O transplante renal virou rotina no tratamento de insuficiência renal a partir 

de 1965, e foi o ponta pé para as experiências em transplantes de outros órgãos, 

como intestino, pâncreas, pulmão, coração e fígado. Entretanto, as primeiras 

tentativas não obtiveram êxito, devido aos ineficientes recursos de 

imunossupressão disponíveis na época, sendo reassumido a partir de 1980 com 

o surgimento da ciclosporina (GARCIA et al., 2015). 

De modo a garantir uma sobre vida maior e de qualidade ao paciente 

desde então, as técnicas de transplantação e a eficácia das drogas 

imunossupressoras foram evoluindo no decorrer dos anos chegando a 

excelência que temos na atualidade. (COELHO; BONELLA, 2019). 

 

O que é a doação de órgãos e tecidos e quem pode doar 

O transplante de órgãos consiste na substituição por meio de um 

procedimento cirúrgico de um órgão ou tecido (coração, fígado, 

pâncreas, pulmão, rim, medula óssea, ossos, córneas) doente (doador) por 

outro sádio (receptor). Podendo ser de um doador vivo ou então falecido 

(BRASIL, 2019). 

Todo ano muitas pessoas recebem uma nova oportunidade de vida, com 

o transplante de órgãos ou tecidos, no entanto o número de doações ainda é 

extremamente baixo se comparado à lista de espera e ao número de pessoas 

que falecem sem ao menos ter a oportunidade de realizar o transplante 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEITA DE TRANSPLANTES, 2019).  

Segundo dados da ABTO, 2018, somente em 2018 o número de pessoas 

que ingressaram na fila a espera de um transplante de fígado foi de 2.908 

usuários, em paralelo o quantitativo de falecidos que aguardavam pela doação 

desse órgão foi de 1.253, ou seja, pouco menos da metade do número de 

egressos faleceram sem ao menos tentarem o transplante. 

Maciel e Citerio, 2016, apud Eira et al., (2018, p.201) descrevem que a 

carência de órgãos:  
Está associada a elevadas taxas de morbimortalidade e elevados 
custos nos cuidados de saúde. A escassez de órgãos para transplantes 
constitui importante problema médico e social, porque, muitas vezes, 
esta é a única opção terapêutica para a falência terminal de órgãos. 
Devido à desproporção entre a necessidade e a oferta de órgãos, as 
listas de espera para transplante continuam a aumentar em todo o 
mundo. 

 



 
 

 
 

Os órgãos para transplantes podem ser retirados ou obtidos de doador 

falecido ou doador vivo. Doador vivo pode ser uma pessoa qualquer que conceda 

e autorize a doação de um órgão ou parte dele, entretanto, que não seja 

prejudicial a sua própria saúde. Só é permitido, para maiores de idade, capaz e 

com autorização de consentimento de acordo com a Resolução nº 9.434/ 1997, 

decreto nº 9. 175/2017. E para a sua efetividade essa doação é possível entre 

doador e receptor parente até 4º grau em linha reta ou colateral, ou cônjuges, 

companheiros. Caso contrário, necessita de autorização judicial. Do doador vivo 

podem ser utilizados no transplante porções do fígado, do pulmão e da medula 

óssea, ou um dos rins. (GARCIA, et al., 2015). 

 Doador falecido é o paciente que teve a confirmação de morte 

encefálica (ME), geralmente vítimas acometidas de traumatismo craniano ou 

acidente vascular encefálico (AVE). Nesses casos podem ser doados os rins, 

pulmão, coração, fígado, intestino e pâncreas além dos seguintes tecidos: 

córneas, músculos, pele, válvulas, ossos, artérias e veias (BRASIL, 2019).  

GARCIA, et al., 2015 classifica o doador de acordo com o momento o 

qual se encontra, podendo ser: 

Possível doador: paciente em uso de ventilação mecânica e 
com lesão encefálica grave.  
Potencial doador: paciente o qual foi aberto o protocolo para  
investigação se morte encefálica. 
Elegível para doação: quando o diagnóstico de morte 
encefálica foi confirmado, seguindo todos os processos. 
Doador efetivo: quando foi dado inicio na cirurgia para remoção 
de órgãos. 
Doador com órgãos transplantados: quando foi transplantado 
pelo menos um dos órgãos removidos. 
 

 
Teste de confirmação de ME 

A retirada de órgãos e tecidos em doadores falecidos deverá ser efetuada 

após a confirmação de ME. O diagnóstico de Morte Encefálica será atestado 

conforme critérios neurológicos definidos pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM) - Resolução nº 2.173/17. Essa resolução definiu quais procedimentos 

precisam ser iniciados para a constatação da morte encefálica quando o paciente 

apresenta apneia persistente, ausência de reatividade supraespinhal, e coma 

não reversível (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2017). 

 É exigida a realização mínima desses procedimentos para a confirmação 

da morte encefálica: dois exames clínicos o quais confirmem coma não 

reversível e inexistência de função do tronco encefálico, devendo haver intervalo 

mínimo de uma hora entre cada exame e ser efetuado por 2 médicos distintos; 

a falta de movimentos respiratórios é preciso ser confirmada pelo teste de apneia 

após estimulação total dos centros respiratórios; para confirmar a ausência de 

atividade encefálica deve-se realizar um exame complementar. O exame clínico 

deve comprovar de forma segura a inexistência de fluxo sanguínea ou de 

ativação elétrica ou atividade metabólica encefálica e, também, para que se 



 
 

 
 

obtenha uma confirmação documental da situação. Para tal processo pode-se 

fazer uso de angiografia cerebral, doppler transcraniano, eletroencefalograma e 

a cintilografia (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA,2017). 

Os resultados dos exames deverão ser registrados pelos médicos 

executores no Termo de Declaração de Morte Encefálica, bem como no 

prontuário do paciente sempre ao final de cada etapa. Os familiares do paciente 

deverão ser esclarecidos antes mesmo da abertura do protocolo bem como, 

sobre os procedimentos a serem realizados para a constatação de ME assim 

como os resultados de cada fase, em seguida os médicos que diagnosticaram a 

ME devem preencher a declaração de óbito (DO) trazendo a hora da morte que 

deve ser aquela que condiz com o momento conclusivo do último exame 

realizado em seguida todo o processo bem como seus resultados devem ser 

lançados no prontuário de paciente. Com a ME constatada, o médico tem 

respaldo legal para cessar o suporte terapêutico em uso, exceto nos casos em 

que houver autorização para doação de órgão que nessa situação deverá 

esperar a retirada de tais. Entretanto, esse processo só poderá ser realizado 

após comunicado e esclarecido aos familiares do paciente e registrado no 

prontuário do mesmo. 

(BRASIL, 2017). 

A Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes (CIHDOTT), a Organização 

de Procura de Órgãos (OPO) ou a Central Estadual de Transplante (CET) 

deverão ser comunicadas sempre que houver casos de possível morte 

encefálica, ao início do procedimento de identificação de ME; quando 1º 

(primeiro) exame clínico confirmatório bem como o teste de apneia compatível e 

também ao término da avaliação quando o 2º exame clínico, somado ao exame 

complementar confirmarem o diagnóstico para ME (BRASIL, 2017).  

 

 Quem autoriza a doação 
Dentre as diversas etapas do processo de doação-transplante, a 
entrevista familiar visando à obtenção do consentimento para doação 
é imprescindível para a concretização desse processo. Sendo assim, 
os profissionais responsáveis por essa missão assumem um papel 
relevante na efetivação de doadores, principalmente por lidarem 
diretamente com o manejo das famílias enlutadas. A entrevista familiar 
é abordada com base em uma perspectiva teórico-prática, em que 
aspectos significativos para a realização desta são colocados em 
evidência, também ilustrando as peculiaridades e complexidade dessa 
etapa no processo de doação-transplante (GARCIA, et al., 2015, 
p.135). 

 

Após a confirmação do diagnóstico de ME do paciente, família deve ser 

comunicada, orientada e oportunizada sobre a hipótese de doação de órgãos, 

esse diálogo deve ocorrer de forma clara, objetiva e respeitosa. De acordo com 

a Legislação brasileira nº 9.434/ 1997, decreto nº 9. 175/2017 a doação de 

órgãos só poderá ser aceita quando autorizada pelo cônjuge, pelo companheiro 

ou de parente consanguíneo, em linha reta ou transversal/colateral (mesmo 

tronco genealógico), até o segundo grau. Quando se tratar de falecido incapaz a 



 
 

 
 

doação só poderá se concretizar se ambos os pais (quando vivos) autorizarem. 

Nesse sentido, faz-se necessário uma conversa familiar expressando a vontade 

de ser um possível doador, para em um momento de dor não deixar há seus 

entes queridos a responsabilidade dessa decisão. (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2017). 

Mesmo nos casos de não autorização, o familiar deve ser respeitado e 

apoiado em sua a decisão.  A doação, nunca deve ser apresentada de forma 

que impõe obrigação, mas sim reforçar a nobreza de ato (GARCIA, et al., 2015). 

 

 

Atribuições da Enfermagem 

É evidente a cooperação do enfermeiro para o sucesso em todas as 

etapas que envolvem o processo de doação de órgãos. Para isso os enfermeiros 

necessitam dispensar de assistência de qualidade, tanto aos potencias doadores 

como a candidatos e possíveis receptores, além de familiares e/ou cuidadores, 

de uma forma que garanta o sucesso e a continuidade do tratamento mesmo em 

ambiente externo ao hospitalar (CICOLO, 2010; ITNS, 2011 apud MENDES et 

al, 2012, p.2) 

Segundo O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) – Resolução 

292/2004 compete ao enfermeiro executar, planejar, supervisionar, coordenar e 

avaliar a atuação de todos os profissionais de enfermagem, bem como os 

cuidados ofertados ao doador de órgãos e seus familiares nas várias etapas do 

processo. Além de estar incumbido por traçar medidas que findem a agilidade 

no processo de captação a doação de órgão e tecidos, destacando ações como: 

realizar ou participar de estudos relacionados ao processo de doação, 

desenvolver e promover junto a comunidade atividades educativas dentro desse 

contexto, organizar e planejar capacitação das equipes quanto a conscientização 

sobre doação de órgãos bem como a identificação, notificação e manutenção do 

potencial doador e garantir a assistência interdisciplinar em todo o processo e a 

todos os envolvidos. 

O enfermeiro tem papel fundamental para garantia de sucesso no 

processo de doação, além de ser membro vital da equipe e que tem por 

finalidade prestar cuidado de qualidade, dentro de princípios ético e legal e de 

forma humanizada. Dessa forma, o enfermeiro deve ter estar sempre atento a 

identificar as possíveis falhas e em quais etapas do processo essas falhas 

ocorrem, para então eliminar ou minimizar seus efeitos (CICOLO, 2010; ITNS, 

2011 apud MENDES et al, 2012, p.7-8). 

 

Metodologia 

Pesquisa caracterizada por uma revisão sistemática, explicativa, de 

abordagem quantitativa. Galvão (2014) considera as revisões sistemáticas como 

estudos secundários, pois tem seus dados colhidos de estudos primários, ou 

seja, estudos já realizados. Dessa forma permite-se identificar e condensar de 

forma padronizada e transparente os dados encontrados.  



 
 

 
 

Segundo Gil (1999), apud Oliveira (2011, p.22), o objetivo da pesquisa 

explicativa é identificar e determinar fatores que favorecem a ocorrência de um 

evento. Esse método de pesquisa é o método “que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade”, pois procura esclarecer os motivos e ligações entre 

causa e consequência de tais eventos. 

A pesquisa quantitativa procura validar as hipóteses baseando-se da 

utilização de elementos estruturados, com análise dos dados representantes, 

sugestivo para uma ação final. Ela mensura os dados e amplia os resultados da 

amostra para quem interessar (MATTAR, 2001 apud OLIVEIRA, 2011, p.25). 

Para elaboração da pesquisa foram realizadas 7 etapas distintas 

(FIGURA 1). A escolha do tema se deu por querer compreender o que precisa 

ser feito para diminuir os índices de recusa familiar, além da necessidade de 

identificar os anseios familiares nesse difícil momento.  A pergunta norteadora 

foi: Qual motivo leva uma pessoa ou família a não autorizar a doação de órgãos? 

Como descritores foram utilizados: Doadores de tecidos, transplante e família. 

Definiu-se por critérios de inclusão estudos publicados entre os anos de 2012 e 

2019, com idioma em português e com resumo e texto completos. Foram 

excluídos estudos duplicados ou fora do prazo definido, idioma inconsistente e 

estudos que abordavam a manutenção do potencial doador, a percepção de 

médicos e enfermeiros diante do diagnóstico de morte encefálica e o transplante 

no ato. A busca foi realizada entre os meses de abril e maio de 2020 nas bases 

de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), onde foram encontrados 85 trabalhos. No primeiro momento foi 

realizada uma leitura superficial, que consiste na leitura do título do estudo, 

resumo e descritores, selecionou-se 37 estudos.  Para um segundo momento, 

foi realizado nos 37 artigos a releitura aprofundada que consiste em uma leitura 

de todo o artigo para compreensão e definição se inclui ou descarta. Após esse 

segundo momento foram excluídos 25 artigos por não estarem de acordo com o 

enfoque do estudo. Depois de todos os critérios aplicados os artigos foram 

identificados de acordo com a tabela 1. Para se chegar a uma conclusão foi 

realizada uma síntese das informações, que nada mais é, do que o agrupamento 

ou resumo dos dados coletados individualmente. Para isso considera a 

recorrência do indicio, investiga a coerência entre os dados e apura possíveis 

motivos de incoerência. E por fim na 7ª etapa chegaram-se então as 

considerações finais, nesse momento é feito um apanhado geral dos elementos 

encontrados para destacar se os resultados foram satisfatórios com o objetivo 

inicial (Donato H, et al., 2019). 

 
 
FIGURA 1. Diagrama de seleção dos estudos incluídos na revisão 

sistemática sobre indicadores de eficiência no processo de doação e 

transplante de órgãos.  



 
 

 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

TABELA 1: Apresentação dos artigos utilizados na elaboração dos 

resultados e discussões. 

Nº Autores/ Ano 

de Publicação 

Título do Trabalho Objetivo 

1 

BEDENKO, 

Ramon Correa 

et al/  2016 

Análise do conhecimento da 

população geral e 

profissionais de saúde sobre 

doação de órgãos após 

morte cardíaca 

Avaliar o conhecimento e a aceitação da 

população e dos profissionais que 

trabalham em unidades de terapia 

intensiva sobre a doação de órgãos após 

morte cardíaca. 

2 

BERTASI, 

Raphael 

Adroaldo de 

Oliveira et al/ 

2019 

Perfil dos potenciais 

doadores de órgãos e fatores 

relacionados à doação e a 

não doação de órgãos de 

uma Organização de 

Procura de Órgãos. 

Caracterizar o perfil dos potenciais e dos 

efetivos doadores de órgãos, e identificar 

os fatores relacionados a não efetivação da 

doação. 

3 

CAJADO, 

Maria 

Constança 

Velloso; 

FRANCO,Ana

mélia Lins e 

Silva/ 2016 

Doação de Órgãos e Tecidos 

para Transplantes: Impasses 

subjetivos diante da decisão 

Familiar 

Revelar os impasses subjetivos 

intervenientes em familiares e 

profissionais que participaram do processo 

de doação de órgãos e tecidos para 

transplantes. 

4 FERNANDES

, Marli Elisa 

Vivenciando a doação de 

órgãos: sentimentos de 

Identificar as vivências e sentimentos dos 

familiares de doadores em uma unidade 



 
 

 
 

Nascimento et 

al/ 2015 

familiares pós 

consentimento 

transplantadora, frente ao processo de 

doação de órgãos. 

5 

FREIRE, 

Izaura Luzia 

Silvério et al / 

2015 

Estrutura, processo e 

resultado da doação de 

órgãos e tecidos para 

transplante 

Analisar os fatores relacionados à 

estrutura, ao processo e resultados da 

doação de órgãos e tecidos para 

transplantes 

6 

MONTES, 

Aline Santos et 

al/ 2019 

Análise epidemiológica dos 

candidatos à doação de 

órgãos nos estados do 

Ceará, São Paulo e Acre. 

Analisar aspectos epidemiológicos de 

candidatos a doação de órgãos do Ceará, 

comparando com os estados de melhor e 

pior desempenho quanto ao transplante. 

7 

MORAES, 

Edvaldo Leal 

de et al /2015 

Experiências e expectativas 

de enfermeiros no cuidado 

ao doador de órgãos e à sua 

família 

O objetivo desta pesquisa foi compreender 

as experiências e expectativas dos 

enfermeiros de unidades de terapia 

intensiva no cuidado ao doador de órgãos 

para transplante e à sua família. 

8 

PASSONI, 

Reginaldo et 

al/ 2015 

Elementos clínico-

epidemiológicos de 

entrevistas familiares para 

doação de órgãos e tecido 

Identificar os elementos clínico-

epidemiológicos das entrevistas realizadas 

com familiares de potenciais doadores de 

órgãos e tecidos. 

9 

PESSOA, João 

Luis Erbs et 

al/2013 

Avaliação das causas de 

recusa familiar a doação de 

órgãos e tecidos 

Avaliação das causas de recusa familiar a 

doação de órgãos e tecidos 

10 

ROSARIO, 

Elza 

Nascimento do 

et al / 2013 

Recusa familiar diante de 

um potencial doador de 

órgãos 

Objetivou-se analisar a recusa familiar 

diante de um potencial doador de órgãos e 

identificar seus motivadores através de 

relatos de familiares documentados em 

prontuários arquivados em um hospital de 

grande porte na cidade de Curitiba (PR) 

11 

ROSSATTO 

GC et al/ 2017 

Doar ou não doar: A Visão 

de Familiares Frente á 

Doação de Órgãos. 

Compreender as motivações que 

influenciam as famílias na decisão para a 

doação ou não de órgãos de um familiar 

adulto 

12 

SANDRI, 

Juliana Vieira 

de Araujo; 

KUSE, 

Elisandra 

Alves/ 2019 

O significado do sim para a 

família no processo de 

doação de órgãos. 

Conhecer o processo de decisão da família 

na doação de órgãos e seu significado. 

13 

SIQUEIRA, 

Marina 

Martinset al/ 

2016 

Indicadores de eficiência no 

processo de doação e 

transplante de órgãos: 

revisão sistemática da 

literatura 

Verificar os indicadores utilizados para 

acompanhar e controlar o processo de 

doação e transplante de órgãos e elaborar 

um painel para tipificação dos indicadores 

descritos na literatura. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Análise Discussão dos Resultados 

Após a confirmação da Morte Encefálica, a próxima etapa é a aptidão do 

potencial doador para doação de órgãos, por autorização familiar e inexistência 

de fatores que impossibilitem a doação e fechamento do protocolo de ME. Ainda 



 
 

 
 

há elevadas perdas de doadores mesmo sabendo que a sua maioria poderia ser 

evitada. Grande parte dessas perdas ainda é motivada pela não autorização 

familiar após o diagnóstico de ME. 

De todos os artigos analisados, 100% deles identificaram que a recusa 

familiar ainda é o principal motivo para escassez de órgãos para transplante, 

desses (46,1%) apresentaram a taxa de não autorização familiar nos estudos, 

com uma média aproximada de 40% (2,5,6,8,9,10), destaca-se o levantamento 

de Montes et al, (2019) onde identificou que no estado Acre durante o ano de 

2016 a taxa de não autorização familiar chegou a 81%. A Associação Brasileira 

de Transplante de Órgãos vem chamando a atenção em relação à Região Norte 

do Brasil destacando como a região “mais desassistida do país em doação e 

transplante”, reforça a necessidade de apoio de todas as esferas 

governamentais, pois entre os anos de 2012 e 2019, enquanto o Brasil exibiu 

aumento de 41% na taxa de doadores efetivos, chegando a 18,1 pmp, essa 

região não obteve crescimento, resultando em uma taxa cinco vezes menor que 

as demais regiões do Brasil, mantendo-se com 3,7 doadores pmp (ABTO, 2019, 

p.3).  

A grande maioria dos artigos estudados (76,9%) evidenciaram os 

principais motivos alegados pela família para recusa a doação, 23,0% 

descreveram o local onde ocorreu a entrevista e qual profissional a realizou. 

46,1% trouxeram quais foram os integrantes da família do potencial doador 

entrevistados e/ou responsáveis pela autorização ou não da doação e 15, 3% 

os estudos apresentam dados sobre a renda, escolaridade e religião das 

famílias e dos PD. Outras informações dão conta sobre o conhecimento de 

profissionais da saúde a respeito da doação de órgãos e tecidos além de 

dificuldades encontradas para lidar com as famílias 15,3 e 46,1% descrevem 

as experiências e emoções de quem passou pelo momento de decidir doar ou 

não. 

Quanto ao local onde as entrevistas com as famílias foram realizadas, 

nos 3 artigos relatados, a mesma ocorreu ambiente adequado, calmo e que 

garantisse o mínimo de privacidade possível. A maioria dos responsáveis pela 

entrevista foi profissional da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos 

(OPO) e membros da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes (CIHDOTT). 

Os entrevistados estavam de acordo com a legislação, sendo na maioria dos 

casos pai e/ou mãe, seguindo por irmão (ã), filho (a), conjugue e tio (a).  

Referente a renda familiar 15,3% dos artigos apresentaram como maioria, 

renda entre 1-3 salários mínimos, seguida por 3-5 e acima de 5 salário mínimo. 

Em um dos estudos (1) constou também a renda de até um salário mínimo, onde 

foi a opção com menor quantidade marcada.  Os mesmos trabalhos informaram 

dados como escolaridade e religião (1,9). No estudo 1 a maioria dos 

entrevistados possuía ensino superior (36%), na sequência ensino médio com 

(33%) e então fundamental com (29%), além de 2% com doutorado. Já no estudo 

9 a maioria dos entrevistado (44,4%) possuía ensino médio, 28,3 % fundamental 

e 27% superior. Em nenhum estudo houve relato de analfabetos ou nenhuma 



 
 

 
 

escolaridade. Quando referido a religião, houve predomínio pela religião católica 

com diferença bem significativa, na sequência evangélica e então cristãos e 

outras.   

No geral os estudos investigaram os principais motivos informados pelas 

famílias para a recusa de assinar o termo que autoriza a captação de doação de 

órgãos e tecidos de seus entes falecidos. Sendo assim, ocorreram motivos tais 

como o fato de o PD não ter manifestado sua vontade em vida; o PD não ser 

doador; família não acreditar ou confiar no diagnóstico de morte encefálica; 

família não compreender o processo de ME; receio pela demora de liberação do 

corpo; desejo de manter o corpo integro; discordância entre familiares; 

descontentamento/insatisfação com atendimento médico prestado ou da equipe; 

falta de empatia dos profissionais; tempo insuficiente para a decisão; abordagem 

inadequada; e convicções religiosas, crenças. Os motivos mais evidenciados 

foram o de potencial doador não ser doador em vida e com a mesma proporção 

de incidência houve o de desconhecer a vontade do PD.  

Para Rosário et al, (2013, p.4) na maioria das vezes, as famílias não 

conversam sobre doação de órgãos. Nesse sentido preferem não doar por 

desconhecerem o desejo do paciente.  

Pessoa et al, (2013, p.6) reflete sobre as campanhas que abordam a 

necessidade das pessoas conversarem com a família acerca da doação de 

órgão, pois quando se tem conhecimento da vontade do PD a decisão fica mais 

fácil. Contudo, ele identificou na sua própria pesquisa que 60% das pessoas que 

tinham conhecimento da vontade do PD ser doador, acabaram não respeitando 

sua vontade e não autorizando. Esse fato reforça a necessidade de uma 

abordagem mais ampla com a sociedade, onde a compreensão do significado e 

a importância da doação sejam enfatizadas.  

A desconfiança com o diagnóstico de ME bem como o não 

compreendimento das etapas desse processo, também favorecem aos 

resultados negativos.  

Novamente Pessoa, et al, (2013, p.5)  traz relatos de familiares que 

referem não compreender o que é a ME e acreditam que, autorizando a doação, 

a morte poderá ser induzida pela equipe.  Acreditam também que o quadro pode 

ser revertido, principalmente porque o paciente ainda apresenta movimento 

respiratório devido ao uso do ventilador mecânico, sinais vitais e batimentos 

cardíacos. Enfermeiros de uma Unidade de terapia intensiva relataram no estudo 

de Moraes et al., (2015, p. 3) a dificuldade de aceitação da doação baseada na 

dificuldade de aceitar a morte de seu familiar, acreditando em melhoras e 

milagre. E quando isso ocorre acaba por dificultar a assistência oferecida ao 

paciente e a família. 

 Outros fatores que motivam a recusa familiar é a queixa de 

descontentamento com a equipe profissional, insatisfação com atendimento 

médico e tempo insuficiente para decidir doar ou não. Houve informações de que 

algumas famílias negaram a doação por estarem descontente com o 

atendimento recebido. Essas famílias queixam-se da falta de informações sobre 



 
 

 
 

o quadro do paciente, com isso geram dúvidas sobre a veracidade dos fatos. 

Essa falta de informação vai de encontro com o que relatam no momento da 

entrevista quando referem que junto com a informação de ME, em que a família 

esta em um momento de luto, angustia e sofrimento sente-se pressionadas com 

o questionamento sobre a doação se órgãos, sendo o tempo insuficiente para 

assimilar as informações. Esse problema também é relatado por alguns 

profissionais.  

Cabe ao Enfermeiro o fortalecimento do vinculo entre 

equipe/profissionais, possível doador e família, pois além de ser conhecedor de 

todo o processo, esse possui também grande autonomia para trabalhar com 

essas famílias. Segundo Castro et al., (2018) o enfermeiro é o profissional que 

em geral está mais próximo ao paciente, e por essa razão possui uma maior 

relação com a família do potencial doador. Essa proximidade faz com que esses 

profissionais estejam mais envoltos nas emoções e angustias dos familiares. 

Para isso, devem estar equipados de conhecimento e preparo para com isso 

transmitir segurança aqueles que sofrem a perda. 

MORAES et al., (2015, p.3) traz que enfermeiros referem que equipe 

médica apresenta dificuldade de comunicação da morte com parentes do PD, 

pois fazem uso de termos técnicos e nesse momento é preciso conversar de 

forma clara, usando palavras de fácil entendimento, pois isso dificulta a 

compreensão familiar e então a aceitação da morte.  

Receio pela demora de liberação do corpo, desejo de manter o corpo 

integro e discordância entre familiares fazem parte dos motivos pela negativa. 

Muitas vezes quando o familiar é informado do tempo da cirurgia para o 

transplante e em alguns casos (autópsia) da necessidade de o corpo do falecido 

ir para o Instituto Médico Legal (IML) acabam por desistir da doação. Isso é válido 

também quando informam que querem o corpo integro. Quando a família 

conhece todas as etapas do processo, incluído a retirada dos órgãos e 

preservação do cadáver, além de disposição de tempo que seja suficiente para 

assimilar todas as informações (quando esta sendo informado do quadro do 

paciente ou da evolução que possa ter), fica mais fácil compreender que seu 

familiar não estará desfigurado na entrega para a família ou para o velório 

(CAJADO; FRANCO, 2016, p. 14-15). 

Segundo Montes et a., (2019, p. 5) quando a família é comunicada no 

início da abertura do protocolo de confirmação morte encefálica tem a 

possibilidade de preparar-se para o recebimento da noticia de morte. Porém, 

quando a família é informada somente após confirmada a ME, essa 

possivelmente ficara mais chocada, abalada e com dúvidas. A discordância 

familiar foi manifestada em alguma entrevista onde a doação era aceita por 

alguns da família, mas por outros não e optou-se por respeitar quem não 

aceitava, não autorizando a doação. 

Crenças e convicções religiosas também interferem na decisão de 

algumas famílias, mesmo não havendo informações claras a respeito dessa 

motivação. Dos estudos que abordaram a religião (15,3%) houve predominância 



 
 

 
 

de católica, seguido de evangélica. O que de fato é confirmada pelo último senso 

brasileiro (2010) que certa de 64,6% da população informa ser Católico 

Apostólico Romano e 22,2% Evangélico (IBGE, 2010).  

Nesse sentido, os dados de recusa relacionados a religiosidade precisam 

ser mais especificados pois, dentro desse assunto a igreja católica sempre 

posicionou-se a favor da doação, contribuindo com a conscientização social. Em 

um discurso, para a Associação Italiana de Doadores de Órgãos (AIDO), em abril 

de 2019, (p.1) o Papa Francisco diz “[...] Doar significa olhar e ir além de nós 

mesmos, além das necessidades individuais e abrir-se com generosidade para 

um bem mais vasto [...]. Ainda destaca a doação de órgãos como uma atitude 

de responsabilidade social. Ele ainda recordou-nos das palavras contidas na 

Carta Encíclica (Evangelium vitae) sobre o Valor e a Inviolabilidade da Vida 

Humana do papa João Paulo II que deve-se tratar a doação de órgãos com 

apreço, quando realizada dentro dos preceitos ético e legais e que essa atitude 

possibilita uma nova oportunidade de vida a pacientes desesperanço-os 

(VATICAN VA, 2019, p.1). 

Para Moraes e Massarollo (2009, apud  Monteiro et al, 2020), crenças, 

religiosidade,  ineficiente suporte emocional, tabus e medos. Somados 

ambientação hospitalar e atendimento ofertado durante o processo. São 

empecilhos familiares de autorização e influenciam na decisão.  

Achados apontam que famílias que optaram por consentir a doação, 

relatam a emoção e alegria de saber que estão ajudando outras pessoas, outras 

famílias. E que quando se tem conhecimento de que esta era a vontade 

manifestada pelo doador, à decisão fica muito mais fácil e menos dolorosa e há 

uma grande satisfação em pensar no desejo realizado de seu ente querido, isso 

torna a decisão gratificante (SANDRI; KUSE, 2019). 

 

Considerações Finais 

 

Verificou-se que os principais motivos para negativa familiar de doação de 

órgãos e tecido está relacionado ao fato de o doador em vida não ter manifestado 

sua vontade, ou ser contrário a doação, seguida do desconhecimento ou dúvidas 

referente ao diagnóstico de ME, além de medos e incertezas. 

 Cada paciente ou indivíduo é único e deve ser tratado como tal, 

respeitando suas vontades, dúvidas, crenças e medos. Com isso, sugerem-se 

mais campanhas informativas com pessoas que não passaram por esse período 

de decisão, e que abordem como está o acesso a informações sobre doação de 

órgãos e transplantes e de que forma essas informações são absorvidas pela 

sociedade. O profissional de enfermagem por possuir contato direto com a 

sociedade, possíveis doadores e famílias tem a necessidade de envolvimento 

em todo o contexto, podendo esse promover estudos, capacitar equipe e 

promover ampla divulgação. 

 Diante disso, julga-se essencial abordagens de cunho educativo à 

população geral acerca da sensibilização para compreender a grandeza e a 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html


 
 

 
 

importância de uma decisão favorável a doação de órgãos. Para isso, deve-se 

abordar desde profissionais já atuantes na área da saúde bem como estudantes 

dos vários níveis de ensino e a sociedade num todo. 
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PERCEPÇÃO DE FAMILIARES QUANTO AO ACOLHIMENTO DA 
EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA – UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

PERCEPTION OF FAMILY MEMBERS AS TO THE ACCOMMODATION OF 
THE NURSING TEAM IN AN INTENSIVE CARE UNIT - AN INTEGRATIVE 

LITERATURE REVIEW 

ALANA MARA TRECH MATIAS¹ 
CARLA LOPES DA SILVA¹ 

GISELE IOPP MASSAFERA² 
 

RESUMO: Esta pesquisa objetivou analisar artigos que tragam a perspectiva dos 
familiares de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)  
sobre o acolhimento realizado pela equipe de enfermagem. Método: trata-se de 
um estudo de revisão integrativa de literatura, na qual se utilizou como critérios 
de seleção, artigos indexados nas bases de dados LILACS e SciELO. A amostra 
foi constituída por cinco artigos, publicados entre os anos de 2012 e 2019. 
Analise e discussão dos resultados: os estudos adotados para análise 
compreenderam somente a pesquisas de campo, com diferentes tipos de 
abordagem. Os trabalhos enfatizaram a importância do acolhimento ao familiar. 
Discute-se como é a percepção dos familiares sobre o acolhimento que eles 
receberam na UTI. Considerações finais: em todos os artigos, foi possível 
identificar as dúvidas dos familiares em diversos aspectos e que através do 
acolhimento realizado pela equipe de enfermagem é possível trazer mais 
segurança ao familiar nesse momento de aflição. Por isso, é imprescindível que 
o enfermeiro seja capacitado teoricamente e emocionalmente para essa 
abordagem a família.  

PALAVRAS CHAVES: Acolhimento. Unidade de terapia intensiva. 
Humanização da assistência.  

ABSTRACT: It aimed to analyze articles that bring the perspective of family 
members of patients admitted to the Intensive Care Unit (ICU) about the reception 
performed by the nursing team. Method: This is an integrative literature review 
study, in which articles indexed in the LILACS and SciELO databases were used 
as selection criteria. The sample consisted of five articles, published between the 
years 2012 and 2019. Analysis and discussion of the results: The studies adopted 
for analysis comprised scientific articles. Categories were created to analyze 
these studies. All the studies analyzed referred to field research, with different 
types of approach. The works emphasized the importance of welcoming the 
family. It is discussed how family members perceive the welcoming they received 
in the ICU. Final considerations: In all the articles, it was possible to identify the 
family members' doubts in several aspects and that through the reception 
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performed by the nursing team, it is possible to bring more security to the family 
member in this moment of distress. That is why it is important that the nurse is 
theoretically and emotionally trained for this approach to the family. 

KEYWORDS: Reception; Intensive care unit; Humanization of assistance 

 

INTRODUÇÃO 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) consiste no setor que é destinado à 

prestação de uma assistência rigorosa e especializada aos pacientes que se 

encontram em estado grave. O setor oferece um controle criterioso dos 

parâmetros vitais e uma assistência de enfermagem continua e intensiva, já que 

ela dispõe de equipamentos de última geração, fator que requer muita atenção 

e cautela da equipe responsável. Apesar da alta tecnologia, o setor também 

necessita de uma atenção humanizada e de apoio emocional em conjunto com 

as atitudes direcionadas para o aproveitamento dos recursos tecnológicos 

existentes para que os familiares se sintam seguros sobre o processo de 

internação (BOLELA, JERICÓ; 2006). 

Porém, para familiares destes pacientes, a UTI é associada como um 

ambiente frio, agressivo e angustiante. Viu-se então que existe uma grande 

necessidade de estabelecer uma comunicação clara, objetiva e constante entre 

familiares e a equipe de enfermagem, afim de diminuir a ansiedade perante ao 

enfrentamento de diversas situações (PUGGINA, et al, 2014). 

Com o desenvolvimento da tecnologia e o constante acesso dos 

profissionais aos aparelhos de alta complexidade, a UTI vem se tornando um 

ambiente em que as técnicas se tornam mais relevantes que o cuidado e perde-

se o foco no binômio paciente – família. Esse processo interfere diretamente na 

interação familiar já que a família é a extensão do paciente (COSTA; 

FIGUEIREDO; SCHAURICH, 2009). 

Segundo Santana, Carneiro, Gomes (2012), o internamento de um 

familiar na UTI trata-se de algo inesperado e assustador e que pode acarretar 

alguns desafios em suas rotinas. Ao passar por esse processo, muitos familiares 

podem apresentar situações de desequilíbrio emocional, problemas familiares, 



 
 

 
 

surgimento de doenças entre seus membros e muitas vezes despesas 

financeiras inesperadas. 

Ao que se refere ao processo de humanização da assistência, o 

acolhimento é indispensável tanto dos usuários da instituição quanto a sua 

família e exige da equipe de enfermagem disponibilidade para identificar e 

atender as necessidades. O trabalho com grupos de apoio familiar pode ser uma 

estratégia eficiente para a assistência de enfermagem aos clientes, pois tem 

como objetivo facilitar o atendimento, oferecer informações e ofertar o apoio 

psicológico necessário a família (OLIVEIRA, et al, 2010). 

Quando se pretende promover a humanização dos serviços de saúde, 
a necessidade de incluir todas as dimensões da subjetividade do 
usuário – psíquicas, familiares, culturais e sociais – já é razoavelmente 
reconhecida e discutida pelo meio médico. Cumpre chamar a atenção 
para a necessidade de uma segunda inclusão, menos observada mas 
tão importante quanto a primeira, a das dimensões idênticas da 
subjetividade que cercam o profissional de saúde. Do ponto de vista do 
profissional, considerar essas dimensões permite oferecer a ele 
melhores condições de enfrentar o desgaste provocado pelo constante 
contato com a dor, com o sofrimento e com os limites e as dificuldades 
na realização de seu trabalho. O respeito aos aspectos subjetivos que 
existem na atividade do profissional constitui uma proteção à sua 
saúde, permitindo-lhe agir de modo menos defensivo, mais 
espontâneo e próximo às suas carências e às do usuário (BRASIL, 
2001, p.53). 

 

Em geral, o foco está na assistência que deve ser ofertada ao paciente, 

porém a assistência deve atender também o familiar com intuito de ajuda-lo a 

esclarecer suas dúvidas, compreender o tratamento, aceitar o enfrentamento da 

doença e dessa nova experiência e as mudanças que podem ser acarretadas a 

toda vida familiar (MARUITI, GALDEANO; 2007). 

Cuidar da família inclui muitas vezes o entendimento da linguagem verbal 

e a não verbal, pois através de muitos gestos é possível identificar as dúvidas de 

um familiar. A conversa é necessária principalmente para repassar as 

informações e adquirir confiança dos familiares. A informação deve ser a mais 

clara e objetiva possível e conter esclarecimentos sobre o diagnóstico, 

prognóstico, tratamento e os demais cuidados necessários ao paciente. Através 

desse relacionamento, a família confia e ajuda os profissionais que estão 



 
 

 
 

promovendo a assistência ao seu ente, favorecendo o diálogo e o respeito mútuo 

(PUGGINA, et al, 2014). 

Frente ao apresentado, esta pesquisa tem como objetivo analisar estudos 

científicos sobre a percepção dos familiares quanto ao acolhimento da equipe de 

enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva. 

 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, a qual consiste 

na busca e análise de dados produzidos sobre determinado assunto, de forma 

metodológica, com o intuito de sintetizar resultados pautados nestes, integrando 

as informações e formando importantes resultados científicos. (MUÑOZ, et al, 

2002). Para elaboração do estudo a pergunta norteadora utilizada foi: Qual a 

percepção dos familiares quanto ao acolhimento da equipe de enfermagem na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI)? 

O levantamento bibliográfico incluiu pesquisas nas bases eletrônicas 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para a busca dos artigos foram 

utilizadas palavras-chave em português, selecionadas de acordo com a 

relevância para com o tema em questão, segundo os Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS): “Acolhimento”, “Unidade de terapia intensiva” e 

“Humanização da assistência”. A partir da combinação dessas palavras, foi 

obtido um total de 40 (quarenta) artigos nas duas bases de dados. Na base de 

dados do LILACS, obteve-se 33 (trinta e três) artigos com a única combinação 

“Acolhimento”, “Unidade de terapia intensiva” e “Humanização da assistência”. 

Utilizando a base SciELO e as palavras-chave “Acolhimento”, “Unidade de 

terapia intensiva” e “Humanização da assistência”, pelo método integrado, 

obteve-se um total de 7 (sete) artigos encontrados 

A pesquisa foi realizada mês de abril do ano de 2020. Foi usado como 

critério de inclusão, as pesquisas feitas em Unidades de Terapia Intensiva 

Adulta. Foram excluídos os estudos de revisão de literatura, aqueles que 



 
 

 
 

abordavam o acolhimento em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e 

pediátrica, estudos inferiores ao ano de 2012 e que não se enquadravam na 

pergunta norteadora estabelecida para o estudo. 

A seleção dos artigos deu-se em duas etapas, primeiramente fez-se a 

leitura dos resumos utilizando um instrumento baseado em preceitos 

metodológicos para a análise dos artigos, para analisar se os estudos 

encontrados estavam ou não dentro dos critérios propostos para a inclusão. Na 

segunda etapa, dos 33 (trinta e três) artigos encontrados na base LILACS, 6 

(seis) atenderam aos critérios e foram selecionados para esse estudo. Já dos 07 

(sete) artigos encontrados a partir da combinação das palavras-chave na base 

SciELO, apenas 01 (um) atendia aos critérios estabelecidos e foi desconsiderado 

por repetir-se no LILACS. Sendo assim, o presente estudo foi composto por 06 

(seis) artigos, conforme o quadro 1. 

QUADRO 1 – Tabela dos Estudos Selecionados 

Título do Artigo Publicação Ano 

1. O significado de conforto na perspectiva 
de familiares de pacientes internados em 
UTI 

Nursing (Säo Paulo) 2019 

2. Acolhimento e processo educativo em 
saúde a familiares de pacientes internados 
em uti adulto  

Ciênc. cuid. Saúde 2016 

3. O acolhimento no cuidado à família 
numa unidade de terapia intensiva 

Rev. enferm. UERJ 2015 

4. Conforto de familiares de pessoas em 
Unidade de Terapia Intensiva frente ao 
acolhimento 

Rev. Esc. Enferm. USP 2013 

5. Estratégias para o acolhimento dos 
familiares dos pacientes na unidade de 
terapia intensiva 

Rev. enferm. UERJ 2012 

6. O impacto da visita de enfermagem 
sobre as necessidades dos familiares de 
pacientes de UTI 

Rev. Esc. Enferm. USP 2012 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Nursing%20(S%C3%A4o%20Paulo)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UERJ
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Esc.%20Enferm.%20USP
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UERJ
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Esc.%20Enferm.%20USP


 
 

 
 

Com a leitura na íntegra dos trabalhos selecionados 1 (um) dos 6 (seis) 

estudos foi excluído, o artigo 3 (três), assim, a revisão integrativa constituiu-se 

de um total de 5 (cinco) estudos, conforme quadro 2. 

Quadro 2 – Estudos que constituíram a revisão integrativa 

Título do Artigo Publicação Ano 

1. O significado de conforto na perspectiva 
de familiares de pacientes internados em 
UTI 

Nursing (Säo Paulo)  2019 

2. Acolhimento e processo educativo em 
saúde a familiares de pacientes internados 
em uti adulto  

Ciênc. cuid. Saúde pr 2016 

3. Conforto de familiares de pessoas em 
Unidade de Terapia Intensiva frente ao 
acolhimento 

Rev. Esc. Enferm. USP 2013 

4. Estratégias para o acolhimento dos 
familiares dos pacientes na unidade de 
terapia intensiva  

Rev. enferm. UERJ 2012 

5. O impacto da visita de enfermagem sobre 
as necessidades dos familiares de pacientes 
de UTI 

Rev. Esc. Enferm. USP 2012 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Quadro 3 – Fluxograma de pesquisa. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Nursing%20(S%C3%A4o%20Paulo)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Esc.%20Enferm.%20USP
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UERJ
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Esc.%20Enferm.%20USP


 
 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Para análise dos dados, foram utilizados subtítulos atribuídos a caracterização 

dos estudos. Na caracterização dos estudos foram seguidos os dados referente 

as publicações sobre quantidade de artigos, ano de publicação, revistas 

publicadas, formação dos autores, tipo de pesquisa e população alvo. Também 

foram descritos o método, os objetivos das pesquisas realizadas e a discussão 

dos dados foi realizada por meio de duas categorias temáticas: Principais 

motivos de desconforto sob à ótica dos familiares e A importância da escuta 

qualificada pelos profissionais de enfermagem. 

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Na análise dos 5 (cinco) artigos selecionados para o estudo, através da 

base de dados LILACS, os anos de publicações variaram entre 2012 à 2019, 
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sendo três destes mais antigos (2012) e, um mais recente (2019). Através 

desses dados é demostrado que os trabalhos direcionados ao presente estudo, 

são recentes, tendo assim um número limitado de trabalhos encontrados. 

Os artigos foram todos publicados em revistas de saúde, todas elas 

voltadas para Saúde Pública no geral (Nursing - São Paulo, Ciênc. cuid. Saúde, 

Rev. Esc. Enferm. USP e Rev. enferm. UERJ). 

No que se refere à formação dos autores das pesquisas, todos têm 

formação relacionada à saúde e estão ligados a Instituições de Ensino Superior, 

demonstrando certo domínio em seus estudos quanto aos temas abordados, 

conforme mostra o quadro 4. 

Quadro 4 – Formação e instituição de ensino dos autores pesquisadores 

Titulo Formação Acadêmica Instituição de 
ensino 

1. O significado de 
conforto na 
perspectiva de 
familiares de 
pacientes 
internados em UTI 

Doutorando em 
enfermagem 

Faculdade de 
Medicina de Botucatu 

Mestranda em 
enfermagem 

2. Acolhimento e 
processo educativo 
em saúde a 
familiares de 
pacientes 
internados em uti 
adulto 

Doutoranda em 
enfermagem.  

Universidade 
Estadual de Maringá 
(UEM) 

Residente de Cuidados 
Intensivos ao Adulto 

Universidade 
Estadual de Londrina 
(UEL) Doutoranda em 

enfermagem. 

