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CAPÍTULO 1 

 

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA MORTALIDADE MATERNA EM RONDÔNIA 

ENTRE 2014 E 2018 

 

EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF MATERNAL MORTALITY IN RONDÔNIA 

BETWEEN 2014 AND 2018 

 

Isadora Caixeta da Silveira Ferreira 

Mestre em Ciências da Saúde - UFTM 

 

Guilherme Henrique Borges 

Mestre em Ciências da Saúde - UFTM 
 

Arthur Silva Rezende 

Mestre em Ciências da Saúde - UFTM 

 

Ricardo Ferreira-Nunes 

Mestre em Ciências da Saúde - UNB 

 
 

Resumo 

Objetivo: Avaliar aspectos epidemiológicos das mortes maternas ocorridas em Rondônia, 

entre 2014 e 2018. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e 

descritivo, realizado a partir de dados disponibilizados no Sistema de Informações de 

Mortalidade e no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Foram analisadas variáveis 

relacionadas à vítima (cor/raça, faixa etária e estado civil) e ao óbito (quantidade por ano, 

causa obstétrica, local e momento da ocorrência). Foi feita a quantificação do número de 

mortes maternas e nascidos vivos por ano para o cálculo da taxa de mortalidade materna. As 

informações foram tabuladas e expressas por meio de análise estatística descritiva. 

Resultados e Discussão: Entre 2014 e 2018, foram notificadas 80 mortes maternas em 

Rondônia, sendo 2014 o ano com maior número de casos (22/27,50%) e 2018 com o menor 

(10/12,50%). A taxa de mortalidade materna mais elevada foi em 2014, 79,72 mortes 

maternas/100.000 nascidos vivos, e a menor em 2018, 35,60. As mulheres mais acometidas 

apresentavam entre 20 e 39 anos (64/80,00%), eram pardas (48/60,00%) e casadas 

(26/32,50%). Com relação à morte, a maioria ocorreu por causas obstétricas diretas 

(61/76,25%), em hospitais (78/97,50%), até 42 dias após o parto (46/57,50%). Conclusão: No 

período analisado, houve uma diminuição considerável da mortalidade materna em Rondônia. 

Entretanto, ainda é necessário melhorias na assistência pré-natal, durante o parto e, sobretudo, 

no puerpério, que foi o período com maior número de mortes. Essas informações 

epidemiológicas são fundamentais para o direcionamento de políticas públicas de saúde 

materna. 

 

Palavras-Chave: Gravidez; Mães; Mortalidade Materna; Saúde Materna. 
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Abstract 
 

Objective: To evaluate epidemiological aspects of maternal deaths that occurred in Rondônia, 

between 2014 and 2018. Methodology: This is an epidemiological, retrospective and 

descriptive study, carried out based on data available in the Mortality Information System and 

the Live Birth Information System. Variables related to the victim (color/race, age and marital 

status) and death (number per year, obstetric cause, place and time of occurrence) were 

analyzed. The number of maternal deaths and live births per year was quantified to calculate 

the maternal mortality rate. The information was tabulated and expressed through descriptive 

statistical analysis. Results and Discussion: Between 2014 and 2018, 80 maternal deaths 

were reported in Rondônia, with 2014 being the year with the highest number of cases 

(22/27.50%) and 2018 with the lowest (10/12.50%). The highest maternal mortality rate was 

in 2014, 79.72 maternal deaths/100,000 live births, and the lowest in 2018, 35.60. The most 

affected women were between 20 and 39 years old (64/80.00%), brown (48/60.00%) and 

married (26/32.50%). Regarding death, the majority occurred due to direct obstetric causes 

(61/76.25%), in hospitals (78/97.50%), up to 42 days after delivery (46/57.50%). Conclusion: 

In the analyzed period, there was a considerable decrease in maternal mortality in Rondônia. 

However, improvements in prenatal care are still needed, during childbirth and, especially, in 

the puerperium, which was the period with the highest number of deaths. This 

epidemiological information is fundamental for directing public maternal health policies. 

 

Keywords: Pregnancy; Mothers; Maternal Mortality; Maternal Health. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A análise da mortalidade materna é fundamental para apontar disparidades ambientais 

e socioeconômicas presentes em um país, visto que indiretamente esses dados revelam a 

eficácia das políticas públicas de saúde, bem como a qualidade de vida e o bem-estar da 

população local. Em muitos lugares, sobretudo economicamente desfavorecidos, as pessoas se 

encontram em vulnerabilidade por não terem acesso adequado aos meios de promoção da 

saúde. Isto posto, ressalta-se que grande parte das mortes maternas poderia ser evitada ou 

reduzida através de ações efetivas e acessíveis de saúde pública (CARLO & TRAVERS, 

2016). 

A morte materna é aquela que ocorre durante a gestação ou até 42 dias após o seu 

término, e é decorrente de causas relacionadas ou agravadas pela gravidez. Ela pode ser 

ocasionada por fatores obstétricos diretos ou indiretos. As causas diretas são complicações 

durante a gestação, parto ou puerpério e estão relacionadas ao pré-natal de baixa qualidade, 

tratamentos inadequados, omissões e intervenções errôneas. Logo, grande parte das causas 

diretas pode ser evitada. Ao passo que as indiretas resultam de doenças prévias à gestação ou 

que surgiram ou se agravaram durante ela, como hipertensão, doenças cardiovasculares e 

diabetes mellitus (DIAS et al., 2014). 
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A situação socioeconômica de cada região influencia a causa da morte materna, sendo 

assim são vistas variações regionais. As causas obstétricas diretas ocasionam mais mortes 

maternas em países em desenvolvimento, enquanto as causas obstétricas indiretas estão 

associadas a um maior número de mortes maternas em países desenvolvidos (AKKER et al., 

2017). Mundialmente, as síndromes hipertensivas são a principal causa de morte materna. E, 

muitos óbitos maternos são agravados pelo atraso em receber os cuidados assistenciais 

especializados, tendo em vista que o intervalo entre a hemorragia pós-parto e o falecimento é 

de 2 a 6 horas (PACAGNELLA et al., 2018). 

A taxa de mortalidade materna (TxMAT) é caracterizada pela quantidade de mortes 

maternas por cem mil nascidos vivos (WILLCOX et al., 2020). Entre 1900 e 2015 houve uma 

redução de 44% nessa taxa no mundo, passando de 385 para 216 mortes maternas/100.000 

nascidos vivos. Contudo, esse progresso não ocorreu de forma homogênea e esses dados 

podem mascarar as iniquidades entre países ricos e pobres, uma vez que aproximadamente 

99% dos falecimentos maternos ocorrem em países de baixa e média renda (FILIPPI et al., 

2016). No Brasil, a TxMAT reduziu 56% entre 1990 e 2015, diminuindo de 143 para 62 

mortes maternas/100.000 nascidos vivos (PACAGNELLA et al., 2018). 

Embora tenham ocorrido avanços na redução da TxMAT no Brasil, o país ainda tem 

um longo caminho para conseguir cumprir a meta estabelecida nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que prevê uma diminuição para 20 mortes 

maternas/100.000 nascidos vivos no país até 2030 (PACAGNELLA et al., 2018). Para isso, 

um dos principais desafios é conhecer a real magnitude do problema, uma vez que existe a 

subnotificação de óbitos maternos e suas causas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. 

Para facilitar a mensuração desses dados, o Ministério da Saúde adota o Sistema de 

Informações de Mortalidade (SIM), que possui uma cobertura de aproximadamente 85% das 

mortes registradas no país (DIAS et al., 2014). 

Destaca-se que não foram encontradas informações recentes sobre a mortalidade 

materna no estado de Rondônia na literatura. Portanto, a divulgação desses dados 

epidemiológicos é fundamental para que sejam elaboradas políticas públicas e estratégias 

pelos serviços de saúde, além de mensurar a situação da saúde pública local. Nesse contexto, 

o objetivo deste estudo foi avaliar as principais características epidemiológicas relacionadas 

as mortes maternas ocorridas no estado de Rondônia entre 2014 e 2018. 
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2 METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e descritivo, sobre a mortalidade 

materna em Rondônia, entre os anos 2014 e 2018. Foram utilizados dados secundários, 

obtidos no SIM e no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), ambos 

presentes na base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), que é gerenciada pelo Ministério da Saúde. Embora seja um estudo com seres 

humanos, não houve a necessidade de aprovação no comitê de ética, visto que foram 

utilizadas informações secundárias de domínio público e acesso irrestrito. 

Para realizar a coleta dos dados epidemiológicos, os autores elaboraram um formulário 

contendo as variáveis para serem analisadas no SIM, as quais foram divididas em duas áreas 

principais: 1) relacionadas à vítima: cor/raça, faixa etária e estado civil; 2) relacionadas ao 

óbito: quantidade por ano, causa obstétrica (direta ou indireta), local e momento da 

ocorrência. No SINASC foram obtidas informações referentes a quantidade de nascidos vivos 

por ano no estado em análise. Todos os dados foram coletados em janeiro de 2021. 

Para análise dos resultados, as informações obtidas foram agrupadas em planilhas no 

programa Microsoft Excel® e foi determinada a frequência (n) e o percentual (%) das 

variáveis. Para calcular a TxMAT os autores empregaram a fórmula (número de óbitos 

maternos/número de nascidos vivos x 100.000). Para melhor compreensão, os resultados 

foram descritos e apresentados em tabelas. 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No intervalo de 05 anos (2014-2018) foram registradas 80 mortes maternas no estado 

de Rondônia, sendo 2014 o ano com maior número de casos (22/27,50%) e 2018 com o 

menor (10/12,50%). Portanto, houve uma redução de 54,55% no período estudado. O ano 

com a TxMAT mais elevada foi 2014, 79,72 mortes maternas/100.000 nascidos vivos, e a 

menor TxMAT foi vista em 2018, 35,60 mortes maternas/100.000 nascidos vivos (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Dados epidemiológicos sobre a taxa de mortalidade materna no estado de 

Rondônia, Brasil, 2014-2018. 

Ano Mortes maternas Nascidos vivos TxMAT 

2014 22 27.598 79,72 

2015 14 27.889 50,20 
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2016 15 26.706 56,17 

2017 19 27.523 69,03 

2018 10 28.093 35,60 

2014-2018 80 137.809 58,05 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

 
 

A respeito das variáveis relacionadas à vítima, a maioria das mães era parda 

(48/60,00%), com idade entre 20 a 29 anos (32/40,00%) e 30 a 39 anos (32/40,00%). Grande 

parte era casada (26/32,50%), porém houve uma porcentagem considerável de mães solteiras 

(22/27,50%) (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Dados epidemiológicos sobre as vítimas da mortalidade materna no estado de 

Rondônia, Brasil, 2014-2018. 
 

Variáveis n % 

Faixa etária (em anos) 

10-19 15 18,75 

20-29 32 40,00 

30-39 32 40,00 

40-49 1 1,25 

Cor/raça 

Branca 26 32,50 

Indígena 1 1,25 

Parda 48 60,00 

Preta 3 3,75 

Sem resposta 2 2,50 

Estado civil 

Casada 26 32,50 

Solteira 22 27,50 

Viúva 1 1,25 

Outro 23 28,75 

Sem resposta 8 10,00 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 
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Sobre o óbito, grande parte foi ocasionado por causas obstétricas diretas (61/76,25%) e 

ocorreu em hospitais (78/97,50%). Com relação ao momento da ocorrência da morte materna, 

em 46/57,50% dos casos, ela ocorreu durante o puerpério, ou seja, até 42 dias após o parto. 

Destaca-se que também foram notificadas muitas mortes durante a gestação, parto ou aborto 

(26/32,50%) (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Dados epidemiológicos relacionados aos óbitos maternos no estado de Rondônia, 

Brasil, 2014-2018. 

Variáveis n % 

Causa obstétrica 

Direta 

 
61 

 
76,25 

Indireta 19 23,75 

Local da ocorrência   

Hospital 78 97,50 

Domicílio 1 1,25 

Via pública 1 1,25 

Momento da ocorrência   

Durante a gravidez, parto ou aborto 26 32,50 

Durante o puerpério, até 42 dias 46 57,50 

Outros 3 3,75 

Sem resposta 5 6,25 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

 

A partir dos resultados obtidos, foi observado que a TxMAT média no estado de 

Rondônia, entre 2014 e 2018, foi 58,05 mortes maternas/100.000 nascidos vivos. Houve uma 

redução de 55,34% no período analisado, considerando que em 2014 essa taxa era 79,72 e em 

2018, 35,60. Convém ressaltar que em 2015, a TxMAT em Rondônia foi 50,20, valor inferior 

à média nacional do mesmo ano, 57,6 mortes maternas/100.000 nascidos vivos (FEITOSA- 

ASSIS; SANTANA, 2020). Apesar do progresso no intervalo analisado, a TxMAT observada 

ainda é superior ao valor previsto nos ODS para o Brasil, 20 mortes maternas/100.000 

nascidos vivos até 2030 (PACAGNELLA et al., 2018). 

Entre 2014 e 2018, 60,00% dos óbitos maternos ocorreram em mulheres pardas em 

Rondônia. Esse achado está de acordo com o observado em um estudo de abrangência 

nacional relacionado a mortalidade materna, no qual 53,90% dos óbitos foram registrados em 
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mães pardas (FEITOSA-ASSIS; SANTANA, 2020). Considerando que em 2010, a população 

brasileira era constituída por 47,70% de pessoas brancas e 43,10% pardas (SILVA et al., 

2017), os resultados encontrados neste estudo evidenciam o que outros autores já relataram 

anteriormente, pessoas brancas apresentam maior acesso aos serviços de assistência à saúde 

(FARIA et al., 2012). Logo, nota-se a importância da raça/cor como uma determinante social 

da mortalidade materna, o que ressalta a baixa equidade nos serviços de saúde pública. 

A maioria das mortes maternas foi registrada em mulheres com idade entre 20 a 29 

anos (40,00%) e 30 a 39 anos (40,00%). Acredita-se que o elevado número de óbitos nessas 

faixas etárias pode ser associado tanto ao período da vida em que a mulher apresenta a maior 

capacidade reprodutiva, quanto a tendência de gravidez tardia devido a inserção feminina no 

mercado de trabalho e melhorias dos métodos anticoncepcionais (ALDRIGHI; WALL & 

SOUZA, 2018). Resultados semelhantes foram vistos em um estudo brasileiro, em que a 

61,50% das mortes maternas foram em mulheres entre 20 e 34 anos (FEITOSA-ASSIS; 

SANTANA, 2020). 

Observou-se um predomínio de óbitos maternos em mulheres casadas (32,50%), 

porém houve também uma porcentagem considerável de mães solteiras (27,50%). Esses 

resultados são discrepantes aos observados em um estudo realizado no Brasil, em que 47,50% 

das mortes maternas ocorreram em mulheres solteiras e somente 29,40% em mulheres casadas 

(FEITOSA-ASSIS; SANTANA, 2020). De acordo com os resultados de um outro estudo com 

informações de vários países, mães solteiras apresentam quase o dobro do risco de morte em 

relação as casadas (KARLSEN et al., 2011). 

Os dados sobre à classificação dos óbitos maternos apresentados no presente estudo 

retratam que 76,25% decorreram de causas obstétricas diretas, que teoricamente seriam 

mortes evitáveis. Esse valor é superior ao que está descrito na literatura sobre as causas de 

mortes maternas no Brasil, no qual aproximadamente 67,00% são decorrentes de fatores 

obstétricos diretos. Destaca-se que as principais causas de mortes maternas obstétricas diretas 

nesse país são hipertensão, hemorragia e infecções, e todas elas estão intimamente associadas 

a fatores socioeconômicos e ambientais (DIAS et al., 2014). 

Neste estudo, em 97,50% dos casos, o falecimento materno ocorreu em hospitais, local 

onde provavelmente também ocorreu o nascimento dos filhos dessas mães. Esse dado está em 

acordo com o que ocorre no Brasil, em que 97,00% dos partos são feitos em hospitais. Esse 

achado é muito relevante, pois além de minimizar o risco de morte materna, a realização dos 

nascimentos em estabelecimentos de saúde contribui com a notificação e consequentemente 

permite um maior controle de vigilância epidemiológica (DIAS et al., 2014). 
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Em 57,50% dos casos deste estudo, o falecimento materno foi registrado no puerpério, 

que compreende o período de até 42 dias após o parto. Esse resultado está semelhante aos 

achados em estudos relacionados a outras regiões do Brasil, como Goiás (LIMA et al., 2017) e 

Pernambuco (CARVALHO et al., 2020). Uma hipótese para o maior número de mortes 

maternas nesse período é que após o parto as ações de assistência à saúde são 

predominantemente direcionadas aos recém-nascidos (LOPES, 2016). 

Considerando que este é um estudo realizado com dados secundários, a principal 

limitação foi a falta de informações para algumas variáveis. Todavia, as informações 

registradas no SIM e no SINASC são uma fonte de dados epidemiológicos valiosa para 

definição de políticas públicas de saúde no âmbito da saúde materna. 

 
 

4 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados encontrados, é possível afirmar que no estado de Rondônia, 

entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018, foi vista uma redução expressiva da TxMAT. E, os 

principais fatores de risco para a mortalidade materna foram a raça/cor parda, idade entre 20 e 

39 anos e estado civil casada. Além disso, os óbitos ocorrem predominantemente por causas 

obstétricas diretas, em hospitais e durante o puerpério. 

Apesar de ter sido observado uma diminuição na quantidade de mortes maternas 

durante o período estudado, acredita-se que ainda existem informações subnotificadas. 

Todavia, dados epidemiológicos como esses são muito importantes para que os gestores 

possam elaborar e direcionar estratégias para redução da mortalidade materna no estado. 
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Resumo 

 

Objetivo: Durante o período de isolamento social em 2020, adotado como forma de reduzir a 

transmissão da Covid 19, dados obtidos demonstraram o perceptível aumento nos casos de 

violência doméstica. Diante disso, o presente estudo busca compreender a partir da literatura 

produzida no ano de 2020, como os suportes à saúde mental atuaram nesse contexto pandêmico. 

Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em reflexões teóricas sobre a 

importância do atendimento psicológico de instituições voltadas à assistência das mulheres em 

situação de violência doméstica, se utilizando dos descritores "Violência Doméstica” AND 

“Isolamento Social”, "Violência Doméstica” AND “Psicologia”, "Violência” AND 

“Isolamento Social”. Resultados e discussão: Foram coletados 60 artigos, mas apenas nove 

foram selecionados por se adequarem a temática. Considerando as consequências da violência 

doméstica, e o aumento de casos, foi notável a necessidades de ações que exercessem o suporte 

à saúde mental dessas mulheres, dessa forma, vários canais de denúncias foram criados, porém 

a literatura demonstra a necessidade da criação de mais formas interventivas nesse agravo. 

Conclusão: A partir dos achados, afirma-se a necessidade de pensar novas estratégias de 

intervenções em curto prazo para que ocorra uma diminuição dos impactos sofridos pelas 
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vítimas e há também a necessidade de uma maior contribuição para o processo de recuperação 

biopsicossocial das mulheres. 

 

Palavras chaves: Saúde Mental; Isolamento Social; Psicologia. 

Abstract 

 

Objective: During the period of social isolation in 2020, adopted as a way to reduce the 

transmission of Covid 19, obtained data demonstrated the noticeable increase in cases of 

domestic violence. In view of this, the present study seeks to understand from the literature 

produced in the year 2020 how the supports to mental health acted in this pandemic context. 

Methodology: A bibliographic research was conducted based on theoretical reflections about 

the importance of psychological assistance from institutions aimed at assisting women in 

situations of domestic violence, A bibliographic research was conducted based on theoretical 

reflections about the psychological assistance importance of institutions focused on the 

assistance of women in domestic violence situation, using the descriptors "Domestic Violence" 

AND "Social Isolation", "Domestic Violence" AND “Psychology”, “Violence” AND “Social 

Isolation”. Results and discussion: 60 articles were collected, but only nine were selected 

because they fit the theme. Considering the consequences of domestic violence, and the increase 

in cases, it was remarkable the need for actions that would support these women’s mental 

health, thus, several denouncement channels were created, however the literature demonstrates 

the need to create more interventional forms in this situation. Conclusion: Based on the 

findings, it is affirmed the need to think about new short-term intervention strategies so that the 

impacts suffered by the victims are reduced, and there is also the need of a greater contribution 

to the women's biopsychosocial recovering process. 

 

Key words: Mental Health; Social isolation; Psychology. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 
 

A violência contra a mulher não se configura como uma problemática nova, o que pode 

ser considerado recente é a preocupação com a superação e judicialização dessa violência. No 

Brasil, registros sobre casos de violência contra mulheres são recorrentes e se configuram como 

um problema de saúde pública. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o conceito 

é definido como: "qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos 

ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive ameaças de tais atos, 

coerção ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública ou privada" (Organização Pan- 

Americana de Saúde, 2017). Nesta perspectiva, Simiano e D’Avila (2019) destacam que a 

violência doméstica é aquela cometida por qualquer pessoa com função parental que habite no 

mesmo ambiente doméstico, mesmo que temporariamente. Ademais, a violência é um 

fenômeno complexo que afeta, mesmo que indiretamente, o campo da saúde. Portanto, a 

violência passa a representar um risco para a realização do processo vital humano; ela ameaça 
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a vida, altera a saúde, produz enfermidade e provoca a morte como realidade ou como 

possibilidade próxima (AGUDELO, 1990 apud MINAYO, 1994). 

Considerando o contexto pandêmico declarado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) durante o ano de 2020, a medida de isolamento social foi aderida como maneira mais 

eficiente para se evitar a propagação do vírus SARS- COV-2, e os impactos desse isolamento 

perpassam desde o cenário decrescente na economia e na indústria, até o aumento no número 

de casos de violência doméstica. Dessa maneira, evidencia-se a importância das redes de 

atendimento especializados e do atendimento psicológico como um suporte na vida dessas 

mulheres, tendo em vista os danos psíquicos vivenciados. Em situações de pandemia, tais como 

da COVID-19, os indicadores do Brasil evidenciam que os casos de violência já existentes se 

agravaram e, ao mesmo tempo, emergem novos casos, estimando-se que as denúncias de 

violência em geral tenham aumentado em até 50% (Melo et. al, 2020). 

Portanto, faz-se essencial a abordagem dessa temática, visto suas consequências para a 

vida das vítimas. É importante enfatizar que medidas já foram criadas visando a assistência a 

esse público, como a Central de Atendimento à Mulher, cujo telefone é 180, também há 

delegacias de defesa específicas voltadas ao atendimento do gênero. Contudo, a assistência às 

vítimas vai além do fazer justiça, é necessário um acolhimento especializado para com o estado 

emocional e psicológico dessas, principalmente quando o agressor está inserido no seu dia a 

dia, como é comum nos casos de violência doméstica. Nessa perspectiva, a seguinte revisão de 

literatura tem o objetivo de compreender, a partir da literatura produzida no ano de 2020, como 

os suportes à saúde mental das vítimas de violência doméstica atuaram durante a pandemia. 

 
2- METODOLOGIA 

 
 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em reflexões teóricas sobre a 

importância do atendimento psicológico de instituições voltadas à assistência das vítimas, como 

modo de promover a saúde mental das mulheres em situação de violência doméstica. Foram 

coletados 60 artigos durante o período de agosto à dezembro de 2020 encontrados nas 

plataformas Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Periódicos Eletrônicos de 

Psicologia (PEPSIC), utilizando dos descritores: "Violência Doméstica” AND “Isolamento 

Social”, "Violência Doméstica” AND “Psicologia”, "Violência” AND “Isolamento Social”, 

essas plataformas foram escolhidas por apresentarem muitos materiais de apoio a temática deste 

estudo. Nesse viés, foram analisados também dados recolhidos do Fórum Brasileiro de 

Segurança, bem como informações da Cartilha Saúde Mental e Atenção Psicossocial na 
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Pandemia Covid 19 da FIOCRUZ (2020), a fim de explicitar ainda mais as consequências que 

essa violência pode acarretar. 

 
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Foram considerados 9 artigos no idioma português que abordavam a importância de um 

suporte à saúde mental das mulheres em situação de violência doméstica, bem como base de 

dados atuais que demonstram o aumento de casos durante o isolamento social. Foram 

desconsiderados 36 artigos, pois não abordavam o tema proposto e 4 por serem produções que 

apresentavam repetição. Dentre os 9 artigos selecionados, todos explicitam o isolamento social 

como um agravo para a situação de violência doméstica e abordam sobre as consequências 

psicológicas vivenciadas, porém nenhum dos artigos analisados apresenta ações/ intervenções 

que foram utilizadas para minimizar danos à saúde mental e nem como ocorreu o manejo deste 

agravo durante a pandemia. 

Inicialmente fazem-se necessárias pontuações sobre gênero e patriarcado, em que de 

forma evidente o segundo influencia os padrões de violência contra mulheres. Dessa maneira, 

Porto (2006) aborda as concepções estabelecidas culturalmente sobre o “ser mulher” e o “ser  

homem” para iniciar o diálogo sobre a violência contra a mulher, em vista disso, as atribuições 

culturais determinadas a cada um dos gêneros nos permite também refletir sobre a função da 

violência nas relações interpessoais e de poder, visto que tradicionalmente a cultura patriarcal 

demonstra que a mulher é submissa ao homem e que o espaço domiciliar é o lugar em que ela 

deve estar. Percebe-se de forma evidente essa problemática cultural no seguinte fragmento de 

Muller e Besing (2018): 

 
A submissão da mulher esteve intensamente presente na sociedade no decorrer 

dos séculos e, apesar das inúmeras conquistas já alcançadas, ainda mantém 

fortes marcas na atualidade, atribuindo à mulher uma posição inferior com 

relação ao homem e dificultando a efetivação de direitos já formalmente 
positivados, como no caso do Brasil pela Constituição Brasileira de 1988 

(p.27). 
 

Ainda nessa discussão, (BUTLER, 2016) aborda a noção de performatividade de 

gênero, em que expressa o argumento de que os gêneros são definidos de forma cotidiana e 

contínua, ou seja, o corpo apresenta uma significação cultural. Em (BUTLER, 1990 apud 

ZANELLO, 2018) percebe-se que essa constante performance acontece conforme scripts 

culturais de como agir, pensar e até mesmo sentir para serem considerados efetivamente como 
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homem ou mulher, estes scripts são existentes antes mesmo de nosso nascimento e são 

transmitidos por práticas sociais. Nesse âmbito, Cargnelutti e Reis (2017) argumentam que as 

masculinidades e feminilidades são desencadeadas a partir de performances produzidas. Então, 

percebe-se que a atribuição da mulher à posição inferior ao homem também é cultural. 

Lauretis (1984) argumenta que as tecnologias de gênero além de serem a representação 

do sistema de diferenças entre gêneros, elas também produzem essas diferenças, ou seja, são 

mantenedoras. O principal exemplo de tecnologia de gênero na atualidade são as mídias, a 

autora Mirian Goldenberg (2011) também aponta o papel que as mídias assumem na 

manutenção de estereotipias entre gêneros em que o conceito de “corpo” ideal feminino é 

estabelecido e tratado como capital e os principais padrões de beleza levavam em consideração 

as vontades do sexo oposto. 

Então, entende-se que o ser humano aprende seus conceitos de ser mulher e ser homem 

de forma cultural. Dessa forma, percebe-se o quanto a violência doméstica contra a mulher 

também está relacionada a essas aprendizagens sociais, já que quando se discute a ideia de 

performance apresentada por Butler (2016) percebe-se o jogo de poderes envolvidos, em que o 

homem é tradicionalmente o provedor e a mulher aquela submissa e cuidadora do lar. 

Portanto, os resultados coletados apontam para uma crescente incidência de casos de 

violência doméstica contra a mulher e a importância dos suportes de saúde mental para essa 

parcela da população. A literatura apresenta que os agressores na maioria das vezes estão dentro 

da casa em que vive a vítima. Nesse sentido, é importante destacar que 70% das denúncias 

registradas nas Delegacias de Defesa da Mulher apontam que a maioria dos autores da violência 

são parceiros ou ex-parceiros (D’OLIVEIRA E SCHRAIBER, 2000 apud PORTO, 2006). 

A literatura também mostra que os números de casos de violência doméstica no Brasil 

sempre foram alarmantes, porém a situação de isolamento social colaborou para o gradual 

aumento de casos. Nesse viés, a organização Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou 

dados coletados pelas secretarias estaduais de segurança pública, defesas sociais e tribunais 

referentes à violência doméstica durante os meses de março e abril, considerando que o decreto 

de isolamento social variou em cada região do país, e os registros obtidos demonstram que o 

número de medidas protetivas de urgência tem uma significativo aumento em todo território 

comparado ao meses de março e abril do ano de 2019, como representado por três estados: 

Acre, São Paulo, Pará, demonstrado no trecho (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2020): 
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De acordo com os dados disponibilizados pelos Tribunais de Justiça de cada 

estado, o número de solicitações e concessões de medidas protetivas de 

urgência apresentaram queda de, respectivamente, 3,7% e 8,8% durante o mês 
de março no estado do Acre quando comparado ao mesmo período do ano 

passado. Já em São Paulo, houve aumento de 2,1 % de solicitações e de 31% 

de concessões das medidas, assim como no estado do Pará, que registrou 
aumento de 8,9% de concessões (p 05). 

 

Ao considerarmos esse dado de maneira isolada pode-se erroneamente interpretar que 

os números de casos de violência doméstica diminuíram durante o isolamento social, contudo 

deve-se considerar as dificuldades que as mulheres em situação de violência enfrentam para 

realizar as denúncias. Essas dificuldades ocorrem principalmente pelo fato de que em muitas 

situações o agressor reside junto à vítima, sendo o ambiente doméstico onde é perpetuada a 

situação de violência, e com o agravo do isolamento social a convivência dentro de casa 

aumentou, causando mais medo e insegurança para a realização das denúncias. (FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020). São considerados também fatores como 

dependência financeira que é uma situação que ocorre em muitos casos, e que se tornou um 

agravo maior no cenário pandêmico, pois o isolamento social gerou muitos prejuízos 

econômicos e instabilidades financeiras, em que muitas mulheres perderam rendas formais ou 

informais e se tornaram mais dependentes financeiramente. (MARQUES et al, 2020). 

Os registros telefônicos realizados ao número 190 que denunciavam violência 

doméstica houve um significativo aumento, em contrapartida, os registros de ameaças e 

violências domésticas apresentaram redução. Este fator pode ser analisado como um dos 

impactos do isolamento, já que impossibilita o deslocamento da vítima até os locais de 

atendimento especializados, e a convivência diária com o agressor. Em concordância com essas 

pontuações, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020) apresenta que os registros nas 

delegacias tiveram cerca de 9.9% de queda, enquanto houve um aumento de 3,8% nas chamadas 

para o 190 sobre casos de violência doméstica. 

Diante disso, foram adotadas medidas de enfrentamento em diversos países devido ao 

aumento de violência de gênero durante o isolamento social, no Brasil uma das medidas 

realizadas foi a criação de aplicativos e instrumentos online para realização de denúncias com 

objetivo de facilitar a acessibilidade, tendo em vista as dificuldades que o isolamento 

proporcionou e houve a expansão de canais de denúncia telefônica. (ANUÁRIO BRASILEIRO 

DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020). Nesse sentido, é ressaltado que os profissionais de saúde 

quando atendem casos de violência contra pacientes faz-se necessária a notificação à autoridade 

sanitária competente, conforme recomenda a Portaria nº 204 de 2016 (BRASIL, 2016). Convém 

ressaltar que a notificação compulsória de violência é um instrumento de garantia de direitos, a 
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ficha de notificação precisa ser um instrumento disparador da linha de cuidado às pessoas em 

situação de violência (MELO et al, 2020). 

Outras etapas importantes em casos de violência doméstica contra mulheres são a 

realização de acolhimento, orientação, apoio à pessoa nesta situação, e do seguimento na rede 

intrasetorial de proteção e cuidado. Assim, considera-se a importância do apoio das políticas 

públicas voltadas para essas mulheres, principalmente o trabalho dos órgãos especializados e 

dos atendimentos psicológicos como primordial e necessário suporte à saúde mental a estas 

mulheres em situação de violência doméstica. Os órgãos especializados se configuram como 

redes de apoio, casas de abrigo temporários para moradias, Centro de Referência em Assistência 

Social (CRAS); Centros de Referência a Mulheres (CRM’s); delegacias da mulher; e 

defensorias públicas. 

Os impactos da violência doméstica nas mulheres se classificam desde físicos, morais, 

emocionais e psicológicos. Portanto, a saúde mental da vítima é um aspecto relevante a ser 

estudado, já que ela pode ser afetada mesmo após o cessar dos atos de violência, como 

mencionado no trecho de Fonseca et al (2012, p.310): “Dessa forma, a violência psicológica 

ocorre sempre a priori. Observa-se nas vítimas sofrimento psíquico, segundo elas mais intenso 

do que a violência na forma de agressão física”. Assim, os atendimentos psicológicos são 

essenciais para a saúde biopsicossocial das vítimas, como aponta Simiano e D’Avila (2019) o 

psicólogo deve realizar o vínculo terapêutico, proporcionando um ambiente seguro e confiável 

para que as mulheres em situação de violência partilhem suas experiências. 

Dessa forma, como abordado na cartilha de saúde mental e atenção psicossocial na 

pandemia COVID 19 (2020), os profissionais que exercem atuação nas políticas públicas 

devem promover o cuidado psicossocial e oferecer orientações para evitar que a mulher esteja 

sozinha no ambiente onde é perpetuado a violência. Ainda nesse âmbito, vale destacar o 

essencial papel das políticas públicas direcionadas a assistência às vítimas, bem como os 

auxílios essenciais dos profissionais, considerando que os profissionais que atuam nas políticas 

públicas, exercem um papel essencial na prevenção de violências, considerando que durante 

esse período de pandemia, podem ser os únicos a terem contato com pessoas em situação de 

vulnerabilidade (MELO et. al, 2020). 

O psicólogo deve buscar meios para uma terapia acolhedora com as vítimas, voltada 

para a autonomia que pode não estar sendo ressignificada durante esse processo, porém sempre 

tendo em vista as consequências dessa violência e como ela persiste no sujeito, conforme 

mencionado na literatura (FONSECA et al. apud KASHANI e ALLAN, 1998) os sintomas 
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psicológicos encontrados com frequência vão desde insônia, falta de apetite até o aparecimento 

de transtornos como ansiedade, síndrome do pânico e depressão. 