Doutora em enfermagem 

3. Conforto de 
familiares de 
pessoas em 
Unidade de 
Terapia Intensiva 
frente ao 
acolhimento 

 

Doutora em Enfermagem  

Universidade Federal 
da Bahia 

 

Mestranda de 
Enfermagem 

Enfermeira Graduada 

Doutora em 
Enfermagem. 

Universidade 
Estadual de Feira de 
Santana 

 

4. Estratégias para o 
acolhimento dos 
familiares dos 
pacientes na 

Mestre em Enfermagem 

 

Universidade 
Estadual de Santa 
Catarina 

Doutora em Enfermagem 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Esc.%20Enferm.%20USP
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UERJ


 
 

 
 

unidade de terapia 
intensiva 

5. O impacto da visita 
de enfermagem 
sobre as 
necessidades dos 
familiares de 
pacientes de UTI 

Mestranda da Escola de 
Enfermagem 

 

Universidade de São 
Paulo 

Professora Titular do 
Departamento de 
Enfermagem 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

A população alvo dos estudos analisados foram familiares de pacientes 

que estavam internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de idades 

variadas. Aconteceram em Hospitais públicos de 4 estados do Brasil, sendo 1 

Bahia (artigo 3), 2 em São Paulo (artigo 1 e 5), 1 no Paraná (artigo 2) e um em 

Goiás (artigo 4). Cada estudo buscou conhecer qual a percepção dos familiares 

quanto ao acolhimento prestado a eles pela equipe de enfermagem nas 

respectivas instituições.  

Quanto ao tipo de estudo, foram todos pesquisa de campo. As 

abordagens dos artigos 1 e 2 tratam-se de estudos exploratórios e descritivos, o 

artigo 3 apresenta a abordagem quantitativa, de corte transversal; artigo 4 é 

estudo qualitativo exploratório e por fim, o estudo 5, tem abordagem quantitativa, 

descritiva e de campo. 

No artigo 4, os dados utilizados foram através de entrevista 

semiestruturada. Na primeira parte incluíam questões fechadas sobre dados 

sociodemográficos e sobre o relacionamento do entrevistado com o paciente 

internado e a segunda, foi composta por questões abertas. Já no artigo 5 o 

estudo baseou-se na entrevista semiestruturada com enfermeiros e técnicos de 

enfermagem. Também foi realizado observação não participativa dos escritores. 

A coleta de dados do artigo 5 abrangia no final do estudo uma entrevista com 90 

familiares dos pacientes internados na UTI, após foi implementada a visita de 

enfermagem com os familiares. 

Constata-se um olhar clínico e objetivo nas pesquisas. Quanto aos 

objetivos, no primeiro e o terceiro artigo abordaram o conforto familiar nas visitas 



 
 

 
 

a UTI, porém, o primeiro artigo também trouxe como objetivo conhecer quais os 

principais desconfortos que esse momento trazia a esses entes. No segundo 

artigo tem o propósito de conhecer as percepções dos familiares sobre a primeira 

visita no setor onde o familiar se encontra e analisar a percepção dos familiares 

sobre o acolhimento e o processo educativo em saúde desenvolvido.  

O terceiro estudo, teve como finalidade identificar o nível de conforto de 

familiares de pacientes em estado crítico de saúde decorrente das práticas de 

acolhimento da equipe hospitalar. O quarto artigo teve como proposito identificar 

quais são as estratégias realizadas pelos enfermeiros quanto ao acolhimento 

aos familiares de pacientes. O quinto estudo teve como objetivo implantar a visita 

de enfermagem no setor e atender as principais necessidades de acolhimento e 

informação apresentadas pelas famílias. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A discussão será apresentada por meio de duas categorias temáticas 

agrupadas por similaridade dos conteúdos que surgiram após a leitura na integra 

dos artigos e análise descritiva dos resultados. 

Principais motivos de desconforto sob à ótica dos familiares 

Em todos os artigos foi possível avaliar que a Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) é vista como o local que incita medo e angústia para os familiares 

devido a sua complexidade e por ser diferente dos outros setores hospitalares.  

Os artigos trouxeram como principais causas de desconforto, o ambiente 

e a falta de informações sobre os mais diversos assuntos referentes ao setor. 

Como por exemplo, os artigos 1 e 2 destacaram o ambiente como um local pouco 

conhecido pelos familiares, pois se trata de um ambiente fechado, com uma 

grande variedade em equipamentos e apresenta alta complexidade nos 

procedimentos ali realizados, e isso acaba gerando algumas incertezas frente ao 



 
 

 
 

processo de internação. A falha na comunicação entre a família e o enfermeiro, 

é um dos principais motivos causadores dessas inseguranças levantadas pelos 

familiares, pois muitas vezes, mesmo que de forma involuntária, a rotina 

monótona da equipe faz com que muitos detalhes passem despercebidos na 

hora da troca de informações, dificultando o entendimento da situação. 

É ressaltado no primeiro, segundo e quinto artigo que existe essa falta de 

informações sobre os aparelhos, os procedimentos invasivos, o estado clínico, 

resultados de exames, diagnóstico, medicação que estava recebendo, o 

prognóstico e a alta do paciente. A falha no repasse dessas informações gera ao 

familiar dúvidas quanto ao tratamento que está sendo disponibilizado para o seu 

ente e consequentemente maiores medos e angústias. 

No terceiro e quarto artigo, mostra que os familiares necessitam de 

esclarecimentos sobre as normas e rotinas do hospital, pois sentem que é 

indispensável a atenção de um profissional para obter essas informações. Sabe-

se que é através da troca dessas informações que eles se sentirão mais à 

vontade para qualquer questionamento futuro. Por isso a importância da equipe 

de saúde estar disponível para atender as demandas de informação da família. 

Convém destacar que, para o familiar, não basta apenas receber a informação, 

pois é importante que elas sejam acompanhadas de gentileza, tranquilidade em 

gestos e palavras.  

É possível observar que alguns familiares, por receio, acabam guardando 

as dúvidas pra si, pois eles não se sentem confortáveis com os profissionais de 

enfermagem, por esse motivo é de extrema importância que toda equipe seja 

receptiva nesse momento de aflição em que a família se encontra. Através de 

uma comunicação constante, objetiva e clara que família sentirá segurança 

quanto ao atendimento que está sendo prestado. (GIBAUT, et al, 2013). 

A importância da escuta qualificada pelos profissionais de enfermagem 

Humanizar a assistência na UTI pressupõe integrar ao conhecimento 

técnico-cientifico responsabilidade, sensibilidade e ética no cuidado aos 

pacientes e familiares. Essas práticas inerentes a humanização são 



 
 

 
 

imprescindíveis e desafiadoras além de serem um dever moral, ético e legal dos 

profissionais de saúde. 

Para que isso ocorra, o primeiro artigo traz que é imprescindível que o 

profissional de saúde tenha conhecimento da dinâmica da família, de suas 

potencialidades e condições de adaptação dos eventos estressantes, para que 

seja considerada alvo da promoção do conforto e da assistência. Para que isso 

ocorra é necessário uma capacitação de toda equipe multidisciplinar que está 

relacionada ao cuidado desse paciente. 

Quanto ao segundo artigo, é possível analisar que para os familiares a 

educação em saúde e as ações desenvolvidas para acolhimento durante o 

estudo foram satisfatórias. Foi abordado que esses métodos não deveriam ser 

realizados apenas na primeira visita, pois com o passar dos dias, os 

conhecimentos adquiridos e as mudanças do estado do paciente novos 

questionamentos vão surgindo, e se houver um bom relacionamento entre a 

equipe e a família, toda e quaisquer dúvida poderá ser sanada. 

No terceiro, quarto e quinto estudo, trazem como principal estratégia dos 

profissionais o acolhimento que visa a valorização das queixas do 

paciente/família, a identificação das suas necessidades e o respeito às 

diferenças, constituindo uma tecnologia relacional permeada pelo diálogo. No 

momento de crise, ao enfrentar a situação dolorosa de internação de um familiar 

na UTI, a família necessita de um membro da equipe hospitalar que possa lhe 

auxiliar. O que demonstra que há necessidade de alguém da equipe de 

Enfermagem a quem eles possam recorrer para uma conversa, esclarecendo 

suas dúvidas e sendo tranquilizados e orientados. 

 No quinto estudo, foi possível mensurar e trabalhar a carga emocional e 

as principais dúvidas da família durante as visitas de enfermagem, identificando 

problemas que vão além das dúvidas, como a ansiedade, depressão e o 

estresse, podendo assim posteriormente direcionar esses familiares para um 

atendimento com um profissional especializado, que está inserido na equipe 

multidisciplinar.  



 
 

 
 

A família é peça fundamental para a recuperação do paciente internado 

no setor e a equipe de enfermagem é um dos principais mediadores para que 

ocorra o processo de interação família-paciente. Um dos métodos facilitadores é 

a visita de enfermagem, pois através dela é possível repassar as particularidades 

dos cuidados prestados ao cliente, ela também tem papel de aproximar o 

enfermeiro da família, podendo assim sanar as principais dúvidas, repassar 

confiança e credibilidade, auxiliando desde a internação até o momento da alta 

hospitalar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com esta pesquisa procurou-se conhecer como é realizado o acolhimento 

ao familiar pela equipe de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

de diferentes regiões do país. Ainda nos possibilitou observar a escassez de 

artigos sobre o referente tema, encontrando apenas 5 artigos que se 

enquadraram no objetivo da pesquisa. Levando em consideração a pequena 

quantidade de artigos encontrados relacionados ao presente estudo, é de 

extrema importância que sejam realizados mais estudos nessa área. 

Os artigos mostraram que a UTI é um local que gera incertezas, medos e 

insegurança em boa parte dos familiares, pois carrega com ela o fato de ser o 

setor hospitalar de último recurso para o paciente. A família deve ser considerada 

como elemento indispensável no processo de cuidar do indivíduo criticamente 

enfermo. Por isso é de extrema importância que toda equipe multidisciplinar 

ouça, acolha e oriente os entes dos internados. 

O acolhimento familiar de forma humanizada, consiste em um conjunto de 

ações, que vai desde a capacitação dos profissionais de saúde até ao 

investimento de infraestrutura hospitalar, visando melhorar a qualidade e a 

eficácia na atenção dispensada aos clientes. A humanização em um contexto 

geral, estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e os usuários, 

estimulando o trabalho em equipe multiprofissional e a importância do trabalho 

em grupo. 



 
 

 
 

É evidente o fato de que o familiar de um paciente internado em uma UTI 

passa por momentos de incertezas e inseguranças, ou seja, ficam com o 

emocional abalado, principalmente por na maioria das vezes, não estarem 

preparados para esses acontecimentos. É de extrema importância, que a equipe 

de enfermagem entenda os benefícios do acolhimento familiar, para que possa, 

de maneira clara e objetiva, repassar as informações da rotina, equipamentos e 

procedimentos, assim, facilitando o entendimento e trazendo mais segurança 

para os familiares. 

Os artigos, em sua maioria, trouxeram resultados satisfatórios dos 

familiares quanto aos métodos utilizados nas respectivas UTIs. Eles se sentiram 

confortáveis com o acolhimento realizado e através desta abertura, puderam 

esclarecer muitas dúvidas no decorrer do processo da internação.  

Porém, foi ressaltado em todos os artigos a importância da capacitação 

técnica e do preparo emocional dos profissionais que trabalham em UTIs. Ainda 

existem lacunas a serem preenchidas para que esse processo seja satisfatório 

em sua totalidade, a enfermagem enfatiza o cuidado personalizado e holístico, 

devendo se preocupar em atender não apenas as necessidades dos pacientes, 

mas também de seus familiares. 
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS  CONGÊNITA NO ESTADO 
DO PARANÁ 

EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF CONGENITAL SYPHILIS IN THE 
STATE OF PARANÁ 

 

Aline Niedzialkoski¹ 
Heidy Dall’Orto Hellebrandt² 

 

RESUMO  
Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico da sífilis congênita no estado do Paraná 
no período de 2013 a 2018. Metodologia: Estudo epidemiológico retrospectivo, 
de abordagem quantitativa. Os dados foram coletados através da base de dados 
do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN).  Resultados: 
No estado do Paraná, está concentrado 3.576 casos confirmados de sífilis 
congênita. Foi possível identificar que a idade das gestantes é de 20 a 29 anos 
de idade, escolaridade de ensino médio completo, raça de cor parda, diagnóstico 
realizado durante o pré-natal. Conclusão: O perfil epidemiológico da sífilis 
congênita no Paraná são gestantes de 19 a 29 anos, baixa escolaridade, pré-
natal inadequado, raça de cor branca com tratamento inadequado, falta de 
tratamento do parceiro ou tratamento inadequado do parceiro. Percebeu-se que 
é importante o maior controle de diagnóstico e tratamento da sífilis, visto que a 
maior parte das gestantes realizaram seu tratamento inadequado, capacitar o 
profissionais de saúde para estimular a educação na escola através do PSE, 
estimulando o uso de preservativos para evitar a disseminação desse agravo a 
saúde.  
 
Palavras-chave: Sífilis Congênita; Cuidados de Enfermagem; Sífilis. 

 
ABSTRACT 
Objective: To trace the epidemiological profile of congenital syphilis in the state 
of Paraná from 2013 to 2018. Methodology: Retrospective epidemiological study, 
with a quantitative approach. Data were collected through the database of the 
Notifiable Diseases Information System (SINAN). Results: In the state of Paraná, 
3,576 confirmed cases of congenital syphilis are concentrated. It was possible to 
identify that the age of the pregnant women is 20 to 29 years old, complete high 
school education, race of brown color, diagnosis made during prenatal care. 
Conclusion: The epidemiological profile of congenital syphilis in Paraná are 
pregnant women aged 19 to 29 years, low education, inadequate prenatal care, 
white race with inadequate treatment, lack of partner treatment or inadequate 
treatment of partner. It was realized that greater control of the diagnosis and 
treatment of syphilis is important, since most pregnant women performed their 
treatment inadequately, training health professionals to stimulate education at 
school through the PSE, encouraging the use of condoms to avoid the spread of 
this health problem. 
 
Keywords: Congenital syphilis; Nursing care; Syphilis.  
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INTRODUÇÃO 

 

Mundialmente, a sífilis afeta significativamente as gestantes. Estimativas 

apontam que em 2008, cerca de 1,36 milhão de gestantes estavam 

contaminadas com sífilis, destas, mais de  500 mil tinham seus quadros 

agravados por perdas fetais com 22 ou mais semanas gestacionais, óbitos 

neonatais, partos prematuros ou baixo peso ao nascer, e recém nascidos 

infectados. No mundo, a América é o segundo continente com maior prevalência 

em sífilis na gestação, e o terceiro com maior número de casos confirmados 

(DOMINGUES; LEAL, 2016).  

Entre 2012 e 2016, o número total de gestações no mundo aumentou de 

142,4 milhões para 143,2 milhões. Dados mundiais apontam de que a sífilis 

congênita caiu globalmente, de 2012 com 749.000 para 661.000 em 2016. A taxa 

de sífilis congênita são maiores na região Africana, mas foi perceptível uma 

queda no número total de casos de sífilis congênita. Na região europeia 3.400 

casos em 2012, e em 2.200 em 2016. Nas regiões das Américas e Mediterrâneo 

foi perceptível aumento de casos (KORENROMP, 2019). 

 Visto que esses números estão aumentando, e que a taxa de detecção de 

sífilis congênita (SC) é reflexo da taxa detecção de sífilis em gestantes, e 

percebe-se que os indicies aumentam mesmo o tratamento sendo 

disponibilizado pelo Serviço único e Saúde (SUS) (SANTOS et al, 2020). 

Por mais que seja identificado índices baixos de notificações, devemos 

lembrar que não indica necessariamente um bom programa de controle da 

transmissão vertical da doença, mas pode apresentar falhas na notificação. 

Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST)  sistêmica, causada 

pela bactéria espiroqueta treponema pallidum, do tipo gram-negativa. Foi 

identificada pela primeira vez no século XV e tem como forma de transmissão 

por via sexual (adquirida), considerado o principal meio de transmissão, vertical 

(congênita) a qual é transmitida da mãe ao o feto, além de que pode ser ainda 

transmitida por transfusão sangüínea. (HOLZTRATTNER, 2019). 

 A SC é uma doença decorrente da sífilis materna não tratada, ou, tratada 

inadequadamente. A transmissão pode ocorrer em qualquer fase da gestação e 



 
 

 
 

em qualquer estágio da doença. A SC também pode ser transmitida no momento 

do parto, a transmissão direta no canal (RAMPAZIO et al, 2019).  

 A sífilis materna apresenta de 70% a 100% de transmissão ao feto das 

fases primária e secundária. Em torno do 18 semana de gestação, ocorre a 

transmissão transplacentária, iniciando a infecção ao feto já na fase secundária. 

Por se tratar de uma doença grave, pode levar ao aborto, natimorto, sepse 

neonatal e ainda, acometer sistema nervoso central, retículo-endotelial, 

hematológico, musculoesquelético, sífilis congênita e raramente sistema ocular, 

renal e pulmonar (FAVERO, 2019) 

O tratamento é encontrado de forma gratuita no Sistema Único de Saúde 

(SUS), de baixo custo e eficaz, a sífilis permanece na população, sendo 

considerado uma doença grave de saúde pública. (HOLZTRATTNER, 2019).  

A sífilis materna segundo o percebeu-se que em 2018 em comparação com 

2017, aumentou 25,7% a taxa de detecção de sífilis em gestantes. No Brasil, no 

ano de 2018, foram notificados no SINAN um total de 62.599 casos de sífilis 

materna, em que 44,9% se encontram na região sudeste, 23,5% no nordeste, 

14,6% no sul, 9.1% no norte e 7,9% centro-oeste. No Brasil, no ano de 2014, 

foram confirmados 16.095 casos de sífilis congênita, e no ano de 2018, foram 

confirmados 23.935 casos, demonstrando um expressivo aumento (BRASIL, 

2019).  

A SC é uma doença evitável e busca-se a erradicação da doença, é um 

importante indicador de saúde, sendo que apenas um caso confirmado, 

representa falha grave no sistema público de saúde. Os profissionais são 

treinados para promover a prevenção da SC e as suas complicações, que 

incluem a prematuridade, mortalidade neonatal, entre outras (MOREIRA, 2019). 

No estado do Paraná foi implementado em 2011, a Linha Guia da rede Mãe 

Paranaense, uma de suas estratégias é realizar o teste treponêmico (VDRL) em 

todos os trimestres de gestação na atenção primária a fim de identificar o mais 

precocemente a doença, a fim de tratá-la ainda no início. Esse projeto visa a 

redução da mortalidade materna e infantil no estado do Paraná (PARANÁ, 2018).  

Todos os profissionais devem estar treinados para identificar  as 

manifestações da sífilis, interpretar os resultados dos exames laboratoriais, 

confirmação do diagnóstico, monitorização a resposta ao tratamento 

(MARASCHIN et al, 2019). 



 
 

 
 

O enfermeiro tem papel primordial frente a SC, realizando o pré natal de 

qualidade, com escuta qualificada, promovendo medidas educativas com as 

gestantes, esclarecendo a enfatizando a importância da prevenção, identificação 

do diagnóstico precoce da sífilis na gestação, evitando a taxa de transmissão 

transplacentária, da mesma forma a diminuição da mortalidade materna e infantil 

(SANTANA, 2017).  

Percebe-se a gravidade da doença a partir dos dados, visto que é uma 

doença de saúde pública, a importância do estudo da SC em identificar o perfil 

das mães e de recém nascidos com sífilis congênita para poder contribuir na 

identificação precoce da doença, e tratamento breve. A identificação poderá 

reduzir a incidência da doença, gerando menos gastos com o tratamento 

(MOREIRA, 2019). 

 

OBJETIVO 

 

Traçar o perfil epidemiológico da sífilis congênita no estado do Paraná, no 

período de 2013 a 2018. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, de abordagem 

quantitativa. Os dados foram coletados através da base de dados do Sistema de 

Informações de Agravos de Notificação (SINAN), esses dados são públicos, e 

estão disponíveis no Departamento de Informática do SUS (DATASUS).  

A pesquisa quantitativa representa corretamente o conceito do estudo, livre 

de erro. A validade é um tributo e se relaciona com a objetividade, possibilidade 

de repetição do experimento. Para a pesquisa ser quantitativa, outro pesquisador 

ao replicar o mesmo estudo, vai chegar ao mesmo resultado. Dessa forma, é 

visto como objetivo com caráter explicativo (OLLAIK; ZILLER, 2012). 

A população de estudo foi composta por casos de sífilis congênita no 

estado do Paraná entre os anos 2013 a 2018.  Tivemos como amostra casos 

notificados de 2013 a 2018. Foram avaliados os casos confirmados de 2013 a 

2018 no estado do Paraná de acordo com a idade materna, escolaridade 

materna, raça materna e a realização do pré-natal.  



 
 

 
 

Como critérios de inclusão foi usado casos confirmados de SC registrados 

no DATASUS no estado do Paraná – Brasil. Como critérios de exclusão foi usado 

casos não confirmados de Sífilis congênita, ou com suspeita.  

A coleta de dados foi realizada no mês de abril de 2020, através do 

DATASUS. Foi utilizado filtros contidos no sistema para selecionar as áreas do 

interesse da pesquisa, sendo elas TABNET, sífilis em gestante, no campo 

abrangência de dados seleciona os dados estaduais, e na subcategoria 

selecionado Paraná. Após a coleta os dados foram tabulado e organizados em 

gráficos e tabelas simples. Por se tratar de informações públicas, fornecidas pelo 

governo, não houve a necessidade de submeter o projeto ao Comitê de Ética 

conforme alínea II, parágrafo único, artigo 1º da Resolução nº 510 de 7 de abril 

de 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No to território Brasileiro entre os anos de  2013 a 2018 foram 

diagnosticados 108.364 casos de sífilis congênita, destes 3.576 foram no estado 

do Paraná. (DATASUS, 2020). Com o aumento de casos de sífilis congênita ao 

longo dos anos no Estado, observou-se a necessidade de traçar o perfil de Sífilis 

Congênita para que possa ser traçado estratégias para combater esse agravo a 

saúde.  

O aumento no número de casos tem relação não somente com a 

multiplicação dos casos, mas também com a melhora no sistema de notificação, 

atribuída a Vigilância Epidemiológica do Brasil e a ampliação do acesso de saúde 

ás gestantes na consulta de pré-natal através de implantação de Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e pela implantação do Programa de Humanização no 

Pré-natal e Nascimento (PHPN). (SOUZA, BENITO 2016). 

 

Tabela 1: Casos de sífilis congênita segundo faixa etária da mãe por ano de 
diagnóstico no Paraná entre 2013 e 2018. 
 

Faixa Etária da 

Mãe 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 



 
 

 
 

10 a 14 anos 8 4 3 9 5 3 

15 a 19 anos 83 120 149 133 170 196 

20 a 29 anos 202 231 349 405 520 480 

30 a 39 anos 85 99 123 152 146 174 

40 anos ou mais 7 12 22 16 23 14 

Ignorado 1 2 3 15 1 5 

 
Fonte: Dados coletados do Data- SUS. 

 Na tabela 1, podemos verificar que no ano de 2018, maior parte das mães 

pertencem a faixa etária de 20 a 29 anos, contando com 480 casos, seguido de 

15 a 19 anos com 196 casos. No ano de 2013, a faixa etária predominante com 

202 casos, também é de 20 a 29 anos seguido de 15 a 19 anos com 83 casos, 

e percebeu-se que essa predominância se repetiu ao longo dos anos. No ano de 

2017, houve um aumento do número de casos na faixa etária de 20 a 29 anos 

para 520 casos, porém no ano seguinte, em 2018, esse número reduziu para 

480 casos.  

 No estudo de Souza e Benito (2016) apresentou a mesma predominância 

de faixa etária em seu estudo e afirmar que a maior incidência de casos de sífilis 

se dá na faixa etária de 20 a 29 anos por se tratar do auge da  idade reprodutiva 

da mulher, resultado em um número elevado de gravidez e que ser seguido por 

15 a 19 anos, significa que muitas adolescentes estão iniciando a vida sexual 

precocemente e desprotegida. Para isso é necessário orientação da equipe de 

saúde, com o auxilio do Programa Saúde da Escola (PSE) para orientar sobre a 

atividade sexual e uso de preservativos durante essas pratica.   

O Programa de Saúde na Escola foi implantado em 2007 com o objetivo de 

integrar e articular as políticas de educação e saúde. Seu propósito é ampliar 

ações de saúde nas escolas públicas dirigida aos alunos, contribuindo para a 

formação integral, desenvolvimento de ações prevenção, promoção e educação 

(SOUZA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017).  

O PSE, promove a articulação dos saberes dos alunos, e estimula a 

participação dos alunos, pais, comunidade escolar e sociedade em geral, 



 
 

 
 

promove saúde e cultura, previne agravos de doenças, fortalece o enfrentamento 

de vulnerabilidades (BRASIL,2011). 

O Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação (PNDE), em parágrafo 

único do artigo 4, apresenta: As equipes de Saúde da Família realizarão visitas 

periódicas e permanentes às escolas participantes do PSE para avaliar as 

condições de saúde dos educandos, bem como para proporcionar o atendimento 

à saúde ao longo do ano letivo, de acordo com as necessidades locais de saúde 

identificadas (BRASIL, 2007).  

O Enfermeiro deve se aperfeiçoar e treinar a sua equipe para detectar e ter 

controle da doença, trabalhando com os adolescentes na escola sobre a 

sexualidade, que já vem sendo discutida e é um tema com abordagem difícil e 

que as adolescentes e mulheres se sentem inseguras (RAMPAZIO; SOUZA; 

CARVALHO, 2019). 

Os profissionais de saúde devem trabalhar em sintonia com as demandas 

dos professores sobre as necessidades da escola e educandos assuntos a 

serem trabalhados (BRASIL, 2011). 

Para a PNDE dentre os assuntos a serem trabalhados no ensino 

fundamental e ensino médio estão a alimentação saudável, saúde e prevenção 

das escolas sobre reprodução sexual e prevenção de Infecção Sexualmente 

Transmissíveis (IST), gravidez não planejada, práticas corporais, atividade física, 

promoção da saúde mental na escola a fim de protagonizar educando na 

resolução de conflitos no ambiente escolar (BRASIL, 2011). 

 

Tabela 2: Casos de sífilis congênita segundo escolaridade da mãe por ano de 
diagnóstico no Paraná entre 2013 e 2018. 

 

Escolaridade da Mãe 2013 
201

4 
2015 2016 2017 2018 

Analfabeto 5 2 4 3 8 6 

1ª a 4ª série incompleta 23 34 36 34 30 31 

4ª série completa 25 14 20 24 30 22 

5ª a 8ª série incompleta 103 123 157 169 214 160 



 
 

 
 

Fundamental Completo 41 57 77 74 94 137 

Médio Incompleto 45 47 91 90 156 146 

Médio Completo 51 62 105 105 151 189 

Superior Incompleto 2 6 9 7 14 23 

Superior Completo 7 4 9 6 12 17 

Não se aplica 1 2 6 3 3 4 

Ignorado 83 117 135 215 153 137 

 
  Fonte: Dados coletados do Data- SUS. 

 

 Na Tabela 2 observamos que em 2013, 103 gestantes com sífilis tinham 

a escolaridade de ter cursado a 5ª a 8ª serie incompleta, seguido de 52 que 

haviam cursado o ensino médio completo. Já em 2018 houve uma inversão no 

perfil de escolaridade no qual a prevalência de sífilis segundo a escolaridade 

foram mulheres com ensino médio completo , 189 casos, seguido das com 5ª a 

8ª série incompleta, com 160 casos.  

Vários fatores estão associados ao aumento de incidência da sífilis, como 

a falta de educação relacionada a saúde sexual e reprodutiva, difícil acesso ao 

serviço de saúde e dificuldades na obtenção da medicação (MOREIRA, 2019). 

Ainda observamos (tabela 2) que no ano de 2018 somente  17 gestantes 

com ensino superior completo apresentaram sífilis congénita, esse dado indica 

que quanto maior escolaridade menor a chance de contrair a IST, pois espera-

se que esse grupo tenha conhecimentos mínimos de prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis (IST) e suas formas de prevenção e importância da 

realização do pré-natal com acompanhamento médico (SOUZA, BENITO 2016). 

A baixa escolaridade tem relação direta com a ocorrência de agravos a 

saúde materna e infantil, refletindo no baixo peso ao nascer, podendo levar a 

mortalidade infantil e elevar o número de partos (CABRAL et al, 2018). 

No estado do Paraná a cor predominante de mulheres diagnosticadas com 

sífilis em 2018 são da cor Branca ,907 casos, seguido de  gestantes Parda 689 

casos. (DATASUS, 2020)  No Brasil, a maior incidência de Sífilis Congênita 



 
 

 
 

encontra-se em mulheres negras ou pardas, e Moreira (2019) esclarece que 

pode haver divergências de dados de acordo com a região do Brasil devido a 

miscigenação. 

Resultados semelhantes foram encontrados, em que evidencia-se a 

vulnerabilidade das mães em relação as características de ser de raça parda, 

baixa escolaridade, solteiras e poder aquisitivos baixo, idade de 20 a 30 anos. É 

evidente a desigualdade ao acesso á saúde e ao pré-natal (SOUSA et al. 2019). 

 

Tabela 3: Casos de sífilis congênita segundo o momento do diagnóstico da sífilis 
materna por ano de diagnóstico no Paraná entre 2013 e 2018. 
 

Momento do diagnóstico da sífilis 

materna 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Durante o pré-natal 247 310 491 548 628 669 

No momento do parto/curetagem 84 96 112 128 174 158 

Após o parto 46 50 39 44 51 31 

Não realizado 2 4 4 4 5 3 

Ignorado 7 8 3 6 7 11 

 
Fonte: Dados coletados do Data- SUS. 

 Na Tabela 3, é possível identificar que o perfil de diagnóstico da sífilis 

acontece durante o pré-natal na maior parte das gestantes, com 247 casos e no 

decorrer dos anos, podemos identificar que em 2018 com 669 casos, esse 

número triplicou em relação a 2013. Seguido essa categoria, encontramos que 

as gestantes também são diagnosticadas no momento do parto/curetagem, no 

anos de 3013 com 84 casos, e podemos ver um aumento da diagnostico de sífilis 

no ano de 2017 com 174 casos em relação a 2018 com 158 casos.  

 Em 2012, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA), implantou 

a Rede Mãe Paranaense que tem como objetivo reduzir os indicadores de 

mortalidade materna e infantil através de ações na atenção ao pré-natal e a 

criança, vinculando um parto adequado (PARANÁ, 2018). Para alcançar os 

objetivos, foi proposto ações, como captar a gestante no inicio da gestação, 



 
 

 
 

realizar no mínimo sete consultas de acompanhamento de pré-natal e uma no 

puerpério, realização de exames, dentre eles em todos os trimestres a testagem 

para sífilis, teste rápido (TR) como o teste não-treponêmico (VDRL), estratificar 

o risco da gestante, vincular gestante ao hospital conforme o risco gestacional, 

e oferecer ambulatório especializado para as gestantes e crianças de risco 

(PARANÁ, 2018).  

 A Rede Cegonha é um programa, instituído em 2011, com bases nos 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) a universalidade, equidade e 

integralidade, garantem o acolhimento e a resolutividade na atenção ao pré-

natal, parto, nascimento, puerpério e sistema logístico que envolve o transporte 

(BRASIL, 2015).  

 Como a Rede Mãe Paranaense, a Rede Cegonha também visa a 

qualidade da assistência ao pré-natal ao puerpério. Os números crescentes, 

evidenciam que a qualidade prestado na Atenção Básica (AB) e no Hospital 

estão sendo reslutivos no quesito diagnosticar a sífilis e realizar a testagem.  

 O aumento de casos identificados durante o pré-natal, evidencia o 

fortalecimento dos serviços de acompanhamento das gestantes desenvolvidos 

durante o pré-natal como a Rede Cegonha e o Programa Mãe Paranaense que 

ampliaram a cobertura para testagem de gestantes e o acompanhamento dos 

casos. 

No Paraná, em 2013, 371 gestantes iniciaram seu pré-natal no terceiro 

trimestre de gestação, seguido de 309 gestantes que iniciavam no primeiro 

trimestre de gestação. Já no ano de 2014, esse quadro se inverteu e, 504 

gestantes iniciaram seu pré-natal no primeiro trimestre e 396 gestantes iniciaram 

seu pré-natal no terceiro trimestre, mas em 2016, o perfil muda novamente, e 

1.073 gestantes iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre seguido de 655 

gestantes que iniciaram o pré-natal no segundo trimestre, e esse se torna o perfil 

atual, no ano de 2018, com 1.575 gestantes iniciaram o pré-natal no primeiro 

trimestre, e 638 gestantes iniciaram o pré-natal no segundo trimestre 

(DATASUS, 2020).  

Percebe-se que as gestantes passaram a buscar a AB no primeiro trimestre 

do pré-natal a partir do ano de 2014, esse cenário é reflexo das ações tomadas 

da Rede Cegonha e da Mãe Paranaense em relação a prestação de assistência 

ao pré-natal com qualidade, com captação precoce de gestantes, e realização 



 
 

 
 

de exames para detecção de doenças. Desta forma, os programas têm 

contribuído de forma positiva na qualidade da assistência do pré-natal. 

 Mesmo após alguns anos com os Programas implantados, ainda 

encontra-se falhas no sistema, a detecção de sífilis é realizada mas nem sempre 

o tratamento é satisfatório. No Paraná, em 2013, apenas 9 mulheres 

realizaram o esquema de tratamento adequado e 247 realizaram de forma 

inadequada. Em 2018, apenas 55 realizaram o tratamento adequado, e 498 

inadequado (DATASUS, 2020).  

O tratamento adequado é completo e consiste em tratamento para estágio 

clínico com penicilina benzatina e indicado até 30 dias antes do parto, e as 

gestantes que não se enquadram nesses critérios é considerado tratamento 

inadequado (BRASIL, 2018). 

 Com os dados acima, mesmo com o perfil predominante em diagnosticar 

a sífilis durante o pré-natal, as ações de ambos os programas é proporcional 

qualidade desde o pré-natal, parto e puerpério, evitando mortes maternas e 

infantis, e com o tratamento inadequado ou faltante expõe o feto ao risco. Com 

esses dados, é possível analisar que os programas tem auxiliado no diagnostico 

de sífilis, mas é enfrenta desafios em relação ao tratamento.  

 Neste outro estudo, Carvalho e Brito (2014), identificou se que dois terços 

das gestantes realizaram o pré-natal, mas desenvolveram sífilis congênita, 

verificou-se falha no serviço de saúde, visto a necessidade de maior atenção da 

ESF em identificar, acompanhar e tratar os casos. Neste mesmo estudo, foi 

constato mais de 40% das mães iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre e 

mais de 60% realizam cinco ou mais consultas, esse fato evidencia a fragilidade 

no serviço de saúde.  

 O papel do Enfermeiro, é intervir através de medidas educativas, 

orientando  população sobre a importância da prevenção, aumentando os casos 

de diagnósticos precoce na gestação, diminuindo assim, a transmissão 

intrauterina e consequentemente a mortalidade infantil por sífilis (SATANA et al. 

2017). 

No Paraná, no ano de 2013, em relação ao tratamento do parceiro, 74,1% 

dos parceiros não realizaram tratamento e 11,9 realizaram tratamento. No ano 

de 2016, houve um aumento de 21,9% parceiros que realizaram o tratamento, e 

66% não realizaram o tratamento, foi o ano que em que teve o maior números 



 
 

 
 

de parceiros tratados, já em 2018, houve uma queda para 21,4% de parceiros 

tratados e um aumento para 65,5% de parceiros não tratados (DATASUS, 2020). 

  Todos os parceiros sexuais cujas parceiras testadas positivos para sífilis, 

devem ser tratados conforme as recomendações de tratamento de sífilis 

adquirida do adulto (BRASIL, 2018).  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, tem o objetivo 

de ampliar e facilitar o acesso a população masculina, na faixa etária de 20 a 59 

anos de idade, proporcionando melhora na qualidade a assistência nos Homens, 

reduzindo morbimortalidade. O programa PNAISH, busca incluir a paternidade 

no cuidado através do pré-natal do parceiro, ao planejamento familiar, qualidade 

na gestação, parto e nascimento, fortalecendo vínculos familiares e com os de 

serviço (BRASIL, 2018).  

 É fundamental o exame VDRL do parceiro, e se for positivo, é importante 

realizar o tratamento para interromper a transmissão da infecção entre o casal 

(BRASIL, 2018). 

 Quando o casal vai na AB para iniciar o pré-natal é importante que o 

profissional da saúde solicite exame também ao parceiro e incentive-o a 

participar das consultas, e se a testagem for positiva para sífilis iniciar o 

tratamento com a parceira. Quando só a gestante procura a AB, é fundamental 

que a q equipe de saúde, faça uma buscativa desse parceiro e o encoraje a 

participar do pré-natal e realização de exames (BRASIL, 2018).  

 O pré natal não basta ser apenas realizado, deve ter qualidade, o pré-

natal pode ser realizado com melhor acompanhamento, realização de busca 

ativa,  com orientações em relação ao tratamento, já que o tratamento 

inadequado de sifilis materna e do parceiro, leva ao aumento de SC (LAFETÁ et 

al, 2016;).  

Para Domingues et al (2013), a SC está associada ao acompanhamento 

inadequado, derivado de perda de oportunidade de diagnóstico e tratamento, 

ausência de aconselhamento, falta de tratamento do parceiro ou tratamento 

incorreto dos casos diagnosticados.  

 

Tabela 4: A - Casos de sífilis congênita segundo diagnóstico final por ano de 
diagnóstico no Paraná entre 2013 e 2018. 
 



 
 

 
 

Diagnóstico Final 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sífilis congênita recente 367 432 614 697 803 816 

Sífilis congênita tardia 0 0 1 1 0 1 

Aborto por sífilis 6 20 21 15 41 35 

Natimorto por sífilis 13 16 13 17 21 20 

 
    Fonte: Dados coletados do Data- SUS. 

 

 A tabela 4 destaca que em no Paraná em 2013, 367 casos de crianças 

com SC foram diagnosticadas na primeira semana de vida, com 6 casos de 

aborto e 13 casos de natimorto. Já em 2018, percebeu-se que o número de 

casos aumentou, 816 casos com sífilis congênita na primeira semana de vida, 

35 casos de aborto, e 20 casos de natimorto.  

 Quando a sífilis não é tratada ou é tratada inadequadamente, pode levar 

ao aborto, prematuridade ou natimorto. Quando a gestante não realiza o 

tratamento, aproximadamente 40% dos casos resultam em aborto espontâneo, 

natimorto ou óbito perinatal (CAMPOS et al, 2010).  

 Contudo, é importante que os profissionais de saúde realizem as 

notificações no SINAN como ferramenta para o controle de sífilis gestacional e 

congênita, a fim de abastecer o sistema. Essa ferramenta auxilia no planeamento 

da saúde, para que possa definir estratégias de intervenção a esse grupo de 

pessoas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse estudo pudemos perceber o crescimento de sífilis congênita no 

Brasil e no estado do Paraná entre os anos de 2013 a 2018. Pudemos traçar o 

perfil epidemiológico, sendo alguns grupos são mais afetados como as gestantes 

19 a 29 anos, com baixa escolaridade, pré-natal inadequado, raça de cor branca, 

com tratamento inadequado, falta de tratamento do parceiro ou tratamento 

inadequado do parceiro.  



 
 

 
 

Para auxiliar na redução dos riscos de SC é necessário adotar os 

Programas que auxiliem na ampliação de detecção e tratamento da sífilis, 

estimulando as gestantes a compareceram nas consultas de pré-natal ainda no 

primeiro trimestre de gestação, bem como em todas as consultas garantindo pré-

natal, parto e puerpério com qualidade.  

Percebeu-se que é importante o maior controle de diagnóstico e tratamento 

da sífilis, visto que a maior parte das gestantes realizaram seu tratamento 

inadequado, capacitar o profissionais de saúde para estimular a educação na 

escola através do PSE, estimulando o uso de preservativos para evitar a 

disseminação do T. Pallidum.  

O número de parceiros com tratamento inadequados ou inadequado 

explica a reinfecção das mulheres que se mantém a um tratamento adequado.  

O Enfermeiro tem um papel importante na captação da gestantes ainda no 

início da gestação, incentivá-las a realizarem o pré-natal, bem como a realizar o 

tratamento adequado e o de seus parceiros. O Enfermeiro realiza a consulta de 

Enfermagem, onde é possível ter exercer habilidades como a escuta qualificada, 

e adquirir vínculo com a gestante, orientando-a e todos os momentos da 

gestação, parto e puerpério, promovendo qualidade na assistência prestada.  

 Após essa análise de dados, foi possível identificar que a SC encontra-se 

fora do controle no estado do Paraná. É necessário enfatizar importância da 

Vigilância Epidemiológica da SC na AB, ESF, e Secretaria Municipal de Saúde 

em coletar os dados e informações de qualidade para realizar o planejamento de 

ações de controle, em que caso novo, deve ser considerado uma falha no 

processo. A SC é considerada um problema de Saúde Pública e é imprescindível 

que os gestores direcionem as decisões a serem tomadas.   
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O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE 
TRANSMISSIVEIS HIV NA TERCEIRA IDADE 

 

THE ROLE OF NURSES IN FRONT OF SEXUALLY TRANSMITTED HIV 
INFECTIONS IN THE THIRD AGE 

 
Loreni de Fatima de Almeida¹ 

Lia Barbosa Argenton² 

 

Resumo 

 

O índice de idosos no Brasil vem crescendo progressivamente e a perspectiva 
de vida está cada vez melhor, a inquietação com este grupo é por possuírem 
uma vida sexual ativa, e a preocupação maior é com a falta de conhecimento 
dos idosos na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, dentre elas 
o HIV, que está no comando desde os anos 80 e vem sendo prioridade na saúde 
pública, independente da classe social, econômica e cultural. O aumento 
progressivo das infecções sexualmente transmissíveis (IST`s), em pessoas com 
60 anos ou mais, vem aumentando progressivamente, devido o foco das 
campanhas de prevenção serem voltadas prioritariamente as pessoas mais 
jovens, deixando quase na exclusão os idosos. O enfermeiro, com sua formação 
respaldada na ética, devem contribuir para garantir que este direito seja 
preservado, sendo educadores em saúde, devendo promover e organizar ações 
educativas que abordem o tema IST´s com a população idosa. O presente 
estudo objetivou revisar a importância de identificar as possíveis infecções 
sexualmente transmissíveis e HIV em idosos no Brasil, analisando o papel do 
enfermeiro na prevenção e orientação. Trata-se de uma pesquisa realizada 
através do método científico de revisão bibliográfica, que diz respeito ao 
levantamento da literatura de relevância já publicada em livros e revistas sobre 
o tema em questão, embasando a investigação referente ao estudo proposto 
sobre a atuação da equipe de enfermagem na prevenção da IST´s e HIV em 
idosos. 
 
Descritores: IST, Idosos, Enfermagem, Sexualidade. 
 

Abstract 

The index of elderly people in Brazil has been growing progressively and the 
perspective of life is getting better, the concern with this group is because they 
have an active sex life, and the greatest concern is with the lack of knowledge of 
the elderly in preventing sexually transmitted infections, among them HIV, which 
has been in charge since the 1980s and has been a priority in public health, 
regardless of social,  
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economic and cultural class. The progressive increase in sexually transmitted 
infections (STIs) in people aged 60 or over has been progressively increasing, 
due to the focus of prevention campaigns being primarily on younger people, 
leaving the elderly almost excluded. Nurses, with their training backed by ethics, 
should contribute to ensure that this right is preserved, being health educators, 
and should promote and organize educational actions that address the STI theme 
with the elderly population. The present study aimed to review the importance of 
identifying possible sexually transmitted infections and HIV in the elderly in Brazil, 
analyzing the role of nurses in prevention and guidance. This is a research carried 
out through the scientific method of bibliographic review, which concerns the 
survey of relevant literature already published in books and magazines on the 
subject in question, supporting the investigation regarding the proposed study on 
the performance of the nursing team prevention of STIs and HIV in the elderly. 
 

Descriptors: STI, Elderly, Nursing, Sexuality. 

 

 

 Introdução 

Este artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem 

qualitativa, para identificar o papel do enfermeiro frente às Infecções 

Sexualmente Transmissíveis e HIV na terceira idade.  

O envelhecimento ativo e saudável está garantido no Estatuto do Idoso, 

lei n°10.741, que foi criado em primeiro de outubro de 2003, que considera idoso 

toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, esse estatuto descreve os 

direitos e assegura a equidade para uma velhice adequada. É dever da família, 

da sociedade, da comunidade e do Poder Público, assegurar a efetivação do 

direito à saúde, alimentação, educação, cultura, lazer, dignidade, respeito e 

convivência com a família e comunidade. (BRASIL, 2017).  

Os “estudos mostram que 74% dos homens e 56% das mulheres 

casadas, conservam vida sexual ativa após os 60 anos” (BRASIL, 2007 PAG.34). 

As atividades sexuais vão mudando no decorres dos anos e as dificuldades vão 

aparecendo. 

 

Dificuldade na capacidade de desfrutar dos desejos nas relações 
sexuais não deve ser considerada como normal no 
envelhecimento, mesmo havendo dificuldade em conversar e 
orientar as pessoas idosas devemos norteá-los, pois viveram 
muito tempo sem saber ou falar no assunto, muitos não conhece 
o seu próprio corpo eles precisam de orientações, de auxílio para 
desfrutar destes desejos com mais afeto, carinho e segurança. 
(BRASIL, 2006 PG. 35). 

 



 
 

 
 

 Em 2017, de cada mil idosos com 65 anos, 632 completariam 80 anos. 

As expectativas de vida ao atingir 80 anos, em 2017, foram de 10,3 e 8,6 anos 

para mulheres e homens, respectivamente (IBGE 2018). Esta realidade só é 

possível, graças aos avanços tecnológicos na área da saúde e na prevenção de 

doenças, em muitos casos até a cura. Considerando os ganhos em sua 

longevidade nas últimas décadas, esta população tem apresentado uma vida 

sexual ainda mais ativa, mas por deficiência de informações e comunicações, 

não estão atentas às doenças que podem estar contraindo e transmitindo através 

de práticas sexuais não seguras, como as infecções sexualmente transmissíveis. 

As Infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) são infecções 

causadas por vírus ou outros microrganismos, que são transmitidos por contato 

sexual sem preservativos com pessoa infectada. De acordo com dados do 

Boletim Epidemiológico HIV/Aids de 2018, do Ministério da Saúde, o número de 

casos de HIV entre pessoas acima dos 60 anos aumentou 81% entre 2006 e 

2017, de acordo com o mesmo Boletim Epidemiológico, o número de pacientes 

infectados por HIV nesta faixa etária, foram de 627, este número tende a 

aumentar nos próximos anos, principalmente se não houver mais campanhas 

preventivas focadas a terceira idade, um melhor envolvimento da sociedade e 

mais trabalhos preventivos há serem realizados na atenção primária. 

Por se tratar de uma das atribuições a atuação na Atenção Primária à 

Saúde, a enfermagem trabalha diariamente com os cuidados preventivos e 

terapêuticos, estando próxima à população no dia a dia. O enfermeiro tem um 

papel considerável na prevenção e tratamento de doenças e infecções, sempre 

fazendo o que é mais eficaz para realizar um atendimento de qualidade ou para 

diminuir a incidência de doenças transmissíveis via sexual, este profissional tem 

por obrigação, criar estratégias em saúde, levando até os idosos, conhecimentos 

sobre as diversas maneiras de prevenção das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs), atendendo assim, as necessidades desta população. 

(MEDEIROS et al, 2016, p.3). 

 

Fundamentação teórica 

 

Segundo Netto (2002, p.125), a sexualidade é a maneira que a pessoa 

se expressa através de gestos, postura, a maneira de se vestir e os enfeites. O 



 
 

 
 

interesse sexual dos idosos é mais amplo do que se pensa, talvez nem eles 

mesmos se reconheçam quando este sentimento aparece, pois existe muita 

repressão quando eles demonstram este afeto; na maioria das vezes, quando 

este sentimento aflora, a sociedade vê o homem como “tarado” e a mulher como 

“assanhada”, estes julgamentos com os idosos acontecem muitas vezes na 

própria família, os filhos geralmente são os primeiros a mostrar a contrariedade 

para com seus pais, isso faz com que os idosos se sintam reprimidos e 

desconfortáveis para conversarem com seus familiares sobre o assunto. 

 
Paralelamente à dificuldade de conceituação da velhice, há também a 
problemática da aceitação das práticas amorosas e manifestações 
sexuais em pessoas que se encontram em idade avançada. Outra 
questão pensada é com relação ao aprimoramento das tecnologias em 
saúde, com uma busca cada vez maior por melhor qualidade e maior 
expectativa de vida, em que as pessoas tendem a prolongar suas 
vidas. Neste caso, é provável que as pessoas se deparem com a 
questão da separação, da formação dos novos vínculos, dos 
recasamentos, dentre outras temáticas relacionadas à ampliação da 
expectativa de vida. (ALMEIDA; LOURENÇO, 2007, p.105) 

 

Muitas pessoas tem dificuldade em aceitar e entender que os idosos 

também têm afetos amorosos e manifestação sexual ativa, sendo assim, os 

mesmos, busca na sexualidade e na interação social uma melhor qualidade de 

vida, no entanto, quando enfrentam uma separação sentem-se mais frágeis, 

porque saem de uma relação rotineira, mas com o passar do tempo, conhecem 

novos ambientes e novos parceiros que também buscam outra oportunidade de 

vida e novos conhecimentos. Juntos descobrem um sentimento que estava 

guardado há muito tempo, mas não tiveram liberdade para expressar, pois foram 

educados mais rigorosamente e severamente. Muitos passaram por relações 

sexuais indesejáveis, não tiveram a liberdade de expressar seus sentimentos e 

suas vontades, não conheceram seu próprio corpo, tinham medo de serem 

julgados pelos seus comportamentos e seguiram suas vidas mesmo com as 

dificuldades na relação sexual, onde eles não sentiam mais prazer, sentiam-se 

amargurados, em especial às mulheres que com o tempo, vão perdendo a libido 

e a lubrificação por conta das mudanças do próprio organismo com a 

menopausa. (ALMEIDA; LOURENÇO, 2007).  

Segundo os autores (NARDELLI et al, 2016), o número da população 

idosa vem crescendo inesperadamente no mundo inteiro, com os avanços nos 

tratamentos de reposição hormonal, medicações para impotência e aumento da 



 
 

 
 

libido, têm permitido aos idosos o redescobrimento de novas experiências 

sexuais, prolongando assim a vida sexual deste grupo, aumentando a ocorrência 

de práticas sexuais desprotegidas, contribuindo para que estes indivíduos se 

tornem mais vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis.  

A falta de conhecimento e escolaridade é um dos principais fatores e 

indicadores que os idosos ficam mais expostos aos riscos, incluindo as Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST). O mundo das tecnologias vem se 

atualizando cada vez mais para proporcionar aos idosos, conforto e prazer nas 

novas experiências afetivas. Sendo que este grupo vem de uma educação muito 

reservada e muitos não buscam conhecimento na relação sexual, por exemplo, 

ambos não se preocupam em usar preservativos, já que as mulheres estão em 

idade que não tem a possibilidade de engravidar, desta maneira, esquece-se dos 

riscos que estão expostos. Este descuido vem aumentando o número de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), que são causadas por múltiplas 

bactérias, fungos e vírus, que é transmitida através de ato sexual sem 

preservativo (camisinha), estas infecções vem aumentando no grupo da terceira 

idade,  onde deve-se ligar o alerta nas adaptações dos serviços de saúde para 

que possam atender com mais prioridades este grupo, que sofre com a falta de 

comunicação e instrução. (THEIS; GOUVÊA, 2019). 

Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2020), a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença que afeta o sistema 

imunológico do humano, contraída da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV), a característica da AIDS é o enfraquecimento do sistema 

imunológico do corpo, o organismo fica mais vulnerável para contrair as doenças 

oportunistas. Nas duas primeiras até seis semanas após serem infectadas pelo 

HIV, algumas pessoas apresentam sintomas parecidos aos de uma gripe, como: 

febre, mal-estar prolongado, gânglios inchados pelo corpo, manchas vermelhas 

na pele, dor de garganta e artralgia (dores nas articulações), outas pessoas não 

apresentam nenhum sintoma por muito tempo ou até mesmo demoram anos 

para apresentar algum sintoma. Mas o vírus vai se replicando vagarosamente, 

se os sintomas desaparecem, a pessoa com o HIV pode não apresentar e nem 

sentir mais nada por muito tempo, porque a janela imunológica varia de 2 a 15 

anos. Uma pessoa que vive com o vírus HIV é diagnosticada com a Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (Sida/Aids) quando seu sistema imunológico está 



 
 

 
 

muito fraco a ponto de não poder mais combater as infecções oportunistas, mas 

hoje é possível ser soropositivo e ter uma qualidade de vida melhorada. 

Para PAPALÉO NETTO (2002), a habilidade de sustentação do 

equilíbrio homeostático vem perdendo o equilíbrio e não é satisfatório para que 

a pessoa idosa mantenha sua estabilização, ocorrem diferentes modificações 

patológicas e estas alterações diminuem ou enfraquecem as células 

imunológicas e assim os idosos ficam apontados a ação de agentes infecciosos 

motivando o agravamento em seu quadro clinico que facilitam para que as 

doenças oportunistas se aderem. 

De acordo com SILVA, S.R de Andrade et al (2018). 

 
A história natural da doença possui três fases: 1) A infecção aguda 
ocorre em torno da quarta semana após o contágio pelo HIV até o 
aparecimento dos anticorpos anti-HIV (soroconversão). Nessa fase, 
bilhões de partículas virais são produzidas diariamente, a viremia 
plasmática alcança níveis elevados e o indivíduo torna-se altamente 
infectante. 2) Na fase latente, a contagem de células CD4 persiste 
acima de 350 e geralmente é assintomática. 3) AIDS: a instalação da 
doença com a contagem dessas células responsáveis pela imunidade 
reduzidas a valores inferiores a 300, caracterizando o aparecimento 

das infecções oportunistas.(apud BRASIL, 2013, p.11-12). 
  

Avalia-se que em indivíduos não tratados o tempo entre o contágio e o 

aparecimento da doença ocorra em média de 10 anos, sendo que a pessoa 

infectada pelo vírus pode conviver com o mesmo assintomaticamente. 

A tabela 1 apresenta dados de casos em idosos com a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida no Brasil, a partir de um levantamento bibliográfico, 

do Boletim Epidemiológico HIV/AIDS de 2019. 

 
Tabela 1 



 
 

 
 

 
 

No Brasil, conforme o boletim epidemiológico HIV/AIDS de 2019, 

publicado pelo Ministério da Saúde, as porcentagens dos casos de HIV 

notificados pelo SINAN, pessoas com 60 anos ou mais no ano de 2008, 

correspondiam a 11,3 homens e 6,0 mulheres para cada cem mil habitantes. Dez 

anos após, em 2018 os casos em homens tiveram um aumento para 12,4 e as 

mulheres tiveram uma redução para 5,7 em cada cem mil habitantes, sendo 



 
 

 
 

ainda extremamente preocupante, pois apesar da relevância não houve uma 

queda expressiva no número de infectados.  

A sexualidade é um elemento aceitável na vida de qualquer pessoa em 

qualquer idade, porém, quando falamos em terceira idade, devemos lembrar que 

este grupo precisa ser mais bem assistido; os idosos têm a possibilidade de ter 

uma vida sexual ativa, porém, os tornam vulneráveis às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST’s), esta vulnerabilidade torna-se ainda mais preocupante 

quando existe uma falha ou uma negligência no cuidado com este grupo e sua 

sexualidade. (FEITOSA et al, 2018, p.239). 

Intende-se que é importante uma construção de cuidado em saúde que 

atenda às necessidades presentes neste grupo de risco, mesmo sabendo que o 

preconceito e a dificuldade de compreensão da família ainda são falhos no que 

tange à sexualidade, as medidas preventivas, especialmente no que se refere 

ao uso de preservativos, é muito importante para minimizar os riscos de 

infecções. 

No município de Joao Pessoa (PB), foi realizado um estudo descritivo de 

natureza quantitativa em 55 pessoas com mais de 60 anos, que frequentavam 

duas unidades de saúde da família de comunidades carentes da capital 

Paraibana, o mesmo abordou o conhecimento dos idosos, quanto aos riscos de 

contaminação por Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV). A maioria dos participantes referiu a camisinha 

como o método de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e ao 

Vírus da Imunodeficiência Humana (IST/HIV), mas não apontaram o uso do 

preservativo como forma de prevenção (BRITO et al, 2016, p.143).  

Este estudo comprovou como são necessários os esclarecimentos e 

orientações claras e objetivas aos idosos sobre os meios de prevenção das 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e do Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV), para que eles compreendam as diversas vias de transmissão e 

suas medidas preventivas destas infecções.  

  

 

Metodologia 

 



 
 

 
 

Este artigo trata-se de uma pesquisa realizada através de métodos 

cientifico de revisão bibliográfica, que diz respeito ao levantamento de literatura 

de relevância já publicada em livros e revistas sobre o tema em questão, 

embasando a investigação referente ao estudo proposto sobre o papel do 

enfermeiro frente às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) HIV na 

terceira idade. 

A coleta de dados para este estudo foi realizada por meio de artigos 

científicos encontrados através de buscas nas bases de dados: LILACS, 

MEDLINE, além da biblioteca eletrônica SciELO e da biblioteca BVS, foram 

realizadas pesquisas no Ministério da Saúde, leis, manuais e outras publicações 

disponíveis online. Os descritores para as pesquisas foram: IST, Idosos, 

Enfermagem, Sexualidade. .  

A partir destes descritores, foram selecionados os estudos científicos 

que contribuíram para o alcance dos objetivos propostos neste trabalho. Foram 

encontrados em todas as bases através desses descritores mais de dezoito mil 

artigos referentes ao assunto em questão. Esses artigos foram submetidos aos 

critérios de exclusão, que foram publicações disponibilizadas antes do ano de 

2000 e as literaturas do tipo “carta”, “comunicação rápida”, “resenha de livro”, 

“relato breve” e “editorial”, após filtrar a busca, foram encontrados dezoito artigos, 

destes, oito eram repetidos, três artigos não atenderam aos critérios de inclusão 

e um estava em língua inglesa, restado seis artigo da Scientific Electronic Library 

Online –(SciELO),  Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde(LILACS) para análise e um livro, foram realizadas pesquisas no Ministério 

da Saúde, leis, manuais e outras publicações disponíveis online.  

Iniciou-se então a etapa de leitura objetiva de textos para que 

pudéssemos nos apropriar do tema e selecionar os que melhor cumprissem o 

objetivo proposto de acrescentar informações pertinentes no trabalho. Com os 

artigos encontrados, foi realizada uma separação de quais seriam utilizados para 

introdução, e quais seriam utilizados para resultados e discussões, com a 

finalidade de organizar e resumir os focos de cada texto. A leitura e análise dos 

estudos pertinentes ao tema nos permitiu criar uma discussão sobre o aumento 

das taxas de HIV na população idosa, e a importância dos profissionais de 

enfermagem na realização de orientações preventivas sobre esse tema. 

 



 
 

 
 

 

Resultados e Discussões 

  

As doenças sexualmente transmissíveis na terceira idade muitas vezes 

são vistas pela sociedade como um desrespeito, um confrontamento, porque 

envolve sexo, este desejo sexual dos idosos muitas vezes é julgado pela 

sociedade por meio da imposição de padrões gerados culturalmente. Estes 

obstáculos enfrentados relacionam-se a princípios e valores obtidos em uma 

educação severa, onde pais orientavam seus filhos de maneira repressora, 

levando-os a compreender a sexualidade como algo vergonhoso, fazendo com 

que o próprio adulto não comentasse sobre o assunto, e como reflexo daquela 

época, os idosos se sentem inibidos nos dias de hoje, tornando-se evidente a 

importância do papel do enfermeiro como um “educador”, onde o mesmo deve 

ter um olhar abrangente para atender este público. 

Alda Ribeiro (2002, p.124) relata que alguns fatores tiveram influência 

no processo dos idosos estarem mais ativo sexualmente, destacando 

primeiramente, que o relacionamento sexual não é somente para geração de 

sucessores, mas uma motivação de prazer e satisfação, em seguida, outro fator 

afirma que as pessoas estão chegando nos 60 anos mais ativos sexualmente, 

com condições psicofísicas satisfatórias e com interesse de aceitar cada vez 

mais a vida sexual, um último fator, leva em conta a manifestação do HIV, uma 

Infecção Sexualmente Transmissível (IST), fazendo com que os idosos aos 

poucos, rompessem o preconceito sobre sexo, repensando sobre a importância 

de estarem trocando informações e de falarem abertamente sobre o assunto. 

Em uma publicação na página UOL Bahia, realizada por LUANA 

ALMEIDA (2017), demonstra que entre os anos de 2007 a 2015 no Brasil, o sexo 

sem proteção ampliou as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) em 

idosos. Os mesmos tem resistência na utilização do preservativo (camisinha), 

com isso, entre 2007 a 2015 os números de casos notificados no País teve um 

aumento de 145 para 998 casos de HIV, também teve um aumento nos casos 

de sífilis, em 2010 eram 233, em 2015 aumentou para 12.973 casos, segundo o 

ministério da saúde, além da resistência do uso de preservativo, este aumento 

houve por conta de que em 2014, a sífilis passou a ser de notificação 

compulsória e ouve uma melhoria nas testagem e notificações.  



 
 

 
 

As tabelas 2 e 3 mostram o aumento do número de HIV notificados no 

País entre 2007 a 2015 e também o número de sífilis adquirida entre o ano de 

2010 a 2015. 

 

Tabela 2 

 

 

 

Tabela 3 

 

 



 
 

 
 

Segundo o Caderno de Atenção Básica (2016, p.34-35), com a chegada 

da velhice, a saúde vai se debilitando, alterações psicológicas e fisiológicas vão 

surgindo; também algumas alterações sexuais vão aparecendo e podem afetar 

o desempenho sexual, como medo de infarto por uso de estimulantes sexual, 

efeitos colaterais de fármacos e álcool. Estes problemas não devem ser 

considerados normais do envelhecimento, precisam fazer parte da avaliação 

sistemática para idosos sexualmente ativos, juntamente com as doenças 

sexualmente transmissíveis (IST). 

Devem ser tratados com este grupo na avaliação sistemática, assuntos 

que incluam as orientações, prevenções das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis e orientá-los, sobre os efeitos colaterais das medicações que 

alguns fazem uso como os estimulantes sexuais, estas orientações devem ser 

claras, objetivas e evitando constrangimento.  

O envelhecimento é um acontecimento que vêm sendo muito estudado 

e discutido, particularmente por ter um aumento bem expressivo. Pesquisadores 

de distintas áreas têm se interessado em estudar esta fase da vida, identificando 

que parte da população idosa é alvo de preconceito pelos demais, ainda hoje, a 

ideia de envelhecer é vista como doença e incapacidade, mas através de novos 

avanços tecnológicos e medicamentosos na medicina é possível atingir a velhice 

de forma saudável. 

A sexualidade é um meio essencial à vida. Manter relação sexual depois 

dos sessenta anos não é uma prática aceita pela sociedade, ou seja, a relação 

sexual saudável e protegida adquire uma função essencial na vida desta 

população idosa, e por suas complexidades homens e mulheres com sessenta 

anos ou mais, necessitam de apoio e medidas que visualizem a qualidade de 

vida no envelhecimento, também a quebra dos preconceitos que rodeiam a 

sexualidade na terceira idade. 

Com este processo de preconceito os idosos acabam praticando e 

realizando sexo sem proteção por medo de serem julgados ao estarem indo em 

busca de conhecimento. Diante deste cenário é essencial uma implementação 

de estratégias de prevenção como também o estímulo à prática sexual segura 

com a utilização do preservativo. Também é necessário um rastreio de Infecções 

sexualmente transmissíveis (ISTs) com uma devida atenção ao Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) que vem aumentando progressivamente, 



 
 

 
 

criando estratégias de acompanhamento e controle, como o diagnóstico 

precoce, introdução e manutenção das terapias antirretrovirais, capacitando as 

equipes de saúde envolvida na assistência direcionada à terceira idade, 

garantindo o acesso ao tratamento em todos os locais, para evitar a 

disseminação da infecção. Segundo (NARDELLI et al, 2016), relatam que os 

idosos estão cada vez mais preocupados com a saúde e estão indo em busca 

de conhecimento, para realizarem suas práticas afetivas com mais segurança, 

pois eles entendem que precisam se proteger mais não sabem como, eles têm 

dúvidas que precisam serem saneadas e esclarecidas. 

O enfermeiro tem um papel de grande importância e responsabilidade 

no desenvolvimento de grupos para o acolhimento dos idosos, possibilitando um 

melhor amparo ao idoso. O enfermeiro com sua competência sabe utilizar dos 

meios de forma criteriosa evitando que a abordagem coletiva seja interpretada 

como um espaço assustador contribuindo para a fuga do mesmo, mas sim como 

um grupo de apoio para que eles se se sintam livres e a vontade para perguntar 

e sanar suas dúvidas, favorecendo no desempenho adequado das atividades 

cotidianas, além da promoção da qualidade de vida (NARDELLI et al, 2016). 

 

Considerações finais 

Conclui-se conforme os estudos analisados, que os idosos formam um 

grupo populacional que veem crescendo constantemente, precisando cada vez 

mais da assistência especializada da enfermagem, esta assistência vai mais à 

frente do cuidado físico e do agravo causado por doenças, devendo proporcionar 

o bem-estar social, psíquico e emocional do paciente e seus familiares; 

quebrando tabus, identificando as necessidades do idoso, estabelecendo planos 

de cuidados, formulando, planejando e executando ações de enfermagem 

voltadas para assistência das infecções sexualmente transmissíveis.  

Cabe ao enfermeiro a orientação do sexo seguro, cabendo a ele, 

trabalhar na promoção e prevenção da saúde da pessoa idosa. Neste contexto, 

a família e a sociedade devem estar inseridas nesses planos de cuidados, pois 

eles são parte fundamental para que a assistência de enfermagem seja 

implantada na atenção básica.  

A sexualidade é parte do ser humano, influenciando os seus 

pensamentos, sentimentos, ações e interações, independentemente da idade e 



 
 

 
 

do gênero, sendo determinante na saúde física e mental de uma pessoa. Com o 

aumento da expectativa média de vida e o envelhecimento progressivo da 

população, a abordagem desta temática é fulcral.  

Os problemas sexuais podem ser um indicador de uma doença ou de 

um efeito secundário de um medicamento. Podem também ter por base diversos 

fatores psicológicos. Assim, é fundamental o estudo das diferentes causas que 

poderão estar na origem dos problemas sexuais.  

Tendências recentes apontam a necessidade de aprofundar a discussão 

sobre a vulnerabilidade ao HIV para grupos etários, além de adultos, crianças e 

adolescentes tidos como prioridades se tratando desse agravo. Os idosos estão 

nesse grupo que urge pela inclusão em programas e ações de promoção e 

prevenção das IST/HIV e para uma abordagem mais integral do HIV nessa 

população, há a necessidade, primeiro, de atender o processo biológico e 

cultural envolvido na sexualidade e o envelhecimento autônomo e saudável, no 

qual se vê atualmente a superação da figura de um idoso dependente, doente e 

esperando sua morte. A sexualidade tem que ser discutida com os idosos e 

estimulada dentro de uma prática saudável e sem estigma, para que represente 

assim, mais um fator que contribua para uma vida autônoma e plena dessa 

população. 

As expressões da sexualidade do idoso estão intimamente ligadas às 

vivências anteriores e ao modo de percepção das modificações biopsicossociais 

advindas do envelhecer, nesse sentido, entende-se a importância da 

autoaceitação para, por meio dela, aceitar o outro, abrindo-se para novas 

vivencias. 

O idoso também precisa de intimidade, contato humano e afeto. Com isso, a 

velhice deve ser vista como oportunidade de re-significar a vida, período de 

felicidade e realização, de compartilhar conhecimento e expressar a 

singularidade. 
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Resumo: A mortalidade infantil é um importante indicador de qualidade de vida, 
desenvolvimento socioeconômico e análise das políticas públicas de saúde.  
Objetivo: Analisar os óbitos infantis ocorridos em um município do sudoeste do 
estado do Paraná, no período dos anos 2015 a 2019. Método: Trata-se de um 
estudo retrospectivo, descritivo, de abordagem quantitativa. Os dados foram 
coletados junto ao setor de Vigilância Epidemiológica do município, 
posteriormente tabulados, analisados e discutidos. O estudo obteve aprovação 
pelo comitê de Ética em Pesquisa, sob nº de CAAE:28229819.9.0000.9727. 
Resultados: A amostra do estudo foi constituída por 62 óbitos infantis, dos quais 
64,5% foram considerados evitáveis. Nota-se que 54,8% dos óbitos ocorreram 

no período Neonatal Precoce, isto é, até o 6º dia de vida. É importante ressaltar 
que entre os últimos dois anos de análise (2018 e 2019) obteve-se uma redução 
de 55,5% do número de óbitos. Conclusão: Reduziu-se em mais da metade o 
número de óbitos, isso representa um avanço do município com relação a 
melhoria da assistência de saúde prestada, seja na atenção básica ou na 
atenção hospitalar. 

Descritores: Mortalidade; Epidemiologia; Saúde Pública;  

Abstract: Infant mortality is an important indicator of quality of life, socioeconomic 
development and analysis of public health policies. Objective: To analyze infant 
deaths in a municipality in the southeast of the state of paraná, in the period from 
2015 to 2019. Method: This is a retrospective, descriptive study with a 
quantitative approach. Data were collected from the municipality’s 
Epidemiological Surveillance sector, later tabulated, analyzed and discussed. 
The study was approved by the Research Ethics Committee, under CAAE 
number: 28229819.9.0000.9727. Results: The study sample consisted of 62 
infant deaths, of which 64.5% were considered preventable. It is noted that 54.8% 
of deaths ocurred in the Early Neonatal period, that is, unitl the 6th day of life. It 
is importante to note that between the last two years of analysis (2018 and 2019) 
there was a 55.5% reduction in the number of deaths.  
Conclusion: The number of deaths was reduced by more than half, this 
represents an advance in the municipality in terms of improving the health care 
provided, either in primary care or in hospital care. 
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Introdução 

Entende-se por Mortalidade Infantil (MI) o número de óbitos ocorridos 

até o primeiro ano de vida da criança e por Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) o 

cálculo do número de óbitos para cada mil nascidos vivos, de um determinado 

espaço geográfico, no período considerado (BRASIL, 2009). 

A TMI é um importante indicador de qualidade de vida, desenvolvimento 

socioeconômico e análise das políticas públicas de saúde, além de 

instrumentalizar o planejamento e a implantação de programas de 

enfrentamento.  Em decorrência dessa importância, em 2010, o Ministério da 

Saúde instituiu como obrigatório, através da Portaria nº 72, de 11 de janeiro, a 

notificação e vigilância do óbito fetal e infantil, tanto em instituições públicas 

quanto nas privadas, visando identificar os fatores determinantes para que se 

possa adotar medidas para a prevenção da ocorrência de óbitos evitáveis 

(BRASIL, 2009; BRASIL, 2010). 

Para que a investigação do óbito seja realizada corretamente e tendo em 

vista a importância que ela representa, foram criados os Comitês de Prevenção 

do Óbito Infantil e fetal. Organizações de caráter educativo e atuação sigilosa, 

que através da investigação do óbito ocorrido, conseguem coletar dados e 

avaliar em que ponto poderia ter sido dada uma melhor assistência, para que as 

políticas de saúde possam trabalhar em cima disso, propondo intervenções para 

redução da mortalidade (BRASIL, 2009). 

Segundo o IBGE (2018), em 1940 a taxa de mortalidade infantil, no 

Brasil, registrou um índice de 146,6 óbitos para cada 1000 nascidos vivos (NV). 

Esse alto índice, deu-se principalmente pelas precárias condições sanitárias do 

período e falta de políticas públicas voltadas a assistência da saúde da mulher e 

do neonato. 

A partir disso, diversas ações foram desenvolvidas com intuito de reduzir 

a mortalidade tanto neonatal como em crianças menores de 5 anos, sendo elas 

campanhas de vacinação, ampliações no calendário vacinal, melhorias na 

assistência ao pré-natal, além de melhores condições de saneamento básico 

(IBGE, 2018). 



 
 

 
 

Como resultados, obteve-se o declínio significativo da TMI e, em 2017, 

registrou-se um indicador de 12,8 óbitos para cada mil nascidos vivos. Uma 

redução de 91,3%. Dois programas importantes, que também contribuíram 

significativamente para a redução da TMI, criados pelo Ministério da Saúde, 

foram o Programa de Humanização ao Pré Natal e Nascimento (2002) e a Rede 

Cegonha (2011). Essas duas iniciativas, junto com a Linha Guia Mãe 

Paranaense, tiveram o objetivo de fortalecer as ações na atenção primária, 

voltadas a assistência na gestação, para reduzir os índices de morte infantil 

precoce e evitável (BRASIL, 2002; BRASIL, 2011; PARANÁ, 2018). 

A mortalidade infantil é também uma questão de saúde pública mundial. 

Segundo o relatório da UNICEF (2018), “nos países de baixa renda, a média de 

mortalidade de recém-nascidos é de 27 mortes para cada 1 mil nascimentos. 

Nos países de alta renda, a taxa é de três mortes para cada 1 mil”. Por isso, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) coloca como III Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável, a redução da mortalidade neonatal para 12 óbitos 

a cada 1.000 nascidos vivos, a ser alcançado até o ano de 2030 (NAÇÕES 

UNIDAS, 2015). 

A relevância da temática é reafirmada na Agenda Nacional de Prioridades 

de Pesquisas, publicada pelo ministério da saúde, a qual prioriza os estudos 

relacionados a análise da mortalidade infantil. Diante disso, o estudo teve por 

objetivo analisar os óbitos infantis ocorridos em um município do sudoeste do estado do 

Paraná, no período dos anos 2015 a 2019. 

 

 

Metodologia 

 

Para Polit e Beck (2019) “A pesquisa cientifica é considerada o melhor 

método para adquirir conhecimento confiável desenvolvido por seres humanos”. 

Ainda segundo as autoras, quando o atendimento na área da saúde é baseado 

em evidências, o enfermeiro tem a obrigação de fundamentar sua prática, nas 

descobertas com base em pesquisas rigorosas e não somente em experiência 

profissional. 

O estudo foi desenvolvido no município de Francisco Beltrão, localizado 

na região sudoeste do estado do Paraná, município sede da 8ª Regional de 

Saúde. Segundo o último censo realizado pelo IBGE (2019), apresenta uma 



 
 

 
 

população de aproximadamente 91.093 habitantes. Em 2019 registrou um total 

de 1.349 nascimentos. 

A amostragem do estudo é o total de óbitos infantis ocorridos no período 

compreendido entre os anos de 2015 a 2019, no município. Foram incluídos 

nesse estudo os óbitos infantis, ocorridos na idade de zero até um ano, no 

período pesquisado. Como critérios de exclusão: óbitos não analisados pelo 

Comitê Municipal de Mortalidade Materna e Infantil. 

Os dados foram coletados junto a Vigilância Epidemiológica no Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM). Para isso foi utilizado um roteiro 

elaborado pelas próprias pesquisadoras, contendo seguintes variáveis: ano do 

óbito, sexo, idade gestacional, período da infância em que ocorreu, causa 

declarada após a investigação e critério de evitabilidade. 

Após a coleta, os resultados foram tabulados, apresentados em gráficos 

e tabelas, analisados pela frequência absoluta e relativa dos dados e também 

pela utilização do teste do qui-quadrado. Na sequência, procedeu-se a análise 

descritiva dos dados. 

A pesquisa respeitou a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

nº510/16 (BRASIL, 2016), que regulamenta as pesquisas envolvendo seres 

humanos, levando em conta os preceitos éticos e a proteção devida aos 

participantes e as normas e diretrizes estabelecidas. Obteve a aprovação pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa sob nº de CAAE: 28229819.9.0000.9727. 

 

Resultados 

 

 No período de 2015 a 2019, foram registrados 62 óbitos infantis em 

crianças residentes no município. O ano que mais registrou-se óbitos foi em 2018 

com 18 óbitos (29%).  A prematuridade relacionada com nascimento até a 36ª 

semana gestacional, representa 78,7% dos óbitos. O período com maior registro 

de óbitos, correspondendo a 54,8%, foi o neonatal precoce, isto é, até o 6º dia 

de vida. 

 Após a investigação, 25 óbitos tiveram sua causa alterada e 40 óbitos 

(64,5%) foram classificados como evitáveis, de acordo com os critérios da Lista 

de mortes evitáveis por intervenções do SUS e da classifica da SEADE (Sistema 



 
 

 
 

Estadual de Análise de dados), como mostra a tabela 1 (MALTA, 2010; ORTIZ, 

2000). 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020).  

Analisando a relação do total de óbitos por período, com a classificação 

do óbito em evitável, do período neonatal precoce, 19 (55,9%) poderiam ter sido 

evitados, do período neonatal tardio (até o 27º dia de vida) 11 (84,6%) e no 

período pós neonatal, que compreende desde o 28º até 364º dia de vida, 10 

(66,7%) do total de óbitos poderiam ter sido evitados.  O ano em que mais óbitos 

poderiam ter sido evitados foi em 2017, com 13 (76,5%) óbitos. A associação 

das variáveis independentes com o desfecho foi determinada pelo teste do qui-

quadrado considerando o valor de p<0,05 como estatisticamente significativo, e 

os resultados encontram-se apresentados na Tabela 2. 

Tabela 1. Perfil epidemiológico dos óbitos infantis; Francisco Beltrão, PR, 2020 (n=62). 

Variáveis N % 

Sexo    
Masculino 31 50,0 
Feminino 31 50,0 

Data do óbito   
2015 8 12,9 
2016 11 17,8 
2017 17 27,4 
2018 18 29,0 
2019 8 12,9 

Idade gestacional (n=61)   
22-27 15 24,6 
28-31 14 22,9 
32-36 19 31,2 
37-41 13 21,3 

Período do óbito   
Neonatal precoce 34 54,8 
Neonatal tardio 13 21,0 
Pós neonatal 15 24,2 

Mudança da causa após a investigação   
Sim 25 40,3 
Não 37 59,7 

Óbito evitável   
Sim 40 64,5 
Não 14 22,6 
Inconclusivo 8 12,9 

Tabela 2.  Relação das variáveis com a classificação dos óbitos. Francisco Beltrão, PR, 2020 
(n=62).  

Óbito evitável Óbito não 
evitável 

Inconclusivo  

Variáveis N % N % N % p* 

Período do óbito        0,22 
Precoce 19 55,9 11 32,3 4 11,8  



 
 

 
 

*Teste do qui-quadrado.                                                                  Fonte: elaborado pelos autores 
(2020).            

Observando os registros de nascidos vivos, nos anos de 2015 a 2019, 

somou-se um total de 6549 nascimentos. Em comparação com os óbitos, 

registrou-se nos anos de 2015 a 2019, 62 óbitos infantis. Com esses dados, 

pode-se calcular a taxa de mortalidade infantil de cada ano, com a razão de 

óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. O ano com o maior indicador, 2018, 

registrou uma TMI de 13,58 óbitos/1.000 NV. Logo depois, 2019, registrou-se o 

ano com o menor índice, 5,93 óbitos/1.000 NV, como observa-se na tabela 3. 

Fonte: elaborado pelos autores 

(2020). 

 Para análise da evitabilidade dos óbitos, pode-se usar duas literaturas: a 

Lista Brasileira de Causas Evitáveis de Mortes e o método da Fundação Seade 

(Sistema Estadual de Análise de Dados), (MALTA, 2010. ORTIZ, 2000). Ambas 

literaturas, listam ações prioritárias, divididas em grupos, que podem ser a chave 

para a evitabilidade: Ações de imunoprevenção; Adequado controle na gravidez; 

Tardio 11 84,6 - - 2 15,4  
Pós-neonatal 10 66,7 3 20,0 2 13,3  

Idade gestacional (n=61)        
22-27 14 93,3 - - 1 6,7 0,12 
28-31 9 64,3 3 21,4 2 14,3  
32-36 9 47,4 6 31,6 4 21,0  
37-41 7 53,8 5 38,5 1 7,7  

Sexo       0,30 
Masculino 22 71,0 7 22,6 2 6,4  
Feminino 18 58,1 7 22,6 6 19,3  

Mudança da causa após 
investigação 

      0,06 

Sim 20 80,0 2 8,0 3 12,0  
Não 20 54,1 12 32,4 5 13,5  

Data do óbito       0,20 
2015 6 75,0 - - 2 25,0  
2016 8 72,7 3 27,3 - -  
2017 13 76,5 1 5,9 3 17,6  
2018 9 50,0 7 38,9 2 11,1  
2019 4 50,0 3 37,5 1 12,5  

Tabela 3. Taxas de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. Francisco Beltrão, PR, 
2020. 

Variáveis 
Número de 
nascidos vivos 

Número de 
óbitos 

TMI/1.000 
nascidos vivos 

Ano de nascimento    
2015 1.252 8 6,39 
2016 1.301 11 8,46 
2017 1.313 17 12,95 
2018 1.325 18 13,58 
2019 1.349 8 5,93 



 
 

 
 

Adequada atenção à mulher no parto; Adequada atenção ao RN; Adequadas ações 

de prevenção, diagnóstico e tratamento; Adequadas ações de promoção à 

saúde, vinculadas a ações de atenção à saúde; Causas Mal definidas. 

Os critérios de adequado controle na gravidez e adequadas ações de 

prevenção, diagnóstico e tratamento precoce, aparecem em todos os anos 

analisados, mas o critério de adequada atenção ao RN, registra-se somente nos 

dois primeiros anos do estudo. Como podemos observar na tabela 4, 

considerando que cada óbito pode ser classificado com mais de um critério de 

evitabilidade. 

Fonte: elaborado pelos autores (2020). 

 

Discussão 

 

Os achados do estudo evidenciaram que a maioria dos óbitos ocorreram 

até o 6º dia de vida, no período neonatal precoce apresentando a frequência de 

34(54,8%) óbitos.  O sexo não é fator de interferência, pois a frequência foi igual 

(50%) para cada gênero. A prematuridade (nascimentos até a 36ª semana de 

gestação) está presente em 78,7% dos casos. Em um estudo do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2019) que analisou os óbitos infantis de 2010 a 2017 no Brasil, 

a prematuridade está presente em 61% dos óbitos brasileiros, pode-se dizer que 

é um fator determinante para o óbito. 

Estima-se que 7.000 neonatos precoces morrem todos os dias em todo 

o mundo. Mais de 80% dessas mortes poderiam ser evitadas apenas com 

soluções básicas, como por exemplo, saneamento básico, acesso aos serviços 

 
Tabela 4.  Critérios de evitabilidade. Francisco Beltrão, PR, 2020 (n=40). 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Critérios de evitabilidade N % N % N % N % n % 

Adequado controle na gravidez 3 50,0 7 87,5 8 61,5 6 66,6 1 25,0 

Adequada atenção ao parto 2 33,3 1 12,5 1 7,7 2 22,2 - - 

Adequada atenção ao RN 3 50,0 1 12,5 - - - - - - 

Adequadas ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento precoce 

1 16,6 3 37,5 9 69,2 4 44,4 2 50,0 

Causas mal definidas 1 16,6 1 12,5 - - 1 11,1 1 25,0 

Número de óbitos evitáveis 
totais 

6 8 13 9 4 



 
 

 
 

de saúde, profissionais de saúde capacitados e principalmente o interesse 

mundial em acabar com a mortalidade infantil (UNICEF, 2018). 

Os principais fatores de causa direta do óbito estão relacionados a não 

realização de pré-natal ou número de consultas de pré-natal insuficientes, 

prematuridade, tipo de parto, anomalias e baixo peso ao nascer (HENRIQUES, 

2019). Pensando nessa falha de assistência e na justificativa da necessidade da 

redução dos índices de mortalidade, o Estado do Paraná implantou a Linha Guia 

Mãe Paranaense, um dos principais planos de assistência do ciclo grávido-

puerperal para auxiliar os profissionais de saúde com estratégias de 

atendimentos (PARANÁ, 2018). 

Analisando a taxa de mortalidade, o Brasil, em 2017 registrou uma taxa 

de mortalidade infantil (TMI) de 12,8 óbitos para cada 1.000 nascidos vivo (NV). 

Uma redução de 25,6% se comparado com o ano de 2010 que registrou 17,2 

óbitos.  Souza (2017), em seu estudo sobre os fatores determinantes para a 

redução da mortalidade infantil brasileira, atribui essa redução as melhorias do 

Sistema Único de Saúde (SUS), com aumento de investimentos e ampliação da 

cobertura da atenção básica.  

Os índices do estado do Paraná em 2011 eram de 11,65 óbitos para cada 

1.000 NV e em 2017 obteve-se 10,36 óbitos para cada 1.000 NV. Isso mostra 

que a TMI Paranaense se manteve abaixo da TMI Brasileira (IBGE, 2018. 

PARANÁ, 2018). Dentre as 22 Regionais de Saúde pertencentes ao Paraná, os 

índices de 2017 variam de 14,32 óbitos (18º Regional de Saúde), até 5,65 óbitos 

(22º Regional de Saúde) para cada 1.000 NV. A diferença de TMI chega a 8,67 

óbitos dentro do mesmo estado.  

Nesse ranking, a 8ª Regional de Saúde, a qual pertence o município em 

estudo, está em 10º com 10,44 óbitos por 1.000 NV (PARANÁ, 2018).  A 

pesquisa revelou que a TMI, esteve em ascensão considerável, entre 2015 e 

2018, com aumento correspondente a 212% neste período. Em comparação 

com os dados referente ao ano de 2017, a TMI municipal estava com seu 

indicador acima dos números estadual e federal, registrando 12,95 

óbitos/1.000NV.  

Em decorrência dessa situação crítica em que o município se 

encontrava, foi elaborado um Plano Municipal de Contingência para Redução 

dos Índices de Mortalidade Infantil, que designou as responsabilidades 



 
 

 
 

individuais e coletivas, além de qualificar cada setor de acesso a saúde materno-

infantil, estabelecendo protocolos, ações e metas a serem desenvolvidas com 

finalidade de redução de óbitos (PMFB/SMS, 2017). 

De acordo com o estudo, pode-se dizer que esse plano começou a 

apresentar eficácia no ano de 2019, pois nota-se uma redução de 55,5% na taxa, 

fechando o período de estudo com uma TMI de 5,93 óbitos/1.000NV.   

A Linha Guia Mãe Paranaense (SESA, 2018) esclarece que a prevenção 

da mortalidade infantil não é dever somente de uma área da atenção em saúde, 

mas sim da Rede como um todo. Sendo assim, as ações de atenção à saúde 

materna e saúde infantil devem, incontestavelmente, estarem ligadas através de 

políticas públicas, protocolos e diretrizes, para que a prevenção seja efetiva. 

O Comitê de Prevenção da Mortalidade Infantil, é uma peça chave na 

diminuição da mortalidade infantil. Formado por multiprofissionais das diversas 

áreas da atenção à saúde, atuando de forma educativa, tem por finalidade 

monitorar as circunstâncias de ocorrência do óbito, identificar as condições de 

risco e falhas que possam ter levado a ocorrência do falecimento. Além disso, o 

comitê atua também como uma forma de avaliar a qualidade da assistência 

prestada. Segundo Cecilio, Lopes e Silva (2018), a atuação do enfermeiro 

nesses comitês são de extrema importância, pois o mesmo é o principal 

componente para resolução do caso, visto que é o profissional com maior vínculo 

com a gestante e posterior com o recém-nascido. 

Através da investigação pelo comitê, pode-se esclarecer algumas 

situações que levaram ao óbito e não foram claramente identificadas na 

declaração do óbito. Essa investigação é realizada através da análise de 

prontuários, de todos os atendimentos da gestante e da criança, em todos as 

áreas da assistência, exames, conversa com a família (quando autorizada) 

(BRASIL, 2010). Há uma discussão e responde-se algumas perguntas 

importantes, para que se chegue a resposta da pergunta principal: poderia ter 

sido evitado? Nota-se, de forma clara, essa importância, quando após a 

investigação dos 62 óbitos, 40,3% (20) tiveram sua causa alterada e, 40 (64,5%) 

deles poderiam ter sido evitados. Dados semelhantes foram encontrados no 

estudo de Cecilio, Lopes e Silva (2018), que analisa os óbitos da 15º Regional 

de Saúde do Paraná de 2016 e 2017, onde 64% dos óbitos foram categorizados 

como evitáveis. 



 
 

 
 

De acordo com o estudo de Silva et al (2018), uma das principais ações 

para reduzir a mortalidade infantil, é agir sobre as mortes evitáveis no âmbito do 

SUS. Analisando as classificações de evitabilidade da tabela 4, nota-se que o 

critério de adequado controle na gravidez aparece com maior frequência, 

correspondendo a 25 vezes, nesse critério, se enquadram todas as ações que 

poderiam ter sido desenvolvidas no período gestacional como controle de 

patologias, adesão ao pré-natal, rastreamento de sinais de patológicos, 

educação em saúde no sentido de orientação sobre todas as dúvidas que 

possam ocorrer durante esse período (PARANÁ, 2018) 

A adequada atenção ao parto, aparece com uma frequência menor (6 

vezes), e enquadram todas a ações da assistência ao parto, desde decidir 

corretamente a via de parto, orientações, medicações adequadas, tempo de 

andamento do trabalho de parto, diagnóstico precoce de possíveis 

intercorrências (BRASIL, 2017).  França, et al (2017) mostra que a incidência de 

cesariana aumenta o número de óbitos evitáveis por atenção ao parto, pois 

geralmente as cesáreas são prematuras. Nesse quesito entra a necessidade de 

políticas públicas de incentivo ao parto normal. 