Ainda neste contexto, a prática do psicólogo exige a compreensão de que as situações 

de violência se configuram como fenômenos complexos e multifacetados que exigem a 

multidisciplinaridade de equipes da área da saúde, social e judicial (CONSELHO FEDERAL 

DE PSICOLOGIA, 2013). Ademais, deve-se ressaltar o papel da psicologia além das práticas 

profissionais e destacamos sua importância nas pesquisas e intervenções elaboradas no meio 

acadêmico, que abrangem a dimensão ética e política (CURIA et al, 2020). Dessa forma, é 

necessário que o profissional de psicologia vise projetos de intervenções de acordo com cada 

situação, sempre respeitando e buscando a recuperação biopsicossocial e o desenvolvimento de 

mais autonomia que é muitas vezes perdida ou ressignificada no processo de violência. 

Consideramos que a literatura é vasta quanto às consequências da violência doméstica, 

porém, existe a evidente necessidade de mais estudos e medidas voltadas para auxílio à saúde 

mental das mulheres vítimas de violência no contexto da pandemia de covid-19. Nesse viés, 

entre os 9 artigos analisados nenhum abordou sobre como ocorre o manejo dessa parcela da 

população em situação de violência durante o período de isolamento social, apesar de toda 

literatura apresentar sobre os danos ocasionados na saúde mental de mulheres que vivenciaram 

ou que vivenciam a violência doméstica, ou seja, existem apenas dados estatísticos. Nesse 

sentido, apontamos a necessidade de mais estudos voltado a essa área. 

 
4- CONCLUSÃO 

 
 

A partir das discussões apresentadas, evidencia-se que o contexto de isolamento 

decorrente da propagação do coronavírus alerta para o alarmante aumento de casos de violência 

doméstica. Com isso, faz-se essencial o papel das redes de apoio como um suporte essencial 

no acompanhamento das vítimas e para o enfrentamento dessa violência que por muito tempo 

foi silenciada, mas que atualmente vem ganhando uma repercussão necessária para a superação 

dessa. 

O presente estudo configura-se relevante tendo em vista que a problemática perpassa 

intrinsecamente pelo campo individual e social, uma vez que o sofrimento das vítimas, sendo 

ele físico e/ou psicológico traz consequências imensuráveis para o cotidiano dessas mulheres. 

Diante disso, destaca- se o papel dos centros de atendimento especializados e a atuação do 

psicólogo como serviços cruciais de suporte à saúde mental das mulheres vítimas de violência 
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doméstica, situação que exige cada vez mais orientações para que os profissionais ofereçam um 

espaço acolhedor e um vínculo terapêutico de confiança. 
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CAPÍTULO 3 

 

TRIAGEM DE COMPOSTOS ISOXAZÓLICOS COM POSSÍVEL CAPACIDADE 

INIBITÓRIA SOBRE A ATIVIDADE DA PROTEASE rCPB2.8 DE Leishmania 

mexicana 
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Resumo 

 

Objetivo: A leishmaniose e suas diversas formas clínicas têm afetado milhões de pessoas ao 

redor do mundo, principalmente por ser considerada uma doença negligenciada e não ser alvo 

de mais estudos para o desenvolvimento de novas terapêuticas. Nesse trabalho, avaliamos se 

compostos isoxazólicos modificados possuem alguma atividade inibitória sobre a enzima 

rCPB.2.8 de Leishmania mexicana, uma importante protease evolvida com a virulência do 

parasita. Metodologia: Os ensaios foram realizados através de espectrofluorimetria e na 

presença de 1000 µL de tampão (acetato de sódio 100 mM, NaCl 50 mM e EDTA de pH 5,5), 

3 µL de DTT 1 mM, 5 µL de substrato Z-FR-MCA, 5 µL da enzima e adição dos compostos a 

10 µM e 100 µM. Com os valores quantitativos referentes a cada reação, determinou-se a 

atividade residual pelo software GraFit. Resultados e Discussão: Observou-se que os 

compostos Deia 03 e DR 05 tiveram o maior efeito inibitório sobre a enzima. Porém, embora 

os achados denotem um certo grau de interferência no metabolismo do parasita, é necessário 

que os estudos sejam realizados com outras enzimas e aprofundados através de ensaios de 

cinética enzimática mais específicos. Conclusão: Os isoxazóis modificados tiveram, de fato, 

influência sobre a rCPB2.8, um bom indicativo para a continuidade do estudo desses 

compostos com as demais isoformas de CPB. 

 

Palavras-Chave: leishmanioses, rCPB2.8, isoxazóis; inibição enzimática 

 
 

Abstract 

 

Objective: Leishmaniasis and its various clinical forms have affected millions of people 

around the world, mainly because it is considered a neglected disease and is not the target of 

further studies for the development of new therapies. In this work, we evaluated whether 

modified isoxazole compounds have any inhibitory activity on the enzyme rCPB.2.8 of 

Temas interdisciplinares em Ciências da Saúde

28

DOI 10.36599/qped-ed1.099-003

Rectangle



Leishmania mexicana, an important protease evolved with the virulence of the parasite. 

Methodology: The trials were performed using spectrofluorimetry and in the presence of 

1000 µL of buffer (100 mM sodium acetate, 50 mM NaCl and pH 5.5 EDTA), 3 µL of 1 mM 

DTT, 5 µL of Z-FR substrate -MCA, 5 µL of the enzyme and addition of compounds at 10 

µM and 100 µM. With the quantitative values for each reaction, residual activity was 

determined using the GraFit software. Results and Discussion: It was observed that the 

compounds Deia 03 and DR 05 had the most inhibitory effect on the enzyme. However, 

although the results show a certain degree of interference with the parasite's metabolism, it is 

necessary that studies be carried out with other enzymes and further developed through more 

specific enzymatic kinetics assays. Conclusion: The modified isoxazoles had, in fact, 

influence on rCPB2.8, a good indicator for the continuity of the study of these compounds 

with other CPB isoforms. 

 

Keywords: leishmaniasis; rCPB2.8; isoxazoles; enzymatic inhibition 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 

A leishmaniose é considerada, no cenário atual, uma das doenças infecciosas 

negligenciadas mais importantes, visto que de 400 milhões de pessoas que estão susceptíveis 

à infecção, cerca de 14 milhões chegam a ser infectadas. Além disso, sabe-se que essa 

estimativa pode ser na verdade muito maior, uma vez que dos 98 países nos quais a doença é 

tida como endêmica, apenas 32 deles exigem notificação obrigatória (AZEVEDO & 

MARCILI, 2020). 

Causada por protozoários que na sua forma amastigota são parasitas intracelulares 

obrigatórios do sistema fagocitário mononuclear de hospedeiros mamíferos, esse grupo de 

doenças é dividido em duas formas clínicas principais: cutânea e visceral. Os agentes causais 

das leishmanioses pertencem à ordem Kinetoplastida e Família Trypanosomatidae, inseridos 

no gênero Leishmania, que ainda possui diversas espécies divididas entre os subgêneros 

Viannia e Leishmania (REY, 2017). 

O gênero Leishmania possui um ciclo que se inicia com a picada de um hematófago 

(geralmente um flebotomíneo) no hospedeiro susceptível, havendo inoculação das formas 

promastigotas (flagelar e móvel) que são fagocitadas por células do sistema fagocítico 

mononuclear e convertidas nas formas amastigotas, as quais se multiplicam, levando ao 

rompimento celular e infectando tecidos e outros macrófagos. O ciclo continua com o repasto 

pelas fêmeas de flebotomíneos, que ingerem formas amastigotas e propiciam sua conversão 

para promastigotas metacíclicas infectivas no tubo digestivo, completando o ciclo de vida do 

parasita (REY, 2017; AZEVEDO & MARCILI, 2020). 
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As cisteíno proteases são enzimas que exercem um papel essencial na interação 

parasita-hospedeiro, estando diretamente relacionadas com a patogenia da leishmaniose e 

atuando ativamente nos processos cruciais para o estabelecimento da infecção, como a 

diferenciação e a autofagia. O gênero Leishmania expressa três famílias de genes de cisteíno 

proteases: CPA, CPB e CPC. As proteases da classe B possuem maior relevância na 

deflagração dos processos de virulência do parasita, e embora os estudos para o 

desenvolvimento de novas drogas leishmanicidas ainda sejam escassos, as CPBs têm recebido 

bastante atenção da comunidade acadêmica (MOTTRAM, COOMBS & ALEXANDER, 

2004). 

A cisteíno protease do tipo B rCPB2.8 é uma catepsina L-símile de L. mexicana, e 

suas funções estão relacionadas com a inibição da cascata de produção do fator de transcrição 

nuclear NF-kB e clivagem de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC) classe II, induzindo a produção de IL-4 e inibindo a produção de IL-12 (AZIZI et al., 

2009). 

Os compostos heterocícliclos, que incluem os isoxazóis, apresentam uma importante 

aplicação na química medicinal pela variedade de moléculas diferentes. Têm sido utilizados 

na síntese de vários agentes terapêuticos por apresentarem atividade antimicrobiana, antiviral, 

antitumoral, imunomoduladora, antiviral, anticonvulsionante, antiparasitária, anti-Alzheimer, 

antidiabética, antiplaquetária e antitrombótica. Estudos mostraram a interferência dos 

heterociclos na atividade das cisteíno proteases de tripanossomatídeos, com baixos valores de 

IC50 (STEERT et al., 2010). 

Essa classe de compostos permite que sejam feitas modificações químicas que podem 

modular possíveis comportamentos inibitórios. A Figura 1 abaixo apresenta a estrutura geral 

dos isoxazóis utilizados neste trabalho, sendo que R1 indica a região de acoplamento de 

radicais potencializadores a um heterociclo de 5 membros. 

 
Figura 1 – Estrutura geral dos isoxazóis modificados 

 

 
Fonte: Adaptado de Trefzger et al. (2019) 
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Considerando a disponibilidade limitada de tratamento e o baixo investimento em 

pesquisas sobre a doença, a necessidade de se pesquisar moléculas que podem ser um alvo 

terapêutico para o desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento das leishmanioses se 

mostra imperativa no combate a esta patologia negligenciada, que acomete milhões de 

pessoas ao redor do planeta (ROATT et al., 2020). Dessa forma, buscou-se, nesse estudo, 

avaliar se compostos isoxalólicos modificados possuem alguma interferência na atividade 

enzimática da rCPB2.8 para estudos mais aprofundados sobre sua capacidade inibitória. 

 
2 METODOLOGIA 

 
 

Para a triagem dos compostos com a rCPB2.8, foi adicionado 1000 µL de tampão 

(acetato de sódio 100 mM, NaCl 50 mM e EDTA de pH 5,5) em cubeta de quartzo 

previamente inserida no espectrofluorímetro (Shimadzu RF6000). Após o aquecimento do 

tampão de triagem, adicionou-se 5 µL da enzima (já disponível para uso por processos 

anteriores de clonagem e expressão realizados pelos demais alunos do Centro Interdisciplinar 

de Investigação Bioquímica – CIIB/UMC) e 3 µL de DTT 1 mM. A solução foi deixada para 

incubar por 10 minutos a 37 oC. 

Passado o tempo estipulado, adicionou-se 5 µL de substrato Z-FR-MCA e iniciou-se a 

leitura utilizando-se λex = 360 nm e λem = 480 nm, respectivamente, para se obter o valor 

controle. Em seguida, procedeu-se com a adição dos compostos isoxazóis 3,5-dissubstituídos, 

que foram obtidos em parceria com o Laboratório de Síntese e Química Medicinal 

(LASQUIM) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e divididos em duas 

classes: Deia e DR. 

Os compostos foram testados nas concentrações de 10 µM e 100 µM, e para cada 

reação foi possível obter um resultado quantitativo referente à atividade da enzima sob 

influência dos reagentes empregados. Em seguida, os valores foram convertidos em atividade 

residual através do tratamento dos dados utilizando-se o software GraFit. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Adicionando-se os compostos da classe Deia, obteve-se diferentes valores de atividade 

enzimática, sendo possível determinar se o composto agiu como um inibidor ou como um 

ativador da enzima a partir da sua atividade inicial. A Figura 2 abaixo apresenta os valores de 

atividade residual obtidos com os compostos Deia. 
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Figura 2 – Atividade residual obtida com a adição de compostos Deia a 10 µM e 100 µM 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Considerando a atividade inicial da enzima rCPB2.8 como 100% (sem adição de 

composto), é possível identificar os compostos que inibiram mais de 40% da atividade 

enzimática (deixando uma atividade residual abaixo de 60%). Nesse contexto, os compostos 

com maior capacidade de interferir na ligação da enzima com o substrato foram Deia 02, 03, 

08, 10, 27, 29 e 30 na concentração de 100 µM. Dentre eles o composto 03 reduziu a 

atividade enzimática em 61,5%. Com base na Figura 2, pode-se identificar também que a 10 

µM os compostos Deia 07, 10, 12 e 28 promoveram uma pequena ativação enzimática, porém 

a 100 µM promoveram algum grau de inibição da rCPB2.8. 

Nos ensaios de triagem dos compostos da classe DR, apresentados na Figura 3 

abaixo, observamos que 02, 05, 08, 09, 13, 17, 18, 19, 20, 21 e 24 inibiram a atividade da 

rCBP2.8 em mais de 40% na concentração de 100 µM. Na concentração de 10 uM, os 

compostos 11,13,14 e 16 promoveram uma pequena ativação enzimática, sendo que o 

composto 16 ativou tanto em 10 µM quanto em 100 µM. Dentre todas as moléculas da classe 

DR, o composto 05 foi capaz de reduzir a atividade da rCPB2.8 em 77,1%. 

 
Figura 3 - Atividade residual obtida com a adição de compostos DR a 10 µM e 100 µM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Como bem posicionado por Wang & Yang et al. (2019), os processos de triagem, 

quando bem executados, permitem a obtenção de resultados confiáveis e consistentes entre si. 

Dessa forma, ao analisar as Figuras 2 e 3 referentes as classes de compostos Deia e DR, 

respectivamente, pode-se indagar que os dados já permitem a seleção dos compostos mais 

promissores para a realização dos ensaios de potencial inibitório. 

Ao direcionar o foco para os compostos que realmente tiveram um efeito inibitório 

sobre a atividade da rCPB2.8, é possível otimizar o estudo e, algo muito pertinente quando se 

trata de um laboratório de pesquisa, reduzir gastos desnecessários com ensaios sem relevância 

(BUKER et al., 2019). 

Sabe-se, contudo, que para o desenvolvimento de fármacos citeino-protease 

específicos, é necessário que o inibidor enzimático tenha um amplo espectro de ação, uma vez 

que, como os parasitas do gênero Leishmania possuem três famílias de genes que codificam 

pelos menos seis tipos diferentes de catepsina-símiles, a inibição de apenas uma isoforma é 

insuficiente para impedir a replicação do parasita dentro do hospedeiro (MOTTRAM et al., 

2004; SILVA-LÓPEZ, 2010). 

Nesse sentido, a triagem dos compostos com outras isoformas (rCPB3.0 e rH84Y) 

permitiria uma comparação mais abrangente acerca da interferência inicial dos compostos 

sobre as CPBs do parasita, possibilitando a seleção indubitável dos isoxazóis mais 

promissores para a realização dos ensaios de IC50 (STRELOW, 2017). 

Mas a constatação de que os compostos, de fato, possuem capacidade de inibir pelo 

menos uma das CPBs é um forte indicativo de que há interferência no metabolismo do 

parasita, o que pode contribuir para impedir sua replicação no hospedeiro. Naturalmente, 

conclusões mais aprofundadas só podem ser depreendidas efetuando-se outros ensaios de 

cinética enzimática, como determinação de IC50, do mecanismo e da constante de dissociação 

(MANFREDI, 2013; TREFZGER et al., 2019). 

 
4 CONCLUSÃO 

 
 

Os compostos estudados tiveram a capacidade de interferir na atividade da rCPB2.8 de 

Leishmania mexicana, sendo que alguns exerceram efeito decrescente na catálise e outros 

atuaram como indutores, aumentando a atividade residual. Embora tenha sido possível 

selecionar os representantes com maior potencial de inibir a protease parasitária, o estudo 

carece de mais abrangência. É imperativo, portanto, dar prosseguimento avaliando a 

influência desses isoxazóis modificados em outras cisteíno proteases do parasita, para 
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determinar se esses grupos químicos possuem atividade inibitória de amplo espectro e 

proceder com ensaios cinéticos mais específicos. 
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Resumo 

 

Objetivo: Analisar o uso de substâncias psicoativas entre adolescentes escolares. 

Metodologia: Estudo exploratório descritivo com abordagem quantitativa, desenvolvido com 

330 alunos de uma Escola de Ensino Médio em 2019. Para a coleta de dados foi aplicado o 

questionário ASSIST - OMS para triagem de substâncias. Resultados e Discussões: 

Observou-se que muitos dos adolescentes consomem algum tipo de substância, mesmo que 

seja para experimentação. Visto que, 66,4% deles já experimentaram o álcool; 17,3% 

derivados do tabaco; 11,5% a maconha, seguido dos inalantes com 11,2%. No período dos 

últimos três meses os adolescentes fizeram o uso entre 1-2 vezes de substâncias, sendo que 

38,4% usaram bebidas alcoólicas 8,5% os derivados do tabaco; e 5,5% a maconha. 

Conclusão: A ocorrência do uso de drogas é inquietante principalmente na adolescência, 

apesar de haver variedades de políticas públicas à prevenção de vícios. Dessa forma, o 

fortalecimento da promoção à saúde, vinculada com a relação intrafamiliar e escolar tem se 

mostrado de fundamental importância para o enfrentamento e redução do uso dessas 

substâncias. 

 

Palavras-Chave: Substâncias psicoativas; adolescentes escolares; promoção da saúde. 
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Abstract 

 

Objective: To analyze the use of psychoactive substances among school adolescents. 

Methodology: Descriptive exploratory study with a quantitative approach, developed with 
330 students from a High School in 2019. For data collection, the ASSIST - WHO 

questionnaire for the screening of substances was applied. Results and Discussion: 

Descriptive exploratory study with a quantitative and qualitative approach, developed with 

330 students from a High School in 2019. For data collection, the ASSIST - WHO 

questionnaire for the screening of substances was applied.Conclusion: The occurrence of 

drug use is disturbing, especially in adolescence, despite the existence of a variety of public 

policies for the prevention of addictions. Thus, the strengthening of health promotion, linked 

to the intrafamily and school relationship has been shown to be of fundamental importance for 

coping and reducing the use of these substances. 

 

Keywords: Psychoactive substances; school adolescents; health promotion. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Os adolescentes, ao mesmo tempo em que experimentam mudanças biológicas, 

cognitivas, emocionais e sociais, vivenciam um importante momento para a adoção de novas 

práticas, comportamentos e ganho de autonomia e também de exposição a diversas situações 

que envolvem riscos presentes e futuros para a saúde (BRASIL, 2011). 

A prevalência de vulnerabilidades na adolescência é vista por diferentes fatores, e as 

drogas têm se mostrado bastante presente na vida desse público, associado à variadas formas 

de violências. Além disso, observa-se um forte potencial vinculado a outros comportamentos 

de riscos, tais como sexo desprotegido, condução de veículo automotor sob efeito de algum 

tipo de droga. Dessa forma, tornando-se uma preocupação de saúde pública, já que algumas 

experiências, como o uso de drogas, podem agravar tanto na fase da adolescência quanto levar 

prejuízos para a vida adulta (CONCEIÇÃO, 2019). 

O consumo abusivo de substâncias psicoativas e sua dependência pode ser considerado 

como um grave problema de saúde pública. No ano de 2012, entre 162 a 324 milhões de 

indivíduos com faixa etária entre 15 a 64 anos, o que representa 3,5% a 7,0% da população 

mundial, consumiram pelo menos uma vez drogas ilícitas. Além disso, estima-se 16 a 39 

milhões de dependentes e 183 mil mortes relacionadas a esse agravo (SILVA, et al, 2019). 

No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) investigou o uso de 

drogas ilícitas tais como: maconha, cocaína, crack, cola, loló, lança-perfume, ecstasy, oxy etc. 

Os dados mostram que 9,0% dos escolares do 9º ano do ensino fundamental já usaram drogas 
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ilícitas, sendo esse percentual de 9,5% entre os meninos e de 8,5% entre as meninas (IBGE, 

2015). 

Discutir sobre o uso de drogas no ambiente escolar, enfatizando a prevenção é 

extremamente importante. A Organização Mundial de Saúde (OMS) salienta a importância de 

coletar, analisar e divulgar dados sobre uso de substâncias psicoativas entre adolescentes, 

especialmente para nortear as políticas de saúde pública e facilitar o planejamento, a 

implantação e a avaliação das intervenções para reduzir os encargos relacionados ao uso 

destas (WHO, 2015). 

A adolescência é uma fase com muitas vulnerabilidades, diante disso, é necessário que 

seja implementada políticas públicas visando a diminuição de danos frente ao processo saúde 

doença, com intuito de atender as necessidades desse grupo, tendo em vista a contemplação 

do cuidado nessa fase do desenvolvimento (SILVA et al., 2019). 

É na escola que os jovens podem expressar suas preferências, hábitos e valores e 

conviver com outro grupo social para além do familiar. Tavares, et al (2017), enfatizam que a 

escola é um dos locais mais consideráveis para a abordagem aos adolescentes, pois 

concentram grandes números de jovens e é onde passam um tempo significativo diariamente, 

dessa forma, facilitando a prática de intervenções. 

Daí também a importância em se trabalhar com adolescentes escolares a prevenção do 

uso de substâncias psicoativas, traçando um perfil do uso dessas substâncias e a partir daí 

promover atividades educativas como intuito de prevenir esse consumo. Nesta perspectiva, a 

parceria com a escola torna-se imprescindível, pois constitui espaço privilegiado para práticas 

de promoção da saúde, sendo indispensável que os profissionais de saúde valorizem e 

ampliem ações de educação em saúde nas escolas, incluindo a temática do uso de substâncias 

psicoativas. Assim, este estudo tem como objetivo analisar o uso de substâncias psicoativas 

entre adolescentes escolares. 

 

2 METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo exploratório descritivo transversal, com abordagem quantitativa, 

realizado no período de abril a junho de 2019 em uma escola profissionalizante e de tempo 

integral da Rede Estadual de Ensino Médio do Município de Sobral, situado na Mesorregião 

Noroeste do Estado do Ceará, com área de 2.122,897 km² e uma população de 188.233 

habitantes conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). 

Esta escola foi escolhida por já ser campo de atuação da Liga Interdisciplinar de Promoção à 

saúde do Adolescente – LIPSA da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA. 
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Para a coleta de dados foi aplicado em sala de aula, o Questionário para triagem do uso 

de álcool, tabaco e outras substâncias ASSIST - OMS Vs3.1 validado para o Brasil e já 

utilizado em várias pesquisas no território nacional. É um questionário estruturado contendo 

oito questões sobre o uso de nove classes de substâncias psicoativas (tabaco, álcool, maconha, 

cocaína, estimulantes, sedativos, inalantes, alucinógenos e opiáceos) (HENRIQUE, et al 

2004). Previamente a aplicação do questionário em cada sala de aula, que durou cerca de 15 a 

20 minutos, o pesquisador explicou os tipos de substâncias psicoativas, esclarecendo os 

nomes dessas substâncias. 

A população foi composta por 459 alunos matriculados no Ensino Médio na escola 

selecionada. Os critérios de inclusão, foram: estar regularmente matriculados, frequentando as 

aulas e presente na sala de aula no dia da aplicação do questionário, bem como desejar 

participar do estudo. Desse modo, a amostra foi de 330 alunos do 1° ao 3° ano. Após a coleta, 

os dados foram processados através da análise estatística descritiva que tem o objetivo de 

descrever e sintetizar os dados a fim de permitir uma visão global da variação desses valores. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual Vale do Acaraú – 

UVA e seguiu as orientações da Resolução 466/12 que estabelece diretrizes para este 

procedimento com seres humanos. Os adolescentes tiveram autonomia em participar do 

estudo, e foram convidados e efetivaram sua anuência a partir do Termo de Assentimento. Os 

pais dos estudantes também autorizaram a participação de seus filhos com a anuência 

expressa no Termo de Consentimento Livre Esclarecido. O anonimato aos participantes foi 

garantido e proteção de algum risco  relacionado diretamente com o desenvolvimento da 

pesquisa. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Os participantes do estudo foram 330 adolescentes, sendo 139 (42%) do sexo 

masculino e 191 (57,9%) do sexo feminino, na faixa etária entre 14 a 18 anos, que estavam 

cursando o ensino médio. A religião predominante foi a católica (N: 261, 56%). Quanto à 

situação conjugal, observou-se que a grande maioria eram solteiros (N:324, 98,2%). 

A tabela 1 apresenta o uso de substâncias psicoativas pelos adolescentes do estudo em 

alguma vez na vida, demonstrando a experimentação. 
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Tabela 1 – Uso de substâncias psicoativas pelos adolescentes escolares do Ensino Médio em 

alguma vez na vida. Sobral-CE. Brasil, 2019. 

Substâncias (N=330) Adolescentes 

N 

 
% 

Derivado do Tabaco 
Não 

 
273 

 
82,7 

Sim 57 17,3 

Bebidas alcoólicas 
Não 

 

111 
 

33,6 

Sim 219 66,4 

Maconha 
Não 

 

297 
 

88,5 

Sim 38 11,5 

Cocaína/crack 
Não 

 
326 

 
98,8 

Sim 04 1,2 

Anfetaminas ou êxtase 
Não 

 
324 

 
98,2 

Sim 06 1,8 

Inalantes 
Não 

 

393 
 

88,8 

Sim 37 11,2 

Hipnóticos/sedativos 

Não 

Sim 

Alucinógenos 

Não 

Sim 

Opióides/ opiáceos 

 

317 

13 

 

326 

04 

 

96,1 

3,9 

 

98,8 

1,2 

Não 326 98,8 

Sim 04 1,2 

Outras 
Não 

 

329 
 

99,7 

Sim 01 0,3 

FONTE: AUTORES, 2019 

Os resultados apontam que entre os adolescentes do estudo houve uma experimentação 

maior de bebidas alcóolicas (N: 219, 66,4%) seguida de derivados do tabaco (N: 57, 17,3%), 

da maconha (N: 38, 11,5%), e dos inalantes com 11,2% (N: 37) de experimentação. 

Os resultados convergem com a PeNSE (2015) que apontou que o álcool é a substância 

psicoativa mais frequentemente usada, por cerca de um quarto dos adolescentes e 

principalmente entre as meninas. Por outro lado, um leve declínio foi observado neste 

indicador desde 2009. 

Esse estudo identificou diversos fatores que podem estar associados à iniciação tabágica 

em adolescentes escolares, dentre os quais se destacam cor, idade, relação familiar saudável,  

convívio social, sexo e renda. Esta evidência poderia estar relacionada à condição 

sociocultural de marginalização, exclusão e menores condições financeiras de negros e pardos 

(TEIXEIRA , GUIMARÃES, ECHER, 2017). 
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Em estudo multicêntrico de corte transversal, com 2.717 alunos com idades entre 15 e 

17 anos de 10 cidades em Belize, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, Jamaica, 

México, São Cristóvão e Nevis e Trinidad e Tobago, evidenciou uma prevalência de uso de 

maconha na vida de 30,6% (25,8% no ano passado, 15,8% nos últimos 30 dias) 

(CONCEIÇÃO et al, 2019), diferindo do nosso estudo que identificou apenas 11% de 

experimentação da maconha em alguma vez na vida. 

A tabela 2 expõe o uso de substâncias psicoativas pelos adolescentes do estudo 

durante os últimos três meses. 

Tabela 2 – Uso de substâncias psicoativas pelos adolescentes do estudo durante os últimos 

três meses. Sobral-CE. Brasil, 2019. 

 Adolescentes  

Substâncias (N=330) N  % 

Derivado do Tabaco 
Nunca 

 
293 

  
89,3 

1-2 vezes 28  8,5 
Mensalmente 6  1,8 

Semanalmente 1  0,3 

Diariamente 0  0 

Bebidas alcoólicas 
Nunca 

 
161 

  
49,1 

1-2 vezes 126  38,4 

Mensalmente 26  7,9 

Semanalmente 14  4,3 

Diariamente 1  0,3 

Maconha 
Nunca 

 

297 
  

90,5 

1-2 vezes 18  5,5 

Mensalmente 5  1,5 

Semanalmente 3  0,9 

Diariamente 5  1,5 

Cocaína/crack 
Nunca 

 
326 

  
99,4 

1-2 vezes 1  0,3 

Mensalmente 1  0,3 

Semanalmente 0  0 

Diariamente 0  0 

Anfetaminas ou êxtase 
Nunca 

 

326 
  

99,4 
1-2 vezes 1  0,3 

Mensalmente 1  0,3 

Semanalmente 0  0 

Diariamente 0  0 

Inalantes 
Nunca 

 

312 
  

95,1 

1-2 vezes 13  4,0 

Mensalmente 2  0,6 
Semanalmente 1  0,3 

Diariamente 0  0 

Hipnóticos/sedativos 
Nunca 

 
322 

  
98,2 

1-2 vezes 3  0,9 
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Mensalmente 3 0,9  

Semanalmente 0 0 

Diariamente 0 0 

Alucinógenos 
Nunca 

 

326 
 

99,4 
1-2 vezes 2 0,6 

Mensalmente 0 0 
Semanalmente 0 0 

Diariamente 0 0 

Opióides/ opiáceos 
Nunca 

 

327 
 

99,7 

1-2 vezes 1 0,3 

Mensalmente 0 0 
Semanalmente 0 0 

Diariamente 0 0 

Outras 
Nunca 

 
327 

 
99,7 

1-2 vezes 1 0,3 

Mensalmente 0 0 

Semanalmente 0 0 

Diariamente 0 0 

FONTE: AUTORES, 2019    

Sobre o uso de substâncias psicoativas durante os últimos três meses, 28 (8,5%) 

afirmaram usar entre 1-2 vezes os derivados do tabaco; 126 (38,4%) usaram bebidas 

alcoólicas 1-2 vezes, 18 (5,5%) usaram maconha 1-2 vezes nesse período. 

Pode-se constatar que a maconha foi a droga ilícita mais consumida entre os 

adolescentes do estudo, comparando-se com outro estudo em que a maconha também foi a 

droga ilícita mais consumida, em um contexto que 7,3% dos adolescentes já haviam 

experimentado alguma dessas substâncias (SILVA, et al 2019). Além disso, conforme 

achados de Nadaleti et al., (2018), observou-se que o uso do álcool é pertinente, já que dos 

209 adolescentes, 21% (n=44) ingeriram esta substância nos últimos dias. 

Observou-se no estudo também, que quase a totalidade dos adolescentes (>95%) referiu 

que nunca teve um forte desejo ou urgência em consumir as substâncias psicoativas durante 

os últimos três meses, exceto em relação ao uso de álcool, em que 51 (15,5%) adolescentes 

referiram ter tido essa urgência ou forte desejo entre 1-2 vezes. Em seguida, aparecem as 

substâncias derivadas do tabaco, apenas 13 (4%) adolescentes relataram ter tido essa urgência 

entre 1-2 vezes nos últimos 3 meses. 

Segundo a OMS, o álcool é a droga lícita mais utilizada no mundo e é a de maior 

preferência entre crianças e adolescentes. Mesmo sendo proibida a venda de bebidas 

alcoólicas a menores de idade, bem como o seu consumo por esse grupo etário (Lei no 9.294, 

15 de julho de 1996), a utilização de álcool entre os jovens no Brasil continua a ser uma 

prática comum (PAIVA et al, 2018). 
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4 CONCLUSÃO 

No estudo houve destaque principalmente para as substâncias lícitas que teve o álcool 

como maior predominância e dentre as substâncias ilícitas teve como prevalência a maconha. 

A ocorrência do uso de drogas é cada vez mais inquietante: os adolescentes são um grupo 

suscetível ao avanço da prática de uso de drogas, embora haja variedades de programas e 

diversas formas de entretenimentos à prevenção de vícios a incidência continua em ascensão. 

Nesse contexto, o consumo de drogas interessa a todos os profissionais que estão 

inseridos na área de assistência à saúde, como a equipe de enfermagem, visto que está 

diretamente ligada ao cuidado holístico do ser humano. As particularidades deste fenômeno 

mundial requerem cada vez mais abordagens que evidenciam estratégias claras para seu 

desenvolvimento. 

Ademais, os laços familiares conflituosos e/ou que pouco demonstra interesse e 

preocupação com o filho, seja pela falta de diálogo ou outros fatores, influenciam diretamente 

ao consumo alcoólico, particularmente na adolescência. Ainda que o uso de drogas por parte 

dos jovens seja uma realidade bastante presente, é algo que se pode reverter para quem faz o 

uso e evitar para que futuros adolescentes digam não às drogas. 

Destarte, faz-se necessária estratégias para o fortalecimento da relação intrafamiliar e 

comprometimento dos pais e escola para que assim possa haver uma reeducação, a fim de que 

os diálogos e metodologias ativas sejam a peça-chave para reduzir e/ou coibir o uso do álcool 

e outras drogas da vida dos adolescentes. 
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CAPÍTULO 5 

 

“O QUE ESPERAR DE QUEM NÃO ESTÁ ESPERANDO?”: IMPORTÂNCIA DA 

REDE DE APOIO DURANTE O PERÍODO GRAVÍDICO-PUERPERAL 

 

“WHAT TO EXPECT FROM THOSE WHO ARE NOT WAITING FOR?”: 

IMPORTANCE OF THE SUPPORT NETWORK DURING THE GRAVIDIC- 

PUERPERAL PERIOD 
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Resumo 
 

A maternidade, quando desejada, é uma experiência única na vida das mulheres e de todos 

que estão em sua volta. O período gravídico-puerperal traz sentimentos positivos, mas 

também há as dificuldades em meio às mudanças biopsicossociais que as mulheres sofrem 

nesse período, e é nesse momento de vulnerabilidade que a atenção e cuidado da rede de 

apoio se tornam essencial para a saúde da mãe e do bebê. O presente trabalho apresenta um 

estudo sobre a importância da rede de apoio para a mulher durante o período gravídico- 

puerperal, com o objetivo de refletir sobre o papel de quem acompanha e como o apoio social 

pode ser benéfico para a saúde mental das mulheres. Trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura, onde foram considerados estudos dos últimos cinco anos, ou seja, de 2015 a 2020, 

utilizando a base de dados do Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde-BVS. A partir 

da leitura dos artigos, foi feita uma reflexão acerca da importância da rede de apoio para as 
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mulheres que estão passando pelo período gravídico-puerperal, etapa que estão mais 

vulneráveis a doenças como depressão e ansiedade, assim, foram elencadas as seguintes 

categorias: 1) A importância do acompanhante para a gestante; 2) A necessidade de 

informações sobre os direitos das gestantes. Através deste estudo, pode-se concluir a 

importância da rede de apoio para a saúde mental materna. 