O critério de atenção ao recém-nascido (RN), foi encontrado em 4 óbitos 

evitáveis. Isso mostra que o RN está sendo bem atendido nos primeiros 

momentos de vida e faz com que o óbito por não cumprimento desse critério seja 

baixo. Ações de educação em saúde relacionadas com assistência hospitalar e 

reanimação ao neonato estão interligadas com a diminuição de óbitos por esse 

critério (FRANÇA et al, 2017). 

No que diz respeito ao critério de adequadas ações de prevenção, 

diagnóstico e tratamento precoce, a frequência de aparecimento se eleva para 

19 vezes, ou seja, ainda há muito o que melhorar, com relação a disponibilidade 

de exames do pré-natal, a realização de todas as consultas preconizadas pela 

Linha Guia Mãe Paranaense, diagnóstico precoce de patologias importantes que 

se não tratadas corretamente e no tempo certo, influenciam para o bom 

andamento da gestação (PARANÁ, 2018). 

Ao que se refere as causas mal definidas, aparecem em 4 óbitos e 

expressam as dificuldades de acesso aos documentos, desassistência ou 

negligência. Dias, Neto e Andrade (2017) avalia esse índice como um 

comprometimento da qualidade de informação e do índice de mortalidade e 



 
 

 
 

reforça a importância da atuação dos Comitês de Prevenção na análise 

minuciosa de cada óbito. 

 

Conclusão 

 

A partir da análise detalhada dos resultados é possível compreender o 

perfil epidemiológico da mortalidade infantil do município e o mais importante, 

identificar qual a área da saúde que precisa ter sua atenção melhorada. 

O ano de 2019 pode-se dizer que foi o ano em que a assistência em 

todos as áreas melhor pontuou. Reduziu-se o número a TMI e o número de óbitos 

que poderiam ter sido evitáveis. Houve um incentivo melhor na atenção ao pré-

natal, parto e pós-parto e atenção ao RN, visando resultados positivos, porém 

ainda precisa melhorar o critério de prevenção diagnóstico e tratamento precoce, 

pois ainda é a maior causa de evitabilidade encontrada nos óbitos. 

O estudo trouxe dados impactantes e positivos, como a redução de 

55,5% da TMI, fator muito importante, pois demonstra que o município está 

buscando estratégias de melhorar a qualidade de vida da atenção à saúde 

materno e infantil. 

Esses resultados foram possíveis devido a vários fatores, dentre eles e 

principalmente, a eficácia do Comitê Municipal de Prevenção ao Óbito, 

considerado um instrumento determinante para avaliar a qualidade da 

assistência prestada.  

O papel da Secretaria Municipal de Saúde é de suma importância, por 

ser o órgão responsável pela vigilância desses óbitos. É preciso que a gestão 

conheça sua população e o que ela mais precisa, o perfil epidemiológico dos 

óbitos que ocorrem, para que assim possam articular ações objetivando sempre 

a melhora da qualidade dos serviços prestados. 

É de fundamental importância que ocorra constantemente melhorias na 

assistência prestada para o binômio mãe-bebê. Desde o início do pré-natal, com 

a captação precoce, acompanhamento adequado, assistência hospitalar pré e 

pós-parto, assistência puerperal. Para a qualificação da atenção, é de suma 

importância elaboração de protocolos, educação permanente dos profissionais, 

identificando e corrigindo as possíveis falhas na assistência prestada. Tudo isso, 



 
 

 
 

buscando a diminuição da TMI e a melhora nos índices de desenvolvimento do 

município. 

O referido estudo apresenta validade social para o município pois a TMI 

é um importante indiciar socioeconômico. Contribui, através da análise 

epidemiológica realizada, nas adequações da assistência a nível local, na 

educação permanente e na formação de novos profissionais. Também propõe 

uma reflexão crítica das ações desenvolvidas a fim de avaliar as falhas e propor 

melhorias na atenção materno-infantil. 
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BENEFÍCIOS TRAZIDOS PELA PRESENÇA DA DOULA NO TRABALHO DE 

PARTO E PARTO: REVISÃO INTEGRATIVA 

BENEFITS BROUGHT BY THE PRESENCE OF THE DOULA IN BIRTH AND 

NORMAL CHILDBIRTH: INTEGRATIVE REVIEW 

Danielli Valente dos Santos¹ 
Cleunir de Fátima Candido De Bortoli² 

 

RESUMO 

Introdução: A Doula caracteriza-se por uma mulher, não necessariamente com 
formação na área de saúde, mas treinada sobre a fisiologia do parto, métodos 
não farmacológicos para alívio da dor, suporte físico e emocional da parturiente 
e seu/sua acompanhante e auxílio no aleitamento materno. Atualmente, além da 
equipe e dos métodos medicinais, destaca-se o papel da Doula entre estes 
profissionais. Objetivo: Identificar os benefícios trazidos pela presença da Doula 
no trabalho de parto e parto, partindo do ambiente hospitalar e a equipe 
profissional, puérperas e doulas. Metodologia: estudo de revisão integrativa. A 
busca ocorreu nas bases de dados LILACS, SCIELO e BDENF em março e abril 
de 2020. Foram utilizados os descritores “doula and parto normal”, doula and 
trabalho de parto e “doula and humanização”. Foram incluídos na revisão 07 
artigos. Os estudos foram analisados por categorias temáticas, de forma 
descritiva. Resultados: Após a análise dos artigos, foi possível identificar as 
seguintes categorias: “Doula e a sua contribuição para a Humanização”, 
“Presença da Doula no ambiente hospitalar e a equipe profissional” e “Presença 
da Doula para a Parturiente e seu Benefícios”. Conclusões: a análise dessa 
revisão resultou em evidências onde o trabalho da doula traz benefícios para a 
mulher durante o trabalho de parto e parto, fortalecendo a humanização e 
tornando a mulher protagonista deste processo. 
DESCRITORES: Doulas, Parto Normal, Trabalho de Parto e Humanização 

ABSTRACT 

Introduction: The doula is characterized by a woman, not necessarily graduated 
in the health field, but trained on the physiology of childbirth, non-pharmacological 
methods for pain relief, physical and emotional support of the parturiente and 
his/her companion and assistance with breastfeeding. Objective: To identify the 
benefits brought by the presence of Doula in labor of childbirth and parturition, 
starting from the hospital environment and the professional team, puerperal 
women and doulas. Methodology: Integrative review study. The search took 
place in the LILACS, SCIELO and BDENF databases in March and April 2020. 
The keywords "doula and normal birth" were used "doula and labor of childbirth" 
and “doula and humanization”. Seven articles were included in the review. The 
studies were analyzed by thematic categories, descriptively. Results: After 
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analyzing the articles, it was possible to identify the following categories: “Doula 
and her contribution to Humanization"; “Doula's presence in the hospital 
environment and the professional team”; and “Doula's presence for the parturient 
woman and her benefits”. Conclusions: the analysis of this review resulted in 
evidence where the doula's work brings benefits to women during labor of 
childbirth and parturition strengthening humanization and making women the 
protagonists of this 
process. 
 
DESCRIPTORS: Doulas; Normal Childbirth; Labor of Childbirth and 
Humanization. 
INTRODUÇÃO 

  Historicamente, as mulheres tinham seus filhos em seus domicílios, onde 

eram assistidas por familiares, mulheres de sua confiança ou até mesmo 

mulheres conhecidas como "parteiras". Após a Segunda Guerra Mundial, no 

século XX, ocorreu a institucionalização do parto, onde este processo foi levado 

ao ambiente hospitalar tornando-se rotina, afastando as famílias, sem direito a 

acompanhante, passando por um processo de parto com pouca ou nenhuma 

privacidade, assistidas por práticas baseadas em normas e rotinas com equipes 

desconhecidas de humanização, passando a desenvolver uma série de riscos, 

gerando insatisfação nas mulheres e causando a perda da autonomia e 

protagonismo da mulher no parto (ALMEIDA; SIQUEIRA; PEREIRA;  

2017,SILVA; CORRÊA-CUNHA; KAPPLER,  2018). 

Diante disto, na Conferência sobre Tecnologia Apropriada para o 

Nascimento e Parto, que ocorreu em Fortaleza, em 1985, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) recomendou o livre acesso de um acompanhante, 

escolhido pela parturiente, no parto e puerpério, reconhecendo que esta prática 

traz benefícios para o bem estar da parturiente (BRUGGEMANN; PARPINELLI; 

OSIS, 2005).   

Segundo a Organização Mundial da Saúde, os índices de partos cesáreos 

vêm aumentando no mundo todo e muitas vezes sem motivo significativo e 

benéfico para tal.  A OMS preconiza que a cesariana, quando realizada por 

motivos médicos pode salvar a vida da mulher e seu bebê, mas na maioria dos 

casos é desnecessária colocando em risco e aumentando a morbimortalidade 

materna-fetal no país (OMS apud OPAS, 2018). O Brasil está no topo do ranking 

dos países que mais realiza este procedimento (RODRIGUES et al, 2016). 



 
 

 
 

Com a finalidade de garantir e incentivar o processo de humanização nas 

maternidades brasileiras, os órgãos responsáveis têm publicado portarias e 

manuais de orientação. Entre as principais medidas está o incentivo ao parto 

natural, com a presença de familiares, ou seja, acompanhantes da parturiente 

durante todo o processo de trabalho de parto e parto. O ambiente hospitalar 

adaptado próximo ao ambiente familiar, a não separação imediata do recém-

nascido da mãe e o acompanhamento por mulheres que possam lhe orientar 

neste momento, com o objetivo de diminuir a necessidade de intervenções 

medicamentosas ou cirúrgicas (LEÃO; OLIVEIRA 2006).   

  Em contrapartida ao movimento de medicalização do parto, foi criada a 

Política Nacional de Humanização (PNH) com o objetivo de transformar o 

Sistema Único de Saúde (SUS), valorizando os diferentes sujeitos inclusos 

neste processo: usuários, trabalhadores e gestores, priorizando a autonomia e 

o protagonismo deles (SILVA; CORRÊA-CUNHA; KAPPLER,  2018). 

As Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, criado em 2017 

pelo Ministério da Saúde propõe a mulher o direito de escolha sobre a via de 

parto, garantindo a ela a informação de que para gestante de baixo risco e sem 

complicações, a via de parto natural é mais segura para ela e o bebê, 

considerando os aspectos emocionais, humanos e culturais envolvidos neste 

processo (BRASIL, 2017). 

A Lei nº 10.241 de 17 de março de 1999, assegura a presença do pai 

durante o acompanhamento pré-natal e no momento do parto, entretanto, a 

parturiente pode ser acompanhada não só pelo companheiro ou pessoa de sua 

confiança, mas também por uma doula. 

Ela, caracteriza-se por uma mulher, não necessariamente com formação 

na área de saúde, mas treinada sobre a fisiologia do parto, métodos não 

farmacológicos para alívio da dor, suporte físico e emocional da parturiente e 

seu/sua acompanhante e auxílio no aleitamento materno (HERCULANO et al, 

2018). Atualmente, além da equipe e dos métodos medicinais, destaca-se o 

papel da Doula entre estes profissionais.  

  Para a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, a doula é 

considerada uma das boas práticas para o incentivo da humanização, 

contribuindo para a redução da violência obstétrica no sistema público e privado 

(BARBOSA et al, 2018).   



 
 

 
 

  Vale ressaltar que o papel da Doula não pode ser substituído ou 

confundido    com o papel do acompanhante, seja ele o esposo, a irmã ou a 

mãe. Neste momento eles podem estar envolvidos emocionalmente, não tendo 

a percepção correta da assistência que a parturiente precisa neste momento. E 

é nesta perspectiva que se apresenta o papel da Doula, com o objetivo de 

perceber e analisar quais as necessidades a serem atendidas neste processo 

tão marcante na vida de uma família, sejam elas físicas ou emocionais 

(BARBOSA et al, 2018). 

 

OBJETIVOS 

  Identificar os benefícios trazidos pela presença da Doula no trabalho de 

parto e parto, partindo do ambiente hospitalar e a equipe profissional, puérperas 

e doulas. 

 

METODOLOGIA 

  O trabalho consiste em uma revisão integrativa da literatura, que permite 

a incorporação das evidências científicas, incluir a análise das pesquisas 

relevantes, com a finalidade de reunir e sintetizar os resultados de múltiplos 

estudos publicados sobre um delimitado tema ou questão, possibilitando a 

conclusão a respeito do determinado tema (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 

2008). 

A questão norteadora foi: quais os benefícios trazidos pela presença da 

doula no trabalho de parto e parto? Como forma de operacionalizar o estudo, 

foram desenvolvidas seis etapas. A primeira etapa constituiu na identificação 

do tema e elaboração da pergunta norteadora. A segunda etapa constituiu-se 

na realização da busca na literatura. Na terceira etapa realizou-se a coleta dos 

dados nos estudos publicados. Na quarta etapa, a avaliação dos estudos 

selecionados. Na quinta etapa, discussão dos resultados. E na sexta etapa, 

apresentação da revisão.  

Como critérios de inclusão utilizou-se artigos em português e espanhol, 

que retratam o assunto em questão, publicados entre os anos de 2015 a 2020. 

Foram excluídos manuais, cadernos, leis, portarias, teses, dissertações e 



 
 

 
 

monografias. A busca dos artigos foi realizada via internet pela Biblioteca virtual 

em Saúde (BVS) no mês de abril e maio de 2020, nas bases de dados LILACS 

(Literatura Latino-Americano e do Caribe, em Ciências da Saúde), SCIELO 

(Scientific Electronic Library Online) e BDENF (Base de Dados de 

Enfermagem). Utilizando os seguintes Descritores em Ciência da Saúde 

(DeCs): Doulas, Parto Normal, Trabalho de Parto e Humanização. Também 

foram utilizadas as palavras chave: doula AND parto normal, doula AND 

trabalho de parto e doula AND humanização.  

Após a busca, foram encontrados na base de dados LILACS: 27 artigos, 

dentre os quais 23 foram excluídos a partir dos critérios pré-estabelecidos, 

resultando em um total de 04 artigos selecionados. Na base de dados SCIELO: 

30 artigos, dentre os quais 28 foram excluídos a partir dos critérios pré-

estabelecidos, resultando em um total de 02 artigos selecionados. Na base de 

dados BDENF foram encontrados 8 artigos, dentre os quais 7 foram excluídos 

a partir dos critérios pré-estabelecidos, resultando em um total de 01 artigo 

selecionado.  

Os estudos foram selecionados pela leitura dos títulos encontrados. Em 

seguida, foi realizada a leitura dos resumos destes estudos e, por fim, os artigos 

foram lidos na íntegra para seleção daqueles que seriam incluídos na revisão. 

Destes foram incluídos na revisão 07 artigos. 

 A análise dos dados constituiu-se pela leitura minuciosa dos resultados e 

discussões de cada artigo selecionado, buscando informações científicas que 

contribuam para a revisão sobre o assunto proposto, considerando os pontos 

positivos e negativos relatados nos estudos. 

Figura 01: Representa a busca dos estudos nas bases de dados. 



 
 

 
 

 

Fonte: Autoras, 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise dos estudos selecionados, identificou-se as seguintes 

categorias: “Doula e a sua contribuição para a Humanização”; “Presença da 

Doula no ambiente hospitalar e a equipe profissional”; e “Presença da Doula 

para a Parturiente e seus Benefícios”. 

 

Caracterização dos artigos 

   

Quanto ao período de publicação, foram um no ano de 2015, um no ano 

de 2016, três no ano de 2018 e três no ano de 2019. Todos realizados e 

publicados no Brasil. Em relação ao tipo de pesquisa, todos foram de 

abordagem qualitativa. Quanto as subáreas do conhecimento destacam-se a 

área de Enfermagem com 5 artigos, área de Psicologia com 1 artigo e medicina 

com 1 artigo. 

Quadro 01: Caracterização dos estudos analisados. 

Identifica
ção 

Referência  Título  Principais 
resultados  

Nível 
de 



 
 

 
 

evidên
cia 

A1 LIMA, Patrícia de 
Oliveira et al . 
Compreensão sobre o 
trabalho da doula em 
uma maternidade do 
Vale do Jequitinhonha 
- MG. Rev. Bras. 
Saúde Mater. 
Infant., Recife, v.19, n
.3, p.569-574, Sept. 
2019.  

Compreens
ão sobre o 
trabalho da 
doula em 
uma 
maternidade 
do Vale do 
Jequitinhon
ha – MG 

Para a equipe: 
a doula serve 
como um elo 
entre a equipe 
e a parturiente, 
prevendo que 
a equipe não 
pode ficar 
disponível o 
tempo todo 
para 
acompanhar a 
gestante, a 
doula faz esse 
papel, lhe 
dando apoio e 
segurança, e 
pode avisar a 
equipe caso 
haja alguma 
intercorrência. 
Considerando 
assim, a 
presença de 
mais doulas na 
assistência 
prestada a 
parturiente, 
tornando-se 
um ponto 
negativo a 
falta da doula. 
Para as 
puérperas: 
Neste estudo 
pode-se 
interpretar o 
significado de 
acolhimento, 
acompanham
ento e 
humanização, 
pois a partir do 
relato das 
puérperas não 
houve 
necessidade 

6 



 
 

 
 

de melhorias 
nesse quesito. 
Para as 
doulas: tanto 
as doulas 
como os 
membros da 
equipe 
relataram falta 
de recursos 
físicos e 
humanos, 
relacionados a 
materiais de 
apoio, espaço 
e ambiente 
adequado 
para a 
parturiente e 
seu 
acompanhant
e. Também 
relatado no 
estudo, a falta 
de valorização 
pelo trabalho 
da doula por 
membros da 
equipe do 
hospital. 
 

A2 BORJA, Thayana 
Jovino et al. O cuidado 
prestado por doulas 
em uma maternidade 
pública: o olhar das 
puérperas. Revista de 
Enfermagem do 
Centro-Oeste 
Mineiro, v. 8, 2018 

O cuidado 
prestado por 
doulas em 
uma 
maternidade 
pública: o 
olhar das 
puérperas. 

O cuidado 
humanizado 
prestado pela 
doula baseia-
se no 
acolhimento, 
no toque, no 
olhar, no 
carinho e 
principalmente 
no cuidado, 
respeitando os 
sentimentos e 
as vontades 
da parturiente. 
E apesar da 
doula não 
fazer parte da 
equipe ela 
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contribui para 
a 
comunicação 
entre a equipe 
e a parturiente. 
Neste artigo 
há uma 
discussão 
sobre os 
cuidados 
prestados 
pelos 
profissionais e 
pelo trabalho 
prestado pela 
doula 
relacionado ao 
bem-estar da 
parturiente, 
relatando que 
a 
humanização 
é intrínseca 
entre os 
profissionais, 
mas que a 
realidade é 
outra, por não 
ter a 
disponibilidad
e necessária 
para ficar o 
tempo todo 
dando a 
assistência 
necessária a 
parturiente, 
tornando 
assim a doula 
como uma 
presença 
positiva para a 
mulher. 
Concluindo, a 
doula torna o 
ambiente mais 
aconchegante, 
seguro e 
respeitoso a 
parturiente, 



 
 

 
 

dando-lhe o 
apoio físico e 
emocional 
necessário, 
sem interferir 
no 
protagonismo 
da mulher, 
respeitando 
suas 
vontades. 

A3 SILVA, Lorena Carla 
Cardoso; CORRÊA-
CUNHA, Elza 
Francisca; KAPPLER, 
Stella Rabello. 
Percepção de 
mulheres sobre o parto 
e o papel da 
doula. Psicologia 
Revista, v.27, n.2, 
p.357-376, 2018. 

Percepção 
de mulheres 
sobre o 
parto e o 
papel da 
doula. 

 O estudo 
analisou como 
as práticas e 
protocolos da 
instituição 
interferem no 
bem estar e no 
andamento do 
trabalho de 
parto das 
participantes 
da pesquisa, 
referindo se 
diretamente a 
assistência a 
saúde, que 
deve 
proporcionar 
uma atenção 
acolhedora, 
resolutiva e 
humana. 
Considerando 
que a 
humanização 
é uma 
ferramenta 
facilitadora do 
processo de 
trabalho. 
Contudo, 
houve relatos 
destacando o 
conforto 
vivenciado 
devido a 
presença da 
doula. 
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Desse modo, 
mesmo que a 
presença da 
doula seja 
vista como 
uma 
assistência 
positiva e 
humanizada 
para o 
processo de 
trabalho de 
parto, o 
trabalho da 
equipe 
profissional 
também é de 
grande 
influência para 
que a mulher 
se torne 
protagonista 
do seu parto e 
que, por fim, 
tenha uma 
experiência 
positiva. 

A4 GRECIA, Luana 
Marques Romano et al. 
Percepção e ações de 
doulas no processo de 
humanização do 
parto. REME rev. min. 
enferm, v.23, p.e1209, 
2019. 

Percepção e 
ações de 
doulas no 
processo de 
humanizaçã
o do parto. 

Na 
interpretação 
das 
entrevistas 
identificou-se 
a percepção 
das doulas 
sobre o parto 
humanizado e 
as ações 
desenvolvidas 
por elas neste 
conceito. 
Ações 
baseado em 
respeito, 
acolhimento, 
conforto, 
suporte 
emocional e 
físico, 
encorajament
o, segurança e 

6 



 
 

 
 

empoderamen
to. 
Desse modo, 
na visão das 
doulas a 
humanização 
do parto 
consiste em 
cuidado 
integral a partir 
de uma escuta 
qualificada, 
onde ela 
expõe seus 
medos, 
preocupações, 
queixas, 
receios e 
dúvidas, 
garantindo 
assim, o seu 
direito de 
escolha. 
Assim, 
compreende-
se que o 
envolvimento 
de 
profissionais 
engajados no 
processo de 
cuidar, tornam 
o espaço de 
trabalho de 
parto 
favorecido, 
fazendo com o 
que a mulher 
gerencie seus 
limites com 
amparo e 
responsabilida
de. 
 

A5 BARBOSA, Murillo 
Bruno Braz et al. 
Doulas como 
dispositivos para 
humanização do parto 
hospitalar: do 

Doulas 
como 
dispositivos 
para 
humanizaçã
o do parto 

A inserção das 
doulas no 
contexto 
analisado não 
foi um 
processo 
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voluntariado à 
mercantilização. Saúd
e em Debate, v. 42, p. 
420-429, 2018. 
 

hospitalar: 
do 
voluntariado 
à 
mercantiliza
ção 

natural 
resultante de 
um novo 
paradigma de 
assistência 
obstétrica, e, 
como tal, 
encontrou 
resistência e 
gerou 
conflitos, pois 
colocou 
holofotes em 
práticas 
consideradas 
obsoletas pelo 
movimento da 
humanização.  

A6 SILVA, Raimunda 
Magalhães da et al. 
Uso de práticas 
integrativas e 
complementares por 
doulas em 
maternidades de 
Fortaleza (CE) e 
Campinas 
(SP). Saúde e 
Sociedade, v. 25, n.1, 
p.108-120, 2016. 

Uso de 
práticas 
integrativas 
e 
complement
ares por 
doulas em 
maternidade
s de 
Fortaleza 
(CE) e 
Campinas 
(SP) 

Os achados 
apontaram 
que o espaço 
de atuação 
das doulas se 
vinculou ao 
uso da MT e 
da MAC, 
identificadas 
no campo das 
recomendaçõ
es e usos 
durante a 
gestação e o 
parto, bem 
como nas 
dificuldades 
para atuação 
da doula no 
espaço 
institucional e 
na relação  
com os 
profissionais e 
parturientes. 
As 
entrevistadas 
acreditam que 
a utilização de 
tais práticas 
pode 
promover a 
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sensibilização 
da gestante e 
da parturiente 
para um 
modelo mais 
humanizado 
de parto e 
nascimento. 

A7 LINS, Helena Natalya 
da Silva et al. 
Vivências na 
assistência à mulher: 
percepção das 
doulas. Rev. enferm. 
UFPE on line, v.13, 
n.5, p.1264-1269, 
2019. 

Vivências 
na 
assistência 
à mulher: 
percepção 
das doulas 

Conclui-se que 
as doulas 
reconhecem a 
importância da 
sua 
assistência 
quando 
relatam sua 
função como 
um serviço 
que propicia 
uma vivência 
mais positiva 
da gestação 
ao puerpério, 
sendo seus 
cuidados 
importantes 
para promover 
informações 
que vão desde 
aspectos 
biológicos aos 
direitos das 
mulheres, 
além de 
identificarem o 
seu potencial 
quanto à 
redução da 
dor, ao apoio à 
mulher como 
acompanhant
e e suporte no 
pós-parto.   
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Fonte: Autoras, 2020. 

 

Doula e a sua contribuição para a Humanização 

   



 
 

 
 

 Pode-se interpretar o significado do acolhimento, acompanhamento e 

humanização, pois a partir de relato de puérperas, o trabalho proposto pela 

Doula consiste no apoio emocional e no suporte físico, contribuindo para que a 

mulher se mantenha focada no trabalho de parto, mantenha-se ativa, 

deambulando, exercitando-se, buscando posições confortáveis, trabalhando a 

respiração de forma satisfatória e a forma como as massagens auxiliam no 

alívio da dor e a tensão gerada na parturiente. (A1, A2, A4, A6).  

 Práticas vinculadas à humanização do parto, como a utilização de 

técnicas para conforto e alívio da dor, juntamente com a autonomia da mulher, 

tendem a contribuir para que a parturiente tenha mais liberdade e segurança 

(POSSATI et al, 2017). 

  Baseando-se no toque, no acolhimento, no carinho, e principalmente no 

cuidado, respeitando os sentimentos e as vontades da parturiente. Também 

pode-se observar a importância da Doula no empoderamento da mulher e 

encorajamento dela, fazendo com que ela se torne protagonista do seu parto. 

Desse modo, na visão das doulas, a humanização do parto consiste em cuidado 

integral a partir de uma escuta qualificada, onde ela expõe seus medos, 

preocupações, queixas, receios e dúvidas, garantindo assim, o seu direito de 

escolha (A1, A2, A4, A6).  

   As práticas alternativas utilizadas por doulas estão amparadas em 

recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, teorias e 

práticas, são de alta beneficidade para a parturiente. Incluindo uso de ervas e 

chás e recomendações de acupuntura, reiki, homeopatia, florais, massagem, 

meditação, relaxamento, técnicas de respiração, entre outros (A7). 

  Humanizar, está sobretudo no respeito a mulher, visando que as 

modalidades terapêuticas ampliam o modelo convencional de assistência ao 

parto. Acreditando-se que as práticas terapêuticas podem favorecer a visão de 

trabalho dos profissionais no contexto do parto (A6, A7). 

 O respeito é a base do consentimento informado, tornando-se 

fundamental na experiência da mulher, juntamente com a privacidade, o 

conforto e a segurança. Uma assistência humana e de qualidade, com ética e 

dignidade, tornam o processo de nascimento único e especial ( MOURA et al 

2007). 



 
 

 
 

  Em contrapartida, observou-se como as práticas e protocolos de 

instituição interferem no bem estar e andamento do trabalho de parto, referindo-

se diretamente a assistência a saúde, que deve proporcionar uma atenção 

acolhedora, resolutiva e humana. Considerando que a humanização é uma 

ferramenta facilitadora do processo de trabalho (A3). 

 Em seu estudo, Ferreira (2019) evidenciou que o propulsor da 

humanização está na relação parturiente e profissional, baseada em 

individualismo e empatia ao atendimento direcionado as necessidades da 

mulher durante o trabalho de parto. 

  Diante disso a inserção da doula no cenário de parto contempla as boas 

práticas preconizadas pela humanização do parto, cada uma com seu modo de 

agir. Mas, num cenário hostil, a atuação da doula, por mais que contribua para 

a melhoria da qualidade da assistência, muitas vezes, podem ser vistas como 

gatilhos de embates, gerando mais violência, produzindo sofrimento nelas e nos 

demais (A5, A7). 

   Referindo se ao ambiente de parto, os estudos indicam que o ambiente 

não está ligado somente a arquitetura e sim o ambiente aspirado pelos 

profissionais de saúde e usuários. Considerando que o ambiente deve oferecer 

estrutura favorável e acolhedora, no sentido de proporcionar a mulher conforto 

e segurança, tornando o parto mais humanizado, fornecendo comunicação 

tranquilizadora a gestante e ao acompanhante (A3). 

 Nessa perspectiva, é importante ressaltar a qualificação de humanização 

em relação aos profissionais de saúde, onde mesmo tendo diretrizes 

norteadores que objetivem a humanização, as decisões gerenciais e as 

relações interpessoais entre equipe de saúde e assistência à mulher durante o 

parto, ainda possuem desafios a serem alcançados, visando melhoria na 

assistência ofertada a parturiente (A4). 

  Contudo, o trabalho prestado pelas doulas evidencia um significado 

positivo, pois mostrou que a doula conversa com a mulher, criando um vínculo 

com ela e sua família, contribuindo como apoio emocional e reduzindo a tensão 

e a ansiedade gerada pelo momento, favorecendo para que sejam conduzidas 

ao parto humanizado. Para a equipe de enfermagem obstétrica, a doula contribui 

para a redução de problemas decorrentes da falta de apoio a parturientes e 



 
 

 
 

puérperas, trazendo novas perspectivas ao processo de humanização do parto 

(A4). 

  Com isso, destacou-se o conforto vivenciado devido a presença da doula, 

vista como uma assistência positiva e humanizada para o processo do trabalho 

de parto. O trabalho da  equipe como um todo, é de grande influência para que 

a mulher se torne protagonista do seu parto e que, por fim, tenha uma 

experiência positiva (A3, A7). 

 

Papel da Doula no ambiente hospitalar e a equipe profissional 

   

Os profissionais de saúde são de grande significância quando se trata de 

parto humanizado, pois são vistos como intercessores, tornando importante o 

seu comprometimento para que o processo de parto seja o mais natural 

possível, contribuindo para uma experiência positiva. O ambiente hospitalar 

caracteriza-se pela adoção de tecnologia e procedimentos para o nascimento, 

com o objetivo de torná-lo mais seguro para a parturiente e para seu filho 

(ANTUNES et al 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017.).  

Nos estudos analisados, tanto as doulas como os membros de esquipe 

relataram falta de recursos físicos e humanos, relacionados a materiais de 

apoio, espaço e ambiente adequados para a parturiente e seu acompanhante, 

gerando uma deficiência na realização de suas atividades. Mas, o ambiente de 

parto não está relacionado somente a estrutura física e sim pelo trabalho 

ofertado pelos profissionais de saúde, considerando que o ambiente deve ser 

favorável e acolher no sentido de proporcionar a mulher conforto e segurança 

(A2, A3, A6). 

Como contribuinte para a humanização do parto, refere-se à relação 

empática entre profissionais e parturiente. Entre as ações realizadas, 

destacam-se o diálogo, a individualidade, o contato mãe e filho, a promoção do 

aleitamento materno e ações que caracterizam a humanização do parto 

(FERREIRA et al, 2019). 

  Observou-se uma discussão sobre o cuidado prestado pelos profissionais 

e pelo trabalho prestado pela doula, relacionados ao bem-estar da parturiente, 

visto que a humanização é intrínseca entre os profissionais, mas a realidade é 

outra, por não ter a disponibilidade necessária para assistir a parturiente. Com 



 
 

 
 

isso, a doula é vista como um elo entre a equipe e a parturiente, prevendo que 

a equipe não pode ficar disponível o tempo todo para acompanhar a gestante, 

a doula faz esse papel, dando-lhe apoio e segurança, e pode avisar a equipe 

caso haja alguma intercorrência. Assim, a falta da doula torna-se um ponto 

negativo na assistência em ambiente hospitalar (A1, A2). 

 A parturiente necessita de uma equipe qualificada para prestar o cuidado 

voltado ao processo de nascimento. Além do conhecimento de técnicas, ter a 

compreensão de que é um processo que necessita de atenção emocional, 

respeitando sua cultura própria com acolhimento e orientação (ALENCAR et al 

2019). Segundo Ferreira et al (2019), A falta de profissionais escalados para 

assistência do parto é vista como um ponto negativo, pois dificulta a ação de 

outros profissionais limitando-os quanto ao fornecimento de orientações e 

informações a parturiente e seu acompanhante.  

  Muitas vezes a equipe contribuiu para que a mulher tivesse uma 

experiência positiva, tornando o parto mais humanizado através de uma 

comunicação tranquilizadora a gestante e ao acompanhante. Assim, 

compreende-se que o envolvimento e engajamento de profissionais no 

processo de cuidar, torna o espaço de trabalho de parto favorecido, fazendo 

com que a mulher gerencie seus limites com amparo e responsabilidade (A3). 

 Na compreensão dos profissionais, as boas práticas de atenção ao parto 

e nascimento estão nas tecnologias leves de cuidado em saúde, ou seja, em 

um pré-natal bem conduzido, à livre escolha da mulher, direito ao 

acompanhante e no acolhimento (PEREIRA et al, 2018).  

 Em 2011, o Governo Brasileiro criou a Rede Cegonha no Sistema Único 

de Saúde (SUS), dando a mulher o direito a assistência ao planejamento 

reprodutivo a atenção humanizada na gravidez, no parto e no puerpério, bem 

como o nascimento, o crescimento e ao desenvolvimento seguro da criança até 

os dois anos de idade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

  Em contrapartida, a maioria dos relatos nos estudos dizem que as doulas 

não se sentiram a vontade em trabalhar com alguns profissionais das 

instituições, relatando que é normal surgir conflitos entre doulas e profissionais 

atuante na obstetrícia. Frente a isso, a inserção da doula no cenário de parto, 

contempla as boas práticas preconizadas pela humanização do parto, cada uma 

com seu modo de agir. Mas, num cenário hostil, a atuação da doula, por mais 



 
 

 
 

que contribua para a melhoria da qualidade da assistência, muitas vezes, podem 

ser vistas como gatilhos de embates (A4, A5). 

  Outra dificuldade apontada é a falta de conhecimento e valorização pelo 

trabalho da doula, vindo dos profissionais de saúde, resultando no 

desconhecimento das tarefas e dos beneficios trazidos por ela (A5, A6). Neste 

contexto de atuação, a inserção da Doula em ambiente hospitalar, traz práticas 

e saberes diferentes do que é tradicional nesse ambiente, incluindo práticas 

terapêuticas (A6, A7). 

  Contudo, vale destacar que a ocupação da doula não deve ser 

considerada apenas como uma acompanhante, pois consiste na ação de uma 

pessoa treinada que oferece medidas de conforto, suporte emocional e físico, 

conselhos e outras formas de ajudar a parturiente durante o processo do parto. 

A partir da falta de conhecimento dos profissionais sobre atuação da doula, 

observa-se que isso reflete na desvalorização, causando receios e ideias 

negativas em relação a presença dela no ambiente de parto (A5, A6). 

 

Presença da Doula para a Parturiente e seus benefícios 

 

O papel da doula baseia-se em acolhimento, acompanhamento e 

humanização. O apoio emocional e o suporte físico contribuem para um evento 

fisiológico do parto, com o menor número de intervenções possíveis. (A1, A2, 

A3, A4, A5, A6). 

Segundo Leão (2001), com a presença da doula foi observado menor 

tempo de trabalho de parto, menos incidência de problemas perinatais e a 

importância da interação da mãe com o bebê. Também evidenciou-se menos 

intervenções como uso de ocitocina, analgesia peridural e cesariana sem 

necessidade. Assim, a presença da doula é uma opção segura e eficaz para a 

parturiente e para o bebê.  

A presença da doula contribuí para a autonomia da parturiente, mantendo-

a focada e ativa, exercitando-se, buscando posições confortáveis, trabalhando 

a respiração de forma satisfatória e a forma como as massagens auxiliam no 

alívio da dor e na tensão gerada neste momento. Com isso, o trabalho da doula 

é focado no bem-estar da mulher, com olhar para o seu físico e emocional, 



 
 

 
 

propondo empoderamento e tornando a mulher protagonista do seu parto, com 

segurança, tranquilidade e positividade (A1, A2, A3, A4, A5, A6).  

Considerando que o nascimento é um momento de transformação para a 

mulher, a doula é vista como auxílio e ao mesmo tempo participação neste rito 

de passagem (A5). Kozhimannil (2016) em seu estudo, observou que a doula 

desempenha um papel importante de conexão, garantindo as mulheres que não 

têm apoio social se sintam conectadas aos recursos disponíveis e não se sintam 

isoladas. 

O  trabalho da Doula não consiste somente para a hora do parto e sim no 

pós -parto também, auxiliando na amamentação, cuidados com o RN e 

cuidados pós-parto com a própria mulher, favorecendo o vínculo mãe e filho e 

trazendo segurança para a mãe e seu parceiro (A2).Vale destacar o cuidado 

prestados pela doula voltado as mulheres que sofreram perda gestacional, 

objetivando em ofertar apoio neste momento (A7).  

Diante disso, a doula torna o ambiente mais aconchegante, seguro e 

respeitoso a parturiente, ofertando escuta qualificada e diálogo, dando-lhe o 

apoio físico e emocional necessário, sem interferir no protagonismo da mulher, 

respeitando suas vontades, medos e angustias, com o intuito de ajudá-la a se 

sentir segura e confiante (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7). 

O ciclo gravídico-gestacional é revestido de sentimentos e cuidados 

voltados na atenção e assistência ao parto normal, com o objetivo de identificar 

as tensões presentes nessa fase. Estudos indicam que os fatores emocionais 

podem influenciar no parto, como a ansiedade, o medo e o nervosismo. Com 

isso, a presença da Doula transmite calma, segurança e confiança na 

parturiente (SOUZA et al, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise dos estudos proporcionou a compreensão do trabalho prestado 

pela doula e os benefícios trazidos para a parturiente, seu acompanhante e o 

recém-nascido. Pode-se observar que as ações realizadas pelas doulas são de 

grande valia para um processo de parto natural e fisiológico e com o mínimo de 

intervenções possíveis, valorizando a autonomia e protagonismo da mulher no 

cenário de parto. A doula contribui para que a mulher se sinta segura, pois age 



 
 

 
 

como um elo entre o profissional e a parturiente, mantendo a parturiente 

informada e preparada para o processo.  

  Além disso, pode-se perceber que a presença da doula e suas ações 

mudam o cenário de parto, prevalecendo o incentivo a humanização, 

contribuindo para que hajam menos intervenções desnecessárias, menos uso 

de fármacos para alívio da dor e diminuição no número de cesariana. 

 Contudo, observou que diante de algumas tensões, a doula ainda luta 

para conquistar o seu espaço, pois há falta de reconhecimento do seu trabalho, 

vinda dos profissionais e até mesmos das parturientes que não possuem 

conhecimento sobre o que é uma doula.  Considerando o objetivo 

proposto, o trabalho da doula é benéfico e precisa de mais reconhecimento, com 

isso, conclui-se que a doula tem um caminho a ser percorrido para conquistar 

seu espaço na assistência ao parto e ao nascimento.  

Almeja-se, que as contribuições do presente estudo, possam refletir na 

prática profissional, evidenciando a valorização da humanização do parto com a 

participação efetiva dos profissionais envolvidos neste processo. Ainda, a 

presença da doula pode transformar o cenário de parto, estabelecido pelo 

ambiente hospitalar e até mesmo pelos profissionais, resultando em uma 

experiência significativa na vida das mulheres. A partir da experiência positiva e 

um bom parto, acompanhado por profissionais capacitados e orientações 

adequadas, outra fases como vínculo mãe e filho, amamentação e puerpério 

tendem a se tornar positivas também.  

Entretanto o desenvolvimento deste estudo encontrou como limitações, a 

escassez de artigos publicados sobre o tema, identificando assim uma lacuna do 

conhecimento. Sugere-se então, que novos estudos aprofundem o tema 

proposto com o objetivo de trazer mais tranquilidade e segurança no momento 

do parto e nascimento. 
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ANÁLISE DE ÓBITOS POR SUICÍDIO NA TERCEIRA IDADE NO ESTADO 

DO PARANÁ 

ANALYSIS OF DESTHS BY SUICIDE IN THE THIRD AGE IN THE STATE OF 

PARANÁ 
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RESUMO 

As práticas de suicídio são um sério problema da saúde pública no país. No 
estado do Paraná, as taxas da última década registram 1195 suicídios efetivos.  
Sentimentos de solidão, perca das habilidades motoras, metabólicas e psíquicas 
somadas a saída do mercado de trabalho e a doenças mentais pré-existentes 
como a depressão tendem a aumentar a ideação suicida por parte dos idosos. A 
falta de políticas públicas que trabalhem esta temática acrescido da falta de 
profissionais da saúde qualificados para esse atendimento aumentam o 
problema dos paranaenses. Com base nisto, este trabalho propõe caracterizar o 
perfil epidemiológico dos paranaenses que cometeram suicídio nos anos de 
2008 a 2018 e identificar os meios mais utilizados por eles.  
 

PALAVRAS CHAVE: Suicídio; Saúde Mental, Idoso; Mortalidade.  

 

ABSTRACT 
 
The suicide practices are a serious public health problem in the country. In the 
state of Paraná, the rates of the last decade recorded 1195 effective suicides. 
Feelings of loneliness, loss of motor, metabolic and psychic abilities combined 
with exit from the labour market and pre-existing mental illnesses such as 
depression tend to increase suicidal ideation by the elderly. The lack of public 
policies that work on this subject plus the lack of qualified health professionals for 
this service increase the problem of the paranaenses. Based on this, this work 
proposes to characterize the epidemiological profile of the paranaenses who 
committed suicide in the years 2008 to 2018 and identify the means most used 
by them. 

 

KEY-WORDS: Suicide, mental health, aged, mortality. 

 

INTRODUÇÃO 

 Envelhecer consiste em um processo de alterações biopsicossociais no qual o  
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indivíduo passa por percas psicomotoras que reduzem gradativamente os níveis 

das respostas neurológicas, hematopoiética, imunológica e motora tornando 

assim o indivíduo mais suscetível ao desenvolvimento de patologias, 

principalmente as de caráter crônico (OMS, 2015). 

Ao ingressar na terceira idade, definido pela OMS (2015) como indivíduos 

acima de 60 anos e associados ao surgimento das alterações fisipatológicas, 

financeiras e culturais, muitos idosos passam a interpretar a velhice como um 

ponto negativo em suas vidas e tendem a desenvolver quadros depressivos 

como resposta as constantes mudanças (SOUSA et al., 2019).  

Aquilino et.al, (2015) reitera sobre as transformações de importantes 

áreas sofridas pelo indivíduo no decorrer do envelhecimento, como a 

aposentadoria e o surgimento do sentimento de incapacidade e impotência. Essa 

fase da vida necessita de um maior apoio familiar e de convívio social, uma vez 

que essas mudanças bruscas podem acarretar sentimentos de perca 

relacionado ao respeito e renomes construídos na sociedade durante seus anos 

trabalhistas.  

A Organização mundial de Saúde (OMS, 2013, p.09) define depressão 

“como um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza, perda de 

interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimento de culpa e baixa 

autoestima, além de distúrbios do sono ou do apetite.” 

A depressão em idosos apresenta-se fundamentada em algumas 
características específicas: queixas cognitivas, somáticas, hipocondria, 
sentimentos de inutilidade, irritabilidade e pensamentos 
autodepreciativos, paranóides e recorrentes de suicídio. As histórias de 
vida remeteram a estados depressivos, nos quais muitas vezes os 
idosos estavam mais solitários e isolados nos lares. (ALMEIDA; 
LORENTZ; BERTOLDO, 2018, p.30).   

 

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2017), 

o indivíduo com depressão pode presentar quadros de intensidade grave ou 

moderada, podendo apresentar um longo período de duração. Causa a pessoa 

portadora da síndrome grande sofrimento emocional, familiar e social. Nos casos 

mais graves, a depressão pode levar ao suicídio. Segundo a OMS (2015), as 

taxas populacionais, assim como as de morte auto infligida, vêm crescendo em 

ritmo constante nesse grupo etário. 



 
 

 
 

O suicídio vem se tornando um dos principais problemas da saúde pública 

mundial, afetando pessoas das mais diferentes idades, se manifestando quando 

o individuo não encontra formas de lidar com o sofrimento e identifica na morte 

a alternativa mais viável para isso (SANTOS, 2017). 

Schlosser et.al (2014, p.141) ressalta que “em pacientes idosos 

deprimidos, o risco de suicídio é duas vezes maior do que nos não deprimidos.” 

Também reforça que “a aposentadoria pode implicar mudança radical no 

cotidiano da pessoa, gerando desde dificuldades na adaptação às mudanças, 

até perda do sentido da vida, favorecendo assim a manifestação de 

comportamentos suicidas”.  

Outro importante fator que pode levar o idoso a ideação suicida é o tédio, 

este pode ser descrito como um sentimento de repulsa a tudo e a todos, onde 

nada é estimulante ou surpreendente. Desta forma, o tédio leva o idoso a 

vivenciar incessantes rotinas, onde a pessoa não consegue enxergar uma razão 

para continuar existindo (SANTOS et.al., 2019; MINAYO et.al, 2016).  

 

As dificuldades relacionadas à saúde física, às doenças 
incapacitantes, aos problemas psiquiátricos, às questões subjetivas, às 
falhas na formação profissional e familiar dos cuidadores e ao ambiente 
organizacional massivo e impessoal lideram a lista dos possíveis 
elementos associados às ideações e tentativas de suicídio e às 
autonegligências. {...} nunca há apenas uma causa para o 
comportamento autodestrutivo e, sim, uma confluência de condições 
adversas. (MINAYO, FIGUEIREDO, MANGAS, 2019, p.1400).  

 

Almeida et.al (2018) reforça que o aumento da expectativa de vida 

somado aos altos índices de tentativas de suicídio na população idosa fez com 

que a prevenção de suicídio para esta faixa etária passasse a ser não só 

necessária como um desafio para as equipes de saúde de todo o país. Ainda, 

ressalta que embora as taxas de tentativas de suicídio sejam menores para esta 

população, os índices aumentam quando considerado os suicídios consumados.  

A prevenção ao suicídio é papel de toda a esquipe multidisciplinar, 

entretanto, por liderar as equipes de Saúde da Família e por ser a equipe 

profissional que mais está em contato com os pacientes, cabe ao profissional de 

enfermagem atuar como líder nessa prevenção. Buscar relatos familiares sobre 

comportamentos suicidas, identificar durante as consultas de enfermagem 

pacientes com sinais de risco e promover uma maior integração entre usuário e 



 
 

 
 

família são ações de enfermagem que promovem estratégias preventivas ao 

suicídio e uma assistência mais qualificada ao idoso com ideação suicida. 

Trabalhar a temática suicida é de grande importância para a saúde pública 

nacional, uma vez que estudos apontam um constante crescimento de tentativas 

e suicídios efetivos no país. Deve-se tentar compreender por que os 

considerados na melhor idade deixam de acreditar na vida e buscam o suicídio 

como consolo. É fundamental conhecer a realidade local para desenvolver 

políticas de prevenção ao suicídio e, desta forma, diminuir os índices e aumentar 

a qualidade de vida dos idosos. O adoecimento desse grupo etário nos faz 

perceber a necessidade de um suporte multiprofissional e especializado e de 

políticas de atendimento específicas para a área da saúde mental.  

O presente estudo busca caracterizar o perfil dos idosos que cometeram 

suicídio no estado do Paraná nos períodos de 2008 a 2018. Como objetivo 

específico, busca-se conhecer o perfil epidemiológico dos idosos, além do 

reconhecimento do tipo de lesão mais procurado para a realização do suicídio.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, de 

diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos, o que não costuma 

provocar qualquer problema. No entanto, em condições de sobrecarga como, 

por exemplo, doenças, acidentes e estresse emocional, pode ocasionar uma 

condição patológica que requeira assistência (BRASIL, 2006). 

No nível biológico, o envelhecimento é associado ao acúmulo de uma 

grande variedade de danos moleculares e celulares. Esse dano leva a uma perda 

gradual nas reservas fisiológicas, um aumento do risco de contrair diversas 

doenças e um declínio geral na capacidade intrínseca do indivíduo. Em última 

instância, resulta no falecimento (OMS, 2015).  

A organização mundial da saúde (OMS) conceitua como terceira idade 

aquela pessoa que ultrapassa os 60 anos cronológicos. Segundo o Instituto 

brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa brasileira é 

composta por 29.374 milhões de pessoas, totalizando 14,3% da população total 

do país. A expectativa de vida em 2016, para ambos os sexos, aumentou para 

75,72 anos. (OMS, 2017; IBGE, 2018). 



 
 

 
 

O principal impacto negativo do envelhecimento populacional é o aumento 

da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). As doenças 

mentais estão entre as DCNT que mais diretamente causam incapacidade e 

pioram a qualidade de vida, com grande impacto também para os familiares. 

(SILVA, et.al., 2017). 

A dor crônica trás grandes dificuldades a vida do indivíduo. Dores em 

diversas áreas do corpo sem causa aparente e nem tratamento específico para 

tal fazem com que o idoso tenha alterações em sua rotina e está ligada a 

surgimento de transtornos depressivos e a tentativas de suicídio. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ESTUDOS DA DOR ,2018).  

Ainda, de acordo dom SBED, (2018) 37% da população brasileira, ou seja, 

cerca de 60 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de dor crônica, sendo a 

região sul do Brasil o local a mais afetada de todo o país, representando 42% 

dos quadros.  

Os distúrbios psiquiátricos contribuem inexoravelmente para a redução da 

capacidade funcional e da qualidade de vida em idosos. Dentre esses distúrbios, 

a depressão desponta como uma doença de alta frequência mundial, cogitada 

como a segunda causa de morbidade para as próximas décadas. (MATIAS, 

et.al.2017).  

Observa-se que o diagnóstico de transtorno depressivo em idosos 

demanda maior cautela, uma vez que as queixas somáticas são frequentes no 

próprio processo de envelhecimento normal, sendo que nos idosos deprimidos 

essas queixas são aumentadas e associados a ansiedade. {...} Durante o 

envelhecimento vários processos fisiológicos se modificam. No sistema nervoso 

central ocorre a diminuição de seu volume total e as fibras nervosas perdem 

mielina. Assim, as funções intelectuais também se alteram.  (GARCIA, A.; et.al., 

2006).  

A presença de depressão entre as pessoas idosas tem impacto negativo 

em sua vida. Quanto mais grave o quadro inicial aliado à não existência de 

tratamento adequado, pior o prognóstico. As pessoas idosas com depressão 

tendem a apresentar maior comprometimento físico, social e funcional afetando 

sua qualidade de vida. A depressão é a doença psiquiátrica mais comum que 

leva ao suicídio e os idosos formam o grupo etário, que com mais frequência, se 



 
 

 
 

suicida. A maioria dos pacientes teve seu primeiro episódio depressivo não 

diagnosticado e, portanto, não tratado. (BRASIL, 2006).  

O suicídio constitui o ato intencional de interrupção da vida. Na terceira 

idade, esse dano tem como principais fatores transtornos mentais, depressão, 

isolamento social e perdas recentes. No entanto, o autoextermínio não se 

constitui em um fato isolado, sendo necessário analisar os fatores associados ao 

biopsicossocial do idoso. Logo, de acordo com a evolução da pirâmide etária 

brasileira, relacionada ao avanço da medicina que permitiu um prolongamento 

da saúde física da população do país, nota-se a falta de atenção ao bem-estar 

mental dessa mesma faixa etária. (CARRIJÓ et.al., 2019, p.01). 

Dados revelam que a população acima dos 60 anos é a que mais cresce 

no Brasil e o suicídio entre pessoas idosas constitui um grave problema para a 

sociedade. Estudos mostram maior ocorrência em idosos do sexo masculino e 

as principais causas estão relacionadas com a depressão, aposentadoria, 

conflitos familiares e afastamento do mercado de trabalho. Assim, é fundamental 

uma melhor abordagem do envelhecimento, de forma geral, priorizando um 

atendimento cuidadoso e satisfatório (PINTO et al., 2017 apud SOUSA et.al, 

2019, p.2).  

No Brasil, as taxas de suicídio são baixas se comparadas a da maioria 

dos países, oscilando entre 3,50 e 5,80/100 mil habitantes. No entanto, as taxas 

referentes às pessoas idosas, compreendidas como os indivíduos com 60 anos 

ou mais de idade, correspondem ao dobro das que a população em geral 

apresenta. (NASCIMENTO, 2017).  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa aborda as ações de 

prevenção como paradigma primordial para diretrizes assistenciais, visando a 

um envelhecimento livre de incapacidades, mas requer planejamento efetivo 

baseado em diagnóstico situacional realístico. Essas prerrogativas de prevenção 

são relevantes para minimizar a incidência da doença depressiva em idosos, pois 

os sintomas depressivos aparecem associados às suas fragilidades na base 

etiológica. (MATIAS et.al, 2017).  

O comportamento suicida deveria ser abordado pelos profissionais de 

saúde de acordo com a presença de determinadas características de 

personalidade como agressividade, impulsividade ambivalência e retraimento, a 



 
 

 
 

relevância da presença de antecedentes familiares, indicação de sinais de alerta 

e presença de ideação suicida. (BARBOSA; MACEDO;SILVEIRA, 2011).  

A prática de cuidados às pessoas idosas exige abordagem global, 

interdisciplinar e multidimensional, que leve em conta a grande interação entre 

os fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam a saúde dos idosos e a 

importância do ambiente no qual está inserido. A identificação e o 

reconhecimento da rede de suporte social e de suas necessidades também 

fazem parte da avaliação sistemática, objetivando prevenir e detectar 

precocemente o cansaço da população idosa. (BRASIL, 2006).  

A prevenção do suicídio é de suma importância no enfrentamento desta 

problemática na sociedade moderna, pois sabe-se da importância da avaliação 

dos fatores de risco (impulsividade, agressividade, retraimento, falta de suporte 

social) e dos fatores de proteção (presença de suporte social) para um melhor 

manejo do paciente suicida, o que exige uma abordagem ao mesmo tempo 

diretiva, complexa e multidisciplinar. (BARBOSA; MACEDO; SILVEIRA, 2011). 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, de 

abordagem quantitativa de caráter exploratória, cujos dados foram coletados 

pela base de dados de Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

(SINAN) e pelo Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), são dados de 

domínio público disponíveis no Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS).  

A pesquisa quantitativa necessita mensurar numericamente os significados 

dos fenômenos estudados, ou seja, traduzir em números as opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las mediante o uso de recursos e 

técnicas estatísticas (SCHNEIDER et.al, 2016).  

O estudo epidemiológico descritivo objetiva determinar as condições 

relacionadas à saúde-doença do indivíduo, de acordo com o lugar, o tempo ou 

as características apresentadas por eles. Esta técnica de estudo utiliza dados 

primários que são coletados para o desenvolvimento da pesquisa, quanto dados 

secundários, que já são pré-existentes, como idade, sexo e escolaridade. Com 



 
 

 
 

isso, utiliza-se pesquisas epidemiológicas para classificar grupos de risco e 

minimizar problemas de saúde. (Lima-costa e Barreto, 2003).  

O estudo buscou compreender os principais índices de suicídio na população 

idosa paranaense e quais os meios mais utilizados para promover o suicídio, 

caracterizando o paciente quanto a idade, sexo, estado civil e causa da morte.  

Foram avaliados os idosos de acordo com o subgrupo disponível pelo 

DATASUS, sendo eles de 60 a 69 anos, de 70 a 79 anos e de 80 acima. Quanto 

ao sexo, o sistema disponibiliza apenas a origem genética, sendo feminino ou 

masculino, não considerando a orientação da pessoa em vida. A causa da morte 

refere-se, no DATASUS ao CID-10 do paciente.  

 A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID) refere-se a um método de diagnóstico que aborda 

as causas de morbimortalidade, utilizado por vários países em diferentes 

sistemas epidemiológicos e de vigilância, que oferecem uma nomenclatura 

totalmente padronizada, que baseia-se em códigos alfanuméricos e estabelecem 

maior confiabilidade nos diagnósticos clínicos. (MOTA, et.al, 2018).  

Como critério de inclusão, usamos a população acima de 60 anos, com 

registro pelo DATASUS com suicídio comprovado (registro contidos nos CIDs X-

60 a X84 referidos estes a lesões autoprovocadas voluntariamente). Como 

exclusão, utilizamos aqueles pacientes que estejam abaixo dos 60 anos, ou 

idosos com óbitos cujos quais não sejam relacionados ao suicídio.  

A coleta de dados foi realizada nos meses de abril e maio de 2020, através 

do DATASUS. Foram utilizados os filtros contidos no sistema para selecionar as 

áreas de interesse a pesquisa, sendo elas ano de ocorrência, grande grupo CID-

10, grupo CID-10 e categoria CID-10, faixa etária, sexo, raça e estado civil.  Após 

a coleta os dados foram tabulados e organizados em gráficos e tabelas, 

agrupando-os por procedimentos estatísticos. Por se tratar de informações 

fornecidas pelo governo, em um banco de dados público, não há necessidade 

de submissão do projeto ao Comitê de ética (conforme alínea II, parágrafo único, 

artigo 1º da resolução nº 510 de 7 de abril de 2016).  

 

RESULTADO E DISCUSSÕES 



 
 

 
 

 Na análise geral dos dados, foram encontrados 7494 casos de suicídio no 

estado do Paraná, entre os anos de 2008 a 2018, dos quais 1195 foram 

cometidos por idosos, sendo estes responsáveis por 14,94% das autorquírias 

paranaenses notificadas.  Em todas as faixas etárias avaliadas, os índices 

aumentaram no decorrer dos anos, sendo 82 casos idosos no ano de 2008 e 131 

óbitos em 2018.  

Em comparativo com o mesmo período, todo o território brasileiro 

apresentou 117.348 óbitos por suicídio, sendo destes 19.149 casos de suicídio 

na terceira idade. O estado do Paraná representa 20,43% dos casos notificados 

e é o estado do território sulista com menos casos registrados.  

 

Gráfico 1: Percentil de óbitos em população idosa por faixa etária nos anos 
de 2008 a 2018 no Brasil e no estado do Paraná.  

 
Fonte: DATASUS.  
 

Houve uma maior taxa de suicídio em indivíduos de 60 a 69 anos no 

estado do Paraná, representando 56,23% dos óbitos ocorridos na terceira idade 

nos 10 anos avaliados. Para Moreira (2014), destaca-se aqui a perca de 

autonomia por parte dos idosos e a diminuição salarial (de salários base para o 

aposento) e com o início da aposentadoria surge também o sentimento de 

incapacidade e insignificância ao mundo, levado à origem de quadros 

depressivos e a ideação suicida.  

No gráfico 2 verificamos os índices de suicídio de acordo com o estado 

civil do indivíduo. Contrapondo-se aos relatos de abandono e solidão 

encontrados nas literaturas, o maior índice de suicídio acomete pessoas 

casadas, representando 55,56% dos casos notificados.  
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Para Macedo (2011) e Nunes (2018) a existência prévia de atritos 

familiares, como bigamia, grande diferença de idade entre os parceiros, vícios, 

casamentos precoces e a carência afetiva levam ao surgimento de quadros 

depressivos e, consequente ao impacto negativo na vida do paciente, 

promovendo a ideação suicida principalmente quando associada a outros 

problemas familiares que levem a solidão e a relações afetivas fragilizadas.  

Entretanto, subsequente a esse, encontram-se idosos viúvos, 

representando 20,16% dos óbitos. De acordo com Neves e Duarte (2015), a 

relação conjugal é de suma importância para a saúde mental e física do 

indivíduo, de forma que a viuvez pode promover consequências negativas para 

o vivenciador do luto, acarretando quadros extremos de solidão e insatisfação 

com a vida após a perca do companheiro.  

Para Pedrosa et.al (2016) o risco de suicídio é maior quando o luto e a 

viuvez são vivenciados pelo homem, e intensifica-se caso a perca da 

companheira tenha sido por suicídio. Sentimentos de solidão, abandono e perca 

da esperança são comumente relatados por esses pacientes, uma vez que não 

há como se reconciliar com o ente querido que faleceu. Ainda, relata que a 

ideação suicida se agrava mediante estas intensas emoções, promovendo 

angústias, sobrecarga e sentimento de culpa ao idoso e impulsionando as 

ideações suicidas, interpretando este como único meio de aliviar a angústia 

causada pela solidão. 

 

Gráfico 2: Percentil de óbitos de acordo com o estado civil da população 
idosa nos anos de 2008 a 2018 no estado do Paraná e no Brasil. 

 

Fonte: DATASUS. 
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Em relação à variável sexo, evidenciado no gráfico 3, cerca de 83,93% 

dos suicidas são homens, contra 15,98% de mulheres. Ainda, dados do 

Ministério da Saúde (2018) indicam que, apesar de os homens consumarem 

mais o suicídio, as mulheres lideram os dados de tentativa de suicídio 

representando 67% dos casos do país. Apesar disso, Pedrosa et.al (2016) 

reforça que os homens tendem a traçar um plano cuidadoso, ponderando 

recursos, locais e métodos mais letais para findar a vida, enquanto as mulheres 

tendem a agir com mais impulsividade.  

A probabilidade de autorquíria é maior entre os idosos do que entre a 

população jovem. Enquanto na fase adulta as estatísticas do Ministério da Saúde 

apontam 20 tentativas para 1 suicídio, na faixa etária considerada idosa, a média 

é de 4 tentativas para 1 suicídio efetivo. Nas taxas de efetividade do suicídio no 

sexo masculino chegam a metade das tentativas, enquanto nas mulheres as 

tentativas e a consumação não atingem 20% dos casos.  

Baseando-se em dados do IBGE (2018), no que se refere ao 

envelhecimento populacional, comprova-se a maior expectativa de vida por parte 

do sexo feminino. Não obstante, de acordo com o IBGE, as mulheres assumem 

a maioria populacional após os 30 anos. Com isso e acrescido da constante 

inserção da mulher no mercado de trabalho e no papel de líder do domicílio, 

garantem as mulheres maiores benefícios financeiros, sociais e psicológicos.  

No Brasil, estuda-se o fenômeno denominado “feminização da velhice”, 

pois a longevidade das mulheres se sobrepões a dos homens não só em 

aspectos relacionados a saúde mental, mas em todas as áreas da saúde. 

 

Gráfico 3: Índice de suicídio na população idosa nos anos de 2008 a 2018 
no estado do Paraná de acordo com o sexo.  
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Fonte: DATASUS. 
 

A classificação Internacional das Doenças (CID 10) é um protocolo para 

doenças, criado pela Organização Mundial da saúde, de modo que cada doença 

seja representada por uma letra e um código numérico. Deste modo, o paciente 

pode ser diagnosticado e tratado de forma igualitária em diversas regiões do 

mundo. Dentre estes, os CIDs X-60 à X-84 competem a lesões autoprovocadas 

com o objetivo de lesionar-se ou retirar a própria vida. A tabela 4 mostra os 

índices de suicídio na terceira idade de acordo com o CID 10 do paciente. (MOTA 

et.al 2018).  

Os métodos mais utilizados por aqueles que buscam o suicídio tanto em 

índices Brasileiros quanto Paranaenses competem ao CID X-70 que 

corresponde a lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, 

estrangulamento e sufocação, sendo responsáveis por 64,58% e 67,02% 

respectivamente dos casos nos últimos 10 anos. Como segundo meio mais 

utilizado para findar a vida, os idosos buscam através do CID X-74, que equivale 

a lesão autoprovocada intencionalmente por disparos de outra arma de fogo e 

de arma de fogo não específica, correspondendo a 9,62% dos suicídios 

paranaenses contra 7,62% dos suicídios a nível brasileiro, conforme 

representado no gráfico 4. 

Dentre os mais utilizados, encontram-se também os CIDs X68 Auto-

intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas, sendo 5,60% dos 

casos e mais comum em homens residentes na área rural do estado, e 

representa 5,01% dos casos nacionais. O CID X78 equivale a Lesão 

autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante 

representando 3,84% no Paraná e 2,39% dos óbitos no Brasil, enquanto o 

CID X80 que representa Lesão autoprovocada intencionalmente por 

precipitação de um lugar elevado caracterizando 2,25% dos suicídios no 

Paraná e 4,08% dos casos nacionais. Demais métodos correspondem a 

10,87% dos óbitos notificados por suicídio no estado contra 13,29% do 

território nacional. 

Já os CIDs X-60 e X-62 que correspondem a autointoxicação por 

exposição intencional a analgésicos, antipiréticos e antirreumáticos não 



 
 

 
 

opiáceos não tiveram nenhum caso notificado no estado no tempo avaliado pela 

pesquisa.  

 
Gráfico 4: Indices de suicídio de acordo com o CID-10 do idoso nos anos 
de 2008 a 2018 no estado do Paraná e no Brasil.  

 
Fonte: DATASUS. 
 

No gráfico 5 evidenciamos os índices se suicídio de acordo com a 

raça/etnia do grupo idoso. A raça branca possui o maior índice de suicídio, sendo 

responsável por 88,11% dos casos do estado, contra 63,62% dos casos 

brasileiros. Deve-se isso a diferença populacional existente no país. Segundo 

Szychowski (2013), o Paraná foi colonizado principalmente por europeus, sendo 

eles portugueses, italianos, alemães e poloneses, que chegaram nesta região 

brasileira já no Século XVI e permaneceram no Sul pela familiaridade com os 

climas europeus.   

 Nota-se também no gráfico, que a baixa escolaridade está diretamente 

ligada as altas taxas de suicídio na população paranaense, sendo da variável de 

1 a 3 anos de estudo as maiores taxas em todas as etnias. Miranda, et.al (2018), 

explica que as tentativas e as recorrências de suicídio estão diretamente ligadas 

a pessoas com fatores socioeconômicos extremos. Como fator de risco para a 

busca ao autoextermínio, Souza et.al, (2011) reitera que a baixa escolaridade 

associada comumente a pobreza e a desigualdade social fazem com que a 

pessoa busque mais a autolesão do que aqueles com maiores níveis de 

instrução.  
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Ainda, para Miranda et.al, (2018), a exposição a violência, a ambiente 

sociais, baixa autoestima, desvalorização pessoal e somado a possibilidade de 

muitos serem semianalfabetos são fatores que predispõe o surgimento de 

transtornos mentais, ideação e efetivação suicida.  

 

Gráfico 5: índices de suicídio em idosos de acordo com a raça e 
escolaridade nos anos de 2008 a 2018 no estado do Paraná.  
 

 
 

Com base nos dados apresentados na pesquisa, mostra-se a 

necessidade de políticas públicas na área de Saúde Mental. Como precursora 

na área, a lei Nº 13819 de 26 de abril de 2019 institui a Política Nacional de 

Prevenção a Automutilação e ao Suicídio em todo o território nacional. Como 

diretrizes desta nova política nacional, estão a promoção a saúde mental, 

controlar fatores determinantes a saúde mental e garantir acesso a atenção 

psicossocial e multiprofissional aos pacientes.  

Falar de prevenção ao suicídio e a violência autoprovocada são 

primordiais para buscar diminuir os índices no país. Entretanto, a bibliografia 

ressalta que a divulgação de valores meios utilizados para o suicídio efetivos 

tende a aumentar os casos de tentativas e de autoextermínio. A base teórica 

conhecida como Efeito de Werther (escritor alemão do ano de 1774) demostra 

uma relação na elevação dos casos de tentativas e de suicídio após a publicação 

de reportagens demais informações que objetivasse o suicídio como causa de 

morte. (ALMEIDA, 2000).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O envelhecimento populacional é uma parte irreversível do curso biológico 

que acarreta grandes mudanças fisiológicas e sociais por parte do indivíduo. Por 

se tratar de um processo de extremas alterações, essa fase pode promover um 

intenso sofrimento emocional, resultando em transtornos psíquicos que levam o 

idoso a ter ideações e a tentar cometer suicídio.  

 Os índices de suicídio na terceira idade vem crescendo de forma gradual 

no Brasil e no estado do Paraná nos últimos anos. A carência de políticas 

públicas funcionais na área da saúde mental e a falta de qualificação dos 

profissionais da saúde que ainda possuem preconceitos em lidar com pacientes 

com necessidades psíquicas tornam ainda mais difícil a diminuição da curva do 

suicídio não só no estado do Paraná, mas como em todo o país.   

Como principais dificuldades para a realização deste trabalho, 

encontramos a baixa opção de seleções oferecidas pelo sistema. Ícones como 

perfil socioeconômico, local de moradia e histórico de tentativas por parte do 

paciente não estão disponíveis para pesquisa. Também não foi possível 

identificar pelo DATASUS a pré-existência de doenças-base, como transtornos 

bipolares, depressão e demais doenças mentais. Além disso, nota-se o 

preenchimento inadequado das fichas de notificação e a subnotificação dos 

casos, sendo este um dos principais problemas encontrados ao longo do 

trabalho.  

A enfermagem que tem como objetivo o cuidado e a atenção ao paciente, 

precisa estar atenta as queixas e aos sinais de isolamento e solidão 

apresentados pelos indivíduos. Por ser a área da saúde com grande liberdade 

clínica e contato direto com o paciente, é papel do enfermeiro caracterizar 

processos que venham a trazer sentimentos negativos e ideações suicidas por 

parte do paciente, promovendo qualidade de vida e o cuidado necessário a 

população idosa.  

Contudo, deve-se buscar implementar novas práticas de atenção a saúde 

mental não só a população idosa, mas a toda rede pública e particular de saúde, 

visando diminuir os índices de tentativas e de suicídios efetivos no país, 



 
 

 
 

promovendo acolhimento e escuta qualificados por parte da enfermagem e 

atendimentos especializado e multiprofissional a todos os pacientes.  
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O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE AOS CUIDADOS PALIATIVOS 
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Resumo:O cuidado paliativo define-se como cuidado para pacientes cuja 

doença não é responsiva ao tratamento de cura, dessa forma realiza-se apenas 

cuidados para preservar, gerar conforto e diminuir a dor do paciente conforme 

suas próprias escolhas. Objetivo: Evidenciar o papel do enfermeiro frente aos 

cuidados paliativos mostrando sua real importância. Metodologia: Trata-se de 

uma revisão sistemática descritiva de literatura, pesquisa realizada no portal 

regional da Biblioteca Virtual de Saúde, na base de dados LILACS, entre os 

meses de agosto 2019 a junho de 2020, com descritores enfermagem, paliativo 

e oncologia. Resultados: O enfermeiro é o profissional da área da saúde 

capacitado para proporcionar o cuidado do paciente, coletividade e para 

gerenciar qualquer situação, desta forma torna-se o mais importante frente aos 

cuidados paliativos, tendo um vínculo aberto com paciente e familiares para 

conseguir compreender e organizar um plano de cuidados paliativos específicos 

para cada paciente , auxiliando a equipe multiprofissional. Conclusão: 

Evidencia-se a importância do profissional enfermeiro frente aos cuidados 

paliativos, devido o mesmo ser o profissional mais próximo dos pacientes e 

familiares desde o início da doença até a terminalidade de vida dos mesmos 

gerado pelos constantes internamentos e a necessidade de assistência durante 

esse processo.  
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Abstract: Palliative care is defined as care for patients whose disease is not 

responsive to healing treatment, so only care is taken to preserve, generate 

comfort and reduce the patient's pain according to their own choices. Objective: 

To highlight  

the role of nurses in relation to palliative care, showing its real importance. 

Methodology: This is a systematic descriptive literature review, research carried 

out on the regional portal of the BVS, in the LILACS database, between the 

months of August 2019 to June 2020, descriptors nursing, oncology and 

palliative. Results: The nurse is a health professional trained to provide patient 

care, collectivity and to manage any situation, thus becoming the most important 

in relation to palliative care, having an open bond with patient and family to 

understand and organize a specific palliative care plan for each patient, assisting 

the multiprofessional team. Conclusion: The importance of the professional nurse 

in the face of palliative care is evidenced, due to the fact that he is the closest 

professional to patients and family members from the beginning of the disease to 

the end of their life generated by constant hospitalizations and the need for 

assistance during this period. process. 

KEY WORDS: Nursing; Palliative; Oncology. 

 

Introdução   

Estima-se que os primeiros lugares que realizaram uma espécie de 

“Cuidado Paliativo” surgiram durante as Cruzadas na Idade média, onde os 

mosteiros ofereciam cuidados aos doentes, moribundos e viajantes com fome. 

As ordens religiosas estabeleciam "hospices" no caminho para santuários, onde 

as pessoas acabavam falecendo, no meio da peregrinação para pedir a cura de 

suas enfermidades, Santiago de Compostela (Espanha) foi um destes lugares. 

(CARLO,2015., p.02) 

A precursora dos cuidados paliativos foi a médica inglesa Cicely 

Saunders, que tinha uma formação humanista e em 1967 fundou o St. 

Christopher’s Hospice, cuja estrutura permitiu a assistência a doentes, então na 

década de 1970, ocorreu o  encontro de Cicely Saunders com Elisabeth Klüber-

Ross, nos Estados Unidos, que fez com que o Movimento Hospice crescesse . 



 
 

 
 

Em 1982, o Comitê de Câncer da Organização Mundial da Saúde (OMS) formou 

a primeira equipe de profissionais para discutir e criar formas de alívio da dor e 

cuidados do tipo hospice que fossem recomendados em todos os países para 

pacientes com câncer. (PINTO,2009., p.15). 

 O termo Cuidados Paliativos foi utilizado primeiramente no Canadá e foi 

adotado pela OMS devido à dificuldade de tradução do termo hospice. A primeira 

definição sobre Cuidados Paliativos foi lançada pela OMS em 1990:  

 

[..]cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a 
tratamento de cura. O controle da dor, de outros sintomas e de 
problemas psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo do 
Cuidado Paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível 
para pacientes e familiares (PINTO, 2009, p.15). 

 

O cuidado Paliativo no Brasil, na década de 1980 no país foram surgindo 

sem vínculos entre si e sem a elaboração de quaisquer tipos de protocolos ou 

manuais para serem realizados, iniciando no Rio Grande do Sul em 1983, o 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, anexou um 

Serviço de Cuidados Paliativos ao seu “Serviço de Dor”, coordenado pela Dra. 

Miriam Martelete. Após três anos iniciou-se o Serviço de Dor e Cuidados 

Paliativos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Após surgiram em 

Florianópolis (1989) e no Rio de Janeiro (1989) unidades de Cuidados 

Paliativos.” (CARLO, 2015, p.02) 

No período em que vivemos atualmente, com o constante avanço 

tecnológico, falar sobre a morte e ou aceitar que não exista um tratamento capaz 

de curar algum tipo de doença, principalmente o câncer, tem se tornado algo 

pouco aceitável para nossa sociedade. Compreender que alguns tratamentos 

apenas irão prolongar a dor do paciente e não causaram a cura do mesmo é 

uma questão difícil de aceitar quando não se tem o mínimo de conhecimento 

sobre a doença e o caso em si, pois cada paciente reage de uma forma a cada 

tipo de tratamento, desta forma falar sobre Cuidado Paliativo é uma tarefa 

extremamente delicada e importante para a família e o paciente, que cabe na 

grande maioria das vezes ao enfermeiro essa tarefa. (MACHADO, 2015, p.03) 

    O cuidado paliativo é uma forma de abordagem que tem como objetivo 

melhorar a condição de vida tanto dos pacientes quanto de seus familiares, 

ajudando os a enfrentar o problema relacionado à doença fatal, realizando a 



 
 

 
 

prevenção e alívio do sofrimento tendo um diagnóstico precoce, para que esse 

tipo de tratamento não seja realizado apenas nos últimos dias de vida do 

paciente oncológico, tendo em vista que apesar dos avanças tecnológicos , não 

se encontrou um tratamento totalmente eficaz para a doença , sendo ela uma 

das principais causadoras de doentes crônicos sem esperança de cura e em 

tratamentos paliativos. (SIQUEIRA. and TEIXEIRA, 2019 p.02). Objetivo do 

estudo é evidenciar o papel do profissional da enfermagem frente aos cuidados 

paliativos. 

 

 

Fundamentação Teórica 

 

Para realizar um cuidado de maneira correta, entende-se a importância 

de que precisamos compreender o que realmente significa, e segundo a 

Organização Mundial da Saúde a definição para cuidados paliativos é: 

 

"Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma 
equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do 
paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, 
por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, 
avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, 
sociais, psicológicos espirituais“. (PINTO. 2012, p.335)  

 

Segundo o manual de cuidados paliativos, atualização de 2012 O 

enfermeiro é o principal profissional que trabalha na área da saúde realizando o 

cuidado, direto e indireto dos pacientes e muitas vezes de seus familiares, 

gerenciando as áreas que envolvam seu paciente, dentre as diferentes 

definições de enfermagem, enfatiza-se o cuidado com o ser humano. (PINTO. 

2012, p.335)  

“A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade 

de vida da pessoa, família e coletividade” (COREN, 2012, p. 01). Ser um 

profissional da área da saúde é estar disposto a cuidar do próximo, com carinho 

e acima de tudo com ética, zelando assim pelo bem estar de seu paciente. 

Principalmente nos Cuidados Paliativos, o Conselho Internacional de 

Enfermagem alega que “uma pronta avaliação, identificação e gestão da dor e 

das necessidades físicas, sociais, psicológicas, espirituais e culturais” (COREN, 



 
 

 
 

2012, p. 01) podem minimizar o sofrimento, melhorando assim a condição de 

vida dos pacientes em cuidados paliativos e seus familiares. O enfermeiro 

precisa ter uma comunicação dinâmica, aberta e adequada ao contexto 

terapêutico, propiciando à negociação de metas auxiliares despertas com o 

paciente e sua família de modo a coordenar o cuidado paliativo. (PINTO. 2012, 

p.335.)  

 Alguns autores ressaltam que o anseio de impotência perante a vida faz 

com que o profissional em algumas situações se sinta fracassado e incapaz, 

quando o resultado não é a cura. Compreende-se que é imprescindível o preparo 

da equipe multidisciplinar para melhor atender o paciente e/ou família, 

transmitindo assim segurança aos mesmos, gerando um melhor resultado. 

(PICOLLO, 2018, p.09)  

O foco de um cuidado paliativo deve ser para todas as idades, deve se ter 

uma adequada avaliação dos sintomas físicos, psíquicos, sociais e espirituais do 

paciente e da sua família, a presença em todas as fases da trajetória da doença 

é algo importante para o processo. Assim haverá um maior entendimento dos 

mecanismos das doenças e dos sintomas, além das diversas opções 

terapêuticas para os sintomas físicos e psíquicos. (PINTO, 2009, p 14)  

Conseguir um apoio psicológico para acompanhar a família e o paciente, 

e poder adaptar as formas de tratamento, respeitando sempre sua decisão. O 

protocolo deve ser aberto o quanto antes, pois o paciente precisa ter condições 

de decidir sobre os atos a serem realizados.  (PINTO, 2009, p 14) 

Acompanhar um paciente em cuidados paliativos acaba gerando um 

desconforto também para os familiares, devido aos conflitos e sentimentos que 

muitas vezes acabam enfrentando com o processo de doença e morte. Cabe 

ao enfermeiro ser o mediador desse conflito, dando apoio não só ao paciente, 

mas tendo uma visão geral da situação, tendo em vista a dor dos familiares 

nesse momento. (SILVA et al., 2016, p.05)   

Os cuidadores praticam o cuidado, mesmo em domicílio e são escassos 

os estudos e diagnósticos com enfoque em cuidadores, embora os cuidados 

paliativos recomendem sua ampla inserção no plano hospitalar. (XAVIER et al., 

2019, p.156) 

O uso dos cuidados paliativos é a possibilidade que os pacientes têm de 

ter uma melhor qualidade de vida para eles mesmos e para os familiares. Essa 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Rudval%20Souza%20da%22


 
 

 
 

forma de tratamento promove a precaução e o alívio da dor por meio da 

detecção precoce e a forma correta de tratar dos sintomas, sejam eles físicos, 

psicológicos, sociais e/ou espirituais, dessa forma a enfermagem deve 

desenvolver a sua assistência de maneira delineada e sistematizada, para 

cumprir com as necessidades do paciente. (SILVA; SOUZA, 2020, p.29)  

A tecnologia como causadora de informação científica, gera uma 

qualidade maior a prática da enfermagem, o conhecimento gerado com a 

convivência junto com a tecnologia, deve ser divulgado, e aliado à prática da 

enfermagem, garantindo assim, a melhoria do trabalho de outros enfermeiros. 

(SILVA; SOUZA, 2020, p.33) 

 

” O câncer representa mais que dores físicas e desconforto, 

interferindo nos objetivos de vida, família, trabalho, renda, 

mobilidade, imagem corporal e estilo de vida”. (XAVIER, et 

al., 2019, p.153) 

 

Percebe-se que normalmente a equipe multiprofissional analisa as 

necessidades dos pacientes e acaba esquecendo-se do cuidado. Sem levar em 

consideração de que o cuidador se sente sobrecarregado de forma física, 

financeiro, emocional, psicológica, social e existencial, devido ao prolongado 

tempo de atenção ao paciente. (XAVIER, et al.,2019, p.153) 

Mesmo a equipe de enfermagem estando preparada para aceitar a 

morte, a questão de espiritualidade é pouco abordada o que acaba sendo falho 

na hora da assistência ao paciente na fase final de vida. (SILVA, et al., p.06) 

A religiosidade do paciente é um admirável recurso para se realizar um 

cuidado paliativo, para auxiliar a enfrentar tamanha adversidade, recurso este 

que passa na grande maioria despercebido ou até mesmo esquecido pela 

enfermagem que muitas vezes justifica o fato por falta de tempo ou fragilidade 

de falar sobre esse tema com paciente ou familiares. (XAVIER et al., 2019, 

p.156) 

 A enfermagem precisa estar preparada para perceber as atitudes dos 

pacientes e compreender os sinais, já que muitos em estágio mais avançado da 

doença acabam não se comunicando apenas de forma verbal em relação à dor, 



 
 

 
 

mas acabam demonstrando sinais tanto vitais como faciais. (STUBE et al., 2015, 

p.03)  

Existe a necessidade de mudanças eficazes para acolhimento de 

pacientes e familiares em cuidados paliativos, que dependem do empenho 

coletivo. (SILVA, et al., p.02)  

 

 

Metodologia 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática descritiva de 

literatura que busca evidenciar o papel do profissional de enfermagem diante dos 

cuidados paliativos. 

Segundo Minayo 2012, revisão sistemática é compreender e colocar-se no 

lugar do outro, tendo em vista que irá encontrar pontos com diferentes visões, a 

partir deste saber interpretar diferentes opiniões.  

A pesquisa por artigos foi realizada através do Portal Regional Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), na base de dados LILACS, entre o período de agosto 

de 2019 a junho de 2020. 

Utilizaram-se os descritores Paliativos, Enfermagem e Oncologia, entre 

os anos de 2015 a 2020, e foram encontrados 27 arquivos, dos quais foram 

analisados 10 artigos. 

 Os critérios de exclusão foram artigos que não correspondessem ao 

tema: evidenciar o papel da enfermagem frente aos cuidados paliativos, artigos 

em inglês e que não continham o texto completo, utilizando destes critérios, 17 

dos 27 arquivos localizados foram excluídos e apenas 10 deles utilizados para 

esta revisão. 

Com o objetivo de evidenciar o papel do enfermeiro perante os cuidados 

paliativos, foram analisados apenas conteúdos focados em compreender a 

importância da enfermagem sobre as vontades e necessidades dos pacientes 

diagnosticados com Câncer, em processo de cuidados paliativos. 

 

 

Apresentação e Análise dos dados 

 



 
 

 
 

Conforme PINTO, 2009 o enfermeiro é o principal profissional da área 

da saúde que convive e realiza os cuidados paliativos tanto com o paciente 

quanto com os familiares, tendo uma comunicação dinâmica com ambos.  

Segundo PICOLLO, 2018 é imprescindível o preparo da equipe 

multidisciplinar para melhor atender o paciente e/ou família, transmitindo assim 

segurança aos mesmos, gerando assim um melhor resultado.  

Para PINTO, 2009 é imprescindível obter apoio psicológico para 

acompanhar tanto a família quanto o paciente, para auxiliá-los a se adaptar as 

formas de tratamento e compreender as opiniões do próprio paciente, 

respeitando sempre a decisão do mesmo sobre o percurso que o tratamento 

paliativo deve seguir. 

Segundo SILVA E SOUZA, 2020, em sua pesquisa que foi realizada com 

base nas anotações de enfermagem de mais de 1000 prontuários utilizando o 

NANDA-NIC-NOC, percebeu-se muitas falhas de anotações que poderiam ser 

evitadas se todos os profissionais utilizassem da mesma linguagem para realizar 

o tratamento de cuidados paliativos, o feito poderá ser realizado através da 

tecnologia, gerando uma comunicação pratica entre as equipes de locais 

diferentes auxiliando para que todos usem a mesma forma de tratar seus 

pacientes.  

Para XAVIER et al., 2019, em sua pesquisa realizada com base com 

pacientes entre 60 e 69 anos com Câncer , percebeu-se que os profissionais da 

área da enfermagem devem avaliar cada paciente como um só, tendo em vista 

a localização da sua doença, avaliando de forma correta os aspectos sociais e 

familiares, físicos , psicológicos, religiosos e espirituais, tendo em mente que 

cada um desses fatores alteram a forma de tratar seu paciente, lembrando de 

dar uma atenção ao cuidador, por que apesar de pouco citado em outras 

pesquisa é muito importante para o paciente oncológico. 

Segundo ANDRADE et al., 2020, em sua pesquisa a partir de 14 artigos 

selecionados compreende-se que a enfermagem tem extrema importância 

desde a descoberta do diagnostico até a melhor forma de realizar o tratamento, 

não só para o paciente em si mas também para seus familiares que irão 

acompanhar o tratamento.  

Conforme SEMTCHUCK et al., 2017, os enfermeiros enfrentam 

dificuldades maiores em cuidar de crianças pois acabam criando vínculos devido 



 
 

 
 

ao contato que tem com o tempo de internamento e ao número de constantes 

internamentos, mostrando também a dificuldade de orientar os pais sobre o que 

significa cuidados paliativos.  

Para PICOLLO and FACHINI 2018, para a enfermagem se torna mais 

fácil perceber o momento certo para se abrir um protocolo, assim conversar com 

a família e orientá-los como será o tratamento do paciente a partir deste 

protocolo, quais são seus direitos e qual a importância de abrir um protocolo para 

a melhor condição de vida do paciente. 

Segundo XAVIER et al., 2019 não se tem um foco nos familiares de 

pacientes em cuidados paliativos, embora o paliativo ressalte a importância de 

dar assistência aos familiares. 

Segundo XAVIER et al., 2019 a enfermagem encontra dificuldade de 

dialogar com o paciente sobre sua espiritualidade no final de vida, alegando falta 

de tempo e anseio sobre o tema, ressalta que esse é um fator importante ao 

paciente para ajudá-lo a enfrentar e compreender seu diagnóstico. 

 

 

Considerações Finais  

 

Entende-se que o processo de final de vida é um dos momentos mais 

significativos da vida, não apenas pela condição de ser inevitável, mas, 

principalmente, pelas consequências negativas, emocionais e físicas que 

atingem tanto pacientes como familiares e cuidadores que convivem com essa 

situação e não estão preparados fisicamente, emocionalmente e 

psicologicamente para passar por um momento destes. 

Compreende-se a importância da enfermagem frente aos cuidados 

paliativos, já que são capacitados para organizar e gerenciar toda e qualquer 

atividade a se realizar com um paciente, tanto em momentos de internação, 

quanto em momentos que paciente se encontra em casa.  

 A importância de uma equipe capacitada para trabalhar com esse 

momento de final de vida e cabe ao enfermeiro responsável pela sua equipe 

treinar e capacitar a equipe para conseguir dar o apoio necessário para pacientes 

e familiares, entendendo-se que não é só o paciente que necessita de apoio e 

atendimento quando se abre um protocolo de cuidados paliativo. 



 
 

 
 

Em todas as pesquisas apresentadas neste estudo percebeu-se uma 

dificuldade que os enfermeiros encontram para lidar com as situações que um 

protocolo de cuidados paliativos gera, pela falta de comunicação entre os 

profissionais, falta de preparo e de todos falarem a mesma linguagem em relação 

aos cuidados, perdem-se muitos detalhes importantes que poderiam auxiliar 

muitos outros profissionais, pelo fato de não existir registros das atividades 

realizadas com pacientes e familiares. 

Compreende-se a dificuldade de trabalhar com o paliativo, porque 

apesar de ser algo que vem acontecendo em grandes proporções se tratando de 

oncologia, os familiares, o paciente e até mesmo a equipe nem sempre estão 

preparados para ter essa notícia quando se trata de um familiar.  

Tratando-se de cuidados paliativos a enfermagem deve mais o que nuca 

trabalhar com amor e empatia pela dor dos outros, cuidando do bem estar dos 

pacientes, para que se sintam um pouco mais confortáveis e com o mínimo de 

dignidade no final da vida.  

A enfermagem deve estar na linha de frente para a abertura de 

protocolos de cuidados paliativos já que convivem mais com o paciente e tendem 

a ter uma visão geral sobre o problema em si, analisando cada paciente como 

tal e buscando ocasionar a ele o maior conforto possível ao mesmo.  

Tendo em vista que é um tema de suma importância e atual, todos os 

hospitais deveriam ter ao menos uma equipe multiprofissional capacitada e não 

apenas um enfermeiro capacitado para lidar com este tema, já que os propósitos 

de cuidados paliativos não se aplicam apenas a idosos, mas sim a todo e 

qualquer paciente com algum tipo de doença sem cura e ou expectativa de vida, 

que merece apoio de toda equipe. 

Ressaltamos que todo o profissional partícipe da equipe multiprofissional 

tem suma importância para que se realize um paliativo de forma correta, pois o 

paciente necessita neste momento mais do que nunca de todo o apoio, seja ele 

psicológico, nutricional, medicinal e ou espiritual.    

Entende-se a dificuldade que profissionais da enfermagem encontram 

quando o assunto é espiritualidade, falar sobre crenças , quando já não se existe 

mais nada que a ciência possa fazer para trazer cura ao paciente , isso por que 

muitas vezes a enfermagem devido a muitos fatores já vividos na carreira 

profissional acaba não mais acreditando em algo superior e acaba esquecendo 



 
 

 
 

de que o paciente não segue a mesma trajetória e esse sim acredita em algo 

superior, tendo em vista que essa ajuda religiosa é um fator muito importante 

para trazer conforto ao paciente e seus familiares. 