 

Palavras-Chave: Gravidez; Psicologia; Rede de apoio. 

 

Abstract 

 

Motherhood, when desired, is a unique experience in the lives of women and everyone around 

them. The pregnancy-puerperal period brings positive feelings, but there are also difficulties 

in the midst of the biopsychosocial changes that women undergo during this period, and it is 

in this moment of vulnerability that the attention and care of the support network becomes 

essential for the health of the mother and of the baby. The present work presents a study on 

the importance of the support network for women during the pregnancy-puerperal period, 

with the objective of reflecting on the role of those who accompany and how social support 

can be beneficial for the mental health of women. It is an integrative literature review, where 

studies from the last five years were considered, that is, from 2015 to 2020, using the database 

of the Regional Portal of the Virtual Health Library-VHL. From the reading of the articles, a 

reflection was made about the importance of the support network for women who are going 

through the pregnancy-puerperal period, stage that are more vulnerable to diseases such as 

depression and anxiety, thus, the following categories were listed: 1) The importance of the 

companion for the pregnant woman; 2) The need for information on the rights of pregnant  

women. Through this study, one can conclude the importance of the support network for 

maternal mental health. 

 

Keywords: Pregnancy; Psychology; Support network. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 

A maternidade, quando desejada, traz sentimentos positivos para a mulher e todos que 

estão em seu círculo de convivência, é a chegada de uma criança esperada, a realização de um 

sonho, mas também há sentimentos negativos (RIBERIO et al, 2019, p. 62). Para da Silva 

Lima et al (2019, p. 969), o período gravídico-puerperal causa transformações não só físicas 

na mulher, como também emocionais, decorrentes das mudanças hormonais da própria 

gestação. Além dessas alterações, as mulheres também ficam mais expostas aos sentimentos 

como o de medo e insegurança, por exemplo. Por conta das mudanças biopsicossociais, a 

gravidez pode sujeitar essas mulheres a uma fase de vulnerabilidade que pode prejudicar a 

saúde da mãe e do bebê. 

De acordo com Gaino et al (2019, p. 2), a rede de apoio tem efeitos positivos na saúde 

dos que estão necessitando de cuidados, e são importantes para atender as demandas dessas 

pessoas. No caso de mulheres que estão passando pelo período gravídico-puerperal, a rede de 
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apoio é essencial para preservar a saúde emocional dessas mulheres, que tem maior risco de 

desenvolver depressão, por exemplo. Para Borges et al (2016, p. 90), a falta da rede de apoio 

foi identificada entre um dos fatores de risco no perfil de gestantes que apresentam depressão. 

A família tem garantido um lugar de destaque na área da saúde e vem sendo um objeto 

de estudo por ser um fenômeno importante nas práticas de cuidado. Como citado por 

Menezes, Scorsolini-Comin e Santeiro (2019, p. 20, 21 e 29), a participação da família, em 

especial do cônjuge, tem uma função importante tanto para a mãe, como também para a 

criança e são laços que vão além do período gestacional. A participação dos familiares 

durante a gestação e na hora do parto conforta, estreitas as relações entre o casal, 

proporcionando um sentimento de satisfação nas gestantes pelo envolvimento oferecido, 

como também ajuda na construção do papel de ser pai. 

Segundo da Silva et al (2019, p. 4 e 5), o apoio familiar, por exemplo, é importante 

para a qualidade de vida da gestante e também na construção do papel materno na vida dessas 

mulheres, principalmente entre puérperas adolescentes. A família é o apoio necessário para os 

sentimentos de proteção, criando um ambiente acolhedor para essas gestantes e fortalece o 

vínculo materno e parental, além de melhorar a qualidade de vida da mulher e, 

consequentemente, do bebê. 

O apoio familiar durante a gestação e parto, é um exemplo das boas práticas para uma 

atenção humanizada, como citado por dos Anjos e Gouveia (2019, p. 1), desde 2005 a Lei nº 

11.108 garante que as mulheres tenham um acompanhante desde o trabalho de parto até o 

pós-parto, reforçando a importância do apoio familiar para as gestantes e sua relação mãe e 

filho. 

O período gravídico-puerperal é vivenciado por muitas mulheres de forma solitária, 

onde essas além de terem que suportar todas as mudanças hormonais, fisiológicas, conviver 

por meses com dores e desconfortos durante a gravidez, passam pelo parto, um momento que 

causa medo, sozinhas. Durante o puerpério, essas mulheres passam por mais um momento de 

vulnerabilidade, com as mudanças do corpo pós-parto, privação de sono, mudanças da rotina 

e amamentação, e ainda são esquecidas, pois a atenção é voltada apenas para o bebê. 

 

Culturalmente, toda a responsabilidade, desde a gravidez, é da mulher, o que causa 

uma cobrança maior nas mães. Muitas não têm apoio material e social, e mesmo sem esse 

apoio, são cobradas, o que causa uma enorme sobrecarga mental nessas mulheres. Pensando 

nisso, o estudo propõe refletir sobre o papel de quem acompanha essas mulheres que estão 

passando pela gravidez, parto e puerpério a fim de saber como o apoio social pode ser 

Temas interdisciplinares em Ciências da Saúde

47

Rectangle



benéfico para a saúde mental das mulheres que estão passando pelo período gravídico- 

puerperal. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Tipo de estudo: 

 
 

Este é um estudo de revisão integrativa de literatura, que é um método abrangente, 

onde reúne literatura empírica ou teórica sobre determinado tema (DE SOUSA et al, 2017, p. 

18). O objetivo foi identificar trabalhos que abordassem a importância da rede de apoio, 

considerando todos que fazem parte desse grupo, como cônjuge, familiares, amigos e 

vizinhos, por exemplo, durante o período gravídico-puerperal. 

 
2.2 Processo de seleção dos artigos: critérios de inclusão e exclusão 

 
 

Durante a pesquisa, realizada entre os meses de agosto e setembro de 2020, foi 

utilizada a base de dados do Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde-BVS. Foram 

usados os seguintes descritores: “Gravidez” AND “Psicologia” AND “Rede de apoio”. 

No total, foram encontrados 63.858 trabalhos na busca livre de filtros através da 

combinação dos descritores: (1) “Rede de apoio” AND “Psicologia” (f=15.265); (2) “Rede de 

apoio”AND “Gravidez” (f=1.174); (3) “Psicologia” AND “Gravidez” (f=47.419). 

Foram usados os seguintes critérios de inclusão para que tivesse resultados mais 

exatos: estudos publicados nos últimos cinco anos, ou seja, de 2015 a 2020 (com intuito de 

filtrar estudos mais recentes); textos completos em formato de artigo; publicados em língua 

portuguesa. Após o critério de inclusão, o número de artigos passou para 449, de acordo com 

a combinação dos descritores a seguir: (1) “Rede de apoio” AND “Psicologia” (f=181); (2) 

“Rede de apoio” AND “Gravidez” (f=43); (3) “Psicologia” AND “Gravidez” (f=225). Para os 

critérios de exclusão, foram considerados textos repetidos e que não estavam relacionados a 

temática do trabalho, sobrando apenas 04 artigos, como mostra a Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Artigos selecionados para análise 

 

PORTAL REGIONAL BVS 
 

 C1 C2 C3 

Busca livre 15.265 1.174 47.419 

Com critérios de 181 43 225 
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inclusão    

Com critérios de 

exclusão 

94 04 127 

Total 01 01 02 

Nota: C1 - “Rede de apoio” AND “Psicologia”; C2 - “Rede de apoio” AND “Gravidez”; C3 - “Psicologia” 

AND “Gravidez” 

Fonte: própria dos autores 
 

As análises dos resultados da pesquisa são apresentadas em forma de quadro (Quadro 

1), no qual contém informações como: Título do artigo, autor(es), principais resultados e ano 

da publicação. Nas colunas destinadas aos principais resultados, o texto foi copiado da íntegra 

dos artigos que foram utilizados para a pesquisa. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir da leitura dos artigos, foi feita uma reflexão acerca da importância da rede de 

apoio para as mulheres que estão passando pelo período gravídico-puerperal, etapa que estão 

mais vulneráveis a doenças como depressão e ansiedade. 

Quadro 1 - Artigos analisados na revisão integrativa sobre a importância da rede de apoio para as mulheres que 

estão no período gravídico-puerperal 

Art. Título Autor(es) Principais Resultados Ano 

1 Presença do ANJOS, A informação   sobre   o 2019 

 acompanhante durante o Adriane direito do acompanhante  

 processo de parturição e Machado dos; foi mais frequente no  

 nascimento: análise   da GOUVEIA, Centro Obstétrico e  

 prática Helga Internação Obstétrica.  

  Geremias Onde houve menor  

   frequência de  

   acompanhante foi na sala  

   de recuperação pós-parto,  

   devido à ausência do  

   acompanhante e   à   não  

   permissão. O  

   companheiro foi o  

   acompanhante mais  

   frequente.  
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2 Educação em saúde para DA SILVA As mulheres foram muito 2019 

 gestantes: a busca pelo LIMA, receptivas demonstrando  

 empoderamento materno Vanessa Kelly interesse e satisfação com  

 no ciclo gravídico- et al as atividades. Algumas  

 puerperal  informações já eram de  

   conhecimento das  

   participantes e outras  

   precisaram ser mais  

   detalhadas, no intuito de  

   fornecer subsídios   para  

   que elas pudessem se  

   auto cuidar e cuidar de  

   seus filhos com mais  

   propriedade.  

3 Influência de variáveis DA SILVAI, Puérperas adolescentes, 2019 

 sociodemográficas, Sarah Gazarra renda superior a dois  

 clínicas, obstétricas e Ferreira et al salários, número de  

 neonatais na qualidade  consultas pré-natal,  

 de vida de puérperas  recém-nascido (RN)  

   macrossômico e Apgar  

   no primeiro minuto  

   favoreceram a melhor  

   QV. Intercorrências  

   durante gestação e/ou  

   durante o parto,  

   problemas de saúde do  

   RN e etilismo  

   prejudicaram a QV.  

4 O papel do apoio social GAINO, Não houve associação 2019 

 no adoecimento psíquico Loraine Vivian entre as características  

 de mulheres et al sociodemográficas e o  

   transtorno mental, mas  

   entre aspectos como  
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   baixa renda e 

escolaridade. O exercício 

de  profissões 

culturalmente 

consideradas de baixo 

prestígio  suscitou 

algumas       reflexões 

relacionadas          à 

desigualdade de gênero. 

Houve        diferença 

significativa nos escores 

de  satisfação  entre  as 

mulheres que referiram 

ou não os sintomas de 

cansaço e tristeza e do 

número de   apoiadores 

entre as que referiram ou 

não   o   sintoma   de 

cansaço.  Cônjuges   e 

filhos   foram    os 

apoiadores         mais 

mencionados    e  ter 

transtorno     mental  foi 

significativamente 

associado    a  não  ter 

amigos na rede de apoio. 

Conclusão:       questões 

relacionadas à equidade 

de gênero e à satisfação 

com o apoio social são 

aspectos importantes para 

a assistência.    Para   a 

promoção da saúde 
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   mental deve-se 

empreender esforços para 

que as mulheres se 

sintam mais conectadas e 

amparadas  pelos 

apoiadores disponíveis 

em seu entorno social. 

 

Fonte: própria dos autores 

 

Os 04 (quatro) artigos identificados foram organizados em categorias, propondo 

apresentar a temática que vem sendo investigada. Assim, foram elencadas as seguintes 

categorias: 1) A importância do acompanhante para a gestante; 2) A necessidade de 

informações sobre os direitos das gestantes. 

 
3.1 A importância do acompanhante para a gestante 

 
 

Da Silva et al (2019, p. 2 e 6), de acordo com seu estudo quantitativo de delineamento 

transversal, traz sobre o comprometimento das mulheres com os cuidados dos filhos, da casa, 

do trabalho, além das mudanças hormonais e físicas que interferem em sua autoestima e 

mudanças na rotina que acabam sobrecarregando-as, e é nesse contexto que o apoio social, 

oferecido pelo cônjuge, familiares, amigos e/ou vizinhos são importantes para a qualidade de 

vida das mulheres que estão passando pelo período gravídico-puerperal. 

Gaino et al (2019, p. 8), através de um estudo transversal quantitativo, reforça que o 

apoio social é essencial para a qualidade de vida da mulher gestante e puérpera, pois 

comprova que mulheres que menos tiveram acesso a uma rede de apoio foram as que mais 

ficaram mais suscetíveis a transtornos mentais. Um dos pontos para explicar esse fenômeno, é 

a distribuição de papéis por gênero, onde a mulher torna-se responsável por várias atividades 

e sujeitas a cobranças excessivas. 

A rede de apoio é importante para as mulheres grávidas e puérpera, principalmente nesse 

período que são mais vulneráveis e estão passando por vários processos de adaptação ao 

mesmo tempo, seja com o corpo e com a rotina, e as cobranças aumentam a carga psíquica 

desse momento, já que o papel de cuidadora cai somente para a mulher, na maioria dos casos. 

O acompanhamento tem que ser reforçado desde o início da gestação, o conhecimento sobre 

os direitos das mulheres durante a gravidez e trabalho de parto é de extrema importância para 
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que as instituições cumpram as determinações, evitando quaisquer tipos de violência. No caso 

dos acompanhantes, a orientação sobre esse direito pode fazer com que se tenha uma maior 

participação dos pais e acompanhantes, tornando o processo de gravidez e trabalho de parto 

menos estressante para as mulheres. 

 
3.2 A necessidade de informações sobre os direitos das gestantes 

 
 

De acordo com Anjos e Gouveia (2019, p. 4 e 5), através de um estudo transversal, o 

fato da gestante chegar a um hospital na hora do parto sem conhecer a Lei do Acompanhante 

é contrária para a humanização do processo e preocupante, já que essas mulheres, na maioria 

dos casos, são acompanhadas durante toda a gestação e não recebem orientação sobre seus 

direitos. Ter um acompanhante é importante para a gestante, pois além de fortalecer os 

vínculos e oferecer mais segurança para a mulher, ajuda na prática do autocuidado, como 

forma de manter a saúde da mãe e do bebê. 

Corroborando com da Silva Lima et al (2019, p. 969), através do seu estudo de caráter 

descritivo, o autor traz sobre a importância de grupos voltados para a educação em saúde 

como forma de orientar e informar sobre os direitos das gestantes, formado por uma equipe 

multiprofissional, trazendo mulheres de diferentes idades, lugares e em diferentes situações 

como forma de refletir sobre sua totalidade. Esses espaços criados são uma importante forma 

de vínculo entre os profissionais e população assistida, no caso das gestantes, são necessários 

para a prevenção da violência obstétrica. 

A educação em saúde é uma forma de criar espaços para reflexão e trocas de 

experiência entre usuários e profissionais de saúde, onde as gestantes possam conhecer seus 

direitos, é parte essencial para o processo de humanização, para que essas mulheres possam 

reconhecer e prevenir situações de violência durante a gravidez e trabalho de parto. No caso 

dos profissionais, a troca de experiência entre as usuárias é importante saber sobre como os 

fatores socioeconômicos interferem no acesso a informação e direitos e, consequentemente, 

na forma que essas mulheres irão vivenciar a gravidez e o parto, e como os trabalhistas podem 

melhor o acesso à informação e qualidade de vida dessas mães e bebês. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
 

O apoio social oferecido por familiares, amigos e/ou vizinhos é objeto de estudo na 

área da saúde por seus efeitos positivos, melhorando a saúde emocional e recuperação de 
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pacientes. No contexto de mulheres que estão passando pelo período gravídico-puerperal, o 

acompanhante também se mostra uma alternativa eficaz para a humanização e qualidade de 

vida da mãe e do bebê. O direito ao acompanhante na hora do parto é garantido por lei, mas é 

ignorado por muitos profissionais da saúde que atendem essas mulheres, o que também 

reforça a violência obstétrica, que é vivenciado por um grande número de mulheres. Apesar 

de ser um assunto pouco discutido, o ato de omissão que geralmente ocorre entre as mulheres 

que estão passando pelo período gravídico-puerperal é uma grave violação e causa danos e 

nos mostra a urgência de estruturar melhor as políticas públicas do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para o atendimento dessas mulheres. A psicologia é uma das áreas que pode oferecer o 

suporte, planejando ações para prevenção e cuidados durante e após a gestação, orientando 

sobre os direitos dessas mulheres e no empoderamento. Durante a pesquisa, foi percebido que 

não há muitos estudos na área da psicologia sobre o tema, o que é necessário para a discussão 

teórica e prática da psicologia hospitalar, principalmente para a saúde mental materna. 
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ACELERAR O PROCESSO CICATRICIAL DE LESÕES CRÔNICAS 
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Resumo 

Objetivo: realizar uma busca ativa na literatura sobre as principais terapias utilizadas no 

tratamento de feridas para acelerar o processo cicatricial de lesões crônicas. Metodologia: a 
seguinte pesquisa trata-se de um estudo de origem descritivo, qualitativo, utilizando a Revisão 

Integrativa da Literatura (RIL) como técnica, a busca de dados foi realizada nas seguintes 

bases: LILACS, BDENF e MEDLINE, através de três descritores em saúde (DeCS): 

Cicatrização, Ferimentos e Lesões e Técnicas de Fechamento de Ferimentos, cruzados com o 

operador booleano “AND”. Foram encontradas 81 pesquisas na totalidade, ao adicionar os 

critérios de artigos publicado nos último cinco anos (2016 a 2021) dentro dos idiomas 

português e inglês, esse número reduziu para 28, após a leitura, análise e interpretação dos 

estudos, 8 publicações foram selecionadas para compor essa pesquisa. Resultados e 

discussão: o tratamento de feridas crônicas se constitui o tópico bastante desafiador frente ao 

alto índice de pacientes acometidos por essa complicação, novas terapias (ozonioterapia, 

terapia larval, terapia por pressão negativa, laeserterapia de baixa densidade) estão sendo 

estudadas para se comprovar a sua eficiência mediante as lesões de difícil cicatrização. 

Conclusão: Diante do exposto, as terapias alternativas vêm se mostrando de grande 

contribuição e eficácia frente ao tratamento e diminuição do tempo de cicatrização tecidual de 

lesões crônicas. Logo, realizar novos estudos com a finalidade de reafirmar o potencial de 
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ação destas terapias é algo válido, contribuindo para melhora da qualidade de vida dos 

assistidos e de novos pacientes acometidos por essas lesões. 

Palavras-Chave: Cicatrização; Ferimentos e Lesões; Técnicas de Fechamento de Ferimentos. 

 

Abstract 

 

Objective: to carry out an active search in the literature on the main therapies used in the 

treatment of wounds to accelerate the healing process of chronic injuries. Methodology: the 

following research is a descriptive, qualitative study, using the Integrative Literature Review 

(RIL) as a technique, the data search was carried out on the following bases: LILACS, 

BDENF and MEDLINE, through three descriptors in health (DeCS): Healing, Wounds and 

Injuries and Wound Closure Techniques, crossed with the Boolean operator “AND”. 81 

publications were found, when adding the publication criteria within the Portuguese and 

English languages, in the last five years this number has reduced to 28, after reading, 

analyzing, and interpreting the studies, 9 publications selected to compose this research. 

Results and discussion: the treatment of chronic wounds is a particularly challenging topic in 

view of the high rate of patients affected by this complication, new therapies (ozone therapy, 

larval therapy, negative pressure therapy, low density laser therapy) are being studied to prove 

its efficiency through lesions that are difficult to heal. Conclusion: In view of the above, 

alternative therapies have been shown to be of great contribution and efficacy in the face of 

treatment and decrease in the time for tissue healing of chronic lesions. Therefore, conducting 

new studies reaffirm the potential of action of these therapies is valid, contributing to improve 

the quality of life of those assisted and new patients affected by these injuries. 

 

Keywords: Wound Healing; Wounds and Injuries; Wound Closure Techniques. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Feridas são lesões na pele que comprometem a integridade e funcionalidade de tecidos 

e membranas subjacentes, sendo causadas principalmente por agentes físicos, químicos e / ou 

biológicos. Quanto à sua classificação, podem ser definidas como agudas ou crônicas, 

dependendo de diversos fatores, como extensão, profundidade, grau, tempo de reparo e 

cicatrização do tecido lesionado (CUNHA et al., 2018). 

Lesões agudas são feridas que respondem ao tratamento no tempo indicado, sem 

apresentar novas complicações. Por outro lado, as lesões crônicas não respondem ao 

tratamento no tempo correto, possuindo maior tendência a regressão espontânea, apresentando 

grandes processos inflamatórios e de difícil cicatrização, necessitando de acompanhamento e 

tratamento específico (FITZPATRICK et al., 2018). 

O processo cicatricial de uma ferida é dividido em três fases (inflamatória, 

proliferativa e maturação), sendo um processo continuo e sistêmico. Na primeira fase 

(inflamatória) a lesão apresentará os principais sinais flogísticos (edema, calor, dor e rubor) 
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sendo responsáveis principalmente pelo recrutamento dos neutrófilos e monócitos que irão dar 

início à “limpeza” da lesão, através da remoção de tecidos desvitalizados e corpos estranhos 

(EBERHARDT et al., 2015). 

Na fase proliferativa inicia-se o processo de reepitelização, neovascularização e síntese 

da matriz, ocorre aproximadamente entre o terceiro dia e possui duração de algumas semanas. 

Essa fase é caracterizada principalmente pela formação de novos tecidos de granulação, 

dividida em quatro etapas: neo-angiogênese, epitelização, fibroplasia e tecido de granulação. 

Por último o processo de maturação, fase em que é finalizado o processo de remodelamento 

de tecido de granulação, dispondo de colágeno para células, sendo a parte onde a lesão recebe 

maior suporte, aumentando a resistência das fibras e proteínas celulares (EBERHARDT et al.,  

2015). 

Frente a isso, as feridas de difícil cicatrização (crônicas) representam um grave 

problema de saúde pública em âmbito mundial, correspondendo a cercas de 100. Mil casos 

por ano no Brasil, sendo uma das principais causas de consultas e internações hospitalares, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Diante disso, novas terapias alternativas 

vêm sendo introduzidas dentro da área da saúde com a finalidade de contribuir para 

diminuição do tempo de reparo tecidual de lesões crônicas. 

Levando em pauta as características expostas neste estudo, é valido abordar sobre 

novas terapias que podem contribuir no tratamento de lesões crônicas com a finalidade de 

diminuir o alto índice de pacientes acometidos por essa complicação. Mediante as 

informações apresentadas, a seguinte pesquisa teve como objetivo realizar uma busca ativa na 

literatura sobre as principais terapias utilizadas no tratamento de feridas para acelerar o 

processo cicatricial de lesões crônicas. 

2 METODOLOGIA 

 

Estudo descritivo, transversal, com abordagem quanti-qualitativo, utilizando a Revisão 

Integrativa da Literatura (RIL) como técnica. A RIL possibilita resumir o passado através da 

junção de diferentes conhecimentos obtidos por meio da leitura e análise de artigos já 

publicados anteriormente em diferentes revistas com diferentes abordagens metodológicas 

(qualitativo e quantitativo), direcionados ao mesmo tema em anos distintos, impulsionando 

assim a escrita científica (SOARES, et al., 2014). 

Para formulação de uma pergunta norteadora adequada para solução da questão 

pesquisada, foi utilizado a estratégia conhecida como PICO, em que: P- população (pacientes 
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com feridas crônicas); I- intervenção (principais terapias utilizadas); C- comparação (não se 

aplica a essa pesquisa, uma vez que ela não se trata de um estudo comparativo); O- desfecho 

(acelerar o processo cicatricial) (SANTOS, et al., 2007). Após isso, foi formulada a seguinte 

pergunta de estudo: Quais são as principais terapias alternativas utilizadas para acelerar o 

processo cicatricial de pacientes com feridas crônicas? 

A pesquisa foi desenvolvida em cinco momentos subsequentes: 1- identificação da 

problemática em questão; 2 - elaboração dos critérios de inclusão e exclusão; 3 - avaliação 

dos estudos selecionados; 4 - interpretação dos artigos; 5 - síntese completa das publicações 

destinadas ao objetivo central da pesquisa. A metodologia aplicada para seleção dos artigos 

para revisão foi a leitura dos títulos e dos resumos, quando necessário a leitura completa da 

pesquisa. 

A busca de dados foi realizada entre os meses de fevereiro e abril de 2021, nas 

seguintes bases de dados em pesquisa: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Base de Dados Bibliográficas Especializada na área de Enfermagem 

(BDENF) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), através de 

três descritores em saúde (DeCS) cruzados com o operador booleano “AND”: Cicatrização, 

Ferimentos e Lesões e Técnicas de Fechamento de Ferimentos. As seguintes bases de dados 

foram selecionadas por possuírem uma maior acessibilidade em relação a quantidade e 

variedade de artigos publicados em diferentes revistas, proporcionado assim uma melhor 

abordagem metodológica. 

Os critérios de inclusão foram: publicações que estivessem disponíveis dentro do 

banco de dados de forma gratuita, nos idiomas português e inglês, publicados nos últimos 

cinco anos (2016 a 2021) e que estivessem relacionadas ao objetivo desejado. Os de exclusão 

foram: artigos que estivessem fora dos idiomas português e inglês, publicados anteriores ao 

ano de 2016 e que não apresentassem semelhança a ideia central da pesquisa. Pesquisas 

realizadas com seres humanos que não possuíam aprovação do comitê de ética foram 

descartadas para evitar incongruências na pesquisa. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Utilizando os DeCS “Cicatrização AND Ferimentos e Lesões AND Técnicas de 

Fechamento de Ferimentos”, foram encontradas 81 publicações na totalidade, sendo 43 na 

MEDLINE, 19 no LILACS e 18 na BEDENF. Ao adicionar os critérios de publicações dentro 

dos idiomas português e inglês, nos últimos cinco anos esse número reduziu para 28, após a 
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leitura, análise e interpretação dos estudos, 8 publicações destinadas ao objetivo principal 

foram selecionadas para compor essa pesquisa. 

Para uma melhor organização das publicações selecionadas para essa revisão, será 

apresentado uma síntese completa dos estudos conforme autor, ano, título, objetivo, estudo e 

publicação, facilitando assim o processo de análise dos estudos presentes nessa pesquisa 

(Quadro 1). 

 
Quadro 1: Artigos selecionados para revisão. 

 
N° Autor/Ano Título Objetivo Estudo Publicação 

 

 

1 

 

 
Lima PEN 

et al. 2018 

Laserterapia de baixa 

intensidade no 

tratamento de feridas e 

a atuação da 

enfermagem 

Identificar os benefícios 

da laserterapia no 

tratamento de feridas e a 

atuação da enfermagem 

neste processo 

 

 

Descritivo 

 
Revista de 

Enfermagem 

da UFPI 

 

 

2 

 
Barros 

LCE et al. 

2021 

 
Laserterapia no 

processo de 

cicatrização de feridas 

Analisar o que se tem 

publicado sobre 

tratamento de feridas com 

laserterapia de baixa 

densidade 

 

 

Transversal 

 
Revista 

Gaúcha 

Enfermagem 

 

 
3 

 
Silva GT, 

et al. 2019 

Avaliação da terapia 

larval no tratamento 

das feridas 

 
Avaliar a TL no 

tratamento de feridas 

 

 
Descritivo 

Brazilian 

Journal of 

Health 

Review 

 

 
4 

 
Franco CL, 

et al. 2016 

Aceitabilidade da 

terapia larval no 

tratamento de feridas 

Conhecer a opinião de 

pessoas hospitalizadas 

acerca da terapia larval 

como opção terapêutica 

 

 
Transversal 

Revista 

cientifica em 

enfermagem 

 

 

5 

 

 
Santos LT, 

et al. 2019 

 
Terapia por pressão 

negativa no tratamento 

de feridas 

Buscar na literatura 

cientifica evidências sobre 

uso da terapia por pressão 

negativa no tratamento de 

feridas 

 

 

Descritivo 

 
Revista 

Eletrônica 

Acervo Saúde 
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6 

 
Andrade 

LS, et al. 

2020 

Estado d’arte da 

ozonioterapia em 

feridas: a contribuição 

do enfermeiro 

Identificar na literatura, 

evidências científicas 

sobre a utilização de 

ozônio no tratamento de 

feridas 

 

 

Descritivo 

 
Universidade 

federal de 

Minas Gerais 

 

 

7 

 
Lima 

SKVR, et 

al. 2017 

 
Terapia por pressão 

negativa no tratamento 

de feridas complexas 

Avaliar a eficácia da 

terapia por pressão 

negativa (TPN) no 

tratamento de feridas 

complexas 

 

 

Descritivo 

 

 

SciELO 

 
8 

Santiago 

EDA, et al. 

2016 

O uso da ozonioterapia 

no tratamento de 

feridas 

Discutir o uso da 

ozonioterapia no 

tratamento das lesões 

 
Descritivo 

Revista 

Gaúcha 

Enfermagem 

Fonte: BARBOSA, et al., 2021. 

Em relação aos tipos de estudos selecionados, seis (75%) são do tipo descritivo e dois 

(25%) transversais, sendo a abordagem qualitativa utilizada em todos os manuscritos. Na 

presente pesquisa não houve revista ou periódico dominante, porém com maiores 

contribuições a Revista Gaúcha Enfermagem, com duas publicações no ano de 2016 (Gráfico 

1). 

Gráfico 1: Tipos de estudos encontrados. 
 

Fonte: BARBOSA, et al., 2021. 

O tratamento de feridas crônicas se constitui o tópico bastante desafiador frente ao alto 

índice de pacientes acometidos por essa complicação, novas terapias estão sendo estudadas 

 

Transversal ; 

22.20% 
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para se comprovar a sua eficiência mediante as lesões de difícil cicatrização. Logo, será 

apresentado as principais terapias alternativas que podem contribuir nesse processo, 

corroborando para melhora do quadro clínico dos assistidos (Quadro 2). 

Quadro 2: Principais terapias utilizadas no tratamento de feridas crônicas. 
 

N° Terapias Alternativas Artigos Selecionados 

1 Terapia Larval 2 

2 Ozonioterapia 2 

3 Terapia por Pressão Negativa 2 

4 Laeserterapia de Baixa Densidade 2 

Fonte: BARBOSA, et al., 2021. 

 

3.1 Terapia Larval 

Também chamada larvoterapia, a terapia larval (TL) trata-se de uma terapeuta 

alterativa, superficial, que consiste na aplicação de larvas e moscas estéreis (miíase) criadas 

em laboratório, colocadas sobre feridas crônicas com a finalidade de remover a secreção e o 

tecido necrosado através do desbridamento biológico, acelerando o processo cicatricial e 

diminuindo a existência de novas complicações (SILVA, et al., 2019). 

Essa miíase terapêutica colocadas sobre as feridas crônicas são semelhantes aos 

macrófagos (células de defesa), agindo somente no tecido necrosado, sem risco de 

interferirem no novo crescimento tecidual. A TL é indicada principalmente para feridas 

crônicas (queimaduras extensas e profundas, úlceras pós-cirúrgicas infectadas e de decúbito, 

úlceras por estase venosa e de pé diabético) infectadas ou não por microrganismos 

multirresistentes, assim como para pacientes que não respondem ao tratamento convencionais 

ou que possuem comorbidades pré-existentes (FRANCO, et al., 2016). 

Dentre os principais benefícios da TL, destacam-se: aumento do PH da ferida; 

estimulação do tecido de granulação e do exsudato seroso; ação antibactericida; inibição do 

biofilme; redução de procedimentos cirúrgicos e amputações; revitalização da ferida; 

diminuição das áreas necróticas e principalmente o a aceleração no reparo tecidual da lesão. 

Entretanto, quando comparada aos benefícios, os malefícios são poucos, destacando-se: o 

preconceito e o desconforto por parte dos profissionais e dos pacientes na aceitação da terapia, 

assim como na diminuição da autoestima do paciente (SILVA, et al., 2019). 

3.2 Ozonioterapia 

A ozonioterapia é uma terapia alternativa que ocorre através do contato direto ou 

indireto de ozônio com a ferida crônica, acontece quando o sangue é exposto ao ozônio, em 
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sequência vai interagir com água e o plasma sanguíneo, originando o peróxido de hidrogênio 

(H202) e produtos que irão contribuir na oxidação dos lipídios. A aplicação do ozônio 

consiste em três forma distintas (água, óleo e gás), porém subsequentes na ferida, a água 

ozonizada: irá ser utilizada para limpar a ferida; óleo: é para hidratar as bordas e ao redor da 

lesão; e o gás: para realizar a oxigenação tecidual, contribuindo para melhora do crescimento 

e reparo tecidual (ANDRADE, et al. 2020). 

A ozonioterapia é um potente antioxidante, analgésico, anti-inflamatório, que promove 

o aumento da flexibilidade dos eritrócitos, e contribui na melhora da oxigenação sanguínea, 

facilitando a passagem de oxigênio pelos vasos e capilares, assim como estimula o 

crescimento de novos tecidos de granulação. Seus principais benefícios estão centralizados na 

diminuição do tempo de cicatrização da lesão e na diminuição da presença de fungos e 

bactérias nas feridas crônicas (SANTIAGO, et al. 2016). 