Ressaltamos que se deve em todo protocolo de cuidados paliativos 

conversar com paciente e familiares a respeito da espiritualidade e deixar para 

que decidam se há ou não necessidade de uma visita religiosa, seja ela a qual o 

paciente desejar.  

Ao partir desta pesquisa, confirma-se a importância da enfermagem 

frente ao gerenciamento e abertura de protocolos de cuidados paliativos, 

mostrando também a importância de se ter uma equipe capacitada para realizar 

o tratamento. 
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PRESENÇA DE MICRORGANISMOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

PRESENCE OF MICROORGANISMS IN HEALTH TRANSPORT VEHICLES: 

INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW 

 

Norelvi Antônio Rodrigues da Silva1 

Alana Mazzetti2 

 

RESUMO: O presente estudo objetivou analisar sobre a presença de 
microrganismos em ambulâncias que realizam o transporte de pacientes, uma 
vez que estes podem ocasionar diversas doenças infecciosas, contaminando 
pacientes durante a remoção ou transporte dos mesmos nos veículos de 
transporte de saúde, oferecendo riscos para a saúde daqueles que estão sendo 
transportados. Deste modo, além de levar em conta o transporte e remoção de 
paciente, podem ser expostos tanto os profissionais da saúde envolvidos neste 
momento, quanto familiares, amigos e paciente a potenciais contaminações por 
bactérias. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, na qual se 
utilizou como critérios de inclusão e seleção artigos indexados na base de dados 
na Scientific Electronic Library Online Brasil (SciELOBr), e na EBSCOhost entre 
o período de 2014 a 2020 com base nos seguintes descritores: microrganismos, 
ambulâncias, unidade móvel de saúde, bactérias multirresistentes em 
superfícies. Após seleção e análise dos artigos, o presente estudo baseou-se em 
seis artigos selecionados. Com base no estudo realizado, foi possível confirmar 
a existente contaminação desses locais por diferentes bactérias e fungos. Além 
disso, evidenciou-se que as medidas básicas de higiene das mãos devem ser 
adotadas por todos os usuários do transporte, combatendo a disseminação e 
diminuindo as infeções provocadas pelos microrganismos. Sendo assim, 
verificou-se que as superfícies ambientais contaminadas por microrganismos 
podem contribuir para a  
transmissão de agentes patogênicos sempre que estejam associados a cuidados 

de saúde. Essas superfícies exercem um papel significativo nos episódios de 

transmissão cruzada, pois atuam como fontes constantes de contaminação. 

Palavras-chave:  Microrganismos, contaminação, ambulâncias. 

ABSTRACT: The present study aimed to analyze the presence of 
microorganisms in ambulances that transport patients, since they can cause 
several infectious diseases, contaminating patients during their removal or 
_________________________ 
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transport in health transport vehicles, offering health risks of those being 

transported. Thus, in addition to taking into account the transportation and 

removal of patients, health professionals involved at this time, as well as family 

members, friends and patients, may be exposed to potential contamination by 

bacteria. This is an integrative literature review study, in which articles indexed in 

the database at Scientific Electronic Library Online Brazil (SciELOBr) and 

EBSCOhost between 2014 and 2020 were used as inclusion and selection 

criteria. in the following descriptors: microorganisms, ambulances, mobile health 

unit, multi-resistant bacteria on surfaces. After selecting and analyzing the 

articles, the present study was based on six selected articles. Based on the study, 

it was possible to confirm the existing contamination of these sites by different 

bacteria and fungi. In addition, it became evident that basic hand hygiene 

measures must be adopted by all transport users, combating dissemination and 

reducing infections caused by microorganisms. Thus, it was found that 

environmental surfaces contaminated by microorganisms can contribute to the 

transmission of pathogens whenever they are associated with health care. These 

surfaces play a significant role in episodes of cross-transmission, as they act as 

constant sources of contamination. 

Keywords: Microorganisms, contamination, ambulances. 

 

Introdução 

Pautado por se tratar de um assunto de grande importância e que tem 

reflexo na vida de milhares de pessoas, sendo profissionais da área da saúde, 

bem como, de quem se  utiliza do transporte público através de ambulâncias, 

traz à tona a importância de realizar um estudo mais profundo através da revisão 

de literaturas, que abordaram com grande propriedade o assunto em questão. 

As mãos contaminadas dos profissionais são uma das principais fontes de 

infecção nos ambientes de cuidado à saúde.  

As ambulâncias desenvolvem o transporte de diversas pessoas todos os 

dias, acabam tornando-se um foco de disseminação de muitas doenças e para 

tanto alertas precisam ser aplicados constantemente aos profissionais que 



 
 

 
 

atuam nessa área, evitando dessa maneira que venham ser acometidos erros. 

Sabe-se que existem uma combinação de medidas que podem ser tomadas e 

aplicadas diariamente nas rotinas hospitalares e ambulatoriais que são eficazes 

medidas de prevenção e controle para reduzir a transmissão desses 

microrganismos em pacientes atendidos pelas unidades móveis de saúde. 

Desse modo, a falta de medidas básicas de controle de infecção pode promover 

a troca de microrganismos multirresistentes. 

Portanto, torna-se imprescindível realizar uma busca de literatura 

científica que apresente através de seus estudos as taxas de contaminação por 

diferentes microrganismos em ambulância de transporte de pacientes. Além 

disso, tem-se por objetivo salientar o papel do profissional de enfermagem cuja 

possui a função de ajudar na prevenção, como a limpeza das mãos para reduzir 

as infecções, como também prevenir os agravos destas. 

 

Fundamentação teórica 

Presente há muitos anos no mundo, o atendimento pré-hospitalar móvel foi 

criado na França no ano de 1972, enquanto no Brasil, somente teve início a partir 

dos anos 1980, através do Grupamento de Socorros de Emergência (GSE), 

pertencente a uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro (CBMERJ) (LINS et al., 2015). O Serviço pré-hospitalar possibilita um 

atendimento emergencial no local do ocorrido, proporcionando a vítima uma 

assistência melhor e lhe ofertar uma sobrevida. 

Ambientes como as ambulâncias hospitalares e o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), podem ser contaminados diferentes maneiras. Isso 

ocorre por atenderem diversos tipos de pessoas em situações variadas e 

portadores de diferentes doenças, tornando este um ambiente propício para 

causar infecções em seres humanos, sendo que um dos principais meios de 

transmissão é o indireto (LIMA et al., 2016).   

Varona-Barquin et al (2016) destacam que as ambulâncias são fontes de 

microrganismos multirresistentes porque a microbiota do paciente pode colonizar 

os profissionais da saúde e o ambiente da ambulância durante o atendimento ao 



 
 

 
 

paciente. Da mesma forma, Sozzi et al (2019) também compreendem que as 

ambulâncias são ambientes de cuidado pré-hospitalar com potencial para ser um 

reservatório e transmitir microrganismos patogênicos, em virtude de transportar 

pacientes com variados tipos de doenças e infeções e também por ser um local 

limitado com diversos compartimentos, o que dificulta o processo de 

descontaminação. Isso tudo, aliado ao número extenso de chamadas 

telefônicas, a quantidade reduzida de ambulâncias e a falta de tempo apropriado 

para fazer a descontaminação, podem expor a diversos patógenos não só os 

pacientes, mas os profissionais e as pessoas que acompanham os pacientes 

transportados (SOZZI et al., 2019). 

Esses ambientes, contudo, não têm sido bem analisados quanto a 

colonização e contaminação de bactérias ou quanto a sua contribuição para a 

transmissão de doenças (VIKKE; POSAIDA, 2016). Embora existam 

equipamentos descartáveis e precauções padrão que minimizam o risco, a 

ambulância continua vulnerável a contaminação bacteriana pelo sangue, 

secreções e outros materiais biológicos infectados (ALVES, 2008). 

As bactérias são consideradas microrganismos simples, unicelulares, não 

existindo membrana delimitando o núcleo (procariontes). Normalmente 

encontradas isoladas ou em forma de colônias (LIMA et al., 2016). Essas 

bactérias podem ser observadas em diversos ambientes e seres vivos do 

planeta, incluindo o ar, a água, a comida, muitas dessas bactérias de forma geral 

não são patogênicas, contudo, algumas têm a capacidade de causar graves 

doenças. Sua contaminação pode se dar pelo contato com superfícies 

inanimadas como maçanetas, assentos, bebedouros, torneiras, além da má 

higienização das mãos (LIMA et al., 2016). 

Evidências da literatura demonstram que as superfícies ambientais 

contaminadas por microrganismos podem contribuir para a transmissão de 

agentes patogênicos, sempre que estejam associados a cuidados de saúde.  

Essas superfícies exercem um papel significativo nos episódios de 

transmissão cruzada, pois atuam como fontes constantes de contaminação, 

incluindo as mãos de profissionais de saúde (BRASIL, 2017). 



 
 

 
 

Cunha (2014) identificou patógenos multirresistentes geradores de 

infecções relacionadas à assistência em saúde são: Staphylococcus spp. 

resistentes ou com sensibilidade intermediária à vancomicina (VISA/VRSA) e 

meticilina (MRSA), Enterococcus spp. resistente aos glicopeptídeos, 

Enterobactérias resistentes a carbapenêmicos (Ertapenem, Meropenem ou 

Imipenem) - Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., 

Citrobacter spp., entre outras, e também Pseudomonas aeruginosa e 

Acinetobacter baumannii . 

A exposição ao material biológico que contém microrganismos 

patogênicos pode acontecer no ambiente extra-hospitalar e torna-se problema 

recorrente para os profissionais de saúde e para os usuários dos serviços de 

saúde, dessa forma, faz-se necessário propor medidas de intervenção com a 

finalidade de minimizar esse risco (LINS et al., 2015). 

O aumento expressivo da prevalência de microrganismos 

multirresistentes e a falta de opções terapêuticas a curto e médio prazo para 

tratamento das infecções, reforçam a importância da implementação de 

medidas preventivas contra a disseminação dessas bactérias no ambiente e 

portanto, torna-se cada vez mais importante limitar a exposição a tais 

microrganismos através da utilização de procedimentos de desinfecção e 

saneamento adequados que abordem todos os agentes infecciosos. Para evitar 

que a ambulância venha a se tornar uma fonte de contaminação por 

microrganismos, protocolos de controle de infecção precisam ser 

implementadas (SOZZI et al., 2019). 

Sendo assim, falhar nos processos de limpeza e desinfecção podem ter 

como resultado a disseminação e transferência de microrganismos nos 

ambientes dos serviços de saúde, colocando em risco a segurança dos 

pacientes e dos profissionais que atuam nesses serviços. 

A presença de microrganismos que ocasionam diversas doenças 

infecciosas durante a remoção ou transporte de pessoas nas ambulâncias 

podem apresentar riscos para as pessoas que estão sendo transportadas. Deste 

modo, levando-se em conta o transporte e remoção de pessoas podem expor 

tanto os profissionais da saúde envolvidos neste momento, quanto familiares, 



 
 

 
 

amigos e paciente em potenciais contaminações por bactérias (SOZZI et al., 

2019). 

O protocolo da Anvisa (2012) sobre segurança do paciente em serviços 

de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies é um destes documentos e traz 

alguns conceitos importantes para este estudo, como: “a limpeza incide na 

remoção das sujidades depositadas nas superfícies inanimadas utilizando-se 

meios mecânicos (fricção), físicos) (temperatura) ou químicos (saneantes), em 

um determinado período de tempo” (COREN, PARECER TÉCNICO n.03/2019). 

Ou ainda, “os processos de higienização de superfícies em serviços de saúde 

envolvem a limpeza concorrente (diária) e limpeza terminal”.  

As mãos contaminadas dos profissionais são a principal fonte de infecção 

nos ambientes de cuidado à saúde. Um componente principal de proteção do 

socorrista é a higiene das mãos. A higiene das mãos inclui o uso imediato de 

álcool antisséptico para as mãos antes e depois de prestar cuidado ao paciente 

e a lavagem das mãos com água e sabão (REZENDE et al, 2012). 

Segundo o Parecer Técnico – COREN (2019) as falhas nos processos de 

limpeza e desinfecção de superfícies podem ter como resultado a disseminação 

e transferência de microrganismos nos ambientes dos serviços de saúde, pondo 

em risco a segurança dos pacientes e dos profissionais que trabalham nesses 

serviços. 

As medidas de prevenção e controle de infecções ocasionadas por 

bactérias gram-negativas multirresistentes variam dentre países diferentes. 

Contudo, ainda não existe um consenso quanto às intervenções mais eficazes 

de medidas de prevenção e controle ou a melhor combinação de intervenções 

para reduzir a transmissão desses microrganismos em pacientes atendidos 

pelas unidades móveis de saúde (BRASIL, NOTA TÉCNICA, 2017). 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, a qual segundo 

Soares et al (2014, p.335) “incide na busca e análise de dados produzidos sobre 



 
 

 
 

um determinado tema, de forma metodológica, com o objetivo de analisar os 

resultados pautados nestes”, integrando as informações transformando-as em 

importantes resultados científicos.  

As buscas foram realizadas utilizando algumas plataformas de 

divulgações científica digital, priorizando as que possuem reconhecimento da 

Capes pelo maior número de indexadores, como a plataforma nas bases de 

dados Scielo e EBSCOhost. Para o desenvolvimento de uma revisão de literatura 

integrada foram aplicados os descritores “microrganismos, ambulâncias, 

bactérias multirresistentes em superfícies, unidade móvel de saúde, 

contaminação”, com o intuito de filtrar e levantar o maior número de referenciais 

bibliográficos sobre o tema estudado. Além disso foram adotados como critérios 

de inclusão dos artigos os textos completos, com idioma português e inglês e 

publicado entre o período de 2014 a 2020. 

Partindo-se dos descritores anteriormente mencionados, selecionaram-se 

os estudos científicos que contribuíram para o alcance dos objetivos iniciais, 

dando-se preferência a publicações dos últimos seis anos (2014-2020). Foram 

excluídos artigos que não contemplaram o tema deste estudo, artigos não 

disponíveis para leitura completa e artigos em duplicidade. Para esta etapa 

realizou-se a leitura dos títulos, objetivo e resumo do texto, sendo selecionados 

estudos que estavam condizentes ao tema delimitado. 

Inicialmente foram encontrados 05 artigos na Scielo e 22 na EBSCOhost, 

somando um total de 27 artigos. Foram selecionados artigos com objetivos na 

presença de microrganismos ou bactérias multirresistentes, que estavam 

disponíveis em textos completos, em inglês e em português. A seleção dos 

artigos foi feita da seguinte forma: 

Na base de dados da Scielo, foram encontrados 06 artigos na primeira 

busca, e na EBSCO host 22 artigos. Após aplicar os critérios de inclusão e 

exclusão, restaram 03 artigos para leitura na Scielo e 07 artigos na EBSCOhost. 

Unindo as duas bases de dados pesquisadas, teve-se uma soma de 10 artigos 

para a análise. Sendo que essa análise foi feita por meio da leitura completa em 

todos os artigos selecionados, levando em consideração sua importância em 

relação ao tema proposto e descartando as publicações que estavam fora do 



 
 

 
 

foco de estudo. Após esse processo, restaram somente seis artigos relevantes 

das duas bases de dados. 

 Dos artigos selecionados (Tabela 1) para este estudo três deles falam 

sobre análise da contaminação microbiológica, ou seja, o artigo 1, com o título 

Análise da contaminação bacteriológica do setor de parada de ônibus municipais 

do terminal rodoviário de uma cidade do interior do Estado de São Paulo; o artigo 

2 com o título Análise da presença de microrganismos em superfícies distintas 

da Faculdade São Paulo de Rolim Moura; o artigo 3 intitulado Análise 

microbiológica de assentos e alça de teto em transportes coletivos da cidade 

Juazeiro do Norte, Ceará; o artigo 4 fala sobre a Presença de microrganismos 

em maletas e celulares transportados por estudantes de odontologia, o artigo 5 

tem como título Avaliação Microbiológica de Superfícies em Terapia Intensiva: 

reflexões sobre as estratégias preventivas de infecções nosocomiais, e, o artigo 

6 pesquisou bactérias patogênicas em superfícies de ambulâncias de Suportes 

Básico e Avançado do serviço público do município de Juiz de Fora - Minas 

Gerais e determinar o perfil de resistência aos antibióticos. 

 Quanto a metodologia, todos os artigos selecionados fizeram pesquisa de 

campo com análise de amostras de superfícies de unidade intensiva de terapia, 

de maletas de estudantes de odontologia, de veículos de transporte de saúde, 

sejam elas ambulâncias, ônibus de transportes de doentes, dentre outros. 

C AN
O 

AUTO
R 

TITULO METODOLO
GIA 

OBJETIVO
S 

CONCLUSÃO 

1 201
6 

Gome
s, 

Ferreir
a e 

Lembo 

Análise da 
contaminaç

ão 
bacteriológic

a do setor 
de parada 
de ônibus 
municipais 
do terminal 
rodoviário 
de uma 

cidade do 
interior do 

Estado 
de São 
Paulo 

Pesquisa de 
campo com a 

coleta de 
quatro 

amostras da 
superfície em 

Analisar a 
contaminaç

ão de 
bactérias 

em 
assentos 

de espera, 
balcões de 
compra de 
passagens 
e corrimões 
de rampas 
e escadas 

do Terminal 
Rodoviário 

de uma 

Identificou a 
existência de 

uma 
colonização 
de bactérias 

significativa no 
Terminal 

Rodoviário 
analisado, 

demonstrando 
que 

o local trata-se 
de um 

ambiente 
suscetível 

para se 



 
 

 
 

cidade do 
interior do 
Estado de 
São Paulo 

contrair e 
transmitir 
doenças e 

infecções se 
não efetuadas 

medidas 
preventivas de 
higienização. 

2 201
6 

Lima 
et al 

Análise da 
presença de 
microrganis

mos em 
superfícies 
distintas da 
Faculdade 
São Paulo 
de Rolim 

deam 
Moura. 

Pesquisa de 
campo com 
coletas de 

amostras nas 
superfícies: 
maçanetas 

de duas 
salas e da 
secretaria, 

superfície do 
corrimão que 

dá acesso 
para o 

segundo 
piso, 

superfície do 
mouse da 

secretaria e 
superfície 
interna do 

vaso 
sanitário do 

banheiro 
masculino 

Avaliar a 
presença 

bacteriana 
em 

superfícies 
da 

Faculdade 
São Paulo. 

Os autores 
detectaram 
cocos gram-
negativos e 

estreptococos 
gram-positivos 
em algumas 
amostras, 

sendo estas: a 
maçaneta e o 
mouse. Estas 
superfícies, 

presentes em 
locais com 

grande fluxo 
de pessoas, 
funcionam 

como 
reservatório 
bactérias e 

podem 
acarretar 

danos à saúde 
de pessoas 
com sistema 
imunológico 

fraco. 

3 201
7 

Cordei
ro et al 

Análise 
microbiológi

ca de 
assentos e 
alça de teto 

em 
transportes 
coletivos da 

cidade 
Juazeiro do 

Norte, 
Ceará 

 
Identificar a 
presença de 
microrganism
os nas alças 

de teto e 
assentos de 
transportes 

coletivos 
municipais e 
intermunicipa
is da cidade 
Juazeiro do 

Norte - 
Ceará. 

Pesquisa 
de campo e 

estudo 
analítico 

descritivo, 
quantitativo 

e 
qualitativo. 

Comprovado a 
contaminação 
desses locais 

por bactérias e 
fungos. 
Medidas 

básicas de 
higiene das 

mãos devem 
ser adotadas 
por todos os 
usuários do 
transporte, 

combatendo a 
disseminação 



 
 

 
 

e diminuindo 
as infeções 
provocadas 

pelos 
microrganismo

s 

4 201
8 

Vieira 
et al 

Presença de 
microrganis

mos em 
maletas e 
celulares 

transportado
s por 

estudantes 
de 

odontologia 

Avaliar a 
presença de 
microrganism

os em 
maletas e 

celulares dos 
acadêmicos 

em 
Odontologia 

da 
Universidade 
Federal da 

Paraíba 

A amostra 
foi 

constituída 
por 63 

maletas de 
acadêmico

s do 
terceiro ao 

décimo 
período. 
Para a 
coleta 

microbiológ
ica, foi 

utilizado 
Swab 

esterilizado
, 

umedecido 
em solução 

salina 
0,9%, 

acondicion
ado em 
tubos de 

ensaio com 
3 mL de 

caldo BHI 
(Brain 
Heart 

Infusion) ou 
Sabouraud 

Microrganismo
s estão viáveis 
em diferentes 

partes das 
maletas e 

celulares dos 
estudantes de 
Odontologia 
da UFPB. 

5 201
8 

Gil et 
al 

Avaliação 
microbiológi

ca de 
superfícies 
em terapia 
intensiva: 
reflexões 
sobre as 

estratégias 
preventivas 
de infecções 
nosocomiais 

Determinar o 
perfil 

microbiológic
o de 

bactérias 
isoladas e 

identificadas 
nos leitos e 

bombas 
infusoras na 
unidade de 

terapia 

Estudo 
transversal  

junto a 
pesquisa 
de campo 

com 
amostras 

de 
superfícies 

e 
equipament

os 

Chama-se 
atenção 
para a 

necessidad
e de 

ampliação 
do debate 

multiprofissi
onal sobre 

questões de 
segurança 
hospitalar, 



 
 

 
 

intensiva de 
um hospital 
universitário 
do Estado do 

Rio de 
Janeiro. 

apresentan
do a 

educação 
permanente 

como um 
possível 

caminho de 
sucesso no 
controle das 
infecções. 

 

6 201
9 

Sozzi 
et al 

Pesquisa de 
Bactérias 

Patogênicas 
em 

Superfícies 
e 

Equipament
os de 

Ambulância
s 

Pesquisar 
bactérias 

patogênicas 
em 

superfícies 
de 

ambulâncias 
de Suportes 

Básico e 
Avançado do 

serviço 
público do 

município de 
Juiz de Fora 

- Minas 
Gerais e 

determinar o 
perfil de 

resistência 
aos 

antibióticos 

Estudo de 
natureza 

observacio
nal do tipo 
transversal 

no qual 
foram 

coletadas 
amostras 

em 
superfícies 

e 
equipament
os de oito 

ambulância
s 

As 
superfícies 
inanimadas 

e 
equipament

os das 
ambulância
s estavam 

contaminad
os por 

microrganis
mos 

clinicament
e 

relevantes, 
incluindo 

uma 
espécie 

multirresiste
nte 

Tabela 1: Artigos selecionados para a realização do presente estudo. Fonte: o 

autor, 2020. 

 

 

Análise e Discussão dos Resultados 

Os artigos 1, 2, 3 e 4 comprovaram a existência de uma colonização de 

bactérias significativa no Terminal Rodoviário analisado, demonstrando que o 

local se trata de um ambiente suscetível para se contrair e transmitir doenças 

e infecções se não efetuadas medidas preventivas de higienização. No artigo 

2, os autores detectaram cocos gram-negativos e estreptococos gram-



 
 

 
 

positivos em algumas amostras, sendo estas: a maçaneta e o mouse. Estas 

superfícies, presentes em locais com grande fluxo de pessoas, funcionam 

como reservatório bactérias e podem acarretar danos à saúde de pessoas 

com sistema.  

No artigo 4 (Vieira et al, 2018) observaram que nas amostras coletadas 

com o objetivo de avaliar a presença de microrganismos em maletas e 

celulares dos acadêmicos em Odontologia foram encontrados 

microrganismos, como os cocos gram-positivos, beta hemolítico, alfa 

hemolítico e gama hemolítico, em sete amostras; bacilos gram-negativos, 

enterobactérias, em cinco amostras e coliformes, em três amostras. 

Corroborando com este resultado, citamos o estudo de Khivsara e Sushima 

(2006) que concluíram que a contaminação pode ser procedente de hábitos 

de higiene, tento em vista que se a higienização das mãos for feita de maneira 

correta após o uso do celular, terá uma diminuição da disseminação da 

contaminação. 

Estudos já realizados provam que os objetos inanimados e superfícies 

são elementos veiculadores de microrganismos, tanto de ambientes 

hospitalares como não hospitalares. Os humanos atuam como receptores 

destes microrganismos, tornando-se fonte de contaminação própria e 

disseminadora para outros (CORDEIRO et al., 2017). Corroborando com isso, 

estudos de Tanaka, Viggiani e Person (2007) identificaram que superfícies 

internas de ônibus, como os assentos e alças de teto para passageiros, 

podem apresentar um meio de propagação para microrganismos. Este 

contato do passageiro com os locais contaminados pode acarretar patologias. 

Ferreira et al (2010) também observaram em seus estudos que as 

barras e assentos de transportes coletivos, são locais que funcionam como 

um reservatório de microrganismos benéficos e patogênicos. Em seu estudo 

encontraram Bacillus spp., Staphylococcus spp., e as bactérias Gram 

negativas Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Clostridium 

tetani e Acinetobacter spp. No isolamento de fungos encontrou Candida spp., 

corroborando com os estudos de Tanaka, Viggiani, Person (2007) e também 

com os estudos de Vieira et al (artigo 4) e Gil et al (artigo 5). 



 
 

 
 

Com o mesmo objetivo que o artigo 1 e 3, Rodrigues et al (2006) 

identificaram que as alças de teto podem ser consideradas um reservatório de 

patógenos e portanto, focos potenciais de contaminação. Os autores 

destacaram que medidas simples como a lavagem das mãos com água e 

sabão, diminuiria a disseminação desses seres, e com isso diminuiria o risco 

de adquirir algum tipo de infecção. 

No artigo 2 Lima et al (2017) avaliaram a presença bacteriana em 

superfícies da Faculdade São Paulo. Os autores concluíram que as bactérias 

encontradas podem causar algumas complicações na saúde humana se o 

indivíduo estiver com a imunidade baixa. Através das coletas e dos resultados 

foram encontradas bactérias do tipo estreptococos gram-positivos no mouse 

da secretaria usado frequentemente pelos acadêmicos e cocos gram-

negativos nas maçanetas de algumas salas, no vaso sanitário do banheiro 

masculino e no corrimão não foi detectada a presença de bactérias, o que 

pode estar ocorrendo devido a limpeza correta e frequente com a aplicação 

de bactericidas. 

Corroborando com estes resultados, estudos diversos identificaram a 

presença de microrganismos em superfícies frequentemente utilizadas. 

Bellamy et al. (2016) relataram que todas as superfícies dos ambientes 

domésticos estão aptas à contágio por microrganismos em fômites, estando 

esse fator diretamente relacionado com a situação higiênica do local (GOMES; 

FERREIRA; LEMBO, 2016).  

Apesar do artigo 5, ter o objetivo diferente dos demais, ou seja, em 

avaliar presença de microrganismos em maletas e celulares de acadêmicos e 

não em ambulâncias e veículos de saúde, conforme os outros quatro artigos, 

contudo, além de comprovar a existência desses microrganismos nas 

amostras, os autores chamaram a atenção para a necessidade de ampliação 

do debate multiprofissional sobre questões de segurança hospitalar, 

apresentando a educação permanente como um possível caminho de 

sucesso no controle das infecções. Os dados deste estudo podem ser 

corroborados por estudo de Haddad (2012) que identificou cocos gram-



 
 

 
 

positivos, beta hemolítico, bacilos, coliformes em amostras de maletas de 

estudantes.  

Da mesma forma, corroborando com o estudo de Gil et al (2018), os 

resultados dos estudos de Stuchi et al (2013) identificaram a contaminação 

em todos ou em grande parte dos celulares coletados, ou seja, 53% das 

amostras coletas foi identificado S. aureus e em 50% Staphylococcus negativo 

no teste da coagulase. Em outro estudo 6,7% dos profissionais apresentaram 

Staphylococcus aureus resistentes à penicilina no celular (STUCHI et al., 

2013). 

No artigo 6, com o objetivo de pesquisar bactérias patogênicas em 

superfícies de ambulâncias de Suportes Básico e Avançado do serviço público 

do município de Juiz de Fora - Minas Gerais e determinar o perfil de resistência 

aos antibióticos, os autores através de um estudo de natureza observacional 

do tipo transversal observaram dentre as 116 superfícies amostradas, o 

crescimento em 33 locais, totalizando 41 cepas, sendo o Enterococcus ssp. O 

microrganismo mais isolado (51,22%), seguido por Pantoea ssp. (19,51%), 

Enterobacter cloacae (17,07%), Stenotrophomonas maltophilia (4,88%), 

Escherichia coli (2,44%), Klebsiella pneumoniae (2,44%) e Enterobacter 

aerogenes (2,44%).  

Estudos semelhantes, identificaram que a contaminação de 

equipamentos e superfícies de dentro de uma ambulância representa um grande 

desafio, pois frequentemente há o transporte de pacientes em estado grave que 

podem facilmente ter contato com esses microrganismos patogênicos (VIKKE; 

POSAIDA, 2016). As bactérias são capazes de sobreviver até meses em 

superfícies inanimadas secas com uma concentração suficiente para causar a 

transmissão na maioria dos casos. As ambulâncias ou viaturas do Samu podem 

ser uma fonte de microrganismos multirresistentes porque a microbiota do 

paciente pode colonizar o pessoal de saúde e o ambiente de uma ambulância 

durante sua assistência (VARONA-BARQUIN et al., 2016). Levando em conta a 

dispersão de microrganismos no transporte e locomoção de indivíduos por 

unidades móveis de saúde, não se pode deixar de fazer a limpeza e desinfecção 



 
 

 
 

de todas as áreas designadas à acomodação dos usuários e equipamentos 

(PRATA, 2016). 

Desse modo, destaca-se que o profissional da enfermagem ao fazer a 

limpeza e desinfecção apropriada do interior da ambulância e dos materiais que 

não são descartáveis após a esterilização, tábuas de imobilização, colares 

cervicais e os coletes usados para a imobilização cervical, é possível manter 

esse ambiente livre de microrganismos que possam ocasionar infecções ao 

paciente (SILVA et al., 2013). Varona-Barquin et al (2016) entendem que as 

mãos contaminadas são as principais fontes de transmissão microbiana que 

podem provocar infecções associadas ao s cuidados de saúde. Desse modo, a 

falta de medidas básicas de controle de infecção pode promover a troca de 

microrganismos multirresistentes. 

Desse modo, destaca-se ao final desta análise de que é preciso a 

supervisão de um profissional treinado durante a realização destes 

procedimentos, para esclarecimento das dúvidas na limpeza e desinfecção e 

ainda o treinamento dos funcionários para que os produtos saneantes sejam 

aplicados de forma apropriada. 

 

Considerações finais 

O objetivo geral deste artigo foi analisar estudos sobre a contaminação 

por microrganismos em veículos de transporte de saúde. Para isso, selecionou-

se seis artigos que tratam do tema em foco que proporcionaram a conclusão de 

que contaminação de equipamentos e superfícies de dentro de uma unidade 

móvel de transporte de saúde representa um grande desafio, pois comumente 

tem o transporte de pacientes em estado grave que podem naturalmente ter 

contato com esses microrganismos patogênicos.  

Evidências da literatura demonstram que as superfícies ambientais 

contaminadas por microrganismos podem contribuir para a transmissão de 

agentes patogênicos sempre que estejam associados a cuidados de saúde. 

Essas superfícies exercem um papel significativo nos episódios de transmissão 



 
 

 
 

cruzada, pois atuam como fontes constantes de contaminação, incluindo as 

mãos de profissionais de saúde. 

O estudo identificou que o perfil de microrganismos isolados como 

contaminantes nas unidades móveis da saúde o gênero Staphylococcus spp. foi 

o mais prevalente. Desse modo, há a necessidade de verificar a presença de 

microrganismos patogênicos que estão presentes nos assentos, volante, 

marcha, suporte de soro, encostos de bancos, dos veículos de saúde tem uma 

grande importância, por ser um local público e de aglomeração humana, 

aumentando a transmissão de doenças infecciosas para os tripulantes. 

Como limitações deste estudo, pode-se destacar a impossibilidade de 

fazer um estudo observacional do tipo transversal, no qual seriam coletadas as 

amostras em diversas unidades móveis de transporte de saúde para avaliar a 

presença de microrganismos, verificando o grau de periculosidade que a 

presença de microrganismos provoca aos tripulantes das ambulâncias e a 

identificação dos prováveis focos de contaminação, contudo, pelo pouco tempo 

para realizar este estudo e também devido a  pandemia da Covid 19, optou-se 

em fazer apenas uma revisão de literatura, o que restringiu o resultado. 

Mesmo com estas limitações, acredita-se que a observação dos principais 

agentes envolvidos na contaminação de superfícies de veículos de transporte de 

saúde desperta, sobretudo, a possibilidade de (re) pensar práticas voltadas para 

o controle dos microrganismos nestes locais. 

Desse modo, este estudo também concluiu o papel do profissional de 

enfermagem que tem a função de ajudar na prevenção, como a limpeza das 

mãos para reduzir as infecções, como também prevenir os agravos das 

infecções. Levando em consideração as normas reguladoras da Agência 

Nacional de Vigilância em Saúde, a higiene das mãos deverá obedecer os 

seguintes critérios: antes do contato com o paciente, antes da realização do 

procedimento asséptico, após a exposição ao risco de contato com fluidos 

corporais, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas 

ao paciente. 
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PERFIL DA MORTALIDADE MATERNA NA 7° REGIÃO DE SAÚDE DO 

PARANÁ 

PROFILE OF THE MATERNAL MORTALITY IN THE 7TH HEALTH REGION 

OF THE STATE OF PARANÁ 

 

                                                                                     Glacely de Oliveira Jubelli I 

                                                                            Gleide Catia Presotto Bedenaroski 2 

RESUMO: Morte materna é qualquer morte que ocorra durante a gravidez, parto 
ou até 42 dias após o parto, causada por uma doença ou doença relacionada à 
gravidez. O presente estudo teve como objetivo analisar o Perfil da Mortalidade 
Materna nos municípios que abrangem a 7° Região de Saúde do Estado do 
Paraná, no período de 2010 a 2017, considerando as características maternas: 
idade, escolaridade, estado civil, raça, período do óbito (durante a gestação, 
parto ou até 42 dias após o parto) e causa do óbito. Metodo: Realizado uma 
pesquisa de análise de dados de uma abordagem qualitativa/quantitativa, onde 
se remetem a numerações que foram convertida em esquemas. Realizado 
pesquisa através do DATASUS (Departamento de informação do SUS), e pelo 
(SIM) (Sistema de informação sobre mortalidade) informações epidemiológicas 
referente a Mortalidade Materna na 7° Região de Saúde do Paraná, no período 
dos últimos 7 anos (2010 á 2017). Resultados: A Razão de Mortalidade Materna 
tem sofrido reduções ao longo dos anos, porém, ainda prevalece como problema 
de saúde pública portanto o profissional de enfermagem terá condições de 
reconhecer a importância da sua atuação, para conseguir realizar um cuidado 
direto com gestantes e seus risco. Conclusão: conseguimos Identificar 
principais patologias relacionadas à mortalidade materna nos municípios de 
abrangência da 7° Região de Saúde, relacionar ações de prevenção da 
mortalidade materna, traçar a prevalência de patologias, e principalmente o 
papel que o enfermeiro tem diante dos cuidados prestados com as gestantes. 
Pois para o profissional de enfermagem o conhecimento do perfil de mortalidade 
materna permite identificar precocemente os riscos, contribuindo para 
organização da assistência de enfermagem. 

Descritores: Mortalidade; Morte materna; Gravidez 
 
ABSTRACT: Maternal death is any death that occurs during pregnancy, childbirth 
or up to 42 days after delivery, caused by an illness or disease related to 
pregnancy. 
The current study aimed to analyze the profile of the Maternal Mortality in the 

cities that cover the 7th Health Region of the State of Paraná, from 2010 to 2017, 

considering the maternal characteristics; age, level of education, marital status,  

____________________________ 
¹Discente do 9º período do curso de enfermagem do Centro Universitário de Pato Branco 

(UNIDEP) glacelyjubelli@hotmail.com.  

2Docente mestre em educação do curso de Enfermagem do Centro Universitário de Pato Branco 
(UNIDEP) gleide.bedenaroski@unidep.edu.br 



 
 

 
 

race, period of death (during pregnancy, during labor or up to 42 days after labor) 

and cause of death. Methodology: Was conducted a data analysis survey with 

a qualitative / quantitative approach, Where the quoted numbers were converted 

to schemes. The survey was  

developed using the DATASUS (SUS department of information) and SIM 
(mortality information system), epidemiological information on Maternal Mortality 
in the 7th Health Region of Paraná, in the last seven years (from 2010 to 2017). 
Results: The maternal mortality ratio has declined over the years, nevertheless, 
it still endures as a public health problem so the nursing professionals will be able 
to recognize the importance of his actions, to manage to direct take care of the 
pregnant women and their risk. Conclusion: we were able to identify the main 
pathologies related to maternal mortality in the municipalities covered by the 7th 
Health Region, relate actions to prevent maternal mortality, trace the prevalence 
of pathologies, and especially the role that nurses play in the care provided to 
pregnant women. For the nursing professional, knowledge of the maternal 
mortality profile allows early identification of risks, contributing to the organization 
of nursing care. 

Keywords: Mortality; Maternal death; Pregnancy 

 

INTRODUÇÃO  

A gravidez é um momento complexo na vida mulher aonde ocorrem 

várias mudanças, tanto biológicas, quanto psicológicas e sociais. Portanto à 

Atenção Primária compete um grande papel diante da gestação tanto para 

atenção ao Pré-natal quanto ao suporte informativo e preparativo para essas 

mudanças atuando na prevenção dos riscos. 

A atenção ao pré-natal tem como objetivo acolher a mulher desde o início 

da gestação, de forma humanizada, garantindo o acesso a serviços de saúde de 

qualidade, com ações que integrem todos os níveis de atenção, assegurando o 

nascimento de uma criança saudável e garantindo o bem-estar da mãe e da 

criança (BRASIL, 2006) 

No estado do Paraná, a Rede mãe Paranaense preconiza que todas as 

gestantes realizem 07 consultas no pré-natal e 01 consulta no puerpério. Sendo 

que o Pré-natal de risco Habitual pode ser realizado pelo profissional enfermeiro, 

conforme a Lei 7498/86 Art. 11, mas também o enfermeiro pode realizar o 

cuidado, e acompanhamento também no risco intermediário e alto risco. O 

encaminhamento ao pré-natal de Risco Intermediário e Alto Risco deve ser 

realizado, prioritariamente, pela Atenção Primária, assegurando o cuidado da 



 
 

 
 

gestante até sua vinculação ao serviço de referência para a Gestação de Risco 

Intermediário ou Alto Risco (SESA, 2018).  

O atendimento de pré-natal pode ser realizado na Unidade de Saúde ou 

durante as visitas domiciliares realizadas pela equipe de Saúde. As consultas 

podem ser intercaladas entre o profissional enfermeiro e médico e todas as 

avaliações realizadas devem ser registradas no cartão de gestante e no 

prontuário, visando à qualidade e continuidade do cuidado durante a gestação. 

(BRASIL, 2018).   

A atenção ao parto tem sido alvo de políticas públicas que incluem desde 

a mudança do modelo de atenção obstétrica, como a diminuição das 

intervenções sobre o parto vaginal quanto à redução das cesáreas 

desnecessárias, assim colocando a mãe em menor risco de vida 

(RESENDE,RODRIGUES,FONSECA; 2015). 

As mulheres em idade reprodutiva não deveriam morrer em decorrência 

de problemas ligados à gravidez, ao parto ou ao pós-parto, essas mortes, 

quando acontecem, resultam da associação entre fatores biológicos, 

econômicos, sociais e culturais que devem ser analisados de forma integrada 

(RESENDE,RODRIGUES,FONSECA; 2015).  

A morte materna é qualquer morte que ocorra durante a gestação, parto 

ou até 42 dias após o parto, causada por um agravo ou doença relacionada à 

gravidez. De acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM), em 2015, o Brasil registrou 1.738 casos de morte materna, que engloba 

óbitos causados por problemas relacionados à gravidez, parto ou ocorridos até 

42 dias após o parto. Em 2016, foram registrados 1.463 casos, uma queda de 

16% em relação ao ano anterior (BRASIL, 2018). No Paraná foram registrados 

entre os anos de 2010 a 2017, 565 óbitos maternos. 

As mortes maternas podem ser classificas em diretas ou indiretas. A 

morte materna de causa direta ocorre por complicações obstétricas na gravidez, 

parto, ou puerpério, já a morte materna indireta está relacionada a doenças 

existentes antes da gravidez ou desenvolvidas através da gravidez. Têm-se 

ainda as mortes maternas de causas não obstétrica que são resultantes de 

causas incidentais não relacionadas à gravidez e as mortes maternas tardias, de 

causas diretas ou indiretas com mais de 42 dias após o parto e menos de um 

ano. Há também a morte materna declarada e a não declarada. Na declarada 



 
 

 
 

consta uma causa especifica na declaração de óbito relacionada ao ciclo 

gravídico-puerperal, já na não declarada, não consta na declaração de óbito 

nenhuma referência de gravidez, parto ou puerpério (MARTINS, 2016). 

Quanto às causas, os percentuais alteram-se um pouco entre uma e 

outra patologia conforme a região, mas evidenciam, principalmente, as 

patologias obstétricas diretas. Encontram-se, entre as causas de mortes 

maternas a hipertensão arterial, hemorragia pós-parto, hemorragia anteparto 

infecção puerperal, aborto e, near miss (uma mulher que sobreviveu a uma 

complicação grave, ocorrida durante a gravidez, o parto ou em até 42 após o 

término da gravidez), além da doença infecciosa como patologia obstétrica 

indireta (MARTINS, 2016).  

A enfermagem tem papel fundamental para prevenção desses óbitos, 

envolvendo funções educativas, administrativas, assistenciais, de pesquisa entre 

outras. A participação da Enfermagem no âmbito da prevenção da mortalidade 

materna foi reconhecida como fator importante de mudança e os esforços dos 

Gestores no sentido de garantir a mulher o seu direito à saúde são evidentes, 

porém ainda insuficientes (BARBASTEFANO; VARGENS, 2009). 

A mortalidade materna acomete cada vez mais os países menos 

desenvolvidos e é caracterizada por problemas socioeconômicos, culturais, 

baixa escolaridade. O conhecimento sobre a ocorrência e as circunstâncias das 

mortes maternas é fundamental para o planejamento das ações e estratégias 

públicas de saúde no intuito de reduzir tais ocorrências (FERNANDES ET AL, 

2015). 

O presente estudo tem por objetivo, analisar o Perfil da Mortalidade 

Materna nos municípios que abrangem a 7° Região de Saúde do Estado do 

Paraná, no período de 2010 a 2017, considerando as características maternas: 

idade, escolaridade, estado civil, raça, período do óbito (durante a gestação, 

parto ou até 42 dias após o parto) e causa do óbito. 

● Identificar principais patologias relacionadas à mortalidade materna 

nos municípios de abrangência da 7° Região de Saúde. 

● Relacionar ações de prevenção da mortalidade materna. 

● Traçar a prevalência de patologias. 
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A mortalidade materna é uma das mais graves violações dos direitos 

humanos das mulheres, por ser uma tragédia evitável em 92% dos casos, 

ocorrendo principalmente nos países em desenvolvimento. Morte materna é uma 

morte de mulheres durante a gestação independente do tempo ou em seu 

puerpério 42 dias após a gestação. Podendo ser causada pela gravidez ou por 

patologias antes da própria gravidez ou que se agravou durante a mesma, sendo 

acidental ou incidental (BRASIL, 2009).  

Dentre as principais causas de morte materna estão a hipertensão, 

hemorragia, infecções puerperais, doenças do aparelho circulatório complicadas 

pela gravidez, parto e puerpério e o aborto.  

A Vigilância Epidemiológica é parte do campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde - SUS, responsável pelos dados necessários para 

levantamentos das mortes maternas, papel fundamental para os serviços de 

saúde (BRASIL, 2009). 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) deve ser a porta de entrada 

preferencial da gestante no Sistema de Saúde. Elaborando formas para melhor 

acolher suas necessidades, inclusive proporcionando um acompanhamento 

longitudinal e continuado, principalmente durante a gravidez e puerpério. 

Para reduzir os riscos de complicações durante a gestação o ideal, é que 

os cuidados se iniciem ainda antes da concepção, com o planejamento familiar:  

As atividades desenvolvidas na avaliação pré-concepcional devem 
incluir anamnese e exame físico, com exame ginecológico, além de 
alguns exames laboratoriais. A investigação dos problemas de saúde 
atuais e prévios e a história obstétrica são importantes para a avaliação 
do risco gestacional. A história clínica objetiva identificar situações de 
saúde que podem complicar a gravidez, como diabetes pré-
gestacional, a hipertensão, as cardiopatias, os distúrbios da tireoide e 
os processos infecciosos, incluindo as doenças sexualmente 
transmissíveis (BRASIL, 2013).  
 