Apesar de todos os efeitos e benefícios citados acima sobre o uso da ozonioterapia, o 

Conselho Federal de Medicina (CFM) no Brasil ainda não reconhece o uso dessa terapia 

como um método alternativo para acelerar o processo cicatricial de feridas crônicas, 

contribuindo assim durante o seu tratamento, sendo aprovado somente para estudos 

científicos, de acordo como a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que é a 

área responsável por desenvolver pesquisas com seres humanos (ANDRADE, et al. 2020). 

3.3 Terapia por Pressão Negativa 

A terapia por pressão negativa (TPN) é um método alternativo, terapêutico que auxilia 

no fechamento e cicatrização de lesões crônicas de difícil cicatrização, ocorre por meio da 

aplicação de uma pressão negativa simultaneamente nas bordas das feridas. A TPN consiste 

em uma pressão subatmosférica que irá agir na ferida por meio de uma esponja específica de 

poliuretano (hidrofóbica) que é ligada por um tubo e em seguida conectado a bomba de vácuo 

(SANTOS, et al. 2019). 

Esse mecanismo dispõe da promoção de fibroblastos e colágeno tecidual, atuando 

também na formação de novos tecidos de granulação, melhorando assim a ferida para receber 

possíveis enxertos de pele. Essa terapia vem sendo utilizada com maior prevalência no 

tratamento de feridas: crônicas, traumáticas e queimaduras extensas e de densidade parcial 

(LIMA, et al. 2017). 

A TPN contribui principalmente no controle de processos infecciosos e inflamatórios, 

acelerando o processo cicatricial da lesão e contribuindo na redução de excesso de exsudato 

na ferida. Atua também auxiliando a produção de novos tecidos de granulação e de 

diminuição de fungos e bactérias nas lesões (SANTOS, et al., 2019). 
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3.4 Laeserterapia de Baixa Densidade 

A laeserterapia é uma terapia alternativa que consiste na aplicação de um laser em 

baixar densidade que promove ações capazes de acelerar o tempo cicatricial de lesões 

crônicas, promovendo efeitos (bioelétricos, bioquímicos e bioenergéticos) que irão diminuir o 

processo inflamatório dessa lesão. Essa terapia vem sendo bastante utilizada no tratamento de 

feridas crônicas (lesão por pressão (escaras); queimaduras; pós-operatórios cirúrgicos e 

úlceras vasculares), com a finalidade de diminuir o tempo de tratamento dessa ferida 

(BARROS, et al., 2021). 

Esse processo ocorre através da penetração do laser na pele em decorrência dos fótons 

de elétrons para células, até atingir dentro da membrana mitocondrial, em seguida esse 

processo irá aumentar a atividade celular, contribuindo para a aceleração do processo 

cicatricial de forma ágil, regular e segura (BERNARDES, 2018). 

Dentre os principais benefícios da laeserterapia destaca-se: reparo e modulação da 

lesão tecidual de feridas crônicas e diminuição do tempo de cicatrização da ferida no 

tratamento. Possui também ação anti-inflamatória, contribuindo para diminuição do edema e 

dor no local, assim como na remodelação de colágeno e o alinhamento das fibras musculares 

(LIMA et al., 2018). 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, as terapias alternativas contribuem com eficácia frente ao 

tratamento e diminuição do tempo de cicatrização tecidual de lesões crônicas. Com o auxílio 

da tecnologia, diversas metodologias foram introduzidas e novas em análise com potencial 

redutor do tempo de cicatrização dessas feridas que acometem grande parte da população 

brasileira. Mesmo com esse avanço tecnológico, algumas terapias possuem alto custo e pouco 

incentivo de seu uso rotineiramente. Além disso, tais terapias exigem conhecimento técnico 

específico para utilização, compostos de corpo capacitado, ocupado principalmente pelo 

profissional enfermeiro especialista em estomaterapia. Logo, realizar novos estudos com a 

finalidade de reafirmar o potencial de ação destas terapias torna-se inegável, contribuindo 

para melhora da qualidade de vida dos assistidos e de novos pacientes acometidos por essas 

lesões. 
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Resumo 

Relatar a vivência de acadêmicos de Enfermagem durante a realização de ações de educação 

em saúde com um grupo de adolescentes inseridos em um Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS). Relato de experiência de ações desenvolvidas por acadêmicos de 

enfermagem com adolescentes em um Centro de Referência da Assistência Social por meio 

do Módulo de Práticas Interdisciplinares em Ensino, Pesquisa e Extensão, apropriando-os da 

extensão como ferramenta de aprendizado e fomentando ações intersetoriais em saúde. As 

atividades foram desenvolvidas por meio de metodologias ativas e ocorreram no período de 

maio a julho de 2018, totalizando 20 encontros. A adolescência deve estar pautada de atenção 

e cuidado, no que se refere ao combate das fragilidades e condicionantes de saúde, por meio 

de mobilização e parceria com diversos grupos sociais, trabalhando dessa forma a 

intersetorialidade na busca por condições favoráveis ao crescimento e desenvolvimento dos 
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adolescentes. Ações efetivas de saúde devem ir muito além dos muros das unidades dos 

serviços de saúde, precisam estar inseridas dentro da comunidade por meio de ações que 

atinjam o contexto social, político, econômico e cultural. 

 

Palavras-Chave: Educação em Saúde; Adolescente; Saúde do Adolescente. 

 
 

Abstract 

To report the experience of nursing students during the performance of health education 

actions with a grup of teenagers enrolled in a Reference Center for Social Assistance. It is na 

experience report of actions developed by nursing students with teenagers in a Reference 

Center for Social Assistance through the module of Interdisciplinary Practices in Teaching, 

Research and Extension, appropriating them as a learning tool and fostering intersectorial 

health actions. The activities were developed through active methodologies and it was ocurred 

in the period from May to July of 2018 with 20 meeting totally. The teenager is based on 

attention and care, in regard to combat health fragilities and conditions, through mobilization 

and partnership with many social groups, working in the intersectoriality in the search for 

favorable conditions for growth and development of the teenagers. Effective health actions 

must go far beyond “the walls” of health services units and they need to be inserted with the 

community through actions that can reach the social, political, economic and cultural context. 

 

Keywords: Health Education; Teenager; Teenager Health. 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 

A adolescência representa um importante período entre a infância e a idade adulta, 

marcado por intensas mudanças biopsicossociais e caracterizado pela necessidade de 

integração social, busca da autoafirmação e independência individual (CUNHA; GUBERT, 

2014). 

Essas mudanças são dinâmicas e sofrem influência do contexto sociocultural no qual o 

adolescente está inserido. O que justifica a pluralidade de delimitação desse período, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) define adolescentes como aqueles que se encontram 

na segunda década de vida, dos 10 aos 19 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) descreve como o período de vida que vai dos 12 aos 18 anos de idade. O Ministério da 

Saúde (MS) segue o período proposto pela OMS, entre 10 e 19 anos de idade (BRASIL, 1990; 

BRASIL 2007; DEMORI et al, 2016; MACHADO et al, 2018; OMS, 2006). 

A adolescência não pode ser vista apenas como um período de transição, mas como 

parte de um processo de amadurecimento e de intenso aprendizado de vida. A tendência de 

ver a adolescência como um período de transição tem favorecido o esquecimento das 
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necessidades desta população, o desrespeito com relação a seus direitos, e uma exigência, 

muitas vezes inadequada, quanto ao cumprimento de seus deveres como cidadão (BRASIL, 

2008). 

Para que seja possível outro olhar sobre o adolescente, é preciso que a sociedade 

valorize seu potencial de contribuição permitindo que seus pensamentos, desejos, ideias e 

críticas sejam ouvidos. Dito em outras palavras, esta postura pressupõe a abertura de um 

espaço para o adolescente exercer sua liberdade e participar mais ativamente de seu processo 

de amadurecimento (BRASIL, 2008). 

No Brasil, a Saúde está prevista pela Constituição Federal (CF) de 1988, artigo 196, 

como um direito de todos e dever do estando garantida a partir de políticas públicas com o 

objetivo de reduzir os riscos de doença e outros agravos, devendo ser de acesso universal e 

igualitário a partir de ações e serviços que visam a promoção, proteção e recuperação a saúde. 

Tratando-se do público adolescente está previsto ainda no artigo 227 da CF, que é dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de garantir proteção de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL,1988). 

O Estatuto da Criança e do adolescente (ECA) foi instituído pela lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, regulamentando o artigo 227 da Constituição Federal. No intuindo garantir 

atenção prioritária a crianças e adolescentes em todos os seus aspectos, considerando os 

adolescentes como sujeitos sociais e autônomos, devendo ser inseridos nas decisões do Estado 

(BRASIL,1990). 

A atenção desse público deve pautar-se na integralidade, pois cada indivíduo nas suas 

dimensões biológica, psicológica e sociocultural constitui uma unidade indissociável. A saúde 

do adolescente não é apenas a ausência de doenças ou atividades de prevenção de 

comportamentos de risco. Mas relaciona-se com a qualidade de vida do adolescente, 

conquistada por meio da satisfação pessoal e do desenvolvimento de competências sociais e a 

adoção de comportamentos que promovam o seu desenvolvimento e saúde. (SENNA; 

DESSEN, 2015). 

No entanto, apesar da atenção prioritária da saúde do adolescente está prevista no ECA 

(1990), o acesso aos serviços de saúde por esse público ainda é limitado, devido a fatores que 

dificultam essa assistência como disposição geográfica, a falta de informação sobre os meios 

de obtenção do cuidado e fatores relacionados a características organizacionais (MARTINS et 

al, 2019; TAQUETTE et al 2017). 
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Assim a fim de garantir boa qualidade de vida aos adolescentes faz-se necessário 

utilizar estratégias inovadoras de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos, pois 

muitos problemas que são atribuídos como inerentes a adolescência podem ser evitados. É 

fundamental ampliar o acesso destes a ações de educação em saúde, de forma a fomentar uma 

assistência integral, sendo necessário que haja o desenvolvimento de atividades em espaços 

além do setor saúde, que fortaleça a autonomia dos adolescentes para que os mesmos possam 

ser protagonistas do seu cuidado (BRASIL, 2008). 

Esse trabalho tem o objetivo de relatar a experiência de acadêmicos de Enfermagem 

durante a realização de ações de educação em saúde com um grupo de adolescentes inseridos 

em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 

 
2 METODOLOGIA 

 
 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, a partir das ações 

desenvolvidas dentro do Módulo de Práticas Interdisciplinares em Ensino, Pesquisa e 

Extensão (PIEPE), com enfoque na saúde do adolescente, no período de maio a julho de 2018, 

por acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA), o qual busca a inserção dos acadêmicos dentro do território, apropriando-os 

da extensão como ferramenta de aprendizado e fomentando ações intersetoriais em saúde, 

integrando-as as ações de ensino e pesquisa. O referido módulo possui carga horária de 

oitenta horas/aula. 

As ações foram realizadas baseadas em uma abordagem interdisciplinar e lúdica, 

dividindo-se em um total de 8 encontros. O primeiro encontro foi destinado para conhecer o 

grupo, fundamentando-se na experiência do tutor e dos adolescentes, a partir do que foi relato 

sobre o funcionamento do grupo e das necessidades aprendizado, diante as informações 

colhidas nos discursos realizou-se o diagnóstico inicial do grupo. 

A partir desse diagnóstico foram delineadas as temáticas a serem abordados nos 

demais encontros, os assuntos escolhidos para serem trabalhados com os adolescentes foram 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), primeiros socorros, suicídio, valores éticos e 

morais, projeto de vida e cultura. 

Para abordagem das temáticas utilizou-se da metodologia ativa como maneira de 

favorecer a participação e interação dos adolescentes nos encontros, possibilitando a troca de 

conhecimentos e o esclarecimento das dúvidas. No final de cada encontro os adolescentes 
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faziam a avaliação do momento, dando sua opinião sobre o que tinha sido bom e do que 

poderia ser melhorado. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

TRABALHO COLETIVO PARA UMA SAÚDE COLETIVA: A 

INTERDISCIPLINARIDADE EM FOCO 

 
A partir da inserção dos acadêmicos nos serviços é propiciado vivenciar na prática a 

relevância da equipe interdisciplinar, tornando-se nítido a complementação do trabalho de 

cada profissional. A experiência vivenciada no módulo foi uma oportunidade enriquecedora 

para os estudantes dentro da graduação, pois puderam vivenciar a experiência de trabalhar 

com profissionais de outras áreas de atuação, possibilitando o trabalho interdisciplinar e o 

reconhecimento que cada profissão pode contribuir para promover a atenção à saúde alinhada 

as necessidades de cada sujeito, complementando-os e tornando-os mais eficazes e integrais. 

A estratégia de se pensar saúde de forma coletiva e interdisciplinar requer a superação 

de ideias simplistas dos processos de saúde-doença baseados no modelo biomédico. A 

interdisciplinaridade estimula o senso criativo do profissional, caracteriza-se pela intensidade 

das trocas entre diferentes especialidades e o grau de integração entre elas. Por meio desse 

trabalho, as barreiras disciplinares são superadas e o real trabalho em equipe pode ser visto 

em prol de um projeto terapêutico específico, havendo ainda descoberta de novas técnicas e 

produção de um saber coletivo e integrado (SANTOS; CUTOLO, 2003). 

O módulo de Práticas Interdisciplinares de Ensino, Pesquisa e Extensão objetiva 

inserir o estudante no território e na realidade da comunidade para desenvolver ações, 

possibilitando a integração entre ensino, serviço e comunidade, de modo a estimular a 

intersetorialidade. Desse modo, o mesmo mostra-se importante na formação acadêmica, pois 

por meio das atividades extramuros são desenvolvidas habilidades que apenas a teoria não 

seria eficaz em capacitar. 

Para se estabelecer ações de saúde resolutivas e eficazes a articulação intersetorial 

torna-se imprescindível no enfrentamento das vulnerabilidades e determinantes sociais. A 

comunicação entre as equipes é um desafio atualmente dentro dos serviços de saúde e com 

outros setores, na busca por uma ideia de saúde macro que não se limite as dimensões da 

unidade. É preciso de apoio, parcerias e urge a necessidade de um trabalho interdisciplinar 

bem instituído (SILVA; RODRIGUES, 2010). 
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SAÚDE DO ADOLESCENTE E SEUS DESAFIOS: A FORMAÇÃO EM SAÚDE 

COMO ESTRATÉGIA DE TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

 
Há a necessidade de serviços de saúde que se adequem as particularidades no 

atendimento e esse público, ainda distante da Atenção Primária à Saúde (APS), a fim de se 

atingir melhores condições de saúde e bem-estar aos adolescentes brasileiros. Significa dizer, 

portanto, que é preciso compreender a importância dos aspectos econômicos, sociais e 

culturais que fazem parte da vida desses jovens que passam por diferentes mudanças físicas, 

psicológicas e sociais (BRASIL, 2007; COSTA; QUEIROZ; ZEITOUNE, 2012). 

As estratégias para promoção da saúde do adolescente muitas vezes precisam ir de 

encontro a ele. O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é umas das 

potencialidades que podem e devem ser exploradas para desenvolver ações de saúde através 

dos grupos de adolescentes que são formados (BRASIL, 2010). 

A vivência dos estudantes no módulo possibilitou o desenvolvimento de habilidades, 

fortalecendo a troca de saberes e a construção de vínculos. É importante que os profissionais 

de saúde planejem estratégias que atraiam os adolescentes aos serviços de saúde e busquem se 

integrarem, ofertando subsídios em que o público-alvo se sinta parte do processo 

(HENRIQUES; ROCHA; MADEIRA, 2010). 

Os profissionais de Enfermagem presentes na APS julgam de fato complexo e árduo o 

atendimento ao adolescente, não sabendo lidar muitas vezes com a situação e o trato para com 

o paciente, acabando por atribuir ao próprio jovem o obstáculo para a prestação do serviço, 

por isso a relevância de desde a graduação os futuros profissionais estarem sendo capacitados 

para trabalhar com este público. Faz-se necessário que haja uma comunicação satisfatória 

entre enfermeiro e adolescente, para que assim se compreenda quais os verdadeiros problemas 

de saúde do sujeito (HENRIQUES; ROCHA; MADEIRA, 2010). 

Além disso, permitir que o jovem seja escutado e tenha liberdade e autonomia para 

expor suas ideias, sentimentos e dúvidas é essencial para que este se sinta aceito, respeitado e 

valorizado no espaço de saúde (SANTOS et al, 2012). 

Verifica-se que o acesso dos adolescentes ao serviço de saúde ainda necessita ser 

facilitado, assegurando estratégias de educação sexual e reprodutiva, saúde mental, prevenção 

de acidentes, na relação familiar e maus-tratos pautados na promoção da saúde e prevenção 

dos riscos mais prevalentes nesse público. Algumas políticas públicas já vigentes foram 

pensadas a fim de sanar essa lacuna, como o Programa Saúde na Escola (PSE) criado em 2007 
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e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 que traz como prioridade absoluta a 

atenção integral a saúde do adolescente. Porém, ainda são rasas as estratégias de promoção a 

saúde do adolescente, bem como precisam ser fortalecidas e bem definidas (VIEIRA, 2011). 

O envolvimento dos acadêmicos com adolescentes desde a graduação contribui para 

fortalecer a formação de futuros profissionais que vise à singularidade deste público. A 

aproximação com os adolescentes permitiu verificar que é possível dialogar e orientá-los, 

utilizando metodologias que estimule a sua participação, pois houve interação em todos os 

encontros, no qual expuseram seus conhecimentos prévios sobre os assuntos abordados e suas 

opiniões, não apresentando resistência em participar das atividades que eram propostas, visto 

que buscou-se informar de maneira que não fosse impositiva,  mas que permitisse o seu 

protagonismo ( SELAU et al, 2020). 

A partir da utilização de metodologias ativas nas intervenções proporcionadas pelo 

módulo percebeu-se que os adolescentes participaram ativamente das atividades, sanando 

dúvidas e expondo opiniões sobre os diversos  temas abordados. Foram utilizados jogos 

educativos e oficinas nos quais eles eram protagonistas, exibindo seus pontos de vista e assim, 

construindo suas opiniões. Ofertar educação em saúde para os adolescentes é fundamental 

para que percebam suas corresponsabilidades no processo saúde-doença (SELAU et al, 2020). 

As estratégias para promoção da saúde do adolescente muitas vezes precisam ir de 

encontro a ele. O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é umas das 

potencialidades que podem e devem ser exploradas para desenvolver ações de saúde através 

dos grupos de adolescentes que são formados (COMERLATTO et al, 2007). 

As questões de saúde tratadas durante os encontros vinham impregnadas de um olhar 

ampliado a questão sociocultural. Por isso, a relevância de uma comunicação contínua no 

processo de cuidar entre ESF e CRAS, por meio de um trabalho interdisciplinar com 

variedade de saberes e práticas culminando num propósito em comum: fazer saúde, e saúde 

coletiva, sendo necessário também ser feita sob um trabalho em equipe. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
 

A partir desse estudo constatou-se que as estratégias intersetoriais construídas por 

meio de articulações entre o setor saúde, educação e diferentes segmentos sociais contribuem 

significativamente para a efetividade e eficiência da intervenção, tendo em mente 

proporcionar uma percepção integral do profissional na assistência ao adolescente, bem como 
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garantir ao mesmo, esporte, lazer, cultura e educação de qualidade como determinantes para 

seu bem-estar e equilíbrio psicossocial. 

Ações efetivas de saúde devem ir muito além dos muros das unidades dos serviços de 

saúde, precisam estar inseridas dentro da comunidade por meio de ações que atinjam o 

contexto social, político, econômico e cultural dos adolescentes. Estes devem se sentir parte 

inerente do território onde vivem, como protagonistas da mudança que deve ocorrer em áreas 

fragilizadas. 
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CAPÍTULO 8 
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Resumo 

 

Objetivo: realizar uma busca na literatura sobre quais são as principais coberturas 

utilizadas pelo enfermeiro no tratamento de pacientes com feridas. Metodologia: trata- 

se de um estudo de origem descritivo, quanti-qualitativo, utilizando a Revisão 

Integrativa da Literatura (RIL) como técnica, a busca de dados foi realizada nas 

seguintes bases: MEDLINE, LILACS e BDENF, através de três descritores em saúde 

(DeCS) cruzados com o operador booleano “AND”: Ferimentos e Lesões AND 

Cuidados de Enfermagem AND Cicatrização. Foram encontradas 989 pesquisas na 

totalidade, ao adicionar os critérios de artigos publicado dentro do corte temporal de 

cinco anos (2016 a 2021) nos idiomas português e inglês, esse número reduziu para 96, 

após a leitura, análise e interpretação dos estudos, 7 publicações foram selecionadas 

para compor está pesquisa. Resultados e discussão: cada cobertura possui uma 

indicação específica, dependendo de fatores como: sangramento, exsudato, extensão, 

necrose, processo de cicatrização e prevenção de novas lesões, o enfermeiro como o 

profissional capacitado mediante a lei do exercício profissional, avalia a ferida e 

identifica qual o melhor tratamento ou cobertura para aquele caso especifico. 

Conclusão: diante das informações expostas nesta pesquisa, é possível observar o 

quanto as coberturas são importantes e contribuem no tratamento de feridas. O 

profissional de enfermagem capacitado atua em conjunto com a equipe na escolha da 

melhor conduta para melhorar a qualidade de vida dos assistidos. 
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Palavras-chaves: Ferimentos e Lesões; Cuidados de Enfermagem; Cicatrização. 

 

Abstract 

 

Objective: perform a search in the literature on what are the main types of coverings 

used by nurses in the treatment of patients with wounds. Methodology: the following 

research is a descriptive, quanti-qualitative study, using the Integrative Literature 

Review (ILR) as a technique, the data search was carried out on the following bases: 

MEDLINE, LILACS and BDENF, through three descriptors in health (DeCS) crossed 

with the Boolean operator “AND”: Wounds and Injuries AND Nursing Care AND 

Healing. A total of 989 searches were found, by adding the criteria of articles published 

within the five-year time span (2016 to 2021) in Portuguese and English, this number 

reduced to 96, after reading, analyzing and interpreting the studies, 7 publications were 

selected to compose this research. Results and discussion: each coverage has a specific 

indication, depending on factors such as: bleeding, exudate, extension, necrosis, healing 

process and prevention of new injuries, the nurse as a trained professional under the law 

of professional practice, evaluates the wound and identifies the best treatment or 

coverage for that specific case. Conclusion: in view of the information exposed in this 

research, it is possible to observe how important the coverings are and contribute to the 

treatment of wounds. The trained nursing professional works in conjunction with the 

team in choosing the best conduct to improve the quality of life of those assisted. 

 

Keywords: Wounds and Injuries; Nursing Care; Wound Healing. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Feridas são lesões que comprometem a integridade e funcionalidade da pele 

(mucosa ou cutânea), podendo ser causadas principalmente por traumas (equimoses, 

fraturas e luxações), acidentes, cirurgias ou doenças. Podem ser classificadas em duas 

formas, sendo as superficiais definidas quando a lesão atinge as primeiras camadas da 

pele (epiderme e derme); ou profundas: quando outras estruturas mais afundo são 

atingidas (músculos, cartilagens, tendões, ligamentos e ossos) (CUNHA et al., 2018). 

Quanto ao tempo de cicatrização, as feridas podem se apresentar de duas formas 

distintas: as simples (agudas), que ocorre quando a lesão responde ao tratamento no 

tempo estipulado, sem apresentar novas complicações no decorrer do processo 

cicatricial e, complexas (crônicas): quando a lesão não responde ao tratamento no tempo 

previsto, apresentando novas complicações mediante ao logo tempo de cicatrização 

(FITZPATRICK et al., 2018). 

O processo cicatricial de uma lesão ocorre em três etapas contínuas e sistêmicas 

(inflamatória, proliferativa e maturação). No processo inflamatório a ferida irá 

apresentar os principais sinais flogísticos (dor, calor, edema e rubor) sendo o processo 

caracterizado pelo recrutamento das células de defesa (neutrófilos e monócitos), 
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responsável pela retirada de corpos estranhos, bem como “limpeza” e desinfecção dos 

tecidos desvitalizados (EBERHARDT et al., 2015). 

Na fase proliferativa inicia-se o processo de reepitelização, sendo caracterizada 

principalmente pela formação de novos tecidos de granulação que irão contribuir no 

reparo da lesão tecidual, sendo dividida em quatro etapas: neoangiogênese, epitelização, 

fibroplasia e tecido de granulação. Por último o processo de maturação, processo final 

da reparação tecidual, onde ocorre a remodelação dos tecidos, dispondo de colágeno e 

proteínas, fortalecendo as fibras celulares (EBERHARDT et al., 2015). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as feridas representam um 

grave problema de saúde pública mundial, apresentando mais de 100 mil novos casos a 

cada ano no Brasil, sendo uma das principais causas de consultas e internações 

hospitalares. Frente a isso, o enfermeiro possui um papel significativo na assistência 

prestada a pacientes acometidos por essa complicação (OMS, 2020). 

Segundo a Lei do exercício profissional nº 7498/86 o enfermeiro é o profissional 

capacitado através de bases cientificas para atuar frente ao monitoramento e tratamento 

dessa complicação, realizando ações como: curativos, terapias e coberturas para que 

seja possível um melhor prognóstico. Dentre as atribuições citadas, destacam-se as 

coberturas, que tem como finalidade diminuir os riscos de contaminação, contribuindo 

para acelerar o processo cicatricial dessas lesões (COLTRO et al., 2011). 

Diante do exposto, o profissional de enfermagem possui grande contribuição na 

assistência prestada ao paciente com feridas, por meio da melhor conduta possível para 

acelerar o processo cicatricial de pacientes com feridas, para que assim seja possível a 

diminuição do alto índice de pacientes acometidos por essa complicação. Logo, a 

seguinte pesquisa tem como objetivo, realizar uma busca ativa na literatura sobre quais 

são as principais coberturas utilizadas pelo enfermeiro no tratamento de pacientes com 

feridas. 

 
2 METODOLOGIA 

 
 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com a abordagem metodológica 

quanti-qualitativa, utilizando a Revisão Integrativa da Literatura (RIL) como técnica. A 

RIL possibilita a reunir diferentes estudos e pesquisas já publicadas anteriormente com 

diferentes abordagens metodológicas (qualitativo e quantitativo), impulsionado assim a 

escrita científica e o aprendizado nas diversas áreas (SOARES et al., 2014). 
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Para a formulação de uma pergunta problema adequada para solução da questão 

pesquisada, foi utilizada o acrônimo estratégico PICO, onde P - população (pacientes 

com feridas); I- intervenção (principais coberturas utilizadas pelo enfermeiro); C- 

comparação (não se aplica a essa pesquisa, uma vez que ela não se trata de um estudo 

comparativo); O - desfecho (tratamento de feridas) (SANTOS, et al., 2007). Após isso, 

foi formulada a seguinte pergunta norteadora: Quais são as principais coberturas 

profiláticas utilizadas pelo enfermeiro no tratamento de pacientes com feridas? 

A seguinte pesquisa foi desenvolvida em cinco momentos subsequentes: 1 - 

Identificação da problemática; 2 - Elaboração dos critérios de inclusão e exclusão; 3 - 

Avaliação das pesquisas; 4 - Agrupamento e interpretação dos estudos; 5 - Síntese 

completa das pesquisas selecionadas. A metodologia aplicada para seleção dos artigos 

foi a leitura do título e dos resumos e, quando necessário, a leitura completa dos artigos. 

Foram descartadas pesquisas que não apresentavam aprovação do comitê de ética para 

evitar possíveis incongruências no presente estudo. 

A busca de dados foi realizada entre os meses de janeiro e março de 2021, nas 

seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Base de Dados Bibliográficas Especializada na área de Enfermagem 

(BDENF) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), 

sendo utilizado três descritores em saúde (DeCS) cruzados com o operador booleano 

“AND”: Ferimentos e Lesões AND Cuidados de Enfermagem AND Cicatrização. As 

seguintes bases de dados foram selecionadas por possuírem uma maior quantidade de 

artigos publicados em diferentes revistas indexadas. 

Os critérios de elegibilidade foram: publicações dentro dos idiomas português e 

inglês, com o objetivo centrando na pergunta norteadora e publicados nos últimos cinco 

anos (2016 a 2021). Os de inelegibilidade foram: artigos que não estivessem dentro dos 

idiomas selecionados (português e inglês), fora da linha temporal estabelecida (2016 a 

2021) e que não apresentassem semelhança com o objetivo principal da pesquisa. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Utilizando os descritores cruzados “Ferimentos e Lesões” AND “Cuidados de 

Enfermagem” AND “Cicatrização” foram encontradas 989 publicações, sendo 847 na 

MEDLINE, 70 no LILACS e 67 na BEDENF. Ao adicionar os critérios de artigos 

publicados no corte temporal de 2016 a 2021, somados da seleção dos idiomas 
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português e inglês, esse número reduziu para 96, após a leitura, interpretação e análise 

dos artigos, 7 publicações atenderam a demanda do estudo e foram selecionadas para 

compor esta revisão. 

Para uma melhor organização dos estudos que foram selecionados, será 

apresentada uma síntese completa das publicações conforme autor, ano, título, objetivo, 

estudo e publicação, contribuindo assim para uma melhor compreensão e análise dos 

artigos utilizados nesta revisão (Quadro 1). 

Quadro 1: Artigos selecionados para revisão. 

 
N° Autor/Ano Título Objetivo Estudo Publicação 

 
1 

Silva A.C.O 

et al. 2017 

As principais coberturas 

utilizadas pelo 

Enfermeiro 

Conhecer as principais 

coberturas usadas no 

tratamento de feridas. 

 
Descritivo 

Revista 

UNINGÁ 

 

 

 

 
2 

 

 

 
Pereira L.S.P 

et al. 2019 

A assistência de 

enfermagem no 

tratamento de pessoas 

com feridas cirúrgicas 

decorrentes de acidentes 

de trânsito 

Conhecer e observar a 

conduta da equipe de 

enfermagem de uma clínica 

cirúrgica, no tratamento de 

feridas cirúrgicas 

decorrentes de acidentes de 

trânsito. 

 

 

 

 
Exploratório 

 

 

 
Revista 

Enfermagem 

 

 

3 

 
Fonseca 

M.M.P et al. 

2019 

A atuação da equipe de 

enfermagem frente aos 

cuidados do 

paciente portador de 

ferida venosa 

Descrever os 

cuidados de enfermagem a 

pacientes portadores de 

ferida venosa. 

 

 

Descritivo 

 
Revista 

Científica 

UMC 

 

 

 
4 

 

 

Junior G.H et 

al. 2018 

Processo de enfermagem 

na assistência a 

pacientes com feridas 

em cicatrização por 

segunda intenção 

Analisar registros de 

enfermagem quanto à 

presença das etapas do 

processo de enfermagem 

em prontuários de pacientes 

com feridas. 

 

 

 
Transversal 

 

 

Cogitare 

Enfermagem 

 

 

5 

 

 
Oliveira A.C 

et al. 2018 

 
Competências do 

enfermeiro frente à 

avaliação e ao 

tratamento de feridas 

Descrever as intervenções 

do enfermeiro frente ao 

tratamento e à avaliação de 

feridas oncológicas, 

identificando também as 

 

 

Descritivo 

 

 
Revista 

UNINGÁ 
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  oncológicas principais coberturas 

empregadas 

  

 

 

6 

 

 
Miranda 

R.G.M. 2020 

Critérios para avaliação 

da qualidade de 

coberturas de carvão 

ativado no tratamento de 

feridas 

Validar instrumento com 

critérios para avaliação da 

qualidade de coberturas de 

carvão ativado para o 

tratamento de feridas. 

 

 

Descritivo 

Universidade 

federal de 

Minas Gerais 

 

 

 

 
7 

 

 

Oliveira 

APBS et al., 

2017 

 

 
A cobertura ideal para 

tratamento em paciente 

queimado: uma revisão 

integrativa da literatura 

O presente estudo objetiva 

uma revisão de literatura 

detalhada a respeito da 

difícil escolha da melhor 

cobertura do paciente 

acometido por 

queimaduras. 
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Fonte: BARBOSA et al., 2021. 

 
 

Em relação aos tipos de estudos selecionados, cinco (71,4%) são do tipo 

descritivo, um transversal (14,3%) e um exploratório (14,3%), sendo a abordagem 

qualitativa presente em todos os manuscritos. Na presenta pesquisa não houve periódico 

ou revista dominante, porém com maiores contribuições a Revista UNINGÁ, com duas 

publicações, sendo uma no ano de 2017 e outra em 2018 (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Tipos de estudos encontrados. 
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Descritivo Transversal Exploratório 
 

Fonte: BARBOSA et al., 2021. 

O tratamento de feridas se constitui um tópico bastante desafiador mediante o 

alto índice de pacientes acometidos por essa complicação. Frente a isso, as coberturas 
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são medidas alternativas que visam contribuir para acelerar o processo cicatricial de 

feridas, diminuindo o processo infeccioso e evitando o aparecimento de novas lesões 

(OLIVEIRA et al., 2017). 

Será apresentando as principais coberturas utilizadas pele enfermeiro, assim 

como sua aplicação, indicação e contraindicação. Logo, segundo Junior et al. (2018) 

torna-se essencial que os profissionais de enfermagem conheçam as coberturas e suas 

principais finalidades no tratamento de feridas, para que assim o profissional possa 

dispor de uma assistência segura, humanizada e eficiente aos pacientes com lesões na 

pele (Quadro 2). 

Quadro 2: Principais coberturas utilizadas pelo enfermeiro no tratamento de feridas. 

 
N° Coberturas Apresentação 

1 Creme barreira Creme hidrófago 

2 Filme transparente Película de poliuretano, 

3 Hidrogel Gel amorfo 

4 Colagenase Pomada lipofílica 

5 Hidrocoloide Curativo bioativo 

6 Alginato de cálcio em fibra Curativo absorvente flexível 

7 Sulfadiazina de prata Creme hidrofílica 

8 Espuma com prata Espuma de poliuretano 

9 Carvão ativado Tecido envolto em nylon 

Fonte: BARBOSA et al., 2021. 

Para melhor compreensão dos tipos de coberturas achadas nos resultados desta 

revisão, optou-se pela abordagem em tópicos para facilitação e entendimento de suas 

características específicas, além das ideias expostas pelos autores na discussão. 

3.1 Creme Barreira 

Indicado principalmente para proteção de pele íntegra, o Creme Barreira (CB), 

possui a finalidade de evitar que fluidos corpóreos (suor, efluentes urinários e 

intestinais) entrem em contato com a lesão. Sua aplicação é feita em pequena 

quantidade no tecido seco, ao redor da ferida, sendo contraindicado para áreas que 

apresentam rupturas de pele e mucosas (SILVA et al., 2017). 

3.2 Filme transparente 

Segundo Oliveira et al. (2017), o filme transparente (FT) possui indicação para 

feridas sem rupturas de pele, como coberturas secundarias, assim como para prevenção 
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de lesão por pressão (LP) grau 1. A aplicação do FT ocorre logo após a limpeza da 

ferida, a pele deve estar seca (melhor aderência da cobertura), sendo indicado realizar a 

troca a cada sete dias. Se houver possíveis vazamentos por excesso de exsudato realizar 

a troca com antecedência, sendo contraindicado principalmente para feridas com muito 

exsudato. 

3.3 Hidrogel 

Miranda (2020), aborda em sua pesquisa que o hidrogel é um gel amorfo, que é 

indicado para o desbridamento (autolítico) de tecido necrosado e desvitalizado de 

feridas, estimulando assim a produção de novos tecidos de granulação. Sua aplicação é 

realizada após a limpeza da ferida, podendo se aplicar diretamente na ferida ou através 

de uma seringa. Essa cobertura é contraindicada para lesões com alta exsudação. 

3.4 Colagenase 

Assim como o hidrogel, a colagenase também é indicada para o desbridamento 

(enzimático) de feridas, porém com tecidos secos e necróticos aderidos a lesão. Sua 

aplicação também é indicada após a limpeza da ferida, podendo aplicar sobre a mesma 

(diretamente ou por seringa), sendo utilizado principalmente como cobertura 

secundaria. A colagenase é contraindicada para feridas cirúrgicas de primeira intenção 

em que a lesão já apresenta crescimento de novos tecidos de granulação (OLIVEIRA et 

al., 2018). 

3.5 Hidrocoloide 

Como o FT o hidrocoloide também é indicado para prevenção de LP grau 2, 

assim como para feridas com baixa ou moderada exsudação, podendo ser utilizados 

também em queimaduras e abrasões de pele. Sua aplicação é feita após a limpeza da 

lesão com a pele seca, seu período de troca é a cada sete dias, sendo contraindicado para 

feridas com muito exsudato e com exposição de cartilagens, tendões e ossos (SILVA et 

al., 2017). 

3.6 Alginato de cálcio em fibra 

Diferente do FT, o alginato de cálcio em fibra possui indicação para feridas com 

muito exsudato, com sangramento e infecção presente, assim como feridas com grandes 

cavidades. Sua aplicação é feita diretamente na ferida limpa e seca, preenchendo a 

cavidade com “fita” de fibra, seu período de troca é em 24 horas, podendo ser 

substituído quando ele se encontrar “encharcado” ou úmido. É contraindicado 

principalmente para feridas expostas (tendões, músculos e ossos), assim como para 

feridas com necrose seca e com baixa exsudação (FONSECA et al., 2019). 
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3.7 Sulfadiazina de prata 

Miranda (2020), relata em sua pesquisa que diferente das coberturas citadas 

acima, a Sulfadiazina de prata (SP) é indicada para feridas causadas por infecção de 

bactérias gram-negativas e gram-positivas, fungos, vírus e protozoários, com maior 

indicação para queimaduras. Sua aplicação é feita diretamente na ferida, após sua 

limpeza, podendo ser trocada a cada 12 horas se necessário. Essa cobertura é 

contraindicada principalmente para recém-nascidos (RN), mulheres grávidas e crianças 

menores de dois anos de idade. 

3.8 Espuma com prata 

Segundo Oliveira et al. (2017), a espuma de poliuretano, também chamada de 

espuma de prata (EP) possui indicação para feridas com alta exsudação, que apresentem 

grandes processos infecciosos, sua aplicação também é diretamente na ferida, após ser 

limpa e seca, seu período de troca é a cada sete dias, podendo variar de acordo com o 

extravasamento de exsudato. É contraindicada para feridas com baixo exsudato e sem a 

presença de processo infeccioso (feridas limpas e secas). 

3.9 Carvão ativado 

Por último, Pereira e colaboradores (2019) abordam em sua pesquisa sobre a 

cobertura com carvão ativado, indicada principalmente para feridas com odor fétido 

persistente. Sua aplicação ocorre em contato com a pele íntegra, como cobertura 

oclusiva, preenchendo a cavidade quando necessário, podendo ser utilizado por até sete 

dias, de acordo com a avaliação da ferida pelo profissional. Possui contraindicação para 

feridas secas, sem exsudação exacerbada. 

Cada cobertura possui uma indicação específica dependendo de fatores como: 

sangramento, exsudato, extensão, necrose, processo de cicatrização e prevenção de 

novas lesões. O enfermeiro como o profissional capacitado avalia a ferida e identifica 

qual o melhor tratamento ou cobertura para cada caso específico, analisando todas as 

evidências expostas pela lesão (SILVA et al., 2017). 

4 CONCLUSÃO 
 

Diante das informações expostas nesta pesquisa, é possível observar o quanto as 

coberturas (profiláticas ou não) são importantes e contribuem no tratamento de feridas. 

O profissional de enfermagem atua em conjunto com a equipe na escolha da melhor 

conduta para melhorar a qualidade de vida dos assistidos, contribuindo para a 

estabilidade do quadro clínico, prestando assistência segura e de qualidade aos pacientes 
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acometidos por essa complicação. As coberturas são meios alternativos utilizados para 

auxiliar durante o tratamento dessas lesões. Logo, capacitar os profissionais de 

enfermagem frente ao avanço das novas tecnologias é algo válido. 
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Resumo 

Objetivo: A realidade brasileira em relação aos jovens e adolescentes que são definidos por 

diferentes aspectos, emergindo opiniões diferenciadas quanto às formas de situá-los nos 

marcos referenciais que os caracterizam, nesse sentido de uma educação é dada a importância 

do cuidado integral para garantia do desenvolvimento dos adolescentes. O objetivo do estudo 

é verificar os resultados do conhecimento sobre educação e saúde desses adolescentes. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, com abordagem descritiva, de campo. A 

pesquisa foi realizada com as acadêmicas de forma supervisionadas pelos responsáveis pelo 

projeto, em uma escola pública de Ensino Médio da área urbana do município de Timon – 

MA. O estudo foi realizado em três etapas: planejamento, execução e relatório. As coletas de 

dados foram feitas de acordo com desenvolvimento do projeto no mês de outubro e 

novembro. Resultados e Discussão: Foram selecionados alunos do 1°, 2° e 3° ano do ensino 

médio, um total de 129 alunos, fizeram parte desse estudo, foram excluídos do projeto 22 

alunos que faltaram nos dias do projeto. No gráfico 01 mostrou que 62% dos adolescentes 

afirmaram que já viram ou usaram cocaína, no gráfico 02, mostra que 39% dos adolescentes 
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da escola urbana de Timon – MA em 2017 já ingeriram álcool. Conclusão: Portanto o 

trabalho deve como resposta o desenvolvimento de mesas redondas e aulas educativas 

abordando as desvantagens do uso de drogas na fase da adolescência e para sua vida adulta. 

 

Palavras-Chave: Adolescentes; Educação; Usuários; Saúde. 

 
 

Abstract 

 

Objective: The Brazilian reality in relation to young people and adolescents who are defined 

different aspects, emerging different opinions as to the ways of locating them in the referential 

landmarks that characterize them, in this sense of an education is given to importance of 

comprehensive care to guarantee the development of adolescents. O objective of the study is 

to verify the results of knowledge about education and health of these teenagers. 

Methodology: This is an experience report, with descriptive, field approach. The research 

will be carried out with the academics in a supervised by those responsible for the project, in a 

public high school Middle of the urban area of the municipality of Timon - MA. The study 

will be carried out in three steps: planning, execution and reporting. Data collections will be 

done according to with development of the project in the month of October and November. 

Results and Discussion: Students from the 1st, 2nd and 3rd year of high school were 

selected, a total of 129 students were part of this study, 22 students who were excluded from 

the project missed during the project days. Graph 01 showed that 62% of adolescents stated 

that they have already seen or used cocaine, in graph 02, shows that 39% of teenagers from 

the urban school of Timon - MA in 2017 already drank alcohol. The use of alcohol and other 

drugs (AD) are considered a public health problem. Conclusion: Therefore, the work must, as 

an answer, the development of round tables and educational classes addressing the 

disadvantages of drug use in adolescence and for your adult life. 

 

Keywords: Adolescents; Education; Users; Health. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Saúde, visando garantir a atenção integral durante a adolescência, 

elabora políticas nacionais voltadas para a promoção, à proteção e recuperação da saúde, por 

meio da Coordenação – Geral de Saúde de Adolescentes e de Jovens. Busca-se com isso, 

reduzir as principais doenças e agravos, bem como melhorar a Vigilância à Saúde e contribuir 

para a qualidade de vida desses milhares de cidadãos brasileiros que estão na faixa etária entre 

10 a 19 anos de idade (BRASIL, 2017). 

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, dispõe sobre o ECA e dá outras providências, considera-se para os efeitos desta Lei, 

a pessoa adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Na realidade brasileira, adolescentes e jovens são definidos por diferentes aspectos, 

emergindo opiniões diferenciadas quanto ás formas de situá-los nos marcos referenciais que 

os caracterizam. O Ministério da Saúde (OMS), que caracteriza o período de 10 a 19 anos 
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(BRASIL, 2010, p. 46). Portanto, nessas definições há uma interseção entre a metade da 

adolescência e os primeiros anos da juventude. Essa população, entre 10 a 24 anos, representa 

um contingente expressivo de mais de 50 mil pessoas no Brasil (IBGE, 2010). 

Nesse sentido de uma educação é dada a importância do cuidado integral para garantia 

do desenvolvimento dos adolescentes, é imprescindível que se divulguem informações, 

buscando qualificar trabalho em saúde. Sobretudo é urgente ampliar o acesso desse grupo 

populacional aos serviços de Atenção Básica (AB) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

assim como, melhorar a qualidade da atenção prestada no Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2017). 

O Programa Saúde na Escola (PSE), política Inter setorial da Saúde e da Educação, foi 

instituído em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, 

jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação 

integral. A articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde é à base do Programa Saúde na 

Escola. O PSE é uma estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da 

cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras (PSE, 2007). 

Neste contexto de políticas públicas destinadas aos adolescentes (e jovens), destaca-se 

que a primeira política de saúde criada para este público foi o Programa Saúde do 

Adolescente (PROSAD), em 1989. Este foi um dos desdobramentos da 42ª Assembleia 

Mundial de Saúde, promovida pela OMS. Este programa apresentou uma proposta de atenção 

integral que privilegia a atenção primária, devendo atender e problematizar necessidades 

especificas dos adolescentes como gravidez, doenças transmissíveis, álcool e outras. 

O PROSAD foi o primeiro programa a se preocupar de forma específica com a saúde 

dos adolescentes, o que representou um avanço em termos de saúde pública destinada a essa 

população; contudo, alguns aspectos do Programa foram se mostrando contraditórios em 

relação ás diretrizes e focos de ação do Sistema Único de Saúde (SUS). Gradativamente, a 

atenção em saúde foi descentralizada e buscou se aproximar da ideia de saúde como direito 

social, entendendo que os jovens são sujeitos de direitos. Nesse sentido, observou-se uma 

reorientação do PROSAD para a Atenção Básica (AB), Através da efetivação da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes (ENDERLE, 2012; ELISA, 2014). 

A consideração multicausal de que fatores biológicos, sociais e psicológicos integram 

a adolescência forma a Saúde Pública mais moderna, que adota o conceito como fenômeno 

biopsicossocial, colocando a condição da adolescência como uma ‘‘fase do ciclo vital” 

diferenciada, particular levando a crer que a sociedade é um sistema composto de indivíduos 

em diferentes “fases do ciclo vital”. As desigualdades são apenas diferenças entre as várias 

Temas interdisciplinares em Ciências da Saúde

86

Rectangle



etapas do desenvolvimento. Desse parâmetro no capítulo IV, artigo 53, do ECA, a Criança e 

Adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (DUTRA, 2017). 

O projeto visa, como questão norteadora a educação em saúde, desse grupo como 

forma de garantir os seus direitos e deveres na sociedade. O objetivo do estudo teve como 

ênfase verificar os resultados dos conhecimentos de educação e saúde desses adolescentes. 

Assim a justificativa cabe no requisito de que estudo releva à ampliação ainda maior 

sobre a educação em saúde, no âmbito da fase em que são encontrados nesse ciclo da vida. 

Tendo como participação o desenvolvimento das aulas, sobre os temas selecionados, e os 

resultados demostrados, como forma de reavaliação do projeto na Instituição de Ensino 

escolhida. 

 
2 METODOLOGIA 

 
A pesquisa foi feita com os acadêmicos sob forma de supervisionadas pelas as 

Docentes responsáveis pelo projeto. Na escola pública de Ensino Médio da área urbana do 

município de Timon - MA. Foram os discentes da Instituição de Ensino do turno vespertino 

da escola. As coletas de dados foram feitas de acordo com desenvolvimento do projeto no 

mês de outubro e novembro, seguindo o cronograma de pesquisa do estudo. Os dados serão 

analisados através do rendimento e participação dos discentes durante as práticas e os 

encontros do projeto. Serão feitas tabelas, gráficos e análise de todo material selecionado 

durante o projeto. 

Trata-se de um relato de experiência, com abordagem descritiva, de campo onde o 

estudo procede como métodos de compreender e interpretar fatos relacionados à educação em 

saúde na sala de aula sobre os adolescentes. Neste contexto a Resolução nº 510, de 07 de abril 

de 2016, considerando que a ética é uma construção humana, portanto histórica, social e 

cultural, considera ainda que a ética em pesquisa implica no respeito pela dignidade humana e 

a proteção devida aos participantes. 

Foram realizadas três etapas: Planejamento, Execução e Relatório, onde cada etapa 

será feita seguindo o cronograma do projeto. 

Na fase de planejamento, foi realizada a escolha da escola, das palestras, das temáticas 

com visitas na escola, para entrega do ofício, reuniões com a orientadora do projeto e 

respostas sobre a aceitabilidade da coordenação da escola para a execução do projeto. 
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Na segunda realizou-se a execução do projeto nesta mesma, será a aplicação das 

palestras na escola, sendo seguida de acordo, o cronograma de atividades, com a sala do 1º 

ano, 2º e 3º do ensino médio, da escola pública do município de Timon – MA, tendo como 

cada aula a autorização dos professores responsáveis pelo projeto, e a organização da dupla 

executora do projeto. 

Na terceira fase, a etapa final do projeto, foi feito um relatório final sobre todas as 

atividades, análise de dados, discussão e apresentação em banca, sendo avaliadas pelos 

orientadores do projeto. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Foram selecionados alunos do 1º, 2º e 3º do ensino médio, um total de 129 alunos, 

fizeram parte desse estudo, foram excluídos do projeto 22 alunos que faltaram nos dias do 

projeto. Na tabela 01 está à relação dos adolescentes que afirmaram já ter tido contato ou 

usado qualquer tipo de drogas ilícitas. 

 
Gráfico 01: Adolescentes que já tiveram contato com drogas ilícitas, na escola urbana 

da cidade de Timon-MA-2017. 

 

Fonte: autoras/2017 

 

 

No gráfico 01, 62% dos adolescentes afirmaram que já viram ou usaram cocaína, 

desses 35% já usaram ou tiveram contato com cocaína. 
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Gráfico 02: Adolescentes que já tiveram contato com drogas lícitas, na escola urbana 

de Timon-MA, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: autoras/2017. 

 

 

Nesse gráfico releva que a maioria dos adolescentes usaram drogas lícitas segundo as 

respostas encontradas por eles, 39% já ingeriram álcool, com amigos, familiares ou sozinhos. 

Segundo Moreira (2015) “O uso de álcool e outras drogas (AD) são considerados um 

grave problema de saúde pública, podendo desencadear sérios prejuízos à vida de 

adolescentes, família e sociedade.” Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PENSE) 

realizada entre os anos de 2009 a 2012 apontam que em 2009 50% dos adolescentes 

pesquisados faziam uso de bebidas alcoólicas e 8,7% experimentadas drogas ilícitas, já em 

2012, notificou-se considerável aumento em relação ao uso de bebidas alcoólicas e 

substâncias ilícitas 66,6% e 9,9%. 

O Ministério da Saúde, visando garantir a atenção integral durante a adolescência, 

elabora políticas nacionais voltadas para a promoção, à proteção e recuperação da saúde, por 

meio da Coordenação – Geral de Saúde de Adolescentes e de Jovens. Busca-se com isso, 

reduzir as principais doenças e agravos, bem como melhorar a Vigilância à Saúde e contribuir 

para a qualidade de vida desses milhares de cidadãos brasileiros que estão na faixa etária entre 

10 a 19 anos de idade (BRASIL, 2017). 

Para Silva (2014) “Na adolescência muitos jovens se encontram expostos a ambientes 

que favorecem a violência, podendo se agravar quando nestes está presente o uso do álcool 

e/ou outras drogas de abuso.” 

De acordo com Maurina (2012): 

Ainda no contexto familiar, atitude e o comportamento dos membros da família são 

modelos importantes e atuam como fator de proteção para o uso de drogas e fazem 

parte de uma situação que está associada à fragilidade e limitação do jovem para 

responder criativamente às situações difíceis impostas no seu convívio social. 
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Vicente (2016) relata que: 
Considerando a importância da adolescência como uma fase vulnerável à aquisição 

de hábitos e valores, os quais podem se tornar duradouros ao longoda vida, faz-se 

necessário um estudo para esclarecer quais características psicossociais são 

reconhecidamente importantes para o desenvolvimento e a manutenção da 

dependência química em adolescentes. 

 

4 CONCLUSÃO 

 
Portanto o trabalho teve como resposta o desenvolvimento de mesas redondas e aulas 

educativas abordando as desvantagens do uso de drogas na fase da adolescência e para sua 

vida adulta. Foi identificado que os adolescentes e jovens estão expostos nesse período da 

vida a muitas coisas novas, e a falta de atenção e assistência, como também suporte e uma 

educação de qualidade, nessa faixa etária, causa muitos danos ao seu desenvolvimento como 

pessoa, e por muitas vezes afetando a sua própria saúde. Nesse relato foi mostrado que ainda é 

muito grande o número de jovens e adolescentes que fazem uso de drogas ilícitas, e essa 

realidade pode ser mudada, vai depender de uma assistência de todas as áreas como familiar e 

social, mas que tenha eficácia e que seja de qualidade, com esses fatores consequentemente 

esses adolescentes e jovens serão os beneficiados. Nesse contexto de desenvolvimento de 

várias práticas trouxe resultados e dicas favoráveis ao objetivo do projeto assim como 

contribuição para a vida profissional dos autores. 
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Resumo 

 

Objetivo: Identificar as concepções e reflexões sobre o corpo que os cursos de graduação em 

saúde proporcionam aos seus discentes. Metodologia: O estudo trata-se de uma revisão 

integrativa da literatura, realizada nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO, no 

período compreendido entre os meses de março e abril de 2021. A problemática surgiu a 

partir da seguinte questão norteadora: ‘’Quais as concepções e reflexões sobre o corpo que os 

cursos de graduação em saúde proporcionam aos seus discentes?’’. Incluiu-se ensaios 

clínicos, reflexões teóricas e estudos descritivos de abordagem qualitativa, condizentes ao 

tema proposto, publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol. Por 

sua vez, optou-se por excluir artigos não disponíveis na íntegra, teses e revisões de literatura. 

Resultados e Discussão: Ao todo foram identificados 16 estudos, contudo, após adoção dos 

critérios de elegibilidade adotados, quatro estudos foram selecionados para compor esta 

revisão. Conclusão: Observou-se que os cursos de graduação da área da saúde não 

proporcionam aos seus discentes reflexões acerca do corpo numa perspectiva mais avançada, 

além disso, foram identificadas as seguintes percepções de corpo: como máquina, corpo- 

sujeito, como noção de conjunto e/ou soma das partes, corpo-objeto e corpo relacionado a 

estrutura física. 
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Palavras-Chave: Corpo humano; Percepção; Representações sociais. 

 

Abstract 

 

Objective: The objective was to identify the concepts and reflections on the body that 

undergraduate health courses provide to their students. Methodology: The study is an 

integrative review of the literature, carried out in the databases LILACS, MEDLINE and 

SciELO, in the period between the months of March and April 2021. The problem arose from 

the following guiding question: '' What are the conceptions and reflections on the body that 

undergraduate health courses provide to their students? ''. It included clinical trials, theoretical 

reflections and descriptive studies with a qualitative approach, consistent with the proposed 

theme, published in the last 10 years, in Portuguese, English and Spanish. In turn, it was 

decided to exclude articles not available in full, theses and literature reviews. Results and 

Discussion: In all, 16 studies were identified, however, after adopting the adopted eligibility 

criteria, four studies were selected to compose this review. Conclusion: It was observed that 

undergraduate courses in the health field do not provide their students with reflections about 

the body in a more advanced perspective, in addition, the following perceptions of the body 

were identified: as a machine, body-subject, as a notion of set and / or sum of parts, body- 

object and body related to physical structure. 

 

Keywords: Human body; Perceptions; Social representations. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o corpo compreende a condição de existência de um ser no mundo. Mais 

que uma entidade físico-biológica, o corpo abriga sensações, razão, desejos, convicções e 

emoções, combinando as capacidades e dimensões biopsíquicas e culturais da espécie humana 

(MENDES et al., 2019). Além disso, por meio do seu corpo, o homem se apropria de 

costumes e valores, percebe o meio em que está inserido e se relaciona com ele, assumindo 

mais uma de suas vertentes, a dimensão expressiva do ser (ARANDA, 2012). 

Ao contrário do modelo mecanicista/conceitual, portanto, mais conservador, que 

observa a dicotomia corpo/mente, Merleau-Ponty (1999) considera essa relação como uma 

unidade e não como a junção de duas partes diferenciadas, sendo assim, a realização de uma 

ação (a dança, por exemplo), deve partir de uma intencionalidade motora que é inerente ao 

movimento, pois todo movimento é acompanhado de uma consciência (OLIVEIRA, 2018). 

Para Pereira e Bonfim (2006) essa nova concepção de corpo possibilita a ressignificação das 

ações corporais. 

Conforme Mendes et al. (2014) o dualismo exposto no pensamento cartesiano 

apresenta uma visão reducionista do ser humano. Essa concepção mecanicista tem 

influenciado até hoje as ciências da saúde a partir do conceito de corpo máquina. Ressalta-se 

que essa experiência perceptiva surge do próprio ato, dessa forma, a percepção é identificada 

pelo corpo em movimento e se não percebermos, deve-se ao fato de o saber científico 
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promover o afastamento da experiência, acarretando no desaprender a ver, ouvir e sentir ao 

nosso próprio corpo, ao outro e ao mundo ao nosso redor (CHAVES; MOREIRA; 

CARBINATTO, 2013). 

Nóbrega (2005) questiona qual o papel do corpo na educação ao passo que sugere que 

as práticas corporais sejam utilizadas como instrumento educativo. Dessa forma, a 

compreensão da corporeidade como ferramenta capaz de refazer os cenários cognitivos e as 

metas socioeducativas, impulsiona o processo de participação do corpo na educação 

(MARQUES, 2011). 

Diante do exposto evidencia-se a importância da abordagem de conceitos e 

possibilidades sobre corporeidade entre acadêmicos de cursos da área da saúde, visando 

reflexões que possam contribuir para olhares mais integrais sobre as questões e 

complexidades do corpo uma vez que, superar o pensamento cartesiano e agregar um olhar 

mais sensível e humano sobre a doença e ao corpo do outro permite o desenvolvimento de um 

vínculo de cuidado mais efetivo. 

Nessa perspectiva, este estudo objetivou identificar concepções de corpo, bem como 

investigar as possibilidades de reflexões que os cursos de graduação em saúde proporcionam 

aos seus discentes acerca do corpo. 

 
2 METODOLOGIA 

O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A revisão integrativa 

consiste na 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 (SOUSA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

O percurso metodológico para esta revisão seguiu as seguintes etapas: elaboração da 

pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, definindo critérios de inclusão e 

exclusão, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e 

síntese do conhecimento com apresentação da revisão integrativa. 

A problemática surgiu a partir da seguinte questão norteadora: ‘’Quais as concepções 

e reflexões sobre o corpo que os cursos de graduação em saúde proporcionam aos seus 

discentes?’’. A operacionalização da pesquisa ocorreu no período compreendido entre os 

meses de março e abril de 2021. 
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Como bancos de dados, utilizou-se: Literatura Latino-Americana em Ciências da 

Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE). Os termos de busca foram selecionados por meio 

dos Descritores em Ciências da Saúde (Decs): “Corpo humano (Human body)”, “Percepção 

(Perception)” e “Representações sociais (Social representations)”. Ressalta-se que todos 

esses termos, bem como seus correspondentes em inglês, foram pesquisados de forma 

combinada por meio dos operadores booleanos ‘’AND’’ e ‘’OR’’ 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram ensaios clínicos, reflexões teóricas e 

estudos descritivos de abordagem qualitativa, condizentes ao tema proposto, publicados nos 

últimos 10 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol. Por sua vez, optou-se em excluir- 

se artigos não disponíveis na íntegra, teses e revisões de literatura. Os artigos duplicados nas 

bases foram contabilizados uma única vez. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao todo foram identificados 16 estudos, sendo seis na MEDLINE, dois na LILACS e 

oito no banco de dados SciELO. Com a adoção dos critérios de elegibilidade adotados, 

restaram sete. Após a obtenção desta amostra, procedeu-se com a contabilização dos artigos 

duplicados e leitura de títulos e resumos, obtendo-se cinco referências. Posteriormente, após a 

realização de leitura na íntegra destes estudos, quatro foram considerados relevantes para a 

composição da revisão integrativa. 

Em relação ao desenho metodológico, os artigos selecionados apresentam natureza 

qualitativa (2) e quantitativa (2). Quanto ao idioma de publicação, tais estudos foram 

elaborados predominantemente na língua portuguesa. 

Por meio da análise dos estudos selecionados, verificou-se que os cursos de graduação 

da área da saúde (educação física, enfermagem e fisioterapia) não proporcionam aos seus 

discentes reflexões acerca do corpo numa perspectiva mais avançada. No que diz respeito à 

investigação das concepções de corpo, constatou-se que, existe uma incidência predominante 

de uma concepção que relaciona o corpo a sua estrutura física, tendo, portanto, como 

referência, um corpo-objeto limitado a um viés biologicista que ignora o contexto dos 

indivíduos. 

Inicialmente, faz-se relevante destacar que a grade curricular desses cursos contém um 

elevado número de disciplinas biológicas, nos seus primeiros semestres, com seus respectivos 

aprofundamentos (anatomia, fisiologia humana, fisiologia do exercício, bioquímica, 

cinesiologia, biomecânica, etc). Este fato pode contribuir significativamente para que o corpo 
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fragmentado da ciência médica seja acentuado, assim, dificultando o alcance de uma visão 

mais integrada do corpo, o que de certa forma, pode favorecer uma formação que não 

contempla a preocupação com o outro e que pouco tem haver com os novos desafios impostos 

pelo tempo. 

Destaca-se que, apenas um dos estudos sugeriu alguma aproximação com o corpo- 

sujeito baseado no pensamento de Maurice Merleau-Ponty (o corpo é, realmente, a totalidade 

do ser humano, não uma parte) (CHAVES; MOREIRA; CARBINATTO, 2013). Neste 

estudo, os discentes concebem o corpo como um sistema único e indivisível, que não suporta 

uma unificação de partes separadas e também como espaço da liberdade humana de 

autoconstituir-se. 

Por meio dessas concepções, percebe-se que é impossível a compreensão do corpo 

sem o seu contexto, sem a educação e a política que o formatam no interior de uma cultura, 

sem as dimensões ética e estética que o atravessam. Tal estruturação sugere que o conceito de 

corpo-sujeito, histórico, cultural, em permanente relação consigo mesmo, com os outros e 

com o mundo, transcende a visão de um corpo mecânico, manipulado pelos interesses do 

poder, possibilitando, finalmente, a superação do paradigma mecanicista e cartesiano 

(NÓBREGA, 2005). 

Em geral, os alunos aproximam o corpo do conceito de corpo-objeto, predominando, 

portanto, uma visão de corpo fragmentado, tradicional do discurso de caráter biológico, sem 

contemplar o viés da corporeidade. Nesse contexto, ressalta-se que essa visão de corpo pode 

implicar diretamente nas metodologias que serão adotadas por esses profissionais (CHAVES; 

MOREIRA; CARBINATTO, 2013; ARANDA et al., 2012). 

Outros percebem o corpo como uma espécie de máquina. Essa visão é influenciada 

pela idéia newtoniana-cartesiana, onde tratar o homem como sinônimo de máquina, leva-nos a 

procedimentos de trabalho que garantem resultados, economia e manutenção de padrões ou 

mesmo aspectos morais como, por exemplo, manutenção da ordem nos espaços escolares, 

exaurindo os corpos através de atividades fatigantes, disciplinando-os para a memorização de 

conteúdos escolares (FENSTERSEIFER, 2006). 

Na esteira desta maneira de pensar dos graduandos, nota-se uma concepção simplista 

do entendimento de corpo. Com essa visão, o ser humano aparece como um conjunto de 

partes que podem ser nomeadas. Tal pensamento corrobora com o paradigma cartesiano que 

identifica o corpo como uma extensão do homem, bem como o corpo aberto é defasável sob 

égide da anatomia (MERLEAU-PONTY, 1999). Assim, a noção de corpo desses estudantes 

remete a uma ideia de instrumentalidade, de corpo ajustável às suas necessidades, corpo útil 
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para o deslocamento no espaço, para a funcionalidade mecânica e também para a busca pela 

saúde e beleza. 

A respeito disso, Aranda et al. (2012) ao discorrerem sobre o corpo na fala de 

discentes de educação física, apontam que estes fazem menção aos corpos deficientes, que 

precisam ser ajustáveis e que as limitações, na maioria das vezes, determinam formas 

diferentes de viver e de sobreviver das adotadas como convencionais. 

Rechineli, Porto e Moreira (2008) consideram que essas situações podem desencadear 

atitudes diferenciadas pelos demais corpos, os quais atribuem para os corpos deficientes, 

sentidos e significados balizados na segregação e na exclusão. Isso ocorre, na maioria das 

vezes, em razão da sociedade se pautar no potencial de independência pessoal, de autonomia e 

de produtividade como pressupostos para uma pessoa poder ou não ser aceita e respeitada 

como cidadão (LIMA; FIGUEIREDO; MORAES, 2017). 

Outras concepções de corpo identificadas por meio dos achados, é a noção de 

conjunto, de soma das partes apresentadas e corpo como expressão: modos de exprimir 

atitudes e posturas por meio dos gestos (LIMA; FIGUEIREDO; MORAES, 2017). 

Nesse contexto, tendo o conhecimento de que a tematização da corporeidade é 

complexa, torna-se necessário perceber o corpo como realmente humano, pautando-se, 

sobretudo, na identificação e superação de paradigmas, pois este deve ser percebido em sua 

totalidade, exigindo uma intervenção que abarque suas necessidades biológicas, sociais e até 

mesmo culturais, com profissionais comprometidos a exercer essa descoberta de um corpo 

que fala, pensa, vive e sente. Contudo, pensar as implicações dessa noção de corpo para a 

formação dos profissionais da área da saúde, constitui-se como um desafio a quem trabalha 

nas instituições responsáveis por tal formação (OLIVEIRA, 2018). 

Diante disso, respondendo a essa demanda, faz-se necessário, portanto, que no 

decorrer da graduação em saúde, haja a ampliação do conhecimento acerca do corpo devido 

às exigências da profissão para o cuidar do corpo do outro. Sem essa sensibilidade haverá 

dificuldades para a realização de uma educação ou uma terapia humanizadora que, felizmente, 

aos poucos, vem ganhando espaço nas áreas da saúde; sem, obviamente, descartar os 

conhecimentos técnico-instrumentais (MENDES et al., 2014). 

Com base nesse apontamento, entende-se que, se o corpo passar a ser compreendido, 

pelos futuros profissionais da saúde, como corporeidade, o que implica afirmar que lidamos 

não com o corpo das pessoas (corpo-objeto), mas com indivíduos que são corpos (corpos- 

sujeitos), a intervenção destes, mesmo no espaço da clínica, passa a assumir uma dimensão 

ético-política, na medida em que configura uma outra possibilidade de mundo, na qual, se 

Temas interdisciplinares em Ciências da Saúde

97

Rectangle



espera que as pessoas sejam respeitadas em suas queixas, vivências, necessidades de cuidado, 

prazeres e sentimentos, enfim, “sujeitos” e não “pacientes”, alguém que não pode ser reduzido 

a um “caso”, um número para as estatísticas (FENSTERSEIFER, 2006). 

 
4 CONCLUSÃO 

A partir da análise dos artigos selecionados, foi observado unanimemente que as 

concepções de corpo apresentada pelos discentes da área da saúde mantêm uma relação 

próxima com a história do corpo, ou seja, a forma como este foi tratado pela ciência ao longo 

do tempo e o momento de transformação que essas áreas de conhecimento vêm nos 

apresentando atualmente. 

Por fim, constatou-se que existe certa ausência das discussões sobre corpo na 

formação em saúde. Dessa forma, cabe mencionar que em apenas um dos estudos, observou- 

se um entendimento de corpo numa perspectiva mais avançada. Ademais, foram identificadas 

as seguintes percepções de corpo: como máquina, corpo-sujeito, como noção de conjunto e/ou 

soma das partes, corpo-objeto e corpo relacionado a estrutura física. Assim, conclui-se que os 

acadêmicos dos cursos da área da saúde apresentaram uma visão de corpo ainda marcada por 

uma tendência biológica dada a construção das grades curriculares. 