A consulta de enfermagem é de suma importância e o profissional 

enfermeiro desempenha papel fundamental em relação à orientação na consulta 

da de pré-natal, sanando as dúvidas e mantendo a mulher orientada quanto 

à importância das consultas e exames necessários na gestação. O enfermeiro 

deve saber e registrar no cartão de gestante, informações sobre o uso de 

medicamentos, tabagismo, alcoolismo e outras drogas ilícitas sempre orientando 

sobre os efeitos adversos referente ao uso dessas substâncias. Na investigação 

da história familiar, deve-se destacar a avaliação de doenças hereditárias, pré-



 
 

 
 

eclâmpsia, hipertensão e diabetes. Na história obstétrica, é importante registrar 

o número de gestações anteriores e de partos pré-termos, o intervalo entre os 

partos, o tipo de parto, o peso ao nascimento e as complicações, como 

abortamento, perdas fetais e hemorragias e malformações congênitas 

(BARBASTEFANO; VARGENS, 2009). 

Para auxiliar o profissional enfermeiro temos 2 grandes programas 

realizados pelo SUS. No estado do Paraná desde 2012 foi implantado Rede Mãe 

Paranaense:  

É um conjunto de ações que se inicia com a captação precoce da 
gestante, o seu acompanhamento no pré-natal, com no mínimo 7 
consultas, a realização de exames, a estratificação de risco das 
gestantes e das crianças, o atendimento em ambulatório especializado 
para as gestantes e crianças de risco, a garantia do parto por meio de 
um sistema de vinculação ao hospital conforme o risco gestacional 
(BRASIL, 2018). 
 

O Ministério da Saúde possui a Rede cegonha, caracterizado para 

pacote de ações que visa garantir o atendimento de qualidade, seguro e 

humanizado para todas as mulheres. É estruturada a partir de quatro 

componentes: pré-natal, parto e nascimento, puerpério. 

O trabalho busca oferecer assistência desde o planejamento familiar, 
passa pelos momentos da confirmação da gravidez, do pré-natal, pelo 
parto, pelos 28 dias pós-parto (puerpério), cobrindo até os dois 
primeiros anos de vida da criança. Tudo dentro do Sistema Único de 
Saúde (SUS) (BRASIL, 2013). 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo retrospectivo onde foi realizado pesquisa de 

análise de dados com abordagem qualitativa/quantitativa, onde se remetem a 

numerações que foram convertidas em esquemas.  

A pesquisa foi realizada através do Departamento de Informação do SUS 

- DATASUS e do Sistema de informação sobre mortalidade - SIM, informações 

epidemiológicas referente a Mortalidade Materna na 7° Região de Saúde do 

Paraná, no período dos últimos 7 anos (2010 á 2017).  

A coleta de dados foi realizada nos dados do DATASUS qual foi 

desenvolvido com a finalidade de avaliar o desempenho das unidades, não só 

com relação às taxas de internação e permanência, mas também de monitorar 

os índices de mortalidade destas unidades e pelo Sistema de informação sobre 



 
 

 
 

mortalidade –SIM (Sistema de informação sobre mortalidade). No DATASUS foi 

selecionado por opções: 

· Mortalidade 1996-2017 CID 10 

· Óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos. 

· Região do Paraná. 

· Óbitos maternos por Município e Ano do Óbito. 

· Faixa etária. 

· Escolaridade. 

· Estado civil. 

· Morte grav/puerp. 

· Tipo causa obstétrica 

· Causa Patológica. 

Após a coleta, os dados foram tabulados, apresentados em tabelas 

posteriormente analisados. A pesquisa respeitou a Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº510/16, pois não houve contato direto com os casos 

notificados, utilizou-se apenas as informações públicas disponíveis no sistema 

DATASUS/SIM. Os dados utilizados para a construção deste estudo terão como 

fim somente o conhecimento dos casos registrados nos Municípios da 7ª Região 

de Saúde. 

Parágrafo único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema 

CEP/CONEP: 

II – pesquisa que utilize informações de acesso público, nos termos da Lei no 

12.527, de 18 de novembro de 2011;  

III – pesquisa que utilize informações de domínio público; 

V - pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem 

possibilidade de identificação individual; (RESOLUÇÃO Nº 510/2016). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A notificação do óbito se da pelo preenchimento e encaminhamento da 

Declaração de Óbito gerada na fonte notificadora para a Secretaria Municipal de 

Saúde. A Declaração de Óbito (DO) é o documento padrão do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade, que tem como finalidade cumprir as exigências 

legais de registro de óbitos, atender aos princípios de cidadania e servir como 

fonte de dados para as estatísticas de saúde. (GUIA VIGIL. OBITO MATER) A 

legislação vigente sobre eventos vitais (como o nascimento e o óbito) determina 

que:  



 
 

 
 

Nenhum enterramento será feito sem certidão do Oficial do registro do 
lugar do falecimento, extraída após lavratura do assento do óbito, em 
vista do atestado médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de 
duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a 
morte. (BRASIL, 1973, art. 77). 

 
O indicador tem sido calculado apenas para os estados que atingiram 

índice final (cobertura e regularidade do SIM) igual ou superior a 80% e cobertura 

do SINASC igual ou superior a 90%. Para o Brasil, utiliza-se o total de óbitos 

maternos coletados pelo SIM e de nascidos vivos coletados pelo SINASC. A 

partir de 2000, para o Brasil, este total foi corrigido pelo fator de ajuste. O cálculo 

do indicador nas regiões só é feito para aquelas em que todas as UF estejam 

representadas com as razões específicas (TABNET). 

N° de óbitos de mulheres residentes, por causas e condições consideradas de 

morte         materna,  Número de nascidos vivos de mães residentes x 100.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 01: óbitos maternos por município, ano do óbito e faixa etária  

 

Município 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 Total Total

Chopinzinho - - - - - 1 - 1 - 1 - - 1

Clevelândia - - - - 1 - 1 2 1 - 1 - 2

Coronel Vivida - - 1 - - - - 1 - 1 - - 1

Itapejara d'Oeste 1 - - - - - - 1 - - 1 - 1

Mangueirinha - - - 1 - - - 1 - 1 - - 1

Palmas 2 1 - - - 1 - 4 1 2 - 1 4

Pato Branco 2 - - 1 - 1 2 6 - 3 2 1 6

- - - - - 1 0 1 - 1 - - 1

Sulina - - - - - 1 0 1 - - 1 - 1

Total 5 1 1 2 1 5 3 18 Total 2 9 5 2 18

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
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No Paraná foram registrados entre os anos de 2010 a 2017, 565 casos 

de morte materna. Em pesquisa ao DATASUS (Departamento de informação do 

SUS), e pelo (SIM) (Sistema de informação sobre mortalidade) informações 

epidemiológicas referente à Mortalidade Materna na 7° Região de Saúde do 

Paraná, no período de 2010 á 2017.  O levantamento mostrou que entre os 15 

(quinze) municípios de abrangência da 7° RS, 9 (nove) apresentaram óbitos 

maternos nesse período, totalizando 18 mortes. O Município de Pato Branco, 

apresentou maior número de óbitos, com 6 óbitos, cabe ressaltar eu este 

município é o maior em números de habitantes. Nos anos de 2010 e 2016 foram 

registrados os maiores números de óbitos entre os municípios.  

É preocupante a proporção de jovens que morrem por causas 

obstétricas. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), entre 

1990 e 2007, a mortalidade materna na adolescência (de 10 a 19 anos) variou 

entre 13% a 16% do total de óbitos maternos (BRASIL, 2010, p. 93). A gravidez 

na adolescência constitui um grande desafio para os formuladores e gestores de 

políticas públicas do País. 

Entre os municípios, foram selecionados Óbitos de mulheres em idade 

fértil (15 a 49 anos) e óbitos maternos. Observou-se que a maioria dos óbitos 

ocorreu no grupo de 20 a 29 anos, sendo o menor o número de óbitos na faixa 

etária de 15 a 19 anos e 40 a 49 anos de idade.  

 

Tabela 02: óbitos maternos por município, cor/raça, escolaridade 

Fonte: MS/SVS/CGIAVE- Sistema de informação sobre mortalidade- SIM 

Identificou-se que entre os municípios selecionados, a cor/ raça com 

maior percentil de óbitos maternos foi a branca com 9 óbitos totalizando 

Município Branca Preta Parda Indígena Total Ignorado Total

Chopinzinho 1 - - - 1 - - 1 - - 1

Clevelândia 1 - 1 - 2 - - 2 - - 2

Coronel Vivida 1 - - - 1 - - 1 - - 1

1 - - - 1 - 1 - - - 1

Mangueirinha - - 1 - 1 - - - - 1 1

Palmas 1 - 2 1 4 1 2 1 - - 4

Pato Branco 4 1 1 - 6 - 2 3 1 - 6

- - 1 - 1 - 1 - - - 1

Sulina - - 1 - 1 - 1 - - - 1

Total 9 1 7 1 18 1 7 8 1 1 18
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percentual de 50% dos óbitos. Na cor/raça parda foram 7 óbitos com percentil 

de 38,9%. Em relação à raça/cor preta e indígena, em ambas, os dados 

apontaram 1 óbito, com percentil 5,9%. Portanto o que mais prevaleceu em 

relação à raça/cor foi à branca.   

A raça/cor deve ser também compreendida, não apenas do ponto de 

vista biológico, mas como uma variável social, que representa reduzida equidade 

em saúde entre os grupos raciais. O seu preenchimento correto nas declarações 

de óbito merece ser considerado, visto permitir maior credibilidade e 

confiabilidade na sua mensuração, de forma a possibilitar a adequada avaliação 

do indicador nas três esferas de gestão, com recorte étnico-racial (PICOLI; 

CAZOLA; LEMOS, 2017). 

Em relação a escolaridade, a variável com maior número de casos foi de 

mulheres com de 8 a 11 anos de estudo (44%), seguida daquelas com de 4 a 7 

anos de estudo (38,5%). Nas mulheres com 1 a 3 anos de estudo e 12 anos ou 

mais a proporção foi a mesma com 5,5 %. O percentual de ignorado foi de 5,5% 

das vítimas.  

A escolaridade materna está fortemente associada ao tipo de parto 

quando as mães com maior grau de instrução apresentam uma chance seis 

vezes maior de terem seus filhos de parto cesáreo. Isso parece ser decorrente 

tanto de opção da mãe, como também médica, pois, como o parto cesáreo 

costuma ter um custo financeiro maior, as mães com maior escolaridade, que 

costumam ter melhores condições econômicas, podem optar por ele (HAIDAR; 

OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2017).  

 

 

 

Tabela 03: óbitos maternos por município, estado civil, Morte grav/puerp. 



 
 

 
 

Fonte: MS/SVS/CGIAVE- Sistema de informação sobre mortalidade- SIM 
 

Em relação ao estado civil, dos 18 casos nos correspondentes anos, 

verificou-se um número elevado de registros entre mães solteiras (49,5%). 

Dentre os dados válidos, as mães casadas e outros (viúvas e/ou separadas), 

(22%), prevaleceram sobre o ignorado (5,5%). 

Identificou-se que entre os óbitos maternos, 12 óbitos (66,6%) ocorreram 

durante o puerpério/ até 42 dias do parto, sendo o município de Pato Branco com 

maior equivalências de óbitos. Em contrapartida os óbitos durante a gravidez, 

parto ou aborto tiveram percentual de 27,7%.  

 

Tabela 04: Óbitos maternos por tipo causa obstétrica e Ano do Óbito  

Tipo causa obstétrica 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 Total 

Morte materna 
Obstétrica direta 

4 1 - - - 2 1 8 

Morte materna 
Obstétrica indireta 

1 - 1 2 - 3 2 9 

Morte materna obstétrica 
Não especificada 

- - - - 1 - - 1 

Total 5 1 1 2 1 5 3 18 

 
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 
   

As mortes maternas podem ser classificadas como obstétricas diretas 

ou indiretas. As mortes diretas resultam de complicações surgidas durante a 

gravidez, o parto ou o puerpério (período de até 42 dias após o parto), 

decorrentes de intervenções, omissões, tratamento incorreto ou de uma cadeia 

Município Solteiro Casado Outro Ignorado Total Total

Chopinzinho 1 - - - 1 1 - - 1

Clevelândia - - 1 1 2 1 1 - 2

Coronel Vivida - 1 - - 1 - 1 - 1

Itapejara d'Oeste - 1 - - 1 1 - - 1

Mangueirinha 1 - - - 1 - 1 - 1

Palmas 3 1 - - 4 1 2 1 4

Pato Branco 3 1 2 - 6 1 5 - 6

1 - - - 1 - 1 - 1

Sulina - - 1 - 1 - 1 - 1

Total 9 4 4 1 18 Total 5 12 1 18
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de eventos associados a qualquer um desses fatores. As mortes indiretas 

decorrem de doenças preexistentes ou que se desenvolveram durante a 

gestação e que foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gestação, como 

problemas circulatórios e respiratórios. 

Nos municípios analisados, dentre as causas de óbito 49,5% foram 

consideradas indiretas, 44% causas diretas e 5,5% causa não especificada. 

Tabela 05: Óbitos maternos por Município, Ano do Óbito e causa patológica 

Município 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 Total 
Chopinzinho - - - - - Eclampsia - 1 

Clevelândia - - - - NE - Membrana 
do Liquido 
Amniótico 2 

Coronel 
Vivida 

- - COP - - - - 
1 

Itapejara 
d'Oeste 

Embolia de 
origem 
obstétrica 

- - - - - - 

1 

Mangueirinha - - - COP - - - 1 

Palmas Infecção 
puerperal/ 
HIV 

Mola 
Hidatiforme  

- - - COP - 

4 

Pato Branco 2 
Hemorragia 
Pós Parto 

- - COP - COP 2 COP 

6 

Saudade do 
Iguaçu 

- - - - - COP - 
1 

Sulina - - - - - HIPERTENSÃO 
GESTACIONAL 
COM 
PROTEINURIA 
SIGNIFICATIVA 

- 

1 

Total 5 1 1 2 1 5 3 18 
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 

COP: 
COMPLICAÇÕES 
NA GRAV/ 
PART/PUERP 

NE: NÃO 
ESPECIFICADA 

As mais prevalentes foram às complicações na gravidez, parto ou 

puerpério (COP) com (44,5%), seguidas das hemorragias pós - parto (11%) e 

doenças como HIV (5,5%), mola hidatiforme (5,5%), membrana do liquido 

amniótico (5,5%), hipertensão gestacional (5,5%), eclampsia (5,5%), infecção 



 
 

 
 

puerperal (5,5%), embolia de origem obstétrica (5,5%) e NE (não especificados) 

(5,5%). 

Para prevenção das hemorragias pós – parto é de suma importância o 

acompanhamento e monitoramento das puérperas, visando à identificação 

precoce das intercorrências minimizando os riscos de óbitos por essa causa.  

A presença de microrganismos no líquido amniótico durante a gravidez 

é assunto de importância na prática clínica obstétrica. É citado ocorrer em 10% 

das grávidas com membranas intactas e em até 93% das pacientes com ruptura 

de membranas (MONTEIRO et al, 2002).  

As síndrome hipertensivas gestacionais são consideradas importantes 

complicações do ciclo gravídico-puerperal, sendo umas das principais causas de 

morbimortalidade materna e perinatal, merecendo atenção especial por parte 

dos profissionais de saúde (PEREIRA et al, 2017). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo evidenciou um grande número de óbitos maternos, 

este fato é preocupante porque a mortalidade materna é um dos mais 

importantes indicadores de saúde da população e esses dados indicam a 

necessidade de ações que visem à melhoria da qualidade da saúde reprodutiva. 

Os níveis de morte materna no ano de 2010 começou elevado, em 2011 

decaiu e se manteve até 2015, porém em 2016 esse número se elevou 

novamente mas já em 2017 decaiu, o que se torna algo positivo na Saúde 

Pública, porém ainda podem ser melhorados. 

Sistema Único de Saúde tem como regulamentação da vigilância de 

óbitos maternos e implantação de políticas de melhoria da saúde materna, as 

unidades de saúde públicas contam com a estratégia Rede Cegonha, que 

acompanha a mulher desde a concepção, no pré-natal (atenção básica), até o 

parto e pós-parto, bem como a criança, no seu desenvolvimento e crescimento 

até completar dois anos de vida. 

Conforme orientações da rede cegonha o ideal é iniciar o pré-natal 

precocemente, para que a equipe de saúde possa identificar as necessidades 

de assistência seja elas complexas ou não. É de suma importância que a 

gestante seja orientada quanto aos sinais de risco como dores de cabeça e na 

nuca, visão turva, perda de líquido e/ou sangramentos. Durante o 



 
 

 
 

acompanhamento de pré-natal é de suma importância o monitoramento das 

gestantes e a busca ativa das gestantes faltantes visando à redução 

intercorrências e complicações.  

Entre os 9 (nove) municípios analisados, o município que se sobressaiu 

no percentual de óbitos, foi Pato Branco, entendemos que tende á aumentar o 

número óbitos por se tratar de um município de maior população, assim 

aumentando os casos de gestantes de alto risco.  

Podemos identificar que mulheres de baixa renda e de pouca 

escolaridade, possuem menos acesso à informação e menor conhecimento 

sobre a saúde, principalmente no que diz respeito à saúde reprodutiva, tornando 

o nível de escolaridade um dos fatores responsáveis pelos números ainda 

elevados de mortes maternas. 

Outro ponto também que nos ajudam na redução dos óbitos, é a redução 

dos parto cesarianos, nos dias de hoje temos a percepção de que as cesáreas 

estão muito em alta, podendo ser um problema, A Rede Cegonha trabalha 

também no sentido de aconselhar as gestantes sobre os benefícios do parto 

normal, destacando que a cesárea deverá ser realizada somente quando for 

necessária. 

É importante destacar que as informações não registradas nas 

declarações de óbito e nas fichas de investigação de mortalidade materna, 

dificultam a análise e discussão dos dados, haja vista que diminui informações 

úteis para traçar o perfil epidemiológico. 

Para evitar ou diminuir as Mortes Maternas o Ministério da Saúde tem 

implantado políticas de forma a fortalecer a humanização nos atendimentos 

dessas mulheres, melhorando a qualidade do pré-natal, atendimento no parto e 

pós parto. Assim como instituído medidas de orientação e qualificação dos 

profissionais de saúde, tanto no âmbito da Atenção Primária como na Urgência 

e Emergência. 

Quanto à ocorrência de óbitos no puerpério chama atenção para a 

importância do acompanhamento no pós-parto (pós-natal), haja vista que nesse 

período permanecem fatores de risco que levam a complicações que podem 

evoluir para o óbito.  

A Razão de Mortalidade Materna tem sofrido reduções ao longo dos 

anos, porém, ainda prevalece como problema de saúde pública. Há necessidade 



 
 

 
 

de se intensificarem os esforços nas investigações e vigilância dos óbitos 

maternos, e incentivar a educação em saúde, planejamento familiar e a criação 

e efetivação de políticas públicas para garantir o direito a saúde da mulher 

durante o ciclo gravídico-puerperal. 

Portanto através desse estudo, conseguimos Identificar principais 

patologias relacionadas à mortalidade materna nos municípios de abrangência 

da 7° Região de Saúde, foi possível relacionar ações de prevenção da 

mortalidade materna, traçar a prevalência de patologias, e principalmente o 

papel que o enfermeiro tem diante dos cuidados prestados com as gestantes. 

Pois para o profissional de enfermagem o conhecimento do perfil de mortalidade 

materna permite identificar precocemente os riscos, contribuindo para 

organização da assistência de enfermagem.   
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PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM FRENTE A PARADA 

CARDIORRESPIRATÓRIA EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO – REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

PERCEPTION OF THE NURSING TEAM REGARDING THE 

CARDIOPULMONARY ARREST IN HOSPITALIZATION UNITS - 

INTEGRATIVE REVIEW 
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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa que teve como 
objetivo analisar produções científicas referente a percepção da equipe de 
enfermagem sobre o atendimento prestado a pacientes em PCR em unidades 
de internação. Metodologia: pesquisa de revisão de literatura integrativa nas 
bases de dados selecionadas SciELO e BVS. Análise e discussões de dados: o 
resultado da pesquisa mostrou que a grande dificuldade encontrada no 
atendimento está relacionada principalmente a poucos treinamentos sobre a 
realização do mesmo, além da infraestrutura das unidades. Demonstrou também 
que a saúde mental dos profissionais é imprescindível para a execução de um 
bom atendimento. Um fator que vale ressaltar, é que o sucesso da reanimação 
cardiopulmonar está diretamente relacionado com a liderança do enfermeiro e a 
harmonia com a equipe. Considerações finais: dos seis artigos encontrados, 50% 
deles evidenciaram o treinamento como a melhor ferramenta para o sucesso da 
PCR e destacaram que a enfermagem é essencial para uma equipe 
multiprofissional, pois é responsável direta pelo cuidado. Por fim, destaca-se que 
além do enfermeiro exercer papel fundamental na distribuição das funções para 
os demais membros da equipe, é ele quem transmite segurança na execução 
desses procedimentos. 
 
 
Descritores: Parada Cardíaca; Ressuscitação cardiopulmonar e Assistência de 
Enfermagem.
 
ABSTRACT: This is an integrative review research that aimed to analyze 
scientific productions in relation to the perception of the nursing team regarding 
the care provided to patients with cardiopulmonary arrest in hospitalization units. 
Methodology: research about integrative literature review in the selected SciELO 
and VHL databases. Analysis and discussion of data: the result of the research 
showed  
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that the great difficulty found in the service is mainly related to the few training 

sessions on how to do it, in addition to the infrastructure of the units. It also 

demonstrated that the mental health of the professionals is essential for the 

performance of a good care service. There is a factor that is worth mentioning: 

the success of cardiopulmonary resuscitation is directly related to the nurse's 

leadership and harmony with the team. Final considerations: from the six articles 

found, half of them show training as the best tool for the success of the 

cardiopulmonary arrest and it showed that nursing is essential for a 

multidisciplinary team, as it is directly responsible for caring. Finally, the nurse is 

fundamental in the distribution of functions to the other team members and for 

the transmission of safety. 

 
Descriptors: Cardiac Arrest; Cardiopulmonary resuscitation and Nursing 

Assistance. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

A Parada cardiorrespiratória (PCR) permanece como um problema 

mundial de saúde pública. Mesmo com os avanços nos últimos anos 

relacionados à prevenção e tratamento, muitas são as vidas perdidas 

anualmente no Brasil relacionadas à PCR, não se tem uma exata dimensão do 

problema pela falta de estatísticas a respeito, estima-se algo próximo a 200.000 

paradas cardiorrespiratória (PCRs) ao ano. No Brasil, metade dos casos ocorrem 

em ambiente hospitalar e a outra metade, em ambientes como residências, 

shopping centers, aeroportos, estádios, entre outros locais. (GONZALEZ et al, 

2013).  

Parada cardiorrespiratória (PCR) é a cessação de atividade mecânica 

cardíaca, que é confirmada por ausência de pulso detectável, ausência de 

responsividade e apneia ou respiração agônica, ofegante (NACER e BARBIERI, 

2015). A cessação dessas funções, se não revertida rapidamente, leva a danos 

celulares e cerebrais irreversíveis, causando a morte rapidamente. (GONZALEZ 

et al, 2013). 

Ainda para Gonzalez et al 2013, a sobrevida de uma PCR depende de 

uma sequência de procedimentos bem sistematizados, onde a RCP 

(Reanimação Cardiorrespiratória) é composta por elos que refletem em ações 

importantes a serem realizadas cujo impacto é a sobrevivência da vítima. 



 
 

 

No século passado, a PCR era sinônimo de morte devido ao 

conhecimento com deficiência neste tipo de atendimento que era realizado e 

cerca de 2% sobreviviam. Porém, atualmente, este índice de sobrevida pode 

ultrapassar até 70% se o atendimento for realizado precocemente e com 

eficiência. Estudos registram que a sobrevida após uma PCR, pode variar de 2% 

a 49% e que esses valores estão relacionados diretamente ao ritmo cardíaco e 

ao início precoce da ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Sabe-se que a 

sobrevivência dos pacientes pode dobrar ou até triplicar se as manobras de 

ressuscitação forem realizadas com uma boa qualidade. (DIAZ et al, 2017). 

A American Heart Association (AHA) recomenda que para alcançar o 

sucesso na RCP, é necessário que os profissionais tenham treinamento em 

Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) e que executem diversas tarefas 

simultaneamente. Para execução, faz-se necessário que se tenha uma equipe 

sincronizada, eficiente na comunicação e dinâmica no atendimento do paciente, 

facilitados pela intervenção de um líder que tem como principal objetivo, 

organizar o grupo, dar assistência a cada membro da equipe e ser o facilitador 

nas execuções de tarefas no momento da PCR. (CITOLINO FILHO et al, 2015).  

Deste modo, o atendimento do enfermeiro e sua equipe de enfermagem 

diante de uma situação de PCR é essencial, pois as atuações antecipadas 

podem prevenir e reduzir complicações após a RCP. Para que se tenha um 

atendimento eficaz, faz-se necessário conhecimento científico, prático e técnico, 

ressaltando também a importância de manter-se atualizados e preparados para 

prestar assistência as possíveis emergências em seu ambiente de trabalho. 

(SANTOS et al, 2016).  

As equipes de enfermagem executam procedimentos e intervenções sob 

o comando de um médico ou de um enfermeiro. Assim sendo, todos os 

profissionais envolvidos precisam de grande equilíbrio emocional, precisando ser 

capacitados para enfrentar diversas situações, pois, um episódio de urgência e 

emergência acaba sendo um ambiente desafiador e pode apresentar mudanças 

inesperadas ao realizar o atendimento. (PERREIRA FILHO et al, 2019). 

Já em ambiente de uma unidade de internação, é esperado que este 

evento aconteça em menor frequência, pelos pacientes apresentarem menor 

gravidade e, consequentemente, uma melhor estabilidade clínica do que os 

pacientes que estão admitidos em unidades críticas.  Neste sentido, é de grande 



 
 

 

importância conhecer a opinião dos profissionais destas unidades sobre 

aspectos que dificultam a PCR e a RCP, para que estratégias de melhorias 

possam ser estabelecidas. (CITOLINO FILHO et al, 2015). 

Considerando que para se conseguir o sucesso no atendimento de 

pacientes em PCR depende de conhecimentos e habilidades técnico-científicas 

e interpessoais e sabe-se pouco da literatura sobre os fatores que comprometem 

o atendimento destes pacientes, na percepção dos profissionais envolvidos na 

assistência, tem-se como pergunta norteadora: Qual a percepção da equipe de 

enfermagem em relação ao atendimento prestado a pacientes em PCR em 

unidades de internação?  

O objetivo do estudo buscou analisar produções científicas referente a 

percepção da equipe de enfermagem frente ao atendimento prestado a 

pacientes em PCR em unidades de internação. 

 

 

METODOLOGIA 

  

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, onde oferece 

acesso rápido aos resultados complacentes de pesquisas e evidências que 

baseiam as tomadas de decisões ajustando um saber mais crítico. Este método 

de pesquisa admite a síntese de diversos estudos publicados e permite 

conclusões gerais a importância de uma particular área de estudo, sendo um 

método valioso para a enfermagem. (MENDES, 2008). 

Para sua elaboração, foram percorridas as seguintes etapas: seleção do 

tema e elaboração da questão de pesquisa: definição dos critérios de inclusão e 

exclusão dos estudos; categorização dos estudos, avaliação dos estudos 

incluídos na revisão e interpretação dos resultados; e por fim, apresentação da 

análise e discussões de dados. 

Para a realização do estudo, buscou-se pesquisas indexadas do ano de 

2011 à 2020, nas seguintes bases de dados eletrônicas: Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO) Brasil e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para a 

busca dos artigos foram utilizados descritores em português, selecionadas com 

a relevância do tema em questão, segundo os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): “parada cardíaca”, “ressuscitação cardiopulmonar” e “assistência de 



 
 

 

enfermagem”, com o termo “and” como operador booleano, sendo justificado o 

início da pesquisa pelo ano 2011 por ser 10 (dez) anos antes do ano de estudo 

que foi realizado e apresentar estudos mais recentes. A partir da combinação 

dessas palavras, foram analisadas as publicações e os artigos encontrados nas 

duas bases de dados, porém, foram considerados somente uma vez. 

A pesquisa foi realizada no mês de abril do ano de 2020. Na base de 

dados SciELO, fez-se a associação das palavras chaves: “parada cardíaca” e 

“ressuscitação cardiopulmonar”, “parada cardíaca” e assistência de 

enfermagem” e pelo método integrado, “ressuscitação cardiopulmonar” e 

“assistência de enfermagem”, obtendo-se um total de 39 artigos. Na base de 

dados BVS, utilizou-se a combinação das palavras-chaves: “parada cardíaca” e 

“ressuscitação cardiopulmonar”; “parada cardíaca” e assistência de 

enfermagem” e “ressuscitação cardiopulmonar” e “assistência de enfermagem”, 

resultando um achado de 71 artigos. 

A seleção dos artigos deu-se em duas etapas, primeiramente fez-se a 

leitura dos resumos utilizando um instrumento baseado em preceitos 

metodológicos para análise dos artigos, ou seja, avaliado se os estudos 

encontrados estavam ou não dentro dos critérios de inclusão. Dentro dos 

critérios de inclusão estavam artigos publicados em português, no período de 

2011 a 2020. Os critérios de exclusão eram situações envolvendo PCR extra-

hospitalares e ambientes que não fossem unidades de internação, intervenções 

em pacientes pediátricos e artigos que não disponibilizassem o texto completo. 

Na segunda etapa fez-se a leitura dos textos completos, utilizando um segundo 

instrumento norteador que permitiu a agregação dos dados obtidos nos trabalhos 

ao objetivo deste estudo.  

Na primeira etapa, dos 39 (trinta e nove) artigos encontrados a partir das 

combinações das palavras-chaves na base SciELO, 4 (quatro) atendiam aos 

critérios estabelecidos e foram selecionados para este trabalho. Dos 71 (setenta 

e um) artigos encontrados na base BVS, 7 (sete) foram selecionados. Sendo 

assim, a revisão integrativa foi inicialmente composta de 11 (onze) artigos, 

conforme fluxograma a seguir:  



 
 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

No quadro a seguir, foram referenciados os títulos selecionados na 

primeira etapa da pesquisa. (Quadro 1):  

 

Quadro 1 – Estudos selecionados na primeira etapa da pesquisa 

 

TÍTULO DO ARTIGO PUBLICAÇÃO ANO 

1. Atuação da equipe de enfermagem frente à 

parada cardiorrespiratória intra-hospitalar 

Revista de Enfermagem do 

Centro Oeste Mineiro – RECOM 

2012 

2. Organização do trabalho e seus reflexos na 

atuação dos trabalhadores de enfermagem em 

ressuscitação cardiopulmonar 

Revista de Enfermagem – UERJ 2012 

3. Redução de paradas cardiorrespiratórias por 

times de resposta rápida 

Hospital Israelita Albert Einstein – 

HIAE 

2012 

4. Parada cardiorrespiratória e enfermagem: o 

conhecimento acerca do suporte básico de vida 

Cogitare Enfermagem 2013 

5. Suporte básico à vida em adultos: 

conhecimento dos enfermeiros sobre as 

diretrizes 2010-2015 

Revista de Enfermagem – UFPE 

On Line 

2013 



 
 

 

6.Correlação entre o algoritmo de cuidados pós-

parada cardiorrespiratória e a classificação das 

intervenções de enfermagem (NIC) 

Revista Fundamental Care 

Online 

2014 

7.Educação permanente e parada 

cardiorrespiratória: um relato de experiência no 

âmbito da enfermagem 

Revista de Saúde Pública do 

SUS/MG 

2014 

8.Fatores que comprometem a qualidade da 

ressuscitação cardiopulmonar em unidades de 

internação: percepção do enfermeiro 

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP. 

2015 

9.Vantagens do estudo de coorte realizado por 

enfermeiros em parada cardiorrespiratória  

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP. 

2015 

10.Parada cardiorrespiratória: vigência, 

prevenção e cuidados após a PCR 

Revista Online de Pesquisa 

Cuidado é Fundamental 

2018 

11.Identificação dos sinais de alerta para a 

prevenção da para cardiorrespiratória intra-

hospitalar 

Revista Latino – Americana de 

Enfermagem 

2019 

 Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Na segunda etapa, com a leitura na íntegra dos trabalhos selecionados, 

5 (cinco) dos 11 (onze) estudos foram excluídos, resultando em 6 (seis) estudos 

para análise final. (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Estudos que constituíram a revisão integrativa 

 

TÍTULO DO ARTIGO PUBLICAÇÃO ANO 

1.Atuação da equipe de enfermagem frente 

à parada cardiorrespiratória intra-hospitalar 

Revista de Enfermagem do Centro 

Oeste Mineiro – RECOM 

2012 

2.Organização do trabalho e seus reflexos 

na atuação dos trabalhadores de 

enfermagem em ressuscitação 

cardiopulmonar 

Revista de Enfermagem – UERJ 2012 

3.Parada cardiorrespiratória e enfermagem: 

o conhecimento acerca do suporte básico de 

vida 

Cogitare Enfermagem 2013 

4.Suporte básico à vida em adultos: 

conhecimento dos enfermeiros sobre as 

diretrizes 2010-2015 

Revista de Enfermagem – UFPE On 

Line 

2013 



 
 

 

5.Fatores que comprometem a qualidade da 

ressuscitação cardiopulmonar em unidades 

de internação: percepção do enfermeiro 

Revista da Escola de Enfermagem 

da USP. 

2015 

6.Parada cardiorrespiratória: vigilância, 

prevenção e cuidados após a PCR 

Revista Online de Pesquisa 

Cuidado é Fundamental 

2018 

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Para análise dos dados, foram utilizados subtítulos atribuídos a 

caracterização dos estudos, liderança X controle emocional e treinamento como 

ferramenta primordial. Na caracterização dos estudos foram seguidos os dados 

referente as publicações, citando o ano que as mesmas foram publicadas 

diferenciando assim, entre as mais antigas e as publicações mais recentes, além 

das revistas que foram publicadas e a formação dos autores.  Também foram 

descritos o método, os objetivos das pesquisas realizadas e as discussões dos 

artigos com as literaturas já existentes para melhor compreensão e comparação. 

Os outros subtítulos, liderança X controle emocional e treinamento como 

ferramenta primordial, foram elencados pela predominância do assunto nos 

artigos selecionados para a pesquisa. 

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS  

 

Caracterização dos estudos 

 

Analisando os 6 (seis) artigos selecionados para a revisão integrativa, 

através das bases de dados SciELO e BVS, constatou-se que o ano das 

publicações variaram de 2012 à 2019, sendo 4 (quatro) mais antigos (2012 e 

2013), e 2 (dois) mais recentes (2015 à 2019). Esse dado demostra que as 

produções relacionadas às dificuldades da enfermagem nos atendimentos 

dentro das alas de internação, diminuíram com o passar dos anos em 

comparação aos trabalhos encontrados, por serem mais antigos e não tão 

recentes.  

Quanto ao período, todos os trabalhos foram publicados em revistas de 

saúde, sendo 4 (quatro) de periódicos relacionados a faculdades (Revista da 

Escola de Enfermagem da USP, Revista de Enfermagem – UERJ, Revista de 



 
 

 

Enfermagem do Centro Oeste Mineiro – RECOM, Revista de Enfermagem – 

UFPE On Line), e 2 (dois) de enfermagem em geral (Cogitare Enfermagem, 

Revista Online de Pesquisa Cuidado é Fundamental). Percebe-se que todos os 

periódicos tem em sua definição “enfermagem” como linha de partida para as 

publicações.  

No que se refere à formação e atuação dos autores das pesquisas, 

constatou-se que todos possuem graduação ou pós-graduação na área de 

enfermagem e apresentam domínio no assunto relacionado.  

Os estudos tiveram como público alvo, profissionais da área da saúde 

preferencialmente enfermeiros e técnicos de enfermagem, pois são eles os 

primeiros a encontrar os pacientes em PCR e iniciar as primeiras manobras de 

reanimação. 

No que se refere ao tipo de estudo, variou entre estudo de pesquisa de 

campo, bibliográficas e reflexão. O artigo 1 usou a metodologia de reflexão em 

referencial teórico, o artigo 2 o método qualitativo, descritivo e exploratório; o 

artigo 3 um estudo transversal; o artigo 4 estudo quantitativo descritivo; o artigo 

5 estudo descritivo exploratório e o artigo 6 uma pesquisa bibliográfica. 

Quanto a coleta de dados, os artigos 1 e 6, utilizaram referencial teórico 

e pesquisa bibliográfica para ter seus resultados; já os artigos 2, 3,4 e 5, 

utilizaram como método de coleta de dados entrevistas com profissionais de 

saúde.  

No que se refere aos objetivos das pesquisas, observou-se que o artigo 

1 (um) buscou refletir sobre as condutas a serem tomadas pela equipe de 

enfermagem e as dificuldades encontradas diante de uma PCR. O objetivo do 

artigo 2, repercussões psicofísicas no trabalhador de enfermagem decorrente da 

atuação em RCP. O artigo 3 e 4, avaliar o nível de conhecimento teórico dos 

enfermeiros em relação a PCR e RCP; já o artigo 5, teve o objetivo de identificar 

os fatores que comprometem a qualidade da RCP e para finalizar, no artigo 6, 

identificar ações de vigilância, prevenção e os cuidados de enfermagem em 

PCR. 

 

 

 

 



 
 

 

 Liderança X controle emocional 

 

O artigo 1, evidencia que a sobrevida pós PCR interfere em vários 

fatores e um deles é o preparo dos profissionais que prestarão esse atendimento. 

Dentre os que devem estar melhores preparados, estão o enfermeiro e a equipe 

de enfermagem. São eles que estão na linha de frente, geralmente os primeiros 

profissionais a identificarem a evolução dos pacientes para uma PCR, assim, 

consequentemente, os profissionais que devem estar preparados para realizar 

as manobras de reanimação com eficácia. Também se revelou que não há um 

registro suficiente das intervenções realizadas, o ritmo inicial de PCR, horário da 

ocorrência, sua duração e nem drogas utilizadas, evidenciando-se que as 

informações não estão sendo valorizadas pela enfermagem. Existe também uma 

dificuldade de integração da equipe multidisciplinar para do atendimento do 

paciente em PCR, sendo assim, necessita-se que todos os profissionais 

conheçam suas condutas no atendimento de PCR, respeitando a atuação de 

cada profissional. (ROCHA et al, 2012). 

Já artigo 6, revelou que o modo de agir dos enfermeiros influencia na 

rapidez, na tomada de decisão e o nível de atendimento do restante da equipe. 

A enfermagem é primordial na detecção dos sinais de uma PCR, sendo assim, 

o enfermeiro se torna uma peça fundamental na distribuição de funções dos 

demais membros da equipe, como para a transmissão de segurança à equipe, 

para se obter uma atuação de forma objetiva e sincronizada. (PINHEIRO el al, 

2018).  

A função prioritária do enfermeiro é prestar assistência aos pacientes, 

mas em uma ocorrência de PCR, acaba sendo muito mais intensa sua função, 

pois deve dar suporte a equipe, além de providenciar recursos materiais e 

treinamentos continuados, visando sempre um melhor atendimento no âmbito 

hospitalar. (MENEZES e LOMANTO ROCHA, 2013).  

No artigo 2 evidenciou-se que os fatores que mais dificultam a 

assistência, são de não haver enfermeiros lotados em todas as enfermarias 

principalmente no período noturno, verificou-se também conflitos entre os 

profissionais de saúde durante o atendimento, principalmente por falta de 

habilidades. Também existe dificuldades em relação a infraestrutura como 

indisponibilidade de materiais e equipamentos, déficit de trabalhadores, 



 
 

 

principalmente no período noturno, sendo necessário fazer adaptações e 

improvisações de materiais para poderem prestar o cuidado. Quanto aos fatores 

facilitadores dos atendimentos, foi mencionado o conhecimento técnico das 

equipes e as mudanças estruturais. No que se refere a saúde dos trabalhadores, 

os mesmos referiram mais alterações na dimensão psíquica do que alterações 

na dimensão física. No contexto sentimentos, emergiam relatos como tristeza, 

ansiedade e medo de errar o procedimento; já na dimensão física, os relatos 

eram tensão na região cervical, rigidez muscular, cefaleia e hipertensão. Ainda 

diante de todas essas evidências, os trabalhadores aludiram sentimento de 

prazer quando obtinha sucesso no procedimento, identificando assim um 

sentimento de alivio, de dever cumprido, de utilidade e satisfação diante da 

recuperação do cliente. (SÁ et al, 2012). Os demais artigos selecionados não 

mencionaram a liderança e o controle emocional como principais evidências. 

 

 

Treinamento como ferramenta primordial 

 

O estudo do artigo 3, revelou que o conhecimento e as habilidades de 

como proceder diante da PCR, pelos profissionais de saúde, são escassos e o 

treinamento torna-se muito importante para direcionar as ações durante o 

atendimento prestado ao paciente. Sendo assim, investir em treinamentos é de 

grande importância, em especial aos enfermeiros que prestam atendimento 

direto, pois, sendo lideres/educadores da equipe de enfermagem, é fundamental 

que estejam atualizados; além de se manter o desenvolvimento de ações 

voltadas para qualificar a RCP e prevenir a PCR com programas de educação 

continuada, para assim obter-se um aumento de sobrevida e uma melhor 

qualidade de vida das pessoas. (ALVES et al, 2013).  

O artigo 1 também, observou a necessidade de educação permanente 

que é uma problemática, pois os profissionais que estão aptos a atender PCR, 

são aqueles que precisam participar continuamente de treinamentos. (ROCHA 

et al, 2012). 

Este artigo traz que a atuação do enfermeiro no atendimento de uma 

PCR pode definir a situação do paciente futura, principalmente em relação aos 

danos decorrentes de manobras ou procedimentos realizados de forma errônea.  



 
 

 

Assim, se as condutas e medidas não forem previstas antecipadamente, 

infelizmente será o paciente que sofrerá com a falta de comprometimento e 

treinamento da equipe que prestou a assistência a ele. Portanto, é necessário o 

enfermeiro ter conhecimento científico, prático e técnico, para poder tomar 

decisões rápidas, concretas e transmitir segurança para toda a equipe, 

diminuindo os riscos que ameaçam a vida do paciente. (SANTOS et al, 2016). 

No artigo 4, ficou evidenciado que muitos profissionais não tem 

conhecimento sobre a sequência correta, a profundidade das massagens 

cardíacas e ainda poucos não conheciam a relação compressão ventilação. 

Grande parte dos enfermeiros que participaram do estudo não conhecia a cadeia 

da sobrevivência, reforçando-se a ideia de que a atualização não faz parte da 

rotina de alguns enfermeiros entrevistados nesta pesquisa. Pode-se considerar 

que um programa de capacitação deve ser aplicado regularmente, com teoria e 

prática concomitantemente; e os profissionais devem buscar estratégias para 

melhorar e manter seus estudos e desempenho ao longo do tempo. (SILVA et 

al, 2013) 

Já no estudo do artigo 5, traz-se as informações que muitos enfermeiros 

relataram que a dificuldade está na quantidade de profissionais no cenário, 

podendo ser muito ou pouco, falta de harmonia no grupo, estresse de algum 

membro da equipe, falta de material e/ou falha de equipamento. Um grande 

número de profissionais relatou restrita familiarização com o carrinho de 

emergência, além de se ter a presença de familiar no início do atendimento da 

PCR; fatores relatados na pesquisa que interferem negativamente para se obter 

uma assistência qualificada. Diante do exposto, é de grande relevância que 

sejam realizados treinamentos e capacitações contínuas com os profissionais 

envolvidos na assistência, pois com um ganho de habilidades técnicas e 

apresentando boa efetividade, contribui para o sucesso do atendimento e melhor 

prognostico do paciente. (PERREIRA FILHO et al, 2019). Deste modo, se esses 

fatores estiverem associados ao ambiente de trabalho organizado, equipe 

atuando em harmonia e sincronismo na execução das manobras e 

procedimentos, com certeza contribuirão para se obter uma excelência no 

atendimento ao paciente em PCR no ambiente intra-hospitalar. (FILHO et al, 

2015).  



 
 

 

Alguns profissionais ainda, relatam desconhecimento em relação a 

identificação em PCR, a sequência correta para o suporte básico de vida e até 

mesmo os fármacos que serão administrados, esse desconhecimento pose ser 

desencadeador de situações que irão interferir sobre a atuação de toda a uma 

equipe no momento do atendimento da PCR. (ROCHA et al, 2012)  

A parada cardiorrespiratória é uma emergência bastante comum em 

todas as especialidades médicas, portanto, independentemente do local que os 

profissionais de saúde exerçam suas atividades, os mesmos devem estar 

preparados para tal atendimento. (FELIPE e CARDOSO, 2013). A partir dessa 

afirmação e da pesquisa aprofundada nestes artigos, fica claro que o enfoque 

delas foi parecido, porém, com resultados ímpares no que diz respeito a 

percepção da enfermagem frente ao atendimento a PCR. Um fator que vale 

ressaltar é que os profissionais referem muito a importância de estar bem 

emocionalmente e que isso é imprescindível para a execução de um bom 

atendimento.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A revisão sobre esta temática evidenciou que a elaboração de artigos 

científicos nessa área teve início a bastante tempo, mas é de crescimento lento 

durante os anos, um aspecto que não é bom para a enfermagem. As produções 

encontradas são prioritariamente nas instituições de ensino, o que preocupa a 

falta de registro dos profissionais que atuam diretamente com pacientes. Embora 

os trabalhos têm crescimento lento numericamente, existem lacunas quanto a 

produção de conhecimento especifico dos subgrupos que atuam na área da 

saúde. As produções disponíveis tem abordagens em âmbito hospitalar, 

havendo carência de estudos que ultrapassem este foco, ou seja, pesquisas a 

fim de conhecer o sentimento dos profissionais após os plantões com 

atendimentos de PCR e RCP são escassas.   