Diante disso, percebe-se que a discussão dessa temática é importante para a formação 

do acadêmico da área de saúde, por possibilitar uma compreensão da necessidade e relevância 

de proporcionar situações e experiências com o estudo com o corpo e tendo o conhecimento 

de que há pouca literatura sobre essa temática, sugere-se o desenvolvimento de estudos que 

possam evidenciar ou colaborar para uma noção de sujeito para além do corpo-objeto, na 

tentativa de poder indicar uma superação no modo de compreender o ser humano, conforme 

se observa nas obras de Merleau-Ponty. 
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Resumo 

 

Objetivo: Realizar uma revisão de literatura acerca da importância da assistência de 

enfermagem no parto humanizado. Método: Trata-se de uma revisão de literatura integrativa 

realizada a partir de busca nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO, com os 

descritores “Assistência de enfermagem”; “Parto humanizado” e “Parto natural”. Foram 

incluídos artigos publicados de 2015 a 2021 em língua portuguesa. Excluíram-se artigos 

incompletos e que não tratassem do tema estudado. Resultados e Discussão: A enfermagem 

proporciona ao parto boas técnicas para aliviar as dores, utilização de métodos não 

farmacológicos, evitando intervenções desnecessárias passando para a mulher e o bebê 

confiança e segurança para que ela possa participar ativamente desse momento de grande 

importância em sua vida, auxilia no primeiro contato mãe e bebê, que acontece logo após o 

nascimento, antes mesmo de cortar o cordão umbilical ou fazer a higiene corporal. Trata-se de 

um momento único onde a mulher pode receber da equipe de enfermagem o apoio necessário 

para a amamentação nas primeiras horas de vida do seu filho. Conclusão: Por meio desta 

revisão de literatura foi possível notar a importância das condutas da equipe de enfermagem 

em cada período do trabalho de parto. Esse conhecimento pode ajudar a contribuir para uma 

assistência humanizada e digna ao binômio e aos familiares. 

 

Palavras-Chave: Assistência de enfermagem; Parto humanizado; Parto natural. 
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Abstract 

 

Objective: To perform a literature review on the importance of nursing care in humanized 

childbirth. Method: This is an integrative literature review based on a search in the Google 

Academic and SciELO databases, with the descriptors "Nursing care", "Humanized 

childbirth" and "Natural childbirth". Articles published from 2015 to 2021 in Portuguese were 

included. Incomplete articles and those that did not address the studied theme were excluded. 

Results and Discussion: Nursing provides childbirth with good techniques to relieve pain, 

use of non-pharmacological methods, avoiding unnecessary interventions, giving confidence 

and security to the woman and baby so that she can actively participate in this moment of 

great importance in her life, assists in the first contact between mother and baby, which 

happens soon after birth, even before cutting the umbilical cord or doing the body hygiene. It 

is a unique moment when the woman can receive from the nursing team the necessary support 

for breastfeeding in the first hours of her child's life. Conclusion: Through this literature 

review it was possible to note the importance of the nursing team's conduct in each period of 

labor. This knowledge can help contribute to a humanized and dignified assistance to the 

binomial and its families. 

 

Keywords: Nursing care. Humanizing Delivery. Natural Childbirth. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Humanizar no parto quer dizer preocupar-se com a necessidades essenciais das 

mulheres e dos bebês (PINTO et al., 2019). As perspectivas das parturientes de que modo será 

o parto, refere – se a forma e a maneira que as explicações a respeito do tema, seja válido e 

ofereça clareza ao serem acessadas (PASQUALOTTO, 2020). 

A mulher tem direito a um ambiente privativo além da promoção de técnicas, como a 

música que tem grande poder em nossas mentes para gerar sentimentos e emoções, banho 

morno para proporcionar o relaxamento muscular e o alívio das dores (BRASIL, 2018). Na 

assistência de enfermagem é fundamental a capacitação contínua a respeito de humanização, 

por meio de qualificação técnica e científica, a começar daí é provável que a evolução do 

trabalho de parto de seja realmente de maneira humanizada (SANTOS et al., 2017). 

Sabe- se que a equipe de enfermagem faz o monitoramento da parturiente, do bebê e 

da evolução do parto, auxilia com técnicas que ajudam a aliviar as dores, também dá 

acolhimento e atenção ao seu acompanhante estando envolvida a partir do reconhecimento 

entre processo natural de parir e nascer. A grande maioria das gestantes têm medo de realizar 

o parto humanizado, muitas vezes porque vêm este momento como uma forma de sofrimento 

para a mulher, é importante ressaltar que existe o medo de sofrer violência obstétrica e com 

isso acabam optando pela cesariana. 
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Justifica-se a realização deste estudo, pois descreve a importância da equipe de 

enfermagem na transmissão da segurança, confiança, respeito e permitindo que a parturiente 

participe ativamente do parto, evitando intervenções desnecessárias, respeitando a fisiologia 

feminina e a importância deste momento na vida da mulher e de sua família. 

Este estudo possui como objetivo: Realizar uma revisão de literatura acerca da 

importância da assistência de enfermagem no parto humanizado. Frente ao exposto, surge o 

problema de pesquisa: Qual a importância da assistência de enfermagem no parto 

humanizado? 

 
2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica. Inicialmente foi realizada a seleção de material 

por meio das publicações de artigos referentes ao tema por via virtual nas bases de dados: 

SCIELO e Google Acadêmico, bem como de outras fontes de dados como sites confiáveis de 

acordo com a relevância para este estudo. 

Como critérios de inclusão foram inseridas as pesquisas que respondem as questões 

referentes a esta temática, publicadas em língua portuguesa, incluindo capítulos de livros, 

manuais com recorte temporal entre o ano de 2015 a 2021. Já para os critérios de exclusão 

foram adotados por meio dos seguintes parâmetros: artigos publicados fora da língua 

portuguesa, que não estavam no período estabelecido para o estudo ou que não tinham 

pertinência com a temática. 

As palavras-chave usadas na busca de dados foram: Parto humanizado, Parto natural e 

Assistência de enfermagem. Dentre os 65 artigos encontrados, foram selecionados 14 após 

análise de títulos e resumos referentes a temática da revisão integrativa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da análise dos estudos emergiram as seguintes categorias temáticas: Assistência de 

Enfermagem no Trabalho de Parto e Parto; Importância na atuação da Enfermagem frente ao 

Parto Humanizado. 

 

3.1 Assistência de enfermagem no Trabalho de Parto e Parto 

O uso das boas práticas obstétricas no decorrer do trabalho de parto torna possível a 

aplicação de métodos não medicamentosos, sendo exemplos destes o alívio da dor, 
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aromaterapia, musicoterapia, massagens, doula ou acompanhante de preferência da mulher e 

técnicas de respiração (SILVA et al., 2021). 

Os procedimentos não farmacológicos têm a tendência a valorizar o parto e a 

eficiência correta da assistência a parturiente de forma humanizada, trazendo o alívio da dor e 

atenuação de outros possíveis desconfortos (SILVA et al., 2021). 

A equipe de enfermagem faz e ajuda no alívio da dor, se for uma vontade da mulher, 

interferências como o uso de métodos de fricção e descontração, musicoterapia, técnicas de 

respiração, uso de banheiras ou banhos com água morna, uso da bola, caminhada, posições 

verticais, além das medicações prescritas e consideradas pelas parturientes e o médico 

(MONTEIRO et al., 2020). 

 
3.1.1 Assistência de Enfermagem no Primeiro Período: Dilatação 

Começa com as primeiras contrações uterinas doloridas que mudam a cérvix e acaba 

com a dilatação concluída (separada por período latente e ativo) (D’ÁVILA et al., 2020). 

Fase latente: a dilatação do colo do útero é menor que 5 cm e é caracterizada pelo 

aumento gradual da atividade uterina, presença de contrações uterinas irregulares e aumento 

das secreções cervicais, havendo perda do tampão mucoso. Fase ativa: a dilatação é superior 

a 5 cm e a mulher já começa a apresentar contrações regulares e dolorosas. 

O tempo do trabalho de parto ativo muda de gestante para gestante e é paralisada pela 

paridade, postura da gestante e condição das membranas. A prática de ações que agilizam o 

primeiro estágio do trabalho de parto não deve ser ritual e podem ser lesivas a mulher. A 

agilidade do trabalho de parto deve ser efetuada de modo cauteloso, levando sempre em conta 

os avanços notados no partograma (D’ÁVILA et al., 2020). 

Segundo o Protocolo Clínico de Assistência Multidisciplinar (D’ÁVILA et al., 2020) 

as Habilidades Assistenciais Sugeridas Para o Primeiro Estágio do Trabalho de Parto são: 

Alimentação da gestante: deve-se ofertar consumo de líquido sem resíduos. 

Punção venosa e infusão de líquidos: não deve ser aplicada. 

Postura da mulher: conforme sua escolha, impedindo utilizar decúbito dorsal. Caso 

prefira posição horizontal, deve ser incentivado o decúbito lateral esquerdo para evitar a 

hipotensão materna, que elevam o perigo de hipóxia fetal (síndrome supino-hipotensiva). 

Amniotomia: Não deve ser utilizada como técnica rotineira no trabalho de parto. Não 

é indicada para parturiente com sorologia positiva. 
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Líquido amniótico meconial: Tanto o monitoramento constante do BCF como a 

ausculta regular podem ser usadas para verificação do bem-estar fetal diante da expulsão de 

mecônio no decorrer do trabalho de parto. 

Dinâmica uterina: geralmente a cada hora, conforme o avanço do trabalho de parto ou 

segundo outras precisões. 

Toques vaginais: geralmente a cada 4 horas, conforme o avanço o trabalho de parto ou 

de acordo com outras precisões. 

Partograma: autoriza conduzir o avanço do trabalho de parto, registrar, diagnosticar 

alterações e apontar a tomada de atitudes adequadas para corrigir os erros, auxiliando ainda a 

prevenção de interferências desnecessárias. 

Ocitocina: Seu uso desnecessário é relacionado a reações adversas. Não deve ser 

aplicada rotineiramente. 

Ausculta fetal intermitente: Deve ser utilizada antes, durante e após uma contração, 

em espaços de 30 minutos durante o primeiro período do trabalho de parto para gestação de 

menos perigo; a cada 15 minutos para maior perigo e de 5 em 5 minutos no segundo estágio 

do trabalho de parto. O BCF deve ser rítmico, com frequência entre 110 e 160 batimentos por 

minuto (bpm). 

Monitorização fetal contínua (cardiotocografia): Não é indicado em gestações de 

baixo risco, pois não recupera os efeitos perinatais se usada sem recomendação necessária 

amplia as interferências no parto. 

 
3.1.2 Assistência de Enfermagem no Segundo Período – Expulsão 

Para Brasil (2017), o segundo estágio do parto pode ser dividido em: Primeira etapa 

ou fase passiva: a dilatação completa do colo sem intuição de puxo forçado ou mulher com 

analgesia e a cabeça do bebê um pouco acima da pelve. Segunda etapa ou fase ativa: 

dilatação completa do colo, cabeça do feto palpável contrações de expulsão ou força materna 

presente depois da afirmação da dilatação total do colo do útero, na inexistência das 

contrações de expulsão. 

Se a dilatação total do colo uterino for provada em uma parturiente sem analgesia 

local e não for constatado puxo, um novo exame mais profundo deverá ser efetuado em 1 hora 

para o reconhecimento da etapa do segundo estágio. 

No que tange os cuidados no segundo período o Ministério da Saúde (2017) orienta: 
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Local de ajuda, posturas e submersão na água: Precisa-se desanimar a parturiente a 

ficar em posição supina, decúbito dorsal horizontal, ou posição semi-supina na segunda fase 

do trabalho de parto. A parturiente precisa ser estimulada a utilizar qualquer outra posição que 

ela achar mais apropriada inserindo as posições de cócoras, lateral ou quatro apoios. Explicar 

às parturientes que há falta de sinais de alta qualidade, tanto para aprovar como para 

desanimar o parto na água. 

As posições verticais na fase expulsiva foram dominantes nos partos presenciados pela 

equipe de enfermagem, cujas posturas reduzem o tempo da segunda fase do trabalho de parto, 

dos índices de episiotomia e do parto instrumental (RITTER et al., 2020). 

Puxos e manobra de Kristeller: Necessita segurar a aplicação de puxos naturais no 

segundo estágio do trabalho de parto em parturientes sem analgesia, impedindo os puxos 

administrados. Caso o puxo natural seja ineficiente ou se pedido pela parturiente tem que 

ofertar outras técnicas para ajudar no nascer tais como apoio, troca de postura, escoamento da 

bexiga e incentivos. A manobra de Kristeller não deve ser aplicada no segundo estágio do 

trabalho de parto. 

Atenção com o períneo: Não é recomendada a fricção perineal no segundo estágio do 

parto. Analisar realização de compressas mornas no períneo. Não é recomendada a realização 

de spray de xilocaína para diminuir a dor perineal. Não fazer episiotomia rotineira durante o 

parto vaginal normal. Se uma episiotomia for feita, a sua recomendação precisa ser 

fundamentada. Certificar analgesia eficaz antes da execução de uma episiotomia. 

O estudo de SOUZA (2015) e colaboradores percebeu que para 40,2% dos bebês foi 

efetuado clampeamento e o corte tardio do cordão umbilical; 30,8% das puérperas foram 

incentivadas a praticar o aleitamento materno. 

Corroborando o estudo de Ritter et al., (2020) notou-se que o clampleamento tardio do 

cordão umbilical foi efetuado na maioria dos casos, essa ação possibilita a transfusão 

placentária ao bebê, protege da anemia na infância e da hemorragia pós-parto. 

 
3.1.3 Assistência de Enfermagem no Terceiro Período – Dequitação 

O terceiro período do parto é o tempo desde o nascimento da criança até a excreção da 

placenta e membranas. É importante reconhecer que o período imediatamente seguido do 

nascimento torna se um espaço bastante sensível na qual a mulher e seus acompanhantes vão 

conhecer a criança (BRASIL, 2017). 
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Segundo o Ministério da Saúde (2017) a atuação no terceiro período inclui um 

conjunto de medidas levando em consideração a ação fisiológica no terceiro período do parto 

que abrange uma classe de cuidados englobando os seguintes componentes: sem o uso 

frequente de uterotônicos; clampeamento do cordão após parar a pulsação e expulsão da 

placenta por esforço materno. 

Considerar terceiro período logo após passado trinta minutos. Seguir sugestão no caso 

de placenta retida: manter a observação rígida da mulher; condição física geral através do tom 

de pele, mucosas, respiração, sensação de bem-estar e perda sanguínea. 

 
3.1.4 Assistência de Enfermagem no Quarto Período – Greenberg: duas horas após a 

dequitação 

O estágio de Greenberg, ou seja, o quarto estágio do período de parto começa após a 

dequitação da placenta e expande-se até a segunda hora pós-parto (SOUZA et al., 2015). 

Efetuar os seguintes cuidados a parturiente imediatamente após o parto (BRASIL, 

2017): verificar temperatura, pulso e pressão arterial; lóquios e contrações uterinas; 

verificação antecipada dos estados emotivos da parturiente em retorno ao trabalho de parto e 

parto; micção com sucesso; atenta-se para as emergências obstétrica como: hemorragia pós- 

parto, convulsão ou colapso materno e lacerações perineais de terceiro e quarto grau ou outro 

trauma perineal. 

Corroborando com essas orientações D’ávila (2020) e colaboradores orienta: nas duas 

primeiras horas do pós-parto é essencial a verificação e anotações de 30/30 minutos dos 

seguintes critérios: cor das mucosas, pressão arterial, temperatura, pulso, tônus uterino e 

sangramento vaginal. 

 
3.2 Importância na atuação da Enfermagem frente ao Parto Humanizado 

Temos o papel de fornecer assistência à saúde da gestante e do bebê no processo de 

humanização do parto, dando esclarecimento a parturiente quanto a evolução do parto, 

explicando suas dúvidas para prevenir complicações, se a equipe de enfermagem não der os 

devidos esclarecimentos e segurança a maior possibilidade de o parto não ser agradável para a 

parturiente (SANTOS et al., 2017; NASCIMENTO et al., 2018). 

A equipe de enfermagem deve estar preparada para enfrentar as dúvidas e receios 

destas mulheres colaborando para a humanização de forma íntegra, promovendo a sensação 
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de amparo e compreensão, assim como mostrar que o papel da equipe seja algo necessário 

para as parturientes e seus acompanhantes (MELO et al., 2018). 

Nesse momento, a equipe de enfermagem tem uma atuação primordial que inicia na 

assistência a parturiente e ao bebê, oferecendo uma atenção humanizada, particularizada e 

abrangente. Além de proporcionar práticas que proporcionem a maternidade em uma 

diversidade, facilitando sua liberdade quanto a atenção no pré-natal, nascimento, primeira 

atenção com o recém-nascido (GOMES et al., 2020) 

No estudo de Moura (2020) e colaboradores constatou-se a importância do 

profissional de enfermagem no parto humanizado o modo que os cuidados realizados 

conforme os profissionais de enfermagem no procedimento de parto são fundamentais para 

que esse momento seja proveitoso para as parturientes e que da mesma forma sintam-se 

confortáveis e seguras. 

Com relação ao conhecimento constatou se que os profissionais de enfermagem 

apresentavam conhecimento científico satisfatório com relação a assistência ao parto 

humanizado e no que se refere as práticas de humanização para a parturiente no processo de 

parto bem como identificam que consequências podem ser desenvolvidas mediante uma 

assistência não humanizada (MOURA et al., 2020). Sendo assim, a equipe de enfermagem 

vem cada vez mais procurando buscar conhecimento, competência, habilidade e confiança, 

pois o profissional de enfermagem entende que necessita realizar uma assistência satisfatória 

e de qualidade para isso busca sempre prestar acolhimento a gestante (MELO et al., 2018; 

NETO e FERRONATO, 2018). 

Percebeu-se que muitas técnicas consideradas importantes para o parto humanizado 

são utilizadas, porém a realidade ainda mostra desafios a serem superadas, dentre eles a 

vulnerabilidade na educação constante da equipe de enfermagem (MOURA et al., 2020). A 

equipe de enfermagem precisa refletir sobre a sua participação no parto humanizado, frisando 

na qualificação e na incorporação de melhores técnicas e condutas, possibilitando assim uma 

assistência baseada em boas práticas, qualificada e digna (NETO e FERRONATO, 2018). 

 
4 CONCLUSÃO 

Por meio desta revisão de literatura foi possível notar a importância das condutas da 

equipe de enfermagem em cada período do trabalho de parto. 
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Os cuidados prestados pela enfermagem no parto humanizado são vistos pelas 

mulheres como benéfico para que as mesmas, pois proporciona a elas sentirem-se à vontade e 

confiantes com uma participação ativa na hora do parto. 

O conhecimento por parte da enfermagem sobre esse assunto, pode ajudar a contribuir 

para uma assistência humanizada, digna e baseada em evidências para a parturiente, o bebê e 

aos familiares. 

 

REFERÊNCIAS 

 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Blog da Saúde. 10 dicas para um parto humanizado. 

Brasília, 2018. Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da- 

saude/53363-10-dicas-para-um-parto-humanizado. Acesso: 22 de nov. de 2020. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal. 1ª 

edição ISBN 978-85-334-2477-7. 2017. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf. 

Acesso em: 23 mar 2021. 

 

D'ÁVILA, Adelaide Maria Ferreira Campos, et al. Diretrizes Clínicas /Protocolos Clínicos. 

Assistência Multidisciplinar ao Parto Normal. Colegiado da Linha de Cuidado Materno - 

Infantil da FHEMIG. 2020. Disponível em:www.fhemig.mg.gov.br. Acesso: 26 abr. 2021. 

 

GOMES, Cleidiana Moreira et al. O papel do enfermeiro na promoção do parto 

humanizado. Revista Recien, v.10 n. 29, p.180-188, 2020. Disponível em: 

https://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/view/352. Acesso: 15 mar. 2021. 

 

MELO, Adriele Aparecida Paganini et al. Atuação do enfermeiro no parto humanizado. 

Revista Científica Eletrônica de Enfermagem da FAEF. v. I. n.1, p.1-8, 2018. Disponível em: 

http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/CIaOegJjJw8lyxQ_2018-7-26- 

10-46-43.pdf. Acesso: 20 mar. 2021. 
 

MONTEIRO, Maria do Socorro da Silva et al. Importância da assistência de enfermagem 

no parto humanizado. Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde, v.2, n.4, p.51-8, 2020. 

Disponível em: https://revistarebis.rebis.com.br/index.php/rebis/article/view/139. Acesso em: 

02 mar. 2021. 

 

MOURA, José Wellington Silva de et al. Humanização do parto na perspectiva da equipe 

de enfermagem de um centro de parto normal. Enferm. Foco; v.11, n.3, p.202-209, 2020. 

Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/347593727_ARTIGO_27_- 

ORIGINAL_HUMANIZACAO_DO_PARTO_NA_PERSPECTIVA_DA_EQUIPE_DE_EN 

FERMAGEM_DE_UM_CENTRO_DE_PARTO_NORMAL. Acesso: 14 mar. 2021. 
 

NASCIMENTO, Fernanda Carline Vieira do et al. Assistência de enfermagem no parto 

humanizado. Rev PreInfec e Saúde; v. 4, e. 6887, 2018. Disponível: 

https://revistas.ufpi.br/index.php/nupcis/article/view/6821/pdf. Acesso: 18 mar. 2021. 

Temas interdisciplinares em Ciências da Saúde

108

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53363-10-dicas-para-um-parto-humanizado
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53363-10-dicas-para-um-parto-humanizado
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf
http://www.fhemig.mg.gov.br/
https://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/view/352
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/CIaOegJjJw8lyxQ_2018-7-26-10-46-43.pdf
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/CIaOegJjJw8lyxQ_2018-7-26-10-46-43.pdf
https://revistarebis.rebis.com.br/index.php/rebis/article/view/139
https://www.researchgate.net/publication/347593727_ARTIGO_27_-ORIGINAL_HUMANIZACAO_DO_PARTO_NA_PERSPECTIVA_DA_EQUIPE_DE_ENFERMAGEM_DE_UM_CENTRO_DE_PARTO_NORMAL
https://www.researchgate.net/publication/347593727_ARTIGO_27_-ORIGINAL_HUMANIZACAO_DO_PARTO_NA_PERSPECTIVA_DA_EQUIPE_DE_ENFERMAGEM_DE_UM_CENTRO_DE_PARTO_NORMAL
https://www.researchgate.net/publication/347593727_ARTIGO_27_-ORIGINAL_HUMANIZACAO_DO_PARTO_NA_PERSPECTIVA_DA_EQUIPE_DE_ENFERMAGEM_DE_UM_CENTRO_DE_PARTO_NORMAL
https://revistas.ufpi.br/index.php/nupcis/article/view/6821/pdf
Rectangle



 

NETO, Luiz Henrique Teixeira de Siqueira; FERRONATO, Camile Cristina Salvador. 

Importância do enfermeiro no parto humanizado Rev. Saberes UNIJIPA, v.10, n. 3, p. 89- 

100, 2018. Disponível em: 

https://pos.unijipa.edu.br/documentos/revista_ed_10/6.%20IMPORT%C3%82NCIA%20DO 

%20ENFERMEIRO%20NO%20PARTO%20HUMANIZADO.pdf Acesso: 03 abr. 2021. 
 

PINTO, Eliene de Kássia Botelho dos Santos et al. Os cuidados de enfermagem ao parto 

humanizado. Rev. Bras. Interdis. de saúde, v. 1, n. 3, p. 60-5, 2019. Disponível em: 

https://revistarebis.rebis.com.br/index.php/rebis/article/view/31 Acesso em: 20 set. 2020. 

 

PASQUALOTTO, Victória Prates et al. Práticas sugeridas em mídias sociais para planos 

de parto. Rev. Bras. Enferm., v. 73, n.5, p. 2018-0847, 2020. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034- 

71672020000500153&script=sci_arttext&tlng=pt .Acesso: 01 de out. de 2020. 

 

RITTER, Simone Konzen, et al. Práticas assistenciais em partos de risco habitual 

assistidos por enfermeiras obstétricas. Acta Paul Enferm., v. 33, eAPE20180284, 2020. 

Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 

21002020000100414 Acesso: 18 abr. 2021. 

 

SANTOS, Érica Camile da Silva et al. Desafios da assistência de enfermagem ao parto 

humanizado. Trabalho de Conclusão de Curso. Sergipe, 2017. Disponível em: 

https://eventos.set.edu.br/cie/article/viewFile/5824/2173. Acesso: 28 de ago. 2020. 

 

SILVA, Adrian Thaís Cardoso Santos Gomes da et al. O papel do enfermeiro na 

humanização do parto normal, REAS, v.13, n.1, e5202, 2021. Disponível em: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://acervomais.com.br/index.p 

hp/saude/article/download/5202/3509/&ved=2ahUKEwii8Yf3kajwAhXdIrkGHXH0BqgQFj 

ABegQIBRAC&usg=AOvVaw1lytKvueXVxli0h5prPwkE. Acesso: 30 abr. 2021. 
 

SOUZA, Suelen Cardoso da Silveira de et al. Assistência de enfermagem ao binômio no 

período de Greenberg. IX Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal. 

Belém, 2015. Disponível em: http://www.abenfo.org.br/site/ixcobeon/EIXO2_326- 

360/331.ASSIST%C3%8ANCIA%20DE%20ENFERMAGEM%20%C3%80%20MULHER 

%20E%20AO%20REC%C3%89M- 

NASCIDO%20NO%20QUARTO%20PER%C3%8DODO%20CL%C3%8DNICO%20DO% 

20PARTO.pdf Acesso: 03 mai. 2021. 

Temas interdisciplinares em Ciências da Saúde

109

https://pos.unijipa.edu.br/documentos/revista_ed_10/6.%20IMPORT%C3%82NCIA%20DO%20ENFERMEIRO%20NO%20PARTO%20HUMANIZADO.pdf
https://pos.unijipa.edu.br/documentos/revista_ed_10/6.%20IMPORT%C3%82NCIA%20DO%20ENFERMEIRO%20NO%20PARTO%20HUMANIZADO.pdf
https://revistarebis.rebis.com.br/index.php/rebis/article/view/31
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71672020000500153&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71672020000500153&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002020000100414
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002020000100414
https://eventos.set.edu.br/cie/article/viewFile/5824/2173
http://www.abenfo.org.br/site/ixcobeon/EIXO2_326-360/331.ASSIST%C3%8ANCIA%20DE%20ENFERMAGEM%20%C3%80%20MULHER%20E%20AO%20REC%C3%89M-NASCIDO%20NO%20QUARTO%20PER%C3%8DODO%20CL%C3%8DNICO%20DO%20PARTO.pdf
http://www.abenfo.org.br/site/ixcobeon/EIXO2_326-360/331.ASSIST%C3%8ANCIA%20DE%20ENFERMAGEM%20%C3%80%20MULHER%20E%20AO%20REC%C3%89M-NASCIDO%20NO%20QUARTO%20PER%C3%8DODO%20CL%C3%8DNICO%20DO%20PARTO.pdf
http://www.abenfo.org.br/site/ixcobeon/EIXO2_326-360/331.ASSIST%C3%8ANCIA%20DE%20ENFERMAGEM%20%C3%80%20MULHER%20E%20AO%20REC%C3%89M-NASCIDO%20NO%20QUARTO%20PER%C3%8DODO%20CL%C3%8DNICO%20DO%20PARTO.pdf
http://www.abenfo.org.br/site/ixcobeon/EIXO2_326-360/331.ASSIST%C3%8ANCIA%20DE%20ENFERMAGEM%20%C3%80%20MULHER%20E%20AO%20REC%C3%89M-NASCIDO%20NO%20QUARTO%20PER%C3%8DODO%20CL%C3%8DNICO%20DO%20PARTO.pdf
http://www.abenfo.org.br/site/ixcobeon/EIXO2_326-360/331.ASSIST%C3%8ANCIA%20DE%20ENFERMAGEM%20%C3%80%20MULHER%20E%20AO%20REC%C3%89M-NASCIDO%20NO%20QUARTO%20PER%C3%8DODO%20CL%C3%8DNICO%20DO%20PARTO.pdf
Rectangle



CAPÍTULO 12 

 

ACESSO AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO BRASIL: REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

ACCESS TO ONCOLOGICAL TREATMENT IN BRAZIL: INTEGRATIVE REVIEW 

 

Cleverson Felipe da Silva Ferreira 

Mestrando em Ensino na Saúde – UECE, Assistente Social na Santa Casa de Misericórdia de 
Sobral. 

 

Thalícia Albuquerque Lima 

Graduada em Serviço Social – UNINTA e autora principal, este artigo foi retirado da sua 
monografia de graduação. 

 

Julia Beatriz Faustino Moura 

Pós-Graduanda em Saúde Pública e da Família. Assistente Social na Escola São Francisco de 

Assis. 

 

Resumo 

 

O acesso aos serviços de saúde pública no Brasil ainda enfrenta problemas, principalmente no 

que diz respeito ao tratamento oncológico. Diante disso, com a consolidação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), vários desafios foram postos para atender as necessidades de saúde da 

população. Objetivo: compreender as dificuldades encontradas no acesso ao tratamento 

oncológico no Brasil. Especificamente na identificação e utilização dos serviços no 

tratamento oncológico pela sociedade brasileira, percebendo as dificuldades, avanços e 

desafios contemporâneos. Metodologia: pesquisa bibliográfica a partir de uma revisão 

integrativa. Foram analisados artigos científicos que versavam sobre o acesso ao tratamento 

oncológico no Brasil. Resultados e discussão: ressalta-se a importância da realização desta 

pesquisa, principalmente com o intuito de exibir na literatura o acesso ao tratamento 

oncológico no Brasil, no tocante à saúde pública. Identificou-se que ainda existe bastante 

dificuldade no acesso aos serviços de saúde pública para pacientes que realizam tratamento 

oncológico, bem como aqueles que ainda não o iniciaram ou nem sabem que tem a doença. 

Conclusão: Os serviços de saúde que ofertam esse tipo de tratamento são limitados, em 

algumas cidades do país, fazendo com que muitas pessoas não consigam se deslocar para 

serem tratadas. 

 

Palavras-chave: Câncer. Tratamento Oncológico. Acesso. 

 

Abstract 

 

Access to public health services in Brazil still faces problems, especially with regard to cancer 

treatment. Therefore, with the consolidation of the Unified Health System (SUS), several 

challenges were posed to meet the health needs of the population. Objective: to understand 

the difficulties encountered in accessing cancer treatment in Brazil. Specifically in the 

identification and use of services in cancer treatment by Brazilian society, realizing the 

difficulties, advances and contemporary challenges. Methodology: bibliographic research 

based on an integrative review. Scientific articles on access to cancer treatment in Brazil were 

analyzed. Results and discussion: the importance of conducting this research is emphasized, 
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mainly with the aim of showing in the literature access to cancer treatment in Brazil, with 

regard to public health. It was identified that there is still great difficulty in accessing public 

health services for patients who undergo cancer treatment, as well as those who have not yet  

started it or do not know that they have the disease. Conclusion: The health services that offer 

this type of treatment are limited in some cities of the country, causing many people to not be 

able to move to be treated. 

 

Keywords: Cancer. Cancer Treatment. access. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A saúde é um direito social previsto na Constituição Federal de 1988 – CF88. O 

artigo 196 estabelece que ela é direito de todos e dever do Estado, garantida diante de 

políticas sociais e econômicas. No contexto brasileiro a saúde foi uma conquista advinda do 

movimento da Reforma Sanitária, que se refletiu na criação do SUS. 

Diante disso, com a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), organizado 

para que haja a continuidade do cuidado, com o intuito de alcançar a resolução dos problemas 

de saúde, tem-se o fortalecimento de ações articuladas em rede para garantir um acesso 

integral em todos os níveis de atenção, inclusive aos serviços especializados. 

Classificam-se deste modo os níveis de Atenção Primária, Secundária e Terciária. O 

nível primário é oferecido nas Unidades Básicas de Saúde como porta de entrada para os 

serviços de saúde de determinado local. Na atenção secundária são realizados procedimentos 

e intervenções em casos crônicos e agudos de doenças, oferecidos em clínicas, unidades de 

pronto atendimento, centro de reabilitação, entre outras especialidades. Já a atenção terciária é 

ofertada em hospitais de grande porte, com serviços de suporte a vida, bem como transplantes 

de tecidos e outros órgãos. 

Existem algumas dificuldades no acesso da população que necessita de tratamentos 

de atenção especializada, por requererem conhecimentos e técnicas assistenciais demarcadas 

pela incorporação das tecnologias especializadas e pela utilização de recursos de maior 

densidade no apoio diagnóstico e terapêutico, como é o caso do câncer. 

Nos últimos 10 anos, ocorreram no cenário mundial cerca de 14,1 milhões de casos 

novos de câncer e, consequentemente, 8,2 milhões de óbitos. Houve predominância do sexo 

masculino e as maiores taxas de incidência foram observadas nos países desenvolvidos: 

América do Norte, Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia (INCA, 

2018). 

Também é relevante apontar que nos últimos 10 anos a produção do conhecimento 

científico sobre câncer no Brasil tem crescido progressivamente, em um ritmo de 8% ao ano 

(BRASIL, 2006). 
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Dentre os tipos de câncer mais incidentes no mundo em 2018 estima-se: câncer de 

pulmão (1,8 milhão), mama (1,7 milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão). Há 

diferença entre os gêneros, nas mulheres as maiores frequências foram encontradas na mama 

(25,2%), intestino (9,2%), pulmão (8,7%), colo do útero (7,9%) e estômago (4,8%), já nos 

homens, os mais frequentes foram pulmão (16,7%), próstata (15,0%), intestino (10,0%), 

estômago (8,5%) e fígado (7,5%). (FERLAY et al, 2013). 

Estima-se, para o Brasil, biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 mil casos novos de 

câncer, para cada ano. Excetuando-se o câncer de pele não melanoma (cerca de 170 

mil casos novos), ocorrerão 420 mil casos novos de câncer. O cálculo global 

corrigido para o sub-registro. Essas estimativas refletem o perfil de um país que 

possui os cânceres de próstata, pulmão, mama feminina e cólon e reto entre os mais 

incidentes, entretanto ainda apresenta altas taxas para os cânceres do colo do útero, 
estômago e esôfago (INCA, 2018, p 25). 