Ainda que os artigos tenham abordado contextos parecidos no que diz 

respeito a percepção da enfermagem, pôde-se identificar que quase todos estão 

ligados a estrutura física ou de pessoal, além de falta ou falha de capacitação e 

são encontrados poucos estudos em questões emocionais dos profissionais. 



 
 

 

Assim, tem-se plena convicção que a enfermagem é fundamental para a equipe 

multiprofissional, pois é responsável direta pelo cuidado. Deste modo, as atitudes 

e comportamentos dos enfermeiros irão influenciar diretamente no 

desenvolvimento do atendimento de uma PCR e RCP para o restante da equipe. 

Deste modo o enfermeiro é fundamental na distribuição das funções para os 

demais membros da equipe e para transmissão de segurança.  

Existe ainda muita precariedade nos atendimentos de PCR em unidades 

de internação, onde os fatores que causam essa precariedade, vai desde falta 

de materiais até falta de capacitação de profissionais, onde os mesmos muitas 

vezes nem sabem como identificar e iniciar o atendimento.  

É primordial que o enfermeiro frente a uma PCR, faça uma atuação de 

orientador, educador, além de exercer o papel de líder da equipe, mas para isso, 

precisa estar atualizado, ter um programa estabelecido de educação continuada, 

sempre com o intuito de prestar assistência com a melhor qualidade possível, 

fazendo com que toda equipe tenha motivação e agilidade para tal ação. Todos 

esses fatores são essenciais para que o atendimento das vítimas de PCR seja 

prestado de maneira eficaz. 

Por fim, diante do estudo, enfatiza-se o incentivo a maiores pesquisas 

nessa área, a fim de subsidiar enfermeiros, estudantes e profissionais da 

enfermagem com respaldo científico. 
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PALLIATIVE CARE IN NURSING: INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW 

 

Isabela Paganini¹ 

Heidy Dall’Orto Hellebrandt² 

 

RESUMO 

Objetivo: identificar na produção científica o trabalho da enfermagem 
relacionada ao cuidado paliativo de pacientes terminais, em plataformas de 
divulgação científica digital, no período de 2014 e 2019. Metodologia: com base 
na estratégia de PICO, a pergunta norteadora formulada buscou identificar quais 
as funções encontradas na literatura para o cuidado paliativo do paciente 
terminal. Com base na revisão integrativa da literatura, a busca ocorreu na base 
de armazenamento de dados em Ciências da Saúde, da plataforma Literatura 
Latino Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS). 
Resultados: foram encontradas 7.471 publicações associadas ao tema, das 
quais 10 estudos foram selecionados para leitura e análise após a aplicação dos 
critérios de seleção. Discussão: a partir da análise dos dados, foi possível dividir 
os resultados em duas categorias temáticas: “a atividade do enfermeiro no 
cuidado paliativo” e “as percepções do paciente terminal”. Conclusão: o número 
de estudos sobre o tema ainda é incipiente, mas averiguou-se que a sobrecarga 
e o cuidado paliativo causam efeitos psicológicos e até patológicos ao cuidador. 
Em seu papel social, o enfermeiro precisa possuir uma comunicação 
humanizada. Já na percepção do paciente terminal, a preocupação com a 
biografia, com o legado e com a família são superados pelos aspectos 
espirituais, religiosos e afetivos. Fica claro que as lacunas em relação aos dados 
encontrados abrem caminhos para novos estudos. 

 

Palavras-Chaves: Cuidado Paliativo, Paciente Terminal, Revisão Integrativa, 
Enfermagem. 

ABSTRACT 

Objective: to identify in the scientific production the nursing work related to  
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Methodology: based on the PICO strategy, the guiding question asked sought 
to identify which functions found in the literature for palliative care of the terminal 
patient. Based on the integrative literature review, the search took place in the 
Health Sciences data storage database, from the Latin American and Caribbean 
Health Sciences Information platform (LILACS). Results: 7,471 publications 
were found associated with the theme, of which 10 studies were selected for 
reading and analysis after applying the selection criteria. Discussion: Based on 
the data analysis, it was possible to divide the results into two thematic 
categories: “the activity of nurses in palliative care” and “the perceptions of the 
terminal patient”. Conclusion: the number of studies on the subject is still 
incipient, but it was found that overload and palliative care cause psychological 
and even pathological effects to the caregiver. In their social role, nurses need to 
have humanized communication. In the perception of the terminal patient, the 
concern with the biography, the legacy and the family are overcome by the 
spiritual, religious and affective aspects. It is clear that the gaps in relation to the 
data found open the way for further studies. 

 

Keywords: Palliative Care, Terminal Patient, Integrative Review, Nursing. 

 

INTRODUÇÃO 

O Cuidado Paliativo se confunde historicamente com o termo Hospice, 

que data dos primórdios da era cristã, quando estas instituições fizeram parte da 

disseminação do cristianismo pela Europa, visto que o papel da Igreja assumiu 

o lugar social como a principal instituição daquele período. (SAUNDERS, 2004).  

Hospices foram abrigos também denominado de hospedarias e 

destinados a receber e cuidar de peregrinos e viajantes, cujo relato mais antigo 

remonta ao século V, onde Fabíola, discípula de São Jerônimo, cuidava de 

viajantes vindos da Ásia, África e dos países do Leste Europeu, no Hospício do 

Porto de Roma (CORTES, 1988). Contudo, as transformações sócio-históricas 

reabilitaram o conceito de Hospice e essas práticas de cuidado passaram a ser 

chamadas de cuidado paliativo. 

Em 1967 foi fundado o St. Christopher’s Hospice, onde era destinado a 

cuidar dos pacientes desde os sintomas ao alívio da dor, e, até mesmo o 

sintomas psicológicos. Até os dias de hoje o St. Christopher’s é reconhecido 

como um dos principais serviços do mundo em medicina Paliativa. O St. 

Christopher’s foi fundado pela Inglesa Cicely Saunders (enfermeira, assistente 

social e médica), nascida em 22 de junho de 1918. (SANTOS, 2011). 

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, através da prevenção e alívio do sofrimento. 

Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros 



 
 

 

problemas de natureza física, psicossocial e espiritual (BRASIL, 2017, 

p. 04). 

A inclusão dos cuidados paliativos não envolve somente o alívio da dor e 

os sintomas da doença terminal, engloba também as dimensões psicológicas, 

sociais e espirituais do paciente e de sua família. Sabendo que a enfermagem 

tem como essência o cuidado integral de seus pacientes, ressalta-se que, na 

fase terminal da vida, é exigido habilidades e competências diferenciadas no 

cuidado ao indivíduo (MACHADO et al, 2013). 

A procura incessante e constante pela cura pode, muitas vezes, 

atrapalhar no cuidado paliativo e se tornar um cuidado curativo. Essa conduta se 

deve pela necessidade de pensar que está fazendo algo por ele, seja por meio 

de intervenções cirúrgicas, medicações ou o uso de diversas novas tecnologias. 

Precisa-se, no entanto, saber identificar o limite de até quando se pode intervir e 

prolongar a vida e o sofrimento (SILVEIRA; CIAMPONE; GUITIERREZ, 2014). 

Acredita-se que o maior impasse das equipes de saúde para proporcionar 

um atendimento adequado aos pacientes com necessidades de cuidados 

paliativos, seja a barreira de proteção criada para evitar os sentimentos de 

frustração e de fracasso (SALIMENA et al, 2013). 

Dessa forma, o profissional esquiva-se de um envolvimento no cuidado 

com o paciente e família, limitando-se ao tratamento medicamentoso e medidas 

de conforto, comprometendo a qualidade da assistência. Em contrapartida, 

alguns profissionais de saúde sentem-se realizados ao permitir aproximar-se do 

paciente e família para lhes proporcionar um cuidado centrado no conforto e 

específico para esse momento (SALIMENA et al, 2013).  

Tais cuidados são defendidos a fim de que o paciente encare a morte sem 

medos, sem angústias e possa viver da melhor forma possível essa difícil 

trajetória. Os cuidados paliativos minimizam o sofrimento e a angústia que 

acometem o paciente, mas também a seus familiares (HERMES; LAMARKA 

2013). 

Em termos gerais, o cuidado paliativo pode ser identificado como um 

conjunto de procedimentos terapêuticos, trabalhado de maneira interdisciplinar, 

para lidar com os diversos sintomas físicos, mentais, sociais e espirituais 

causados pelo fenômeno da morte e intervir com o atendimento técnico e 

humanizado para diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes e dos familiares. (ANCP, 2009). 

Entretanto, o que se entende por cuidado ao fim da vida é uma das 

subáreas do Cuidado Paliativo. O atendimento envolve uma série de técnicas de 

assistência direcionadas a um paciente que foi diagnosticado em condições de 

declínio progressivo, irreversível e próximo da morte. (BURLÁ, 2014). 



 
 

 

O Conselho Internacional de Enfermagem (CIE), fundado em 1899, 

reconhece os Cuidados Paliativos como uma questão atual da saúde e da 

sociedade. CIE afirma que “uma pronta avaliação, a identificação e a gestão da 

dor e das necessidades físicas, sociais, psicológicas, espirituais e culturais” 

podem diminuir o sofrimento e melhorar, de fato, a qualidade de vida dos 

pacientes (CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIRAS, 2007).  

Nos últimos anos, a saúde pública brasileira avançou muito em relação ao 

atendimento e cuidado paliativo nos Sistemas Únicos de Saúde (FIGUEIREDO, 

2006). Por outro lado, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Cataria 

(COREN/SC) relata que “muitos profissionais, por desconhecerem a filosofia de 

cuidados paliativos, sentem-se receosos, tendo em vista que suas ações podem 

ser interpretadas como abreviar o tempo de vida ou prolongar o tempo da morte” 

(VICENSI, 2016, p. 14). 

Na modalidade de cuidado paliativo na área da saúde, o ofício profissional 

da Enfermagem consiste em criar ações ou continuar aplicando as 

recomendações médicas, cuja obstinação terapêutica tem por objetivo o 

acompanhamento técnico e humanizado para prolongar a vida de um paciente 

diagnosticado em condições irreversíveis de morte, do qual vivencia a distanásia 

– entendida aqui a partir da definição do Dicionário Aurélio, referente ao processo 

de morte lenta, vagarosa, agonia prolongada (FERREIRA, 2012). 

Para que os cuidados paliativos sejam realizados de maneira eficaz, é 

indispensável o atendimento ao paciente por uma equipe de multiprofissional e 

que estes, estejam preparados, treinados e com experiência, tanto no controle 

de sinais e sintomas, mas também que saibam prevenir outros sintomas ou 

crises e intervir se necessário. (FOLEY, 2005). Também é papel da enfermagem, 

auxiliar os familiares e os cuidadores dos pacientes e, por esse motivo, deve 

estar cada vez mais preparada para atender seus pacientes e seus familiares. 

(NICKEL, 2016). 

Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi identificar com a 

literatura mais recente como o cuidado paliativo descreve o papel e as funções 

do enfermeiro no cuidado paliativo dos pacientes em condição terminal. Assim, 

este estudo contribuirá para melhor percepção da equipe de enfermagem diante 

do cotidiano hospitalar de pacientes portadores de doenças com impossibilidade 

terapêutica de cura. 

METODOLOGIA 

Para realizar esse estudo, o procedimento metodológico adotado foi à 

revisão integrativa da literatura, que reúne, analisa, avalia e sintetiza os 

resultados de relatórios de pesquisas sobre o papel da enfermagem no cuidado 

paliativo. De acordo com Souza et al (2010) a amplitude da revisão integrativa 

pode ser sintetizada como: 



 
 

 

A revisão integrativa, finalmente, é a mais ampla abordagem 
metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos 
experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa 
do fenômeno analisado. Combina também dados da literatura teórica 
e empírica, além de incorporar um vasto leque de propósitos: definição 
de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemas 
metodológicos de um tópico particular (SOUZA et al, 2010, p. 103). 

Dessa forma, cabe destacar os procedimentos para a realização desta revisão 

integrativa, que se divide em etapas, conforme explicado por Whittemore e Knafl 

(apud SOUZAet al,2010). As etapas metodológicas da revisão integrativa estão 

organizadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Etapas da revisão integrativa da literatura. 

ETAPA DA 
REVISÃO: 

DESCRIÇÃO: 

Elaboração do 
problema 

Definir a pergunta que irá nortear a revisão.Inclui-se a definição 
dos participantes, as intervenções a serem avaliadas e os 
resultados a serem mensurados. Deve ser clara e específica, 
ligada a um raciocínio teórico já conhecidos pelo pesquisador. 

Pesquisa 
literária 

É a busca que ocorre em base de dados física ou eletrônica.Deve 
ser ampla e diversificada. É preciso garantir a representatividade 
da amostra. A conduta ideal é incluir todos os estudos 
encontrados ou a sua seleção randomizada; porém, se houver 
uma grande quantidade, deve-se expor os critérios de inclusão e 
exclusão das publicações (ou não publicações) selecionadas. 

Coleta e 
avaliação de 
dados 

Garantir que a totalidade dos dados relevantes seja extraída, 
minimizar o risco de erros na transcrição, garantir precisão na 
checagem das informações e servir como registro. Os dados 
devem incluir: definição dos sujeitos, metodologia, tamanho da 
amostra, mensuração de variáveis, método de análise e 
conceitos embasadores empregados. 

Análise crítica 
dos dados 

Para auxiliar na escolha da melhor evidência possível, propõe-se 
uma hierarquia das evidências, podendo ser classificado em 
evidências: resultantes da meta-análise; obtidas em estudos 
individuais; de estudos quase-experimentais; de estudos 
descritivos; provenientes de relatos de caso/experiência e; 
baseada em opiniões de especialistas. 

Discussão dos 
resultados 

Interpretar e sintetizar os resultados, comparando os dados ao 
referencial teórico. Identificar as possíveis lacunas do 
conhecimento, delimitar prioridades para estudos futuros, 
salientar suas conclusões e inferências, bem como explicitar os 
vieses. 

Apresentação 
da revisão 
integrativa 

Apresentar a revisão para o leitor avaliar criticamente os 
resultados. Deve conter informações pertinentes e detalhadas, 
sem omitir qualquer evidência relacionada. 

Fonte: adaptado de Souza et al (2010, p.104-105). 



 
 

 

Com base nas etapas da revisão integrativa apresentada por Souza et al (2010) 

e Whittemore e Knafl (2005). 

A enfermagem é uma das áreas da saúde que está em constante 

modernização, inovação e avanços nos seus procedimentos de atendimento e 

cuidado, devendo os seus profissionais perceber essas mudanças e se qualificar 

para oferecer uma assistência com qualidade (FRANCO et al, 2017). Nesse 

sentido, para estabelecer uma pergunta norteadora utilizou-se a estratégia PICO 

(Paciente ou Problema, Intervenção, Controle ou Comparação e Outcomes, que 

significa desfecho). O uso dessa estratégia, de acordo com Santos et al (2007, 

p. 509) 

Auxilia na formulação da problemática adequada, possibilitando a 
definição correta para a resolução da questão clínica de pesquisa 
maximizando a recuperação de evidências nas bases de dados, 
evitando a realização de buscas desnecessárias. 

Dessa forma, a problemática selecionada para esse estudo foi: “Quais são 

as funções encontradas na literatura para o cuidado paliativo do paciente 

terminal?”. Nessa organização, o primeiro elemento da estratégia (P) consiste 

no paciente terminal; o segundo (I), às funções; e o quarto elemento estratégico 

(O) cuidado paliativo. Destaca-se que, dependendo do procedimento de revisão 

não há necessidade de definir todos os elementos da estratégia PICO (SANTOS 

et al, 2007). Nessa revisão integrativa, não se usou o elemento de comparação 

(C). 

A busca foi realizada nos meses de abril e maio de 2020, na base de 

armazenamento de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS). Com base nos vocabulários em Ciência da Saúde DeCS e 

MeSH, a delimitação da busca utilizou os descritores controlados em conjunto 

com seus operadores booleanos (delimitadores) AND (aditivo), OR (um ou outro) 

e NOT (excludente). Os descritores utilizados foram: “cuidado paliativo”, 

“assistência paliativa” e “paciente terminal”; ao aplicar os operadores booleanos, 

os descritores ficaram: “cuidado paliativo” or “assistência paliativa” and “paciente 

terminal”. 

O resultado da busca encontrou 7.471 publicações. Para especificar a 

análise, foram definidos critérios de exclusão e seleção, a serem aplicado como 

filtros de: textos completos; base de dados LILACS; cuidado paliativo como 

assunto principal; no idioma português; e publicados entre os anos de 2014 e 

2019. Assim, após todos os ajustes metodológicos com as filtragens técnicas, os 

detalhes da pesquisa ficaram descritos como: tw:((mh:("paciente terminal")) AND 

(mh:("assistência paliativa")) OR (mh:("cuidado paliativo"))) AND ( fulltext:("1") 

AND db:("LILACS") AND mj:("Cuidados Paliativos") AND la:("pt")) AND 

(year_cluster:[2014 TO 2019]). O resultado da busca foi de 10 publicações 

selecionadas como elegíveis para a leitura, conforme o Fluxograma 1. 



 
 

 

 

Fluxograma 1: Processo da busca de dados nas plataformas LILACS. 

 

Fonte: autoria própria. 

Os dados foram coletados, processados e organizados em uma planilha 

eletrônica no programa Excel® (Office 2019®), separados por código, título, 

autores, ano de publicação e método. Para auxiliar na discussão, os resultados 

foram divididos em categorias temáticas, para facilitar a apresentação revisão 

integrativa. 

RESULTADOS 

A busca realizada na plataforma LILACS teve por base a pergunta norteadora: 

“Quais são as funções encontradas na literatura para o cuidado paliativo do 

paciente terminal?”, realizada por meio de três palavras compostas como 

descritores: “assistência paliativa”, “cuidado paliativo” e “paciente terminal”. O 

resultado da busca encontrou 7.471 publicações relacionadas aos descritores. 

Após a aplicação dos critérios de exclusão e seleção, restaram 10 publicações 

selecionadas para leitura. A partir da seleção, foi construída uma planilha 

sinóptica para análise e discussão, disponível na Tabela 2.  

Tabela 2. Descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa, por código, 
título, autoria, ano de publicação e método. 

CÓDIGO TÍTULO AUTORIA 
ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

MÉTODO 

A 

Cuidados 
Paliativos: 
Cartilha educativa 
para cuidadores 
de pacientes 
oncológicos 

ROCHA, 
Elisangela de MR; 
PAES, Rafael A; 
STHAL, Gustavo 
de M; SOUZA, 
Andressa. 

2019 

Pesquisa 
bibliográfica 
e produção 
de cartilha. 

PLATAFORMA 
LILACS:

• (DeCS);

• (MeSH);

DESCRITORES USADOS PARA 
A BUSCA:

•Cuidado paliativo; 

•Assistência paliativa;

•Paciente terminal.

RESULTADO 1:

•7.471 publicações 
totais.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO E SELEÇÃO:

•Textos Completos;

•Database LILACS;

• Idioma em português;

•Data entre 2014 e 2019;

•Cuidado paliativo como assunto principal.

RESULTADO 2:

•10 publicações 
elegíveis para leitura.



 
 

 

B 

A atenção do 
enfermeiro ao 
paciente em 
cuidado paliativo 

PICOLLO, Daiana 
P; FACHINI, 
Mérlim. 

2018 
Revisão 
integrativa 
da literatura. 

C 

Percepção de 
pacientes 
oncológicos sobre 
terminalidade de 
vida 

COMIN, Laure T; 
PANKA, Marina; 
BELTRAME, 
Vilma, STEFFANI, 
Jovani A; 
BONAMIGO, Elcio 
L. 

2017 

Pesquisa de 
campo e 
estudo 
quantitativo. 

D 

O sentido da 
espiritualidade na 
transitoriedade da 
vida 

ARRIEIRA, Isabel 
C.O; THOFEHRN, 
Maira B; 
MILBRATH, 
Viviane M; 
SCHOWONKE, 
Camila R.G.B; 
CARDOSO, 
Daniela H; FRIPP, 
Juliena C. 

2017 
Pesquisa 
descritiva. 

E 

Percepção de 
enfermeiras 
intensivistas de 
hospital regional 
sobre distanásia, 
eutanásia e 
ortotanásia 

DA SILVA, Rudival 
S; EVANGELISTA, 
Cássia L.S; 
SANTOS, Rodrigo 
D; PAIXÃO, 
Gilvânia P.N; 
MARINHO, 
Christielle L.A; 
LIRA, Gerlene G. 

2016 

Pesquisa de 
campo e 
estudo 
descritivo. 

F 

Cuidados 
paliativos 
ambulatoriais e 
qualidade de vida 
em pacientes 
oncológicos 

KOHLERI, Lívia B; 
CERCHIAROI, 
Ana C. B; 
LEVITESII, 
Marcelo R.. 

2016 
Estudo de 
caso. 

G 

Eutanásia e 
suicídio assistido 
em países 
ocidentais: 
revisão 
sistemática 

CASTRO, Mariana 
P.R; ANTUNES, 
Guilherme C; 
MARCON, Lívia 
M.P; ANDRADE, 
Lucas S; RÜCKL, 
Sarah; Andrade, 
Vera L. Â. 

2016 
Revisão 
sistemática 
da literatura. 

H 

Cuidados 
paliativos: um 
comentário sobre 
o livro A morte de 
Ivan Ilitch 

MONTARI, 
Carolina C. 

2016 
Resenha 
crítica. 



 
 

 

I 

Comunicação em 
Cuidados 
Paliativos: 
Revisão 
Integrativa da 
Literatura 

SANTOS, Cleicy 
K.C; ANDRADE, 
Cristiani G; 
COSTA, Isabelle 
C.P; LOPES, Maria 
E.L; DA SILVA, 
Carlos E.G; 
SANTOS, Kamyla 
F.O. 

2014 
Revisão 
integrativa 
da literatura. 

J 

Avaliação de 
pacientes com 
câncer avançado 
e seus 
cuidadores: 
agrupamento de 
sintomas, 
qualidade de vida 
e sobrecarga 

YAMASHITA, 
Camila C. 

2014 

Revisão da 
sistemática 
da literatura 
e estudo de 
caso. 

Fonte: autoria própria 

Conforme apresentado na Tabela 2, todas as publicações foram 

encontradas armazenadas no banco de dados (database) da plataforma 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), onde 

foram coletados os dados mais relevantes de cada publicação, destacados 

nessa revisão integrativa pelo título, autoria, ano de publicação e o tipo de 

metodologia aplicada, dos quais foram organizados em códigos identificados por 

letras alfabéticas para facilitar a discussão. 

Em uma análise percentual, é possível observar que a maior prevalência 

de estudos sobre a temática, publicadas no ano de 2016, compondo 40% dos 

estudos selecionados. Por outro lado, não se localizou nenhuma publicação no 

ano de 2015, mas 20% no ano de 2014, também 20% no ano de 2017, e 10% 

tanto para 2018 quanto para 2019. 

A partir de uma análise minuciosa dos estudos selecionados, foi possível 

dividi-los em duas categorias de análise, de acordo com a sua finalidade 

temática: O enfermeiro no cuidado paliativo e as percepções do paciente 

terminal. Essa organização possibilita visualizar melhor todos os estudos 

selecionados para essa revisão integrativa.  

 

DISCUSSÃO 

As atividades do enfermeiro no cuidado paliativo 

Os autores do estudo [A] fazem uma discussão sobre o cuidado paliativo 

ao paciente oncológico e a importância de a equipe de enfermagem estabelecer 



 
 

 

uma boa comunicação com os familiares do paciente. Esse trabalho destaca os 

impactos que a doença oncológica pode causar não somente ao paciente, mas 

também nos efeitos psicológicos e até patológicos desenvolvidos em familiares 

e cuidadores. Dessa forma, a proposta do estudo foi elaborar um material 

educativo para ser distribuído aos cuidadores e familiares, orientando-os sobre 

como devem ser conduzidas as práticas de cuidado e de assistência no ambiente 

domiciliar.  

Em termos de orientação, se propõe a construção de uma cartilha 

educativa com informações precisas, claras e objetivas para que o leitor seja 

capaz de se orientar para identificar os impasses relacionados ao cuidado e 

também ser capaz de resolver os dilemas que envolvem o processo de morte. O 

estudo [A] também destaca que os fundamentos da cartilha educativa devam 

reproduzir as atividades realizadas pelo enfermeiro, principalmente na 

identificação dos sintomas físicos, emocionais, espirituais, sociais e, a partir 

dessa situação, usar das recomendações para tomar decisões precisas e 

minimizar seus efeitos. 

Essas práticas atribuídas ao enfermeiro também aparecem no estudo [B]. 

O método de revisão integrativa da literatura é adotado pelos autores, onde são 

reunidos um conjunto de publicações com periodicidade entre 2013 e 2017, 

sobre a atenção do enfermeiro ao paciente em cuidado paliativo. A conclusão do 

trabalho sintetizou os principais temas encontrados, especialmente ao que trata 

o cuidado paliativo na terminalidade, onde são destacados o controle sintomático 

e a atenção afetiva, emocional e espiritual do paciente.  

O sentimentalismo e a ligação emocional construída entre o paciente e o 

enfermeiro demonstram os limites da bioética e também a necessidade de uma 

formação diferenciada, sensibilizada do profissional. Apesar de muitas 

universidades e cursos para a formação de profissionais para a enfermagem 

tenham dado ênfase ao papel da bioética, o tecnicismo ainda predomina, 

conforme apontado no estudo [B]. Por outro lado, a espiritualidade e a bioética, 

recebem atenção especial nessa discussão dos autores do estudo [B], 

corroborado pelo estudo [D]. 

Os estudos [A] e [B] descrevem a espiritualidade que envolve os pacientes 

terminais e o encontro existencialista, religioso e afetivo buscados pelo paciente 

e familiar diante do fenômeno da morte. Esse debate é mais intenso no estudo 

[D], que fundamenta seus métodos de pesquisa qualitativa através da 

fenomenologia do neuropsiquiatra austríaco, Viktor Frankl, que propõe a 

naturalização da morte como um alívio do sofrimento e uma reflexão sobre o 

valor da vida, discussão essa retomada pela cartilha educativa apresentada no 

estudo [A]. 

Os pacientes oncológicos são os principais pacientes relatados nos 

estudos [A], [C], [F] e [J]. A discussão mais ampla sobre o cuidado paliativos dos 



 
 

 

pacientes oncológicos terminais, é apresentado no estudo [J], elaborado em 

forma de tese. O estudo realiza uma pesquisa por amostragem com diferentes 

entrevistados, relatando a correlação entre cuidadores e pacientes em diferentes 

cenários (sintomas físicos, emocionais, a angústia dos pacientes e/ou dos 

cuidadores, a qualidade de vida do paciente, a sobrecarga do cuidador, entre 

outras correlações). A conclusão da tese apresentou o percentual sintomático 

com maior prevalência entre os pacientes e cuidadores. 

Entre os pacientes do estudo [J], identifica-se “uma concordância 

moderada em seis sintomas físicos: dor (63,5%), cansaço (58,8%), enjôo 

(68,0%), sonolência (55,3%), coceira (76,3%) e falta de ar (66,2%)” 

(YAMASHITA, 2014, p. 8). Em relação à sobrecarga do cuidador: 

A maior parte dos cuidadores foi classificada como “sem sobrecarga” 
(41,6%), seguidos de uma “sobrecarga intensa” (31,4%). Na aplicação 
da escala de rastreamento para ansiedade e depressão, identificamos 
57,60% dos cuidadores com sinais de ansiedade e 45,5% com sinais 
de depressão (YAMASHITA, 2014, p. 8-9). 

A sobrecarga também é relatada nos estudos [F], pois ao realizar a 

pesquisa qualitativa, por meio de questionários aplicados aos pacientes 

oncológicos, àqueles pacientes que apresentaram maior incidência nos sintomas 

físicos, também implicou na sobrecarga e fadiga sentida e relatada por seus 

cuidadores. Embora o estudo dê prioridade à percepção do paciente, o trabalho 

do enfermeiro é sempre elogiado e descrito de forma satisfatória, demonstrando 

que a afetividade e o vínculo entre paciente e cuidador melhoraram a qualidade 

de vida.  

Por outro lado, em termos de práticas de atendimento e cuidado, o estudo 

[E] produz um conhecimento baseado em pesquisa qualitativa feita com 

enfermeiros atuantes no cuidado paliativo, visualizando suas angústias em 

relação ao cuidado do paciente terminal. O questionário aplicado buscou 

conhecer a opinião dos profissionais em relação aos conceitos de distanásia, 

eutanásia e ortotanásia, concluindo que mesmo os profissionais conhecendo os 

conceitos, no seu cotidiano há a uma forte obstinação terapêutica, diretamente 

ligada aos vínculos afetivos criados entre cuidador e paciente. 

Corroborando ao estudo [E], a revisão sistemática realizada pelos autores 

do estudo [G], relatam a resistência em discutir os temas de eutanásia e de morte 

assistida. O estudo [G] aborda a eutanásia e/ou suicídio assistido em países 

ocidentais, alegando que os aspectos sócio-culturais, históricos e religiosos são 

influências para que essa prática seja classificada como procedimento ilegal. 

Esses valores culturais refletem na própria tomada de decisão do cuidador, 

destacando a necessidade de intensificar o debate sobre bioética e direito à 

morte digna aos futuros profissionais que atuarão no cuidado paliativo.   

As percepções do paciente terminal 



 
 

 

A questão da percepção do paciente é visualizada com prioridade nos 

estudos [C], [F], [D] e [H]. Na resenha crítica encontrada no estudo [H], a autora 

percorre a narrativa fictícia do livro “A morte de Ivan Ilitch”, do escrito russo Liev 

Tolstói, onde é percorrida a trajetória de vida e morte da personagem, refletindo 

ao leitor sobre o sentido de viver e angústia, a tristeza e a dor a ele e sua família 

em relação ao fenômeno da morte. A resenha se aproxima da reflexão proposta 

no estudo [D], que dá ênfase ao sentido da espiritualidade na transitoriedade da 

vida. 

Na obra de Tosltói, resenhada pelo estudo [H], os principais sentimentos 

apresentados pelo protagonista durante a terminalidade da sua vida foram a 

negação, a raiva, a impotência, a depressão, angústia, a insegurança e o temor 

pela incompreensão da pós-morte, sendo esses os principais elementos que 

afligem o personagem. Embora a obra trate de uma ficção, as percepções dos 

pacientes relatam nos estudos [C] e [F] tornam a obra de Tolstói um retrato das 

experiências reais vivenciada pelos pacientes terminais. 

Os autores do estudo [C] descrevem a análise dos resultados obtidos pela 

aplicação de um questionário, cuja ênfase se dá à percepção de pacientes 

oncológicos diante da terminalidade da vida. No resultado da amostragem, a 

maioria dos pacientes nunca pensou estar em uma condição de terminalidade, 

revelando a falta de reflexão sobre a vida. Essa perspectiva se repete na 

publicação [F], onde a principal dificuldade é a aceitação da morte. 

O estudo [F], bem como a publicação [C], faz conclusões semelhantes, 

indicando que as principais incidências na percepção dos pacientes estão 

relacionadas com a melhoria subjetiva da sua qualidade de vida e no legado que 

pretendem deixar. A preocupação do paciente com seus familiares, com sua 

biografia, com o impacto da sua terminalidade entre seus entes queridos é 

recorrente no apelo aos familiares e cuidadores. O estudo [C], especialmente, 

ilustra em sua narrativa a importância de manter ativa a comunicação do 

paciente com seus familiares, pois nos relatos da pesquisa, o sentimento de 

satisfação e aceitação da terminalidade envolve o atendimento personalizado do 

cuidador e a sua valorização pelos familiares. 

O elemento de comunicação é também narrado no trabalho [F] e [D], em 

especial esse último, que atribui importância ao acalento religioso, espiritual que 

preenche o sentimento de incertezas e diminui o sofrimento sobre a morte. A 

percepção sobre a morte pelo paciente tende a ser rapidamente superada, como 

explicado no artigo [F]. Contudo, é destacado no estudo [F], [A] e [I] que o 

sofrimento do paciente sem a possibilidade de cura não acaba com a morte, mas 

continua entre seus familiares.  

Os autores do estudo [I] descrevem os resultados da sua revisão 

integrativa da literatura, com ênfase dada a comunicação durante o cuidado 

paliativo. Embora tenha sido apresentado no estudo [A] que a família pode re-



 
 

 

significar o momento da partida, substituindo a visão trágica da morte por uma 

mais serena, onde se busca amenizar o sofrimento e atribuir suas nuances à 

conseqüências naturais a todos, a percepção familiar que é apresentado no 

estudo [I] compreende que somente trabalhando uma boa comunicação com a 

família é possível produzir uma terminalidade sem prejudicar a qualidade de vida 

dos seus componentes.  

A comunicação pode ser verbal ou não-verbal. A primeira tende a servir 

como a voz da razão, pois emite orientações e verbaliza a racionalidade médica. 

Contudo, a segunda tende a fortalecer o vínculo emocional e afetivo entre o 

profissional da enfermagem com o paciente ou/e familiares. Logo, destaca-se na 

revisão integrativa do estudo [I] que a comunicação é um importante instrumento 

para reduzir o impacto causado pela condição terminal do paciente. 

Nesse prisma, percebe-se que a comunicação compreensível, solidária e 

humanizada entre a equipe multidisciplinar, pacientes e familiares, visualizada 

pela percepção dos pacientes terminais, é tida como imprescindível para 

satisfação e aceitação da terminalidade, pois traduz um sentimento de 

reconhecimento e valorização do legado, da biografia e do conforto espiritual que 

reduz o sofrimento e as angústias da morte. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Enfermagem, enquanto uma área do conhecimento das Ciências da 

Saúde tem seus estudos e trabalhos direcionados ao cuidado do ser humano em 

suas múltiplas dimensões, de modo que suas práticas de assistência estão em 

constantes transformações, devido à evolução tecnológica e do aperfeiçoamento 

dos estudos sobre o cuidado, pois assim como dito por Boff (2000, p. 33) o 

“cuidado “é mais do que um ato, é uma atitude. Atitude de ocupação, 

preocupação, responsabilidade e de desenvolvimento afetivo com o outro”. 

Com origem nos medievais abrigos religiosos dedicados aos peregrinos e 

viajantes com algum tipo de adoecimento, os hospices criaram centros de 

atendimento especializados à saúde das pessoas. O modelo de atendimento 

evoluiu tecnologicamente e os procedimentos foram cientificados com métodos 

que passaram a compor os currículos dos profissionais da enfermagem que 

lidam diariamente com o acolhimento, atendimento e cuidado ao doente. 

Aos casos de pacientes em condições de enfermidade grave, geralmente 

acometidos por patologias que causam sofrimento e angústia ao anteceder a 

morte, necessitaram de técnicas especializadas para o cuidado do paciente sem 

possibilidade de cura. Assim, surgem os princípios que fundamentam o Cuidado 

Paliativo, que dentre suas características, busca promover a qualidade de vida 

de todos os envolvidos com o fenômeno da enfermidade pré-morte.  



 
 

 

A partir do levantamento da literatura e do processamento dos seus 

resultados, verificou-se que o trabalho do profissional de enfermagem no 

cuidado paliativo, sofre com os efeitos negativos da assistência ao paciente 

terminal, como a sobrecarga física, psicológica, emocional, o aparecimento de 

síndromes como de burnout, o estresse, a ansiedade e a obstinação terapêutica 

em preservar a vida, são efeitos que desgastam o cuidador.  

Sua função gerenciadora da vida do paciente se mostrou íntima às ações 

paternalistas, afetivas na formação de vínculos emocionais que se formam 

durante o cuidado, pois é nesse vínculo que se faz necessária a função educativa 

do enfermeiro. No levantamento, percebeu-se o papel educativo atribuído à boa 

comunicação com o paciente e seus familiares ao abordar temas sensíveis 

relacionadas a terminalidade e angústias que antecedem a morte. Torna-se 

evidente a necessidade um olhar complexo sobre o paciente, considerando suas 

fragilidades e necessidades sociais, fisiológicas, psíquicas e afetivas. 

Nessa revisão integrativa, demonstrou-se que há poucas incidências de 

estudos sobre o cuidado paliativo e, na sua maioria, abordam discussões já 

retomadas por outros trabalhos similares. Os resultados aqui apresentados têm 

por finalidade tornar o debate sobre o cuidado paliativo de pacientes em 

terminalidade um assunto mais regular entre a formação de novos profissionais, 

destacando a importância de estarem atentos aos valores bioéticos e individuais 

do paciente. As várias lacunas deixadas por essa temática, devido a própria 

escassez de publicações, tornam o tema do cuidado paliativo um propicio 

caminho para novas pesquisas. 

REFERÊNCIA 

ANCP. Manual de Cuidados Paliativos. Rio de Janeiro: Diagraphic, 2009. 

ARRIEIRA, Isabel Cristina de Oliveira et al. O sentido da espiritualidade na 
transitoriedade da vida.Escola Anna Nery, v. 21, n. 1, 2017.  

BURLÁ, Claudia; PY, Ligia. Cuidados paliativos: ciência e proteção ao fim da 
vida. Cadernos de Saúde Pública, v. 30, p.1139-1141, 2014. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Cuidado Paliativo. Brasília: SE/UNA-SUS, 
2017. Disponível em: https://telessaude.hc.ufmg.br/wp-
content/uploads/2016/07/CUIDADOS-PALIATIVOS_LIVRO.pdf. Acesso em: 08 
de abr. 2020. 

CASTRO, Mariana Parreiras Reis de et al. Eutanásia e suicídio assistido em 
países ocidentais: revisão sistemática. Revista Bioética, v. 24, n. 2, p. 355-
367, 2016. 

COMIN, Lauren Tana et al. Percepção de pacientes oncológicos sobre 
terminalidade de vida. Revista Bioética, v. 25, n. 2, p. 392-401, 2017. 

https://telessaude.hc.ufmg.br/wp-content/uploads/2016/07/CUIDADOS-PALIATIVOS_LIVRO.pdf
https://telessaude.hc.ufmg.br/wp-content/uploads/2016/07/CUIDADOS-PALIATIVOS_LIVRO.pdf


 
 

 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIRAS (Genebra). La enfermería 
importa. Cuidados paliativos. Página informativa. [ca.2007]. Disponível em: 
https://www.santacasasp.org.br/upSrv01/up_publicacoes/8011/10577_Manual
%20de%20Cuidados%20Paliativos.pdf . Acesso em: 02 de jun. 2020. 

CORTES, C. C. História e desenvolvimento de cuidados paliativos. In: Marcos 
G. S., ed. Cuidados paliativos e intervenção psicossocial em pacientes 
com câncer.Las palmas: ICEPS; 1988.. Disponível em: 
http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-
paliativos-ANCP.pdf. Acesso em: 13 abr. 2020. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua 
portuguesa. In: Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. v.1,online, 
2012. Disponível em: http://www.dicionariodoaurelio.com. Acesso em: 07 jun. 
2020. 

FOLEY, K M. O passado e o futuro dos cuidados paliativos. Melhorando o 
fim da vida cuidados: por que tem sido tão difícil? Relatório Especial do Centro 
de Aceleração; 35 (6): S42-6. 2005. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/446028/mod_resource/content/1/Cuida
dos_Paliativos_CREMESP.pdf. Acesso em: 05 de mar. 2020. 

FRANCO, Handersson Cipriano Paillan et al. Papel da enfermagem na equipe 
de cuidados paliativos: a humanização no processo da morte e morrer.Rev 
Gestão e Saúde, v. 17, n. 2, p. 48-61, 2017. 

HERMES, Hélida Ribeiro; LAMARCA, Isabel Cristina Arruda. Cuidados 
paliativos: uma abordagem a partir das categorias profissionais de saúde. 
Ciênc. saúde coletiva [online]. 2013, vol.18, n.9, pp.2577-2588. ISSN 1413-
8123. Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
81232013000900012&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 14 abr. 2020. 

KOHLERI, Lívia Benini; CERCHIAROI, Ana Cláudia Borin; LEVITESII, Marcelo 
Rozenfeld. Cuidados paliativos ambulatoriais e qualidade de vida em pacientes 
oncológicos. Sociedade Brasileira de Medicina de Família, Bela Vista-Sp, v. 
3, n. 21, p. 101-105, 2016. 

MACHADO, J. H. et al. Paciente que requer cuidados paliativos: percepção de 
enfermeiras.Enferm. Foco, v. 4, n. 2, p. 102-105, 2013. Disponível em: Acesso 
em: 10 abr. 2020. 

MONTANARI, Carolina Caruccio et al. Cuidados paliativos: um comentário 
sobre o livro A morte de Ivan Ilitch. RBPsicoterapia - Revista Brasileira de 
Psicoterapia, v. 18, n. 1, 2016. 

NICKEL, Luana et al. Grupos de pesquisa em cuidados paliativos: a realidade 
brasileira de 1994 a 2014. Escola Anna Nery, v. 20, n. 1, p. 70-76, 2016. 

PICOLLO, Daiana Paula; FACHINI, Mérlim. A atenção do enfermeiro ao 
paciente em cuidado paliativo. Revista de Ciências Médicas, v. 27, n. 2, p. 85-
92, 2019. 

https://www.santacasasp.org.br/upSrv01/up_publicacoes/8011/10577_Manual%20de%20Cuidados%20Paliativos.pdf
https://www.santacasasp.org.br/upSrv01/up_publicacoes/8011/10577_Manual%20de%20Cuidados%20Paliativos.pdf
http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-ANCP.pdf
http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-ANCP.pdf
http://www.dicionariodoaurelio.com/
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/446028/mod_resource/content/1/Cuidados_Paliativos_CREMESP.pdf.%20Acesso%20em:%2005
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/446028/mod_resource/content/1/Cuidados_Paliativos_CREMESP.pdf.%20Acesso%20em:%2005
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232013000900012&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232013000900012&script=sci_abstract&tlng=pt


 
 

 

ROCHA, Elisangela de Moraes et al. Cuidados Paliativos: cartilha educativa 
para cuidadores de pacientes oncológicos. Clin. biomed. res, p. 40-57, 2019. 

SALIMENA, A. M. O. et al. Estratégias de enfrentamento usadas por 
enfermeiros ao cuidar de pacientes oncológicos. Rev. Enferm. UFSM, Santa 
Maria, v.3, n. 1, p.8-16, 2013. Disponível 
em:https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/6638/pdf  Acesso em: 10 abr. 
2020 

SANTOS, Cleicy Kelly da Costa et al. Comunicação em cuidados paliativos: 
revisão integrativa da literatura. Rev. bras. ciênc. saúde, p. 63-72, 2014. 

SANTOS, Cristina Mamédio da Costa; PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos; 
NOBRE, Moacyr Roberto Cuce. A estratégia PICO para a construção da 
pergunta de pesquisa e busca de evidências. Revista Latino-Americana de 
Enfermagem, v. 15, n. 3, p. 508-511, 2007. 

SANTOS FS. O desenvolvimento histórico dos cuidados paliativos e a filosofia 
hospice. In: Santos FS, organizador. Cuidados paliativos: diretrizes, 
humanização e alívio dos sintomas. São Paulo: Atheneu; 2011. p. 3-15 

SAUNDERS, D. C. et. al. "Gestão de Doenças Avançadas". Brasília, 2004. 
Disponível em:http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-
content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-ANCP.pdf. Acesso em: 
15 abr. 2020. 

SILVA, Fernando Salomão da; PACHEMSHY, Luiza Rita; RODRIGUES, Inês 
Gimenes. Percepção de enfermeiros intensivistas sobre distanásia em unidade 
de terapia intensiva. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 21, n. 2, p. 
148-154, 2009. 

SILVEIRA, M. H.; CIAMPONE, M. H. T.; GUITIERREZ, B. A. O. Percepção da 
equipe multiprofissional sobre cuidados paliativos. Rev. Bras. Gerontol, Rio de 
Janeiro, v. 17, n. 1, p. 7-16, 2014. Disponível 
em:http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-
98232014000100007&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 10 abr. 2020. 

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, MICHELLY Dias da; CARVALHO, Rachel 
de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein (São Paulo), v. 8, n. 1, 
p. 102-106, 2010. 

VICENSI, Maria do Carmo (Org). ENFERMAGEM EM CUIDADOS 
PALIATIVOS. Coleção COREN/SC Orienta, v. 4, n. 1. Florianópolis, 2016. 

WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. A revisão integrativa: metodologia 
atualizada. Journalofadvancednursing, v. 52, n. 5, p. 546-553, 2005. 

 

 

https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/6638/pdf
http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-ANCP.pdf
http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-ANCP.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-98232014000100007&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-98232014000100007&script=sci_abstract&tlng=pt