 

Assim sendo, grande parcela da população brasileira vem sofrendo com altos índices 

estatísticos de prevalência de câncer, com aumento considerável em todo o mundo, 

principalmente a partir do século passado, sendo este, na atualidade, um dos mais graves 

problemas de saúde pública mundial. 

De acordo com Matarazzo (2017), 2029 será o ano que terá mais mortes por conta do 

câncer, ultrapassando as Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) que são tidas como as 

principais causas de morte no país. Gradativamente o câncer vem tomando espaço na 

contemporaneidade, se diversificando em vários tipos e se ampliando em altos índices. 

O interesse em desenvolver essa pesquisa científica surgiu após o acompanhamento 

do tratamento de câncer da mãe de uma autora, mulher que sempre foi forte (a genitora da 

casa, que eu nunca imaginaria que pudesse ficar doente). Foi impactante e inesperado para 

todos os familiares. Durante o acompanhamento do tratamento oncológico, foi identificado 

muitas dificuldades, desde exames iniciais, cirurgia, quimioterapia e radioterapia. 

O câncer tem afetado grande parte da população mundial e vem se configurando 

como uma das principais causas de morte, devido à dificuldade no acesso ao tratamento 

(SIQUEIRA, BARBOSA e BOEMER, 2007). Após a descoberta muitos pacientes não 

conseguem nem iniciar o tratamento, pois a demora é extrema e alguns acabam falecendo 

antes mesmo de começá-lo, configurando um grande desafio para a rede pública no Brasil. 

O paciente com câncer tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS, no 

prazo de até 60 dias, contados a partir do dia em que for assinado o diagnóstico em laudo 

patológico (BRASIL, 2012). O tempo de espera enquanto os dados dos exames são analisados 

e confirmados se traduz em sinais de ansiedade, angústia e desamparo e, frequentemente, é 

preenchido com pensamentos de morte e pânico. 
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A legislação brasileira estabelece na lei 12.732/12 o prazo para o início do primeiro 

tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada. Está descrito no artigo 2º que 

pacientes com neoplasias malignas têm, por direito, tratamento pelo SUS, no prazo de até 60 

(sessenta) dias, “contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo 

patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em 

prontuário único” (BRASIL, 2012, p. 1). 

O problema do câncer no Brasil vai além da falta de remédios no SUS. Passa pela 

lentidão da burocracia, pelo sucateamento dos equipamentos de radioterapias, pelos preços 

exorbitantes de algumas drogas. Quem enfrenta a doença também é vítima da falta de 

dinheiro, de investimento em pesquisa, de prevenção e da dificuldade de diagnóstico precoce. 

Em relação ao cenário da saúde pública no Brasil, principalmente no que concerne 

aos usuários que utilizam e tem acesso ao SUS, é pertinente realizar indagações como: quais 

as dificuldades que os pacientes oncológicos enfrentam para obter o acesso ao tratamento no 

Sistema Único de Saúde? Quais os avanços e desafios no país para o tratamento oncológico? 

Diante dessas questões, esse estudo objetiva compreender as dificuldades 

encontradas pelos pacientes oncológicos, para que se possa ter uma noção de como viabilizar 

o tratamento oncológico nos serviços públicos, viabilizando assim a minimização das 

barreiras e a garantia do sucesso do tratamento proposto. 

A relevância desse estudo é avaliar a partir da literatura o acesso ao tratamento 

oncológico no Brasil, no tocante à saúde pública. Mais especificamente, busca-se identificar a 

utilização de serviços de saúde na assistência oncológica, para que seja possível perceber as 

dificuldades, avanços e desafios. 

 
2 METODOLOGIA 

 
 

Trata-se de um estudo bibliográfico. Este tipo de pesquisa tem como principal 

vantagem permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla 

do que aquele que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna particularmente 

importante quando o problema da pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço (GIL, 

2010). 

A pesquisa apresentará uma revisão de literatura que, para Ruiz (2013, p. 58), 

“consiste no exame desse manancial, para levantamento e análise do que já se produziu sobre 

determinado assunto que assumimos como tema de pesquisa científica”. De acordo com Gil 
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(2010), as principais fontes de interesse para a pesquisa bibliográfica são os livros de leitura 

corrente, obras de referência, teses, dissertações e periódicos científicos. 

O período da coleta de dados ocorreu nos meses de junho a dezembro do ano de 

2018. Foram utilizados para a realização desse estudo artigos científicos publicados nos 

últimos 5 anos, procedendo com a leitura e fichamento de cada artigo para a coleta de dados 

para a revisão integrativa e a sistematização e análise da revisão. 

A coleta de dados foi realizada na (BVS) Biblioteca Virtual em Saúde, que é uma 

rede de gestão da informação, que se estabelece por meio da cooperação entre instituições e 

profissionais na produção, com uso das fontes de informação cientifica em saúde, em acesso 

aberto e universal na Web (BIREME; OPAS; OMS, 2011). 

Foram definidos como critérios de inclusão: as publicações relacionadas aos 

objetivos desta pesquisa científica, com conteúdos disponibilizados na íntegra e em língua 

portuguesa, excluindo-se estudos repetidos, incompletos, em outra língua e fora do contexto 

ou do foco de discussão deste trabalho de conclusão de curso. 

Os termos booleanos utilizados em cada busca foram os seguintes: 1. Acesso e 

Câncer; 2. Acesso e Oncologia e 3. Câncer e Acessibilidade. 

Na primeira busca utilizou-se Acesso e Câncer e foram encontrados duzentos e 

oitenta e seis (286) artigos científicos. Destes, dezesseis (16) estavam de acordo com os 

objetivos deste trabalho. Para um recorte mais específico, foram selecionados apenas três (3) 

para descrição, síntese e análise. 

Na segunda busca utilizou-se Acesso e Oncologia, foram encontrados dezessete (17) 

artigos científicos, mas apenas quatro (4) estavam de acordo com os objetivos propostos para 

esta pesquisa. Somente um (1), foi selecionado análise. 

Na terceira busca utilizou-se Câncer e Acessibilidade, encontramos cento e dezesseis 

(116) artigos com as palavras mencionadas e, entre eles, cinco (5) trabalhos acadêmicos 

estavam de acordo com os objetivos, mas apenas um (1) foi selecionado para a análise dos 

dados. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Ressalta-se que todos os artigos pesquisados dispõem de informações importantes 

para os envolvidos (sociedade, academia e acadêmicos), mas que infelizmente não foi 

possível realizar a análise de todos, mas os escolhidos foram essenciais para a construção 

sólida dos resultados apresentados. A seguir o quadro com os cinco artigos analisados 
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Quadro 1 – Artigos selecionados de acordo com os termos booleanos 
TÍTULO DO 

ARTIGO 
PUBLICAÇÃO AUTORES LOCAL/ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

OBJETIVO 

 
 

Avaliação do 

acesso em 

mamografias 
no Brasil  e 

indicadores 

socioeconômic 

os: um estudo 

espacial 

 

 

 

 

Revista Gaúcha 

de Enfermagem 

 

 

 

 
BEZERRA, 

Héllyda de 

Souza et al. 

 

 

 

 

Porto Alegre- 

RS/2018 

 

 

 

Estudo 

epidemiológico, 

retrospectivo, 
observacional. 

Avaliar a 
correlação entre a 
cobertura do exame 

mamografia em 

mulheres de 50 a 69 

anos e  os 

indicadores 

socioeconômicos 

Índice   de 

Desenvolvimento 

Humano   (IDH)   e 
Índice de Gini. 

Modelo de 
Crenças em 

Saúde e o 

rastreio do 

câncer do colo 
uterino: 

avaliando 

vulnerabilidad 
es 

 
 

Revista de 

Enfermagem da 
UERJ 

RAFAEL, 

Ricardo de 

Mattos 

Russo; 

MOURA, 
Anna Tereza 

Miranda 

Soares de. 

 
 

Rio de 

Janeiro- 
RJ/2017 

 
 

 
Estudo do tipo 

caso-controle 

 

Avaliar os fatores 

de risco para a 

inadequação do 
rastreio do câncer 

do colo do útero a 

partir do Modelo de 

Crenças em Saúde. 

Sobrevida de 

dez anos  e 

fatores 

prognósticos 

para o câncer 

de mama na 

região Sudeste 
do Brasil 

 

 
Revista 

Brasileira de 

Epidemiologia 

 

 
FAYER, 

Vívian Assis 

et al. 

 

 
Rio de 

Janeiro- 

RJ/2016 

 

 

Quanti- 
qualitativo 

Analisar a 

sobrevida de dez 

anos e os fatores 

prognósticos      em 

mulheres com 

câncer de mama 

invasivo. 

 

Acolhimento e 

Acesso aos 

Direitos 

Sociais: 

assistência  a 

pacientes em 

cuidados 
paliativos 

oncológicos 

 

 

 

 
Revista Textos 

& Contextos 

 

MEDEIROS 

, Thaize de 

Sousa; 

SILVA, 

Olinda 

Rodrigues; 

SARDINHA 

, Ana Lídia 

Brito. 

 

 

 

 
Porto Alegre- 

RS/2015 

 

 

 
 

Qualitativo 

Analisar a 
influência    do 

acolhimento 

realizado   pelo 

assistente social no 

que concerne  ao 

acesso a  direitos 

sociais a pacientes 

em   cuidados 
paliativos 
oncológicos. 

Continuidade 

assistencial  a 

mulheres com 

câncer de colo 

de útero em 

redes de 

atenção à 

saúde: estudo 

de caso, 
Pernambuco 

 

 

 

Revista Saúde 

em Debate 

 

 
SILVA, 

Maria 

Rejane 

Ferreira da 

et al. 

 

 

 
Rio de 

Janeiro- 

RJ/2016 

 

 

 

Estudo de caso 

qualitativo 

 

Analisar a 

continuidade       da 

assistência a 
mulheres com 

câncer de colo 

uterino. Estudo de 

caso qualitativo em 

redes de saúde. 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Para melhor compreensão, os trabalhos acadêmicos foram organizados em quadro 

para análise. Procedeu-se com a identificação das informações precisas de cada trabalho: 

título, local, ano de publicação, autores, tipo de estudo e objetivo. A análise da temática 

possibilitou caracterizar, interpretar e agrupar os dados referentes ao tema proposto. 

O primeiro estudo, de Bezerra et al (2018), é bem recente e do tipo ecológico, que 

tem por finalidade avaliar o contexto social e ambiental que afetam diretamente a saúde de 

determinados grupos, comparando o impacto para o coletivo. O estudo foi realizado através 

de dados do DATASUS nos municípios do Brasil. 

Os autores concluíram que o acesso ao rastreamento do câncer de mama é menor em 

algumas regiões do Brasil (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) e maior nas regiões Sul e 

Sudeste. Eles apontam ainda que, quanto maior a desigualdade social, menor o índice de 

acesso das populações ao exames oncológicos. 

O segundo estudo, realizado por Rafael e Moura (2017), utiliza como metodologia o 

caso-controle, analisando mulheres de idade entre 25 a 64 anos (faixa etária alvo dos 

programas de controle do câncer do colo do útero) na região do Rio de Janeiro. Foram 

realizadas entrevistas, com questionários estruturado e multidimensional. 

Os autores revelam algumas limitações que podem ocorrer durante a utilização e 

busca dos serviços de saúde, tais como: o esquecimento da data agendada, a vergonha do 

examinador e os medos relacionados ao profissional, ao procedimento e ao resultado dos 

exames. Estes são alguns dos fatores que podem ser uma barreira para a identificação do 

câncer do colo do útero. 

No terceiro trabalho, Fayer et al (2016) empregaram um método que abrange 

mulheres com câncer de mama que realizaram procedimentos oncológicos (quimioterapia, 

radioterapia ou hormonoterapia) em Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (UNACON) em uma cidade na região do Sudeste do Brasil (Juiz de Fora). 

O estudo apresenta que as mulheres acometidas pelo câncer de mama têm idades 

entre 56 a 57 anos de idade, com predominância de mulheres brancas. Metade delas recorreu 

aos serviços públicos de saúde e outra metade à instituições privadas, determinando a 

quimioterapia como principal tratamento, seguido de hormonoterapia e radioterapia. 

Para Fayer (2016), os resultados do seu estudo demonstram que o câncer de mama no 

Brasil ainda é pouco explorado, e reforçam a importância da mamografia como principal 

exame de diagnóstico precoce da doença, para evitar ocorrência de metástases ganglionares e 

diagnósticos em estágios mais avançados. Ações de detecção precoce e o aprimoramento de 

medidas terapêuticas podem ser apontados para melhora da sobrevida. 
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O quarto artigo cientifico, “Acolhimento e Acesso aos Direitos Sociais: assistência a 

pacientes em cuidados paliativos oncológicos”, tem um texto bastante relevante para o 

Serviço Social. Medeiros, Silva e Sardinha (2015), analisam a influência do acolhimento 

realizado pelo Assistente Social para o acesso a direitos sociais por pacientes em cuidados 

paliativos oncológicos. Nesse artigo os autores optaram pela pesquisa bibliográfica 

qualitativa, com o método dialético que Minayo (2008) propõe, utilizando entrevistas 

semiestruturadas para um alcance mais profundo da pesquisa. 

Os resultados são bastante pertinentes. Medeiros, Silva e Sardinha (2015), mostram 

uma profissão (Serviço Social) que viabiliza o acesso aos direitos sociais para pacientes em 

tratamento oncológico, bem como a identificação de várias atividades que este profissional 

poderá realizar na área da saúde, como: trabalho em equipe, ações socioeducativas, 

mobilização e controle social, investigação e planejamento na gestão, entre outros. 

Ou seja, não são todas as profissões que estimulam ou orientam o paciente sobre o 

acesso aos serviços de saúde. É importante que parta do próprio usuário e dos familiares essa 

autonomia em busca dos seus direitos, que estão postos na Constituição Federal do Brasil. 

Um ponto bastante pertinente é o papel do Serviço Social no processo educativo dos 

pacientes em tratamento oncológico, sendo através de ações socioeducativas que será possível 

dar voz ao sujeito em tratamento, para que ele próprio seja autor de sua autonomia, com o 

intuito de reivindicar seus direitos e procurar esclarecimentos na busca do acesso. 

O último artigo analisado traz o título “Continuidade Assistencial a mulheres com 

câncer de colo de útero em redes de atenção à saúde: estudo de caso, Pernambuco” e é de 

autoria de Silva et al (2016). Ele se propõe a analisar a situação da continuidade da assistência 

do tratamento de mulheres acometidas pelo câncer de colo de útero. 

O estudo é qualitativo, realizado através de um estudo de caso. O câncer de colo do 

útero foi o principal foco para se chegar nestas mulheres e três locais foram selecionados para 

a realização da pesquisa em Pernambuco (Recife, Caruaru e Garanhuns), por serem próximos 

e terem facilidade de acesso. Foram selecionados dois casos para análise. 

Os resultados mostram diversos fatores que favoreciam o câncer de colo de útero nas 

mulheres daquela localidade, sendo que nenhuma das redes das três cidades pesquisadas 

demonstrou oferecer serviço plenamente satisfatório às usuárias pesquisadas, mesmo que 

todas tenham tido acesso ao tratamento, ainda que tardio. 

 
Análise do Acesso/(Des)acesso ao Tratamento Oncológico no SUS 
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O acesso aos serviços de saúde no Brasil tem se intensificado a partir da Constituição 

Federal de 1988, quando a saúde passa a ser um direito de todos mediante organização do 

Estado e, logo em seguida, com participação da sociedade no controle das ações. Como 

debatido no início do trabalho, hoje a saúde é divida por atenções para uma melhor 

organização dos serviços e recursos. 

As três atenções são: Atenção Básica; Atenção Secundária e Atenção Terciária. Muito 

já se evoluiu no que diz respeito ao acesso e acessibilidade nos serviços públicos de saúde. 

Verificou-se que na Atenção Básica os serviços têm se realizado com mais frequência no 

Brasil, porém as outras atenções não têm tido o mesmo efeito, por isso o interesse em 

identificar como funciona o acesso das pessoas que realizam tratamento oncológico no Brasil. 

Os trabalhos analisados apresentavam algumas características parecidas: todos são 

recentes, bem atuais, com recortes menores para melhor compreensão e análise. Dos cinco 

trabalhos, quatro tinham como público-alvo as mulheres. Aqui sentimos a necessidade de 

pesquisas sobre a saúde do homem, principalmente sobre o câncer de próstata que vem 

crescendo no país. Outra semelhança entre os trabalhos é que dois deles tinham como assunto 

principal o câncer de colo do útero, Rafael e Moura (2017) e Silva et al (2016), e dois o 

câncer de mama, Bezerra et al (2018) e Fayer et al (2016). Deste modo identifica-se que estes 

tipos de câncer tem bastante incidência no Brasil. 

Bezerra et al (2018), ao abordar o acesso, aponta que, para garanti-lo se necessita de 

uma maior organização da atenção à saúde. O Brasil no ano de 2008 teve seu pior índice de 

acesso ao exame de mamografia, melhorando em 2014 e 2015. Para Silva et al (2016) existem 

alguns pontos que podem auxiliar no acesso inicial, como recorrer à ajuda de conhecidos e de 

parentes. 

Para Rafael e Moura (2017) ao longo dos anos o acesso da população feminina às 

técnicas de rastreio (câncer) vem sendo realizado na atenção básica pelas equipes da estratégia 

de saúde da família (ESF). Logo, compreende-se que o sujeito precisa ter sua saúde de forma 

integral, ligada com as outras redes de atenção. 

Com relação ao não acesso, ou melhor, o des(acesso), todos os artigos trazem os 

anseios e dificuldades encontradas na pesquisa. Silva et al (2016) aponta que as mulheres 

encontram dificuldades antes de iniciar um tratamento de câncer, como a superlotação para 

agendamento de consultas e a escassez de médicos na atenção básica. 

Os autores ainda relatam que os pacientes sentiram dificuldade na acessibilidade 

quanto ao espaço geográfico, por terem que se deslocar para realização de tratamento longe de 
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onde residem. Deste modo, pode-se refletir que isso gera inúmeros processos que podem 

atrapalhar no tratamento oncológico do indivíduo. 

As barreiras relacionadas ao acesso, identificadas por Rafael e Moura (2017), estão 

relacionadas ao custo de exames, dificuldade de transporte, dificuldades do cotidiano, entre 

outros fatores. Sabe-se que esses e outros elementos são cruciais para um tratamento de 

qualidade para o sujeito. 

Para Fayer et al (2016) existem dificuldades de acesso relacionadas aos métodos de 

diagnóstico e tratamento, provocadas por diferencial no nível socioeconômico de pacientes, 

pois se estes forem aplicados cedo, como o exame de imunoistoquímica, podem apresentar 

grande relevância nas decisões clínicas contemporâneas. 

Para Bezerra et al (2018), as barreiras de grande parte da morbimortalidade do câncer 

de mama no Brasil são a detecção precoce e as dificuldades para realização de diagnóstico, ou 

seja, o des(acesso) também está relacionado aos outros níveis de atenção, uma vez que um 

depende do outro para a integralidade da saúde do indivíduo. 

Os autores ainda apontam baixos números de mamógrafos (para realizar 

mamografias), poucos profissionais para a realização de atendimento da população, com o 

Norte e Nordeste apresentando um alto índice. Destarte, Medeiros, Silva e Sardinha (2015) 

apontam a profissão de assistente social como um direcionador dos direitos sociais. 

Os artigos analisados apresentaram barreiras do des(acesso) ao tratamento 

oncológico no Brasil, disparando muitas dificuldades encontradas. Bezerra et al (2018) mostra 

as regiões que têm maiores índices de câncer de mama e fica a reflexão sobre os demais CA’s 

e até outros agravantes para a saúde da população. 

Corroborando com Rafael e Moura (2017), o Brasil é um país com diversas culturas, 

e ainda existem locais onde as pessoas não têm o hábito ou até mesmo a cultura de ir ao 

médico. Uma das dificuldades encontradas é a inexistência da autonomia do sujeito em ir à 

procura do seu tratamento, o medo em relação aos profissionais de saúde ou até ao resultado 

dos exames. 

Isso dificulta bastante um prognóstico de uma doença que poderia ser tratada no 

início, evitando danos à saúde do paciente. Aponta Fayer et al (2016) que o câncer de mama 

ainda é pouco explorado no Brasil e o acesso ao seu tratamento é difícil, assim como outros 

tipos de câncer, que demandam tratamentos diferentes. Os procedimentos com mais 

acessibilidade ao tratamento são: quimioterapia e radioterapia. 

Ressalta-se como os artigos conversam sobre o des(acesso) ao tratamento 

oncológico. Silva et al (2016) revela problemas na assistência básica, assim não se configura 
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como primeira opção na busca por cuidados para os sintomas do câncer. A superlotação, 

obstáculos no agendamento e até escassez de profissionais (o médico é o principal) são os 

fatores mais identificados. 

Já Medeiros, Silva e Sardinha (2015) identificam que o des(acesso) apodera-se com a 

falta de informação, não celeridade do processo (exames oferecidos na atenção básica a 

saúde), falta de responsabilidade das instituições competentes para garantir acesso e 

acessibilidade à população adscrita, e situação econômica, tudo isso gera transtorno e 

sofrimento no tratamento oncológico 

Um fator que chama atenção são as dificuldades de acessibilidade nos distintos 

níveis assistenciais, desde a fase do pré-diagnóstico, e as que continuaram acontecendo 

durante o seguimento do tratamento das mulheres com CA no colo do útero. A importância de 

conhecer a percepção dessas mulheres com CA gera relevantes informações para a gestão da 

saúde daquela localidade. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O contexto histórico do câncer é um assunto importante para toda a sociedade, 

pincipalmente na era que estamos vivendo, pois a cada dia o homem evolui ainda mais sua 

capacidade científica, que agora está atrelada à tecnológica. Por isso a importância de 

apresentar abordagens conceituais e históricas e métodos de prevenção da doença no Brasil. 

As concepções teóricas sobre o acesso e acessibilidade foram relevantes para a 

construção reflexiva que, posteriormente, é usado no acesso aos serviços públicos de saúde. 

Ainda hoje há dúvida e confusão sobre os termos, como se os dois fossem sinônimos, mas 

não, existe diferença e ao mesmo tempo uma aproximação entre o que é ser acessível e ter 

acessibilidade. 

A metodologia de revisão de literatura empregada no estudo é importante por 

permitir o resgate de estudos com assuntos bem próximos, trazendo dados e resultados 

relevantes para a sociedade. O tema, nesse caso, foi sobre o acesso ao tratamento oncológico 

no Brasil. 

Identificou-se que ainda existe bastante dificuldade no acesso aos serviços de saúde 

pública para pacientes que realizam tratamento oncológico, bem como aqueles que ainda não 

o iniciaram ou não sabem que tem a doença. Os serviços de saúde que ofertam esse tipo de 

tratamento são limitados e não estão disponíveis em todas as cidades do país, fazendo com 

que muitas pessoas não consigam se deslocar para serem tratadas. 

Temas interdisciplinares em Ciências da Saúde

120

Rectangle



O des(acesso) assola mais especificamente a Região Norte e Nordeste do Brasil, 

como apontado nos estudos. As mulheres são mais atingidas, principalmente com câncer de 

colo do útero e de mama. Poucas pesquisas foram encontradas falando sobre procedimentos 

oncológicos em homens e isso nos gera preocupação com essa parcela da população, 

apontado para a necessidade de serem criadas novas políticas públicas para a saúde do 

homem. 

Os avanças foram poucos, uma vez que foi necessária a criação da Lei n° 12.732/12 

(Lei dos 60 dias) para que esse tipo de doença pudesse ter um rápido tratamento, mas, por 

muitas vezes isso ainda não é suficiente. 

Este estudo tem relevância para a área dos profissionais de saúde e principalmente 

para o Assistente Social que pode atuar na garantia dos direitos sociais das pessoas que 

realizam ou que realizarão esse tipo de tratamento pelo SUS. 

São poucas as publicações que discutem o acesso e a acessibilidade nos serviços 

públicos de saúde. Deste modo, propõe-se que novas pesquisas sejam realizadas, incluindo 

relatos de experiências, para que sirvam de base para os acadêmicos. 

Conclui-se que os objetivos propostos na pesquisa foram alcançados de forma 

satisfatória, ainda que um tanto infeliz por ver que o SUS, o nosso sistema de saúde pública, 

ainda apresenta muitos retrocessos. Mas isso significa que todos precisam unir forçar e lutar 

por um SUS de qualidade e para todos. 
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Resumo 

 

Objetivo: apresentar neste artigo a compreensão do aspecto da dor, especificamente a 

lombalgia (dor da coluna lombar), explanação da lombalgia segundo a Medicina Tradicional 

Chinesa e medicina ocidental, estratégia de tratamento adotada para alívio e/ou tratamento da 

dor em pacientes atendidos por alunos de iniciação científica em acupuntura. Metodologia: no 

período de pesquisa, foram selecionados artigos publicados na PubMed, Scielo, Bireme, para 

compreensão do que se tem estudado recentemente acerca do assunto e para a seleção de pontos 

o mais abrangente e preciso possível para aplicação nos voluntários, além de estudo nos livros 

clássicos da Medicina Chinesa. A pesquisa foi financiada pela FUNADESP (Fundação 

Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular). Resultado e discussão: foram 

atendidos 22 voluntários no período de 08/03/2021 a 07/06/2021. 40,90% voluntários tiveram 

100% de êxito no tratamento, 36,36% dos voluntários apresentaram, no total, melhora de 70% 

a 80% no quadro da dor. Conclusão: houve melhora significativa em todos os voluntários 

quanto a qualidade de vida, disposição, qualidade do sono, clareza mental, força de vontade 

(motivação), amplitude de movimento. 22,72% voluntários não concluíram o estudo. 
 

Palavras-chave: Acupuntura; Dor lombar. 

 
 

Abstract 

 

Objective: Present in this article the understanding of the aspect of pain, specifically low back 

pain (lumbar spine pain), explanation of low back pain according to Traditional Chinese 

Medicine and Western medicine, treatment strategy adopted for pain relief and/or treatment in 

patients attended by scientific initiation students in acupuncture. Methodology: During the 

research period, articles published in PubMed, Scielo, Bireme were selected to understand 

what has recently been studied on the subject and to select the most comprehensive and 

accurate points possible for application in volunteers, in addition to a study in the classic 

books of Chinese Medicine. The research was funded by FUNADESP (National Foundation 

for the Development of Private Higher Education). Result and discussion: 22 volunteers were 

attended in the period from 03/08/2021 to 06/07/2021. 40.90% volunteers had 100% success in 
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treatment, 36.36% of the volunteers showed a total improvement of 70% to 80% in pain. 

Conclusion: There was significant improvement in all volunteers in terms of quality of life, 

disposition, sleep quality, mental clarity, willpower (motivation), range of motion. 22.72% 

volunteers did not complete the study. 

 

Keywords: Acupuncture; Low back pain. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A lombalgia é um distúrbio osteomuscular extremamente comum na população geral 

que gera dor na região da coluna lombar inferior. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 

ela atinge de 80% a 90% da população em algum momento da vida. Na maioria das vezes, os 

quadros de lombalgia são inespecíficos e se resolvem espontaneamente. Pode ser aguda (surge 

repentinamente e tem sua duração menor que 3 semanas), subaguda (duração de 4 a 12 

semanas) ou crônica (duração maior que 4 meses) (QUEMELO, 2018). 

Os quadros crônicos atingem cerca de 20% da população adulta e provocam 

complicações, como incapacidade funcional, depressão, perturbações do sono, afastamentos do 

trabalho e redução da qualidade de vida dos pacientes. A maioria das lombalgias são de origem 

multifatorial (genético, idade, sobrepeso, condições de trabalho, cultural, etc) e também 

necessitam de uma abordagem multifatorial (QUEMELO, 2018). 

A acupuntura representa atualmente uma opção terapêutica para dor lombar.Tem ação 

local e sistêmica, promovendo analgesia, relaxamento muscular e combate a inflamação. Em 

poucas sessões melhora o quadro de dor e contraturas. A nível central a acupuntura modula a 

liberação de neurotransmissores e hormônios neurais, liberando opióides endógenos. Dessa 

forma, a acupuntura não apenas alivia a dor, mas também harmoniza os distúrbios físicos e 

psicológicos por ela provocados. É um método seguro inclusive para idosos e gestantes, 

diminuindo a necessidade do uso de medicamentos, e pode ser usada a longo prazo como 

suplemento do tratamento ortopédico (SOARES, 2018) 

A eficácia da acupuntura no tratamento de pacientes com dor lombar é amplamente 

discutida e estudada há longo tempo. De tempos em tempos a técnica, embora seja milenar, 

passa por transformações, novas descobertas que são idealizadas na prática clínica de diversos 

profissionais em vários países. Este trabalho se torna relevante porque, além de reunir 

bibliografias que corroboram a eficiência da arte milenar chinesa, vem explicar de maneira 

científica sua ação no organismo. A acupuntura, na sua essência, é uma prática de baixo custo, 

já é integrante na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, por 

isso é de suma importância sua compreensão e convicção da sua eficiência para que seja de 

interesse público a real inserção da técnica para a população em geral. 

Temas interdisciplinares em Ciências da Saúde

124

Rectangle



A lombalgia tem acometido grande parte da população mundial, principalmente por 

causas laborais, com desgastes e consequências degenerativas. A lombalgia pode ocorrer em 

um lado ou sobre toda a região lombar, porém mais comumente sobre um lado. A área lombar 

é a área entre as vértebras L1 e S3 (PEILIN, 2008, pg.333). De forma geral, de acordo com a 

MTC, a lombalgia é geralmente causada por Frio-Umidade ou Umidade-Calor, acúmulo de 

Frio-Umidade, descendência do fluxo de Umidade-Calor, deficiência de Essência do Rim, 

estagnação do Qi ou estagnação de Xue (sangue) (PEILIN, 2008, pg.333). 

A dor aguda na região lombar é decorrente de entorse ou de invasão de Frio. 

Se for decorrente de entorse, a dor é intensa, com rigidez pronunciada, melhora pelo 

repouso e agrava pelo movimento; essa dor é decorrente da estagnação local de Qi e do Sangue. 

Se a dor for decorrente da invasão de Frio, fica pior com o repouso, normalmente piora pela 

manhã e melhora pelo movimento suave (MACIOCIA, 2005, p. 257). 

A dor lombar crônica é decorrente de uma deficiência do Rim, nesse caso, a dor lombar 

melhora pelo repouso e piora pelo excesso de trabalho e pelo excesso de atividade sexual. Em 

muitos casos de dor lombar crônica há uma combinação dos três fatores citados, por exemplo, 

a deficiência do Rim de base (causando dor crônica surda) predispõe o paciente à invasão de 

Frio ou a entorses, e, portanto, a ataques periódicos agudos (MACIOCIA, 2005, p. 258). 

A dor lombar que se estende para a parte superior do dorso é normalmente decorrente 

de uma combinação de deficiência do Rim e estagnação do Qi do Fígado (MACIOCIA, 2005, 

p. 258). 

 
2. ETIOLOGIA E PATOLOGIA – MEDICINA TRADICIONAL CHINESA 

 
 

INVASÃO DE VENTO, FRIO E UMIDADE: na ótica da Medicina Chinesa, esses 

fatores resultam em obstrução da circulação do Qi. Umidade e Frio são fatores patogênicos Yin, 

os quais tendem a estagnar as funções do Qi de forma geral e acometer especificamente Yang- 

Qi. A Umidade possui natureza pesada e pegajosa; a invasão de Umidade, por si só ou em 

associação com Vento ou Frio, ou ambos, pode facilmente obstruir circulação de Qi e Sangue. 

O canal do Yang Maior constitui o mais superficial de todos os canais do corpo, e o Vaso 

Governador é o governador de todos os canais Yang no corpo; portanto, Vento, Frio e Umidade 

geralmente atacam esses dois canais, conduzindo à estagnação de Qi e Sangue e causando 

lombalgia. Esse tipo de lombalgia pode piorar pela manhã, já que o corpo permaneceu muito 

tempo em repouso. Melhora com o calor e exercício. O paciente pode relatar também sensação 

de peso e frio na coluna lombar, piora com frio e clima úmido, fadiga, perda de força, ficar 
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molhado, se expor à chuva e consumir muito alimento frio ou cru em curto período de tempo 

são precipitantes para esta patologia. A invasão de Umidade-Frio geralmente ocorre em 

indivíduos com deficiência de Qi ou Yang de Baço ou Rim (PEILIN, 2008, p. 334). 

INVASÃO DE UMIDADE-CALOR: essa lombalgia normalmente tem como causa 

estagnação de Qi e acometimento de Yin e Xue por Calor. Tem como características a sensação 

de calor na região afetada, como se fosse queimação, febre baixa (ou a sensação de), fadiga, 

urina amarelo-escura. No diagnóstico pela Medicina Tradicional Chinesa podemos observar 

pulso deslizante e rápido e a língua com revestimento amarelo e gorduroso. As causas podem 

incluir exposição à chuva, andar em locais molhados por longos períodos, residir em cidade 

quente e úmida, ficar molhado com suor em tempo quente (PEILIN, 2008, p. 334). 

ACÚMULO DE FRIO-UMIDADE: a dieta está fortemente relacionada a esta 

condição. O consumo em excesso de bebidas frias e alimentos frios e crus, tais como salada e 

fruta, pode levar ao acúmulo de Frio diretamente no Estômago. Isso acomete a circulação de Qi 

e Sangue nos canais e, com o tempo, pode causar lombalgia devido a estagnação. Esses hábitos 

alimentares e de bebida podem também acometer Yang do Baço e Estômago, gerando 

transporte e transformação inadequados de alimento, o que pode acarretar formação de Frio- 

Umidade no corpo. Além disso, quando o Vento, Frio e Umidade Externos são eliminados de 

maneira incompleta do corpo, estes se acumulam em canais e Órgãos Internos (Zang-Fu), o que 

também causa lombalgia (PEILIN, 2008, p. 334). 

Outra causa desse acúmulo, pode se dar pelo enfraquecimento do Qi do Pulmão em 

sua função de distribuição de água. O Pulmão é chamado de “fonte superior de água”; quando 

o Pulmão está enfraquecido – o que pode ocorrer por diversas causas – ele falha em descender 

a água para o Jiao Inferior e se dispersa para os níveis superficiais do corpo, como consequência, 

Umidade-Frio se acumula no corpo. A deficiência de Qi do Rim ou Yang do Rim também pode 

levar à transformação inadequada de água no corpo. O Yang do Rim é a raiz do Yang do corpo, 

caso ele seja deficiente, a atividade Yang nos outros órgãos Zang-fu, será acometida e, em 

particular, haverá acometimento das funções de transporte e transformação da água, formando 

Frio-Umidade no corpo, o que, se obstruir a circulação nos canais, ocorrerá a lombalgia. 

FLUXO DESCENDENTE DE UMIDADE-CALOR: quando a Umidade-Frio se 

acumula no corpo durante um longo período de tempo, se transforma em UmidadeCalor, a qual 

acomete os canais e causa estagnação do Qi e Sangue. O consumo em excesso de alimento 

doce, gorduroso ou de produtos derivados do leite pode acometer o Baço e Estômago, 

acometendo as funções de digestão, transporte e transformação, levando à geração de Umidade- 

Calor no corpo. Também, o excesso de alimento picante, café ou álcool pode causar formação 
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de Calor por Excesso no corpo, resultando na agravação do acúmulo de Umidade-Calor. A 

ausência de higiene pessoal na região genital, coito, natação, andar ou trabalhar muito durante 

a menstruação podem causar invasão de Calor-Umidade Tóxico no Jiao Inferior, o que também 

dispara lombalgia (PEILIN, 2008, p. 334). 

ESTAGNAÇÃO DE QI E DE SANGUE: estresse excessivo, frustração habitual ou 

depressão podem acometer Qi do Fígado. Raiva, indignação, animosidade e sensação de ter 

sido insultado (a) por períodos prolongados podem causar estagnação do Qi do Fígado com 

hiperatividade do Yang do Fígado. Nessas condições, a estagnação pode, por sua vez, levar à 

estagnação de Sangue, o que agrava bastante a obstrução nos canais. Trauma físico, uso 

inapropriado ou incorreto de injeções epidurais, cirurgias inapropriadas na região lombar ou 

aderências após cirurgia podem acometer diretamente canais, músculos, tendões e ossos, de 

maneira que o Sangue estagna e causa lombalgia (PEILIN, 2008, p. 334). 

DEFICIÊNCIA DA ESSÊNCIA DO RIM: os rins estão localizados em ambos os lados 

da coluna vertebral, na região lombar do dorso. Essência do Rim é a raiz energética do corpo, 

e a região lombar necessita ser nutrida pela Essência do Rim. Enfraquecimento congênito, 

multiparidade, atividade sexual excessiva, doença prolongada, sangramento excessivo durante 

a menstruação, esforço em excesso, dieta irregular e ingestão mínima de água, assim como 

esforço mental excessivo, podem enfraquecer o Rim. Quando a Essência do Rim é deficiente, 

a região lombar será mal nutrida, causando lombalgia. Os sintomas dependem do fato de tal 

deficiência ser causada por deficiência do Yin do Rim ou deficiência do Yang do Rim (PEILIN, 

2008, p. 335). 

 
3. A DOR LOMBAR SOB A ÓTICA OCIDENTAL 

A coluna vertebral é parte subcranial do esqueleto axial. De forma muito simplificada, 

é uma haste firme e flexível, constituída de elementos individuais unidos entre si por 

articulações, conectados por fortes ligamentos e suportados dinamicamente por uma poderosa 

massa musculotendinosa (VASCONCELOS, 2004). É composta por ossos individuais – as 

vértebras – que ao serem articulados constituem o eixo central esquelético do corpo, suas 

vértebras são móveis, o que a torna flexível. A sua estabilidade depende principalmente dos 

músculos e ligamentos. Além de ossos e articulações, a coluna vertebral contém anexos: 

músculos, nervos e vasos com ela relacionados. Seu comprimento é de aproximadamente dois 

quintos da altura total do corpo. 

A lombalgia pode ser conceituada como uma dor de característica mecânica, localizada 

entre a parte mais baixa do dorso (última costela) e a prega glútea, que aparece após força física 
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excessiva em estruturas normais ou após ação de força física normal em estruturas lesadas 

(FREIRE, 2004, pg.77). Ainda segundo Freire (2004, pg.78), “as lombalgias podem ser 

primárias ou secundárias, com e sem envolvimento neurológico, sendo classificadas em: 

mecânico-degenerativas; não mecânicas localizadas: inflamatórias, infecciosas e metabólicas; 

psicossomáticas; como repercussão de doenças sistêmica.” 

 
4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado através de pesquisa em referências bibliográficas nas fontes 

de dados Scielo, Bireme e PubMed nos últimos 10 anos. Na estrutura do trabalho, fisiologia e 

fisiopatologia da coluna lombar, foi consultada a literatura da medicina moderna e a literatura 

da Medicina Tradicional Chinesa. Para seleção dos pontos de acupuntura para aplicação nos 

pacientes voluntários, foi utilizado a mesma pesquisa bibliográfica e literatura da Medicina 

Tradicional Chinesa, conceitos dos Clássicos Chineses. 

No total de pacientes que procuraram o serviço foi de 22 voluntários. Foram utilizadas 

agulhas filiformes de aço inox no tamanho 0,25x0,40 e 0,30x0,60, algodão, álcool 70º, lençol 

descartável, descarpak, luvas descartáveis de vinil. 

Os pontos selecionados para puntura em todos os pacientes foram: ID3, Yintang, 

VG20, B23, B40, B57, VB34, VB39, B60, B62. 

 
5. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

O tratamento de acupuntura mais eficaz é alcançado quando a combinação de pontos 

é elaborada para satisfazer as necessidades específicas de cada indivíduo (ROSS, 2003), porém, 

no presente estudo, foi elaborado um protocolo com acupuntos que, além de terem ação na 

coluna lombar, objetivo da pesquisa, tem ações e aplicações clínicas sistêmicas, agindo nos três 

níveis da acupuntura: nos sintomas, nas síndromes e nos indivíduos (ROSS, 2003). 

Os pacientes voluntários responderam a um questionário que aponta para uma escala 

de dor, EVA, com pontuação de 0 a 10 onde, 0 representa sem dor e 10 representa dor máxima, 

além de outras questões, como: característica da dor: se pontual, difusa ou irradiada, como e 

quando iniciou, se melhora com frio ou calor (condição importante no diagnóstico da Medicina 

Chinesa para identificar questões de deficiência ou excesso). 

 
5.1 Descrição dos acupuntos utilizados no protocolo 

Os pontos ID3 e B62 (Vasos Maravilhosos) (INADA, 2000). 
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ID3 (Houxi): ponto de abertura do Vaso Governador (Du Mai), ponto de fechamento 

do Vaso Yang do Caminhar (Yang Qiao Mai). Localização: entre a cabeça e o corpo do 5º 

metacarpo, onde a pele muda de cor. Áreas alvo: região dorsal, coluna vertebral cervical, dorsal, 

lombar, sacrococcígeo e região posterior da cabeça. 

B62 (Shenmai): ponto de abertura e início do Vaso Yang do Caminhar (Yang Qiao 

Mai). Ponto de fechamento do Vaso Governador (Du Mai). Ponto Fantasma de Sun Si Miao. 

Localização: na depressão abaixo do maléolo lateral. Áreas alvo: face lateral da perna, costa, 

cabeça e olhos. 

 
“Os tratamentos através dos Vasos Maravilhosos dão excelentes 

resultados para os casos crônicos quando combinados com outros 

acupontos. 

Os Oito Vasos Maravilhosos encerram energias nutritivas (Yong), de 

defesa (Wei) e ancestral e irrigam os espaços compreendidos entre os 

canais principais de energia (Nan-Ching, 30ª questão). Destes oito, 

especialmente o Ren mai, Du mai e Chong mai controlam a circulação 

de energia de defesa (Wei) do corpo e consequentemente contribuem 

para a prevenção de doenças. A energia de defesa é responsável pela 

abertura e fechamento dos portos (INADA, 2000: 11). 

 
VG20 (Baihui) Cem Encontros. Localização: no ponto de encontro entre a linha 

mediana e a linha que liga os ápices das orelhas. Ações: extingue vento interno e controla o 

Yang do Fígado. Beneficia o cérebro e os sentidos. Elimina os espasmos. Aplicações clínicas: 

AVC, hemiplegia, epilepsia, memória fraca, depressão, cefaléia, tontura, tinido, prolapso de 

órgãos (uterino, retal, anal). 

Yintang (Vestíbulo da Impressão). Localização: na linha média ventral, entre as 

sobrancelhas. Ações: acalma a mente (Shen), foca os pensamentos, extingue o vento, beneficia 

o nariz. Aplicações clínicas: cefaléia, vertigens, confusão mental, falta de determinação, 

epilepsia, convulsões, ansiedade, insônia, medo, congestão e secreção nasal, espirros. 

B23 (Shen Shu) Shu do Rim. Localização: 1,5 cun da linha média posterior, na altura 

da borda inferior do processo espinhoso da L2. Ações: tonifica o Qi, Yang e Yin do Rim. Nutre 

o Jing (essência) do Rim. Fortalece a lombar. Nutre o Sangue (Xue). Beneficia ossos e medula. 

Resolve umidade. Tonifica útero, Ren mai, Du mai e Chong mai. Ilumina os olhos. Beneficia 

os ouvidos e bexiga. Aplicações clínicas: cansaço, falta de forca de vontade, depressão, 

negatividade, impotência, falta de libido, emissões seminais, ejaculação precoce, dor e sensação 

de frio na lombar e joelhos, lombalgia, osteoporose, artrite, osteomalácia, baixa concentração, 

sonolência, cálculo renal. 
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B40 (Wei Zhong) Suportando o centro. Localização: no meio da prega poplítea. Ações: 

clareia o calor, resolve umidade na bexiga, esfria o sangue (Xue), remove obstrução no canal. 

Aplicações clínicas: lombalgia, ciatalgia, perda de movimento, dores e câimbras na extremidade 

inferior.Aversão ao frio, dor de cabeça, insolação, erupções cutâneas. 

B57 (Cheng Shan) Apoio da Montanha. Localização: na linha posterior da perna, na 

depressão formada entre os gêmeos, no centro entre B40 e B60. Ações: relaxa os tendões, 

remove obstrução do canal, alivia a dor, trata hemorróidas. Aplicações clínicas: dor lombar, 

ciatalgia, dificuldade para sentar e se levantar, tensão nos tendões, câimbra nas pernas, 

hemorróida. 

VB34 (Yang Ling Quan) Nascente do Monte de Yang. Localização: na depressão 

ântero-posterior da cabeça da fíbula. Ações: suaviza o fluxo do Qi do Fígado, resolve Calor- 

Umidade no Fígado e Vesícula Biliar, remove obstrução do canal, beneficia os tendões, 

tornando-os flexíveis e aliviando a dor. Aplicações clínicas: estagnação do Qi do Fígado. 

Distensão abdominal, epigástrica e do hipocôndrio. Náusea, vômito, irritabilidade, mau humor, 

depressão, suspiro, gosto amargo. Sensação de peso, tensão nos tendões, rigidez muscular. 

Ciatalgia, cãimbra, espasmos, atrofia muscular. Inchaço e vermelhidão no joelho. 

VB39 (Xuang Zhong) Campainha suspensa. Localização: na margem anterior da 

fíbula, a 3 cun acima do ápice do maléolo lateral. Ações: subjuga o Yang do Fígado, expele 

vento, nutre medula. Aplicações clínicas: problemas na coluna cervical, dores e perda de força 

na perna, dor de cabeça e tontura com rigidez no pescoço. 

B60 (Kun Lun) Montanhas Kunlun. Localização: na linha do ápice do maléolo lateral, 

no ponto médio entre o maléolo e o tendão do calcâneo. Ações: clareia Calor, extinge Vento 

interior, controla a rebelião do Qi na cabeça. Remove obstrução do canal. Fortalece a coluna, 

revigora o sangue. Promove o parto. Aplicações clínicas: lombalgia, cefaléia de tensão, tontura, 

dor e rigidez nas costas, trabalho de parto difícil, retenção de placenta. 

 

   Desistiram De 70% a 80% de   
melhora   

 

Até 100% de 
melhora   

Nº de 
pacientes   

5 8 9 

Total de pessoas que procuraram o serviço: 22 voluntários   

Tabela 1: distribuição dos pacientes atendidos no projeto de iniciação científica. 

 
 

No total, foram atendidos 22 pacientes. Destes, 9 (40,90%) declararam ausência de dor 

sendo que, uma paciente realizou apenas uma sessão, uma realizou 5 sessões, dois realizaram 
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9 sessões, três realizaram 4 sessões, três completaram as 10 sessões propostas e totalmente sem 

dor após o término da pesquisa. 8 (36,36%) pacientes obtiveram melhora de 70 a 80% no 

manejo da dor. 5 (22,72%) pacientes não continuaram o tratamento. 

 
6. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos nesse estudo comprovam a eficácia da acupuntura no manejo da 

dor em pacientes com lombalgia aguda e crônica, de causas distintas, além da melhora 

significativa da qualidade de vida desses pacientes, visto que, além da extinção total da dor em 

mais de 40% dos voluntários atendidos, e redução importante da dor em mais de 36% dos 

voluntários, comprova-se a eficiência sistêmica da acupuntura atuando, também, na qualidade 

do sono, do humor, da disposição, de dores secundárias e efeitos neurológicos. 
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Resumo 

 

Objetivo: Descrever a atuação do enfermeiro na APS, frente à execução das práticas 

educativas. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas bases de dados, 

SCIELO, BDENF, LILACS, resultando em doze artigos para análise. Resultados e 

discussões: após a análise dos dados identificaram-se três categorias: O papel do enfermeiro 

na Educação em Saúde; Competências do enfermeiro na prática profissional na APS; e 

Desafios vivenciados pelos enfermeiros nas unidades de ESF. Conclusão: Evidenciou-se que 

os enfermeiros desempenham papel importante nas práticas educativas desenvolvidas na 

atenção básica. E que a sua atuação como educador, tem se tornado indispensável; seja na 

questão individual, em grupo ou no coletivo, reconhecendo assim, seu papel como mediador 

do ensino-aprendizagem. Desse modo, educar em saúde tem alcançado uma relevância 

notável na profissão do enfermeiro atuante da rede básica de saúde. 

 

Palavras-Chave: Enfermeiro; Atenção Primária à Saúde; Educação em saúde. 

 

Abstract 

 

Objective: to describe the role of nurses in PHC, in view of the implementation of 

educational practices. Methodology: this is an integrative review carried out in the databases, 
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SCIELO, BDENF, LILACS, resulting in twelve articles for analysis. Results and 

discussions: after analyzing the data, three categories were identified: The role of nurses in 

health education; Competencies of nurses in professional practice in PHC; and Challenges 

experienced by nurses in the FHS units. Conclusion: It was evidenced that nurses play an 

important role in the educational practices developed in primary care. And that your 

performance as an educator has become indispensable; be it in the individual, group or 

collective issue, thus recognizing his role as mediator of teaching-learning. In this way, health 

education has achieved remarkable relevance in the profession of nurses working in the basic 

health network. 

 

Descriptors: Nurse; Primary Health Care; Health education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nos processos de reforma, consolidação e racionalização dos serviços públicos do 

Sistema Único de Saúde (SUS), à atenção básica tem se tornado essencial, pois oferta ao 

público cuidados de ampla rede de serviços básicos, sendo a aposta principal para alcançar o 

acesso universal e a proteção social em saúde (REIS, 2018). É o primeiro nível de atenção à 

saúde que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde (FERREIRA, PÉERICO, 

DIAS, 2017). 

Nessa perspectiva, a prática da educação em saúde na Atenção Básica torna-se uma 

ferramenta de suma importância, pois proporciona a promoção da saúde e conscientização 

individual e coletiva, estimulando o autocuidado de cada indivíduo e da comunidade, com a 

designo de incentivar a reflexão ocasionando modificações nas atitudes e nas práticas dos 

usuários (REIS, 2018). Ramos et al (2018) ratifica a importância da educação em saúde na 

atenção básica mediante o pensamento de Reis (2006), que afirma que a educação em saúde 

é um campo de conhecimento e de prática que busca promover a saúde e prevenir as doenças 

nos diversos níveis de complexidade do processo de saúde-doença. 

Nesse panorama, a enfermagem desempenha um papel essencial, pois é vista como 

uma das categorias mais mobilizadas no gerenciamento das unidades básicas de saúde, já 

que assumi o compromisso de assistir, cuidar e gerenciar junto aos demais profissionais para 

viabilizar o SUS. Sendo assim, este profissional possui um papel de destaque na atenção 

básica frente à equipe multidisciplinar e a realização de atividades de promoção em saúde, 

haja visto as ações e atribuições desempenhadas por este dentro da APS, visando não só a 

recuperação da saúde do indivíduo, mas a promoção da mesma. (FERREIRA, PÉERICO 

2017). 
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Diante disto, este estudo justifica-se na oportunidade de certificar a relevância que o 

enfermeiro desempenha nas ações educativas das APS, como estratégias de ação a saúde 

integral dos usuários brasileiros. Também poderá servir como base para futuras pesquisas, 

tendo em vista que a revisão de literatura é o primeiro passo para a construção do 

conhecimento científico, pois através desse processo que novas teorias surgem, bem como são 

reconhecidas lacunas e oportunidades para o surgimento de pesquisas num assunto especifico. 

Com esta perspectiva, a pesquisa tem como questão norteadora: Como as práticas 

educativas do enfermeiro podem influenciar na Atenção Básica? Para responder à questão de 

pesquisa, esse estudo teve por objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura para 

descrever a atuação do enfermeiro na Atenção Básica, frente à execução das práticas 

educativas. 

 

2 METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão integrativa. Este método de pesquisa 

permite a incorporação das evidências na prática clínica com a finalidade de reunir e 

sintetizar resultados de pesquisas sobre determinado tema ou questão, de maneira sistemática 

e ordenada (PÓVOAS, 2015). Este estudo aborda a educação em saúde na atenção básica, 

buscando em publicações dados que auxiliem as ações em saúde desenvolvidas pelo 

enfermeiro. O trabalho pretende responder a seguinte questão norteadora: como as práticas 

educativas do enfermeiro podem influenciar na Atenção Primária a Saúde? 

Deste modo, a coleta de dados, se deu a partir da escolha das bases de dados 

eletrônicas para a busca dos artigos científicos. Foram elas: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciência e Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Base 

de Dados Bibliográfica Especializada na Área de Enfermagem (BDENF), utilizando os 

descritores disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Enfermeiro”, 

“Atenção Básica”, “Educação em Saúde”, “Saúde da Família”, “Atenção Primária à Saúde”., 

por meio do formulário próprio da base de dados, com a combinação do operador booleano 

AND. 

Para a inclusão das publicações foram seguidos alguns critérios: artigos publicados 

entre os anos de 2015 a 2020; em idioma português disponíveis na forma gratuita e online, e 

que compartilhassem da temática e objetivo proposto. E quanto aos critérios de exclusão, 

destaca-se: artigos publicados, em forma de resumos e carta ao editor, artigos repetidos, e 

aqueles que não contemplavam a temática em questão. 
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Para a análise dos artigos selecionados foi criado um quadro sinóptico, procurando 

comparar os resultados diferentes ou conflitantes de forma descritiva, possibilitando observar, 

contar, descrever e classificar os dados, com o intuito de reunir o conhecimento produzido 

sobre o tema explorado na revisão. Após o levantamento das publicações, os títulos e os 

resumos foram lidos e analisados, segundo os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. 

Foram selecionados 12 artigos que atenderam aos critérios estabelecidos e que trouxeram 

contribuições importantes para o desenvolvimento do estudo. 

Para determinação da amostra, os artigos selecionados estão expostos em um quadro 

sinóptico, procurando comparar os resultados diferentes ou conflitantes de forma descritiva, 

possibilitando observar, contar, descrever e classificar os dados, com o intuito de reunir o 

conhecimento produzido sobre o tema explorado na revisão. A Figura 1 exibe o processo de 

busca, de exclusão e de seleção dos estudos encontrados. 

 
 

Figura 1: Fluxograma a partir da triagem dos critérios de inclusão e exclusão previamente 

estabelecidos na revisão. 
 

Fonte: autores, 2021. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram analisados um total de 53 artigos, todavia, incluídos 12 produções científicas 

para construção da pesquisa por apresentar um objetivo mais próximo ao tema. O (Quadro 1) 

mostra, sumariamente, os estudos que compõem essa revisão integrativa, no que diz respeito a 
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título, autores, ano de publicação, periódico publicado, objetivos e metodologia encontrados 

em cada um. 

Todos os estudos selecionados estão entre os anos de 2015 e 2020, realizados com 

diferentes tipos de participantes e tipos de estudo, o que auxilia para uma visão mais ampla 

das práticas educativas do enfermeiro no contexto da atenção primária a saúde. Para avaliar os 

estudos selecionados foram levados em consideração os seus aspectos semelhantes e 

discrepantes para que fosse possível verificar os diversos olhares sobre a temática. As 

informações obtidas foram organizadas de forma concisa com a intenção de organizar os 

dados encontrados e abordar os vários pontos do papel do enfermeiro como educador em 

saúde na APS. 

Os artigos foram provenientes de periódicos distintos, porém com grau de relevância. 

Quanto à classificação pelo Qualis na área da enfermagem os periódicos aferem status A2, 

B1, B2, B3 e B5. Quanto ao ano de publicação, o ano de 20019 se destaca com a publicação 

de oito artigos. Ao analisar o perfil de pesquisa nos artigos estudados, identificou-se que (01) 

artigo tinha abordagem descritivo-quantitativo, (05) exploratório qualitativo, (01) exploratório 

bibliográfico, (03) bibliográfico (tipo revisão integrativa), (01) de campo, (01) relato de 

experiência. 

Em relação ao ano de publicação, constatou-se que no período elencado para análise as 

produções científicas acerca do gerenciamento do enfermeiro foram bastante relevantes e 

crescentes. O ano de 2019 concentrou mais publicações representando (63%) dos estudos que 

equivalem a (09) estudos, seguido do ano de 2018 (16%) que equivalem a (02) estudos e 

2020, 2017, 2016 com (7%) que equivale a (01) estudo cada. Esses estudos apresentaram 

como participantes enfermeiros, enfermeiros gestores, acadêmicos de enfermagem 

profissionais da ESF. 

Após a análise dos estudos foram encontradas particularidades específicas entre os 

artigos, de um modo geral os estudos selecionados mostram o conceito de gerenciamento, 

atuação do enfermeiro gestor, competências do enfermeiro, as dificuldades encontradas no 

exercício da gestão, e que o gerenciamento do enfermeiro está articulado entre a prática 

assistencial e gerencial, visando atender as necessidades de cuidado dos pacientes e, ao 

mesmo tempo, da equipe de enfermagem e da instituição. 
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Quadro 1 – Síntese dos estudos sobre “Práticas educativas do enfermeiro no contexto da 

Atenção Primária a Saúde (APS)” Maceió, AL, Brasil, 2020. 
 

 
 

TÍTULO DO 

ARTIGO/ 
AUTORES 

BASE 

INDE- 
XADA 

AN 

O 

 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ESTUDO 

 

SÍNTESE DO ESTUDO 

Conhecimento e 

implementação das 

práticas integrativas 

e complementares 

pelos enfermeiros da 

atenção básica 
JALES, R.S. et al.  

L
IL

A
C

S
 

 

2
0
2
0
2
 

Identificar  o 
conhecimento e a 

aplicação das 
práticas integrativas 

e complementares 

pelos enfermeiros da 
atenção básica 

 
 

Pesquisa descritiva 
de abordagem 

qualitativa 

 

A variabilidade e a finalidade de tais práticas 
ainda se apresenta limitado, a solução para o 

conhecimento e implementação deficitários 
seria o ensino, seja ele na graduação ou na 

vida profissional. 

 

 
Educação em saúde 

no processo de 

formação do 

enfermeiro: relato de 

experiência 
SANTOS, I.S. et al. 

 

B
D

E
N

F
 

 

2
0
1
9
 

 

Descrever a 
experiência positiva 

de acadêmicos de 
enfermagem quanto 

ao uso da 
Metodologia da 

Problematização 
com o Arco de 

Maguerez. 

Relato de 

experiência de 

acadêmicas de 
enfermagem, 

durante o estágio 
rural, no município 

de Parintins- 
Amazonas, nos 

meses de março a 
maio de 2018. 

A descrição da experiência mostrou a 
eficácia metodologia problematizadora do 

Arco de Maguerez para solução de um 
problema, visto que a todo tempo o 

pesquisador/enfermeiro pode encontrar novas 
dificuldades/problemas e recomeçá-lo. As 

metodologias ativas de aprendizagem ajudam 
as pessoas a promover em si mesmas as 

mudanças necessárias para obter uma melhor 
qualidade de vida e modificar os modos de 
viver. 

 

Ser enfermeiro no 

quotidiano da 

Atenção Primária à 

saúde: o fazer, o 

aprender e o conviver 
SILVEIRA, L.S et al 

 

B
D

E
N

F
 

 

2
0
1
9
 

Compreender o 
quotidiano do 

enfermeiro na 
Atenção Primária à 

Saúde (APS) e suas 
vivências como ser, 

no fazer, aprender e 
conviver. 

 

 
Estudo descritivo 

de abordagem 

quantitativa. 

 

Os participantes desse estudo valorizaram os 
indicadores assistenciais para gerenciamento 

dos serviços de enfermagem e avaliação da 
qualidade assistencial em detrimento dos 

indicadores institucionais gerais e de gestão 
de pessoas. 

 
 

Conhecimento de 

enfermeiros 

responsáveis técnicos 

sobre competências 

gerenciais: um estudo 

qualitativo 

SIQUEIRA, Leite. et 
al 

 

S
C

IE
L

O
 

 

2
0
2
1
9
 

 
Identificar o 
conhecimento de 

enfermeiros 
responsáveis 

técnicos com relação 
às competências 

gerais e gerenciais 
necessárias para 

exercer esta função. 

 

 

 

 

Estudo de caso 

qualitativo. 

O fato de apenas três competências terem 
sido reconhecidas como necessárias para o 

exercício da função de responsável técnico e 
a percepção dos entrevistados sobre a 

dissociação entre teoria e prática, durante a 
graduação, devem ser exploradas pelas 

instituições de ensino e saúde, pois para 
exercer esse cargo, o enfermeiro deve 

desenvolver as competências técnico- 
científica, socioeducativa e ético-política, 

para poder conduzir à organização a 
resultados positivos. 

 
A atuação do 

enfermeiro em ações 

educativas com pré- 

escolares e escolares 

na atenção básica 
MENDES, N.C. et al 

 

L
IL

A
C

S
 

 

2
0

1
9
 

Analisar as ações de 
educação em saúde 

desenvolvidas pelos 
profissionais 

graduados em 
enfermagem com os 

pré-escolares e 

escolares na atenção 
básica. 

 

 

 
Revisão integrativa 
da literatura 

 
Conclui-se que a prática educativa se 
aprende no fazer diário do profissional, visto 

que a inserção nos serviços de atenção básica 
à saúde permite atividades intersetoriais e o 

estabelecimento de vínculos com a 
comunidade de um determinado território. 

Percepção do 

enfermeiro da 

atenção primária à 

saúde frente a 

atribuição de gestor 

da unidade 

CARDOSO, H.M. et 
al.  

B
D

E
N

F
 

 

2
0

1
9
 

Compreender as 
percepções dos 

profissionais 
enfermeiros (as) 

acerca da função de 
gestor (a) dos 

serviços e equipes de 
saúde. 

 
Estudo 
exploratório, 

descritivo, de 
natureza 

qualitativa. 

 

Através dos achados da pesquisa, verificou- 
se que os profissionais de enfermagem 

enfrentam dificuldades na atuação enquanto 
gestor da atenção primária, processos 

decorrentes do modelo de formação 
profissional. 
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Educação nas 

unidades de atenção 

básica: dificuldades e 

facilidades 

PINTO, C.J.M. et all. 

 

L
IL

A
C

S
 

 

2
0
1
9
 

Analisar os fatores 

que facilitam e 

dificultam a prática 
da educação em 

saúde no cotidiano 
das enfermeiras nas 

Unidades Básicas de 
Saúde e Estratégia 

Saúde da Família 
(UBS/ESF). 

 

 

 

Estudo qualitativo, 
descritivo, 

exploratório. 

Evidenciaram-se, que os fatores que 
dificultam foram os problemas relacionados 

à gestão municipal, a reduzida equipe 
multiprofissional, estrutura física 

inadequada, recursos materiais insuficientes 
e usuários desinteressados. Destacaram-se, 

dentre os fatores que facilitam o trabalho, a 
importância da eficiente gestão municipal e 

da unidade de saúde, a equipe 
multidisciplinar adequada, o interesse dos 
usuários e a satisfação profissional. 

Gerenciamento dos 

enfermeiros em 

consonância aos 

princípios do SUS 
SANTOS, N.P.A. et 

al. 

 

B
D

E
N

F
 

 

2
0
1
9
 

 

Analisar como o 
enfermeiro gestor 

pode garantir a 
efetividade do SUS 

mediante os seus 
princípios. 

 

 
Estudo 
bibliográfico, tipo 

revisão integrativa. 

 

Apontou-se a importância do enfermeiro 
como ator principal no gerenciamento 

necessitando-se empoeirá-lo acerca dos 
princípios e diretrizes do SUS para a garantia 

da qualidade da assistência 

 

 
 

A complexidade 

do trabalho do 

enfermeiro na 

Atenção Primária 

à Saúde 

FERREIRA, S.R.S. et 
al. 

 

L
IL

A
C

S
 

 

2
0
1
8
 

Promover reflexão 
sobre o trabalho do 

enfermeiro na 
Atenção Primária à 

Saúde (APS) e sobre 
os aspectos 

necessário para a 
(re)construção dessa 

prática profissional, 
consolidando esse 

espaço de atuação no 
cuidado das pessoas, 

famílias e 
comunidades. 

 
As questões 
apontadas para a 

reflexão foram 
construídas no 

processo de 
organização de um 

livro, baseadas na 
literatura e na 

experiência de 
trabalho na APS 

dos autores. 

 

 
A atuação do enfermeiro na APS é um 
campo amplo e em processo de qualificação, 

seja na prática clínica, educativa ou gerencial 
e os enfermeiros precisam se apropriar 

desses conteúdos no seu cotidiano, buscando 
a articulação com suas entidades de classe 

para o desenvolvimento dessa especialidade. 

 

 
 

Práticas educativas: 

pesquisa-ação com 

enfermeiros da 

Estratégia de Saúde 

da Família 

RAMOS, C.F.V. et al. 

 

S
C

IE
L

O
 

 

2
0
1
8
 

Identificar os fatores 
que determinam a 

implementação de 
práticas educativas 

de promoção da 

saúde e construir 
propostas para 

efetivar as ações 
educativas dos 

enfermeiros das 
Unidades de Saúde 
da Família. 

 

Pesquisa-ação em 
que foram 

realizadas 
entrevistas 

individuais e grupo 
focal, com 17 

enfermeiros de 12 

USFs do município 
de Cruzeiro do Sul, 

Acre, Brasil. 

 
 

A análise temática mostrou que a prática 

educativa é dificultada pela alta demanda de 
atendimento na unidade, falta de estrutura 

física e qualificação profissional para a 
educação em saúde. Na fase ação, os 

enfermeiros e gestores locais pactuaram 
ações para melhorar a qualidade das práticas 

educativas. 

Atuação do 

enfermeiro acerca 

das práticas 

educativas na 

estratégia de saúde 

da família 
BOMFIM, E.S. et al.  

B
D

E
N

F
 

 

2
0

1
7
 

Discutir a atuação do 

enfermeiro acerca 
das práticas 

educativas na 
Estratégia de Saúde 

da Família. Santa 
Catarina, Brasil. 

 
 

Estudo descritivo 
de abordagem 

qualitativa. 

A educação em saúde é ferramenta utilizada 
pelos enfermeiros para auxiliar na prevenção 

de doenças, pautados na transmissão de 
conhecimento, a fim de favorecer mudanças 

de comportamento do indivíduo e/ou da 

população. 

 

 
Desvelando as ações 

de enfermeiros em 

grupos de atenção à 

saúde primária 
MACENO, P.R. et al. 

 

L
IL

A
C

S
 

 

2
0

1
6
 

Conhecer as ações 

de promoção da 
saúde desenvolvidas 

por enfermeiros nos 
atendimentos 

coletivos da atenção 
primária à saúde no 

município de 

Florianópolis, Santa 
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Fonte: autores, 2021. 
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Os dados apresentados na amostra do estudo revelam que a educação em saúde é um 

assunto que pode ser compreendido de diversas maneiras, pois integra várias áreas de 

conhecimento, porém possui muitas lacunas a serem preenchidas para o bom desempenho 

dessas ações educativas na atenção básica. Com isso, a revisão possibilitou identificar alguns 

dos fatores que estão contribuindo para ocorrência dessas falhas e o que precisa ser ajustado 

para a melhoria dessas atividades desenvolvidas pelo enfermeiro. 

 
O PAPEL DO ENFERMEIRO NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 
 

A educação em saúde é uma ferramenta de conhecimento e de prática na área da 

atenção à saúde que busca promover a saúde e prevenir as doenças nos diversos níveis de 

complexidade do processo de saúde-doença. Assim, segundo Ramos (et al., 2018) e Maceno 

(et al., 2016) as práticas educativas na ESF devem ser realizadas por todos membros da 

equipe multidisciplinar e não apenas pelos enfermeiros. Contudo, o enfermeiro se sobressai 

nas ações educativas, pois sua formação propicia o trabalho direcionado ao cuidado, 

gerenciamento e educação nos diferentes cenários da prática profissional. (CARDOSO et al., 

2019) 

Nesse contexto, o enfermeiro trabalha com ações direcionadas ao cuidado, 

gerenciamento e educação, nos diferentes cenários da prática profissional. Dentre as diversas 

maneiras de atuação deste profissional, as atividades educativas fazem parte das práticas 

complementares do enfermeiro em qualquer ambiente permitindo um espaço de construção de 

saberes, relações interpessoais, diálogo, humanização e respeito, visando atender à 

necessidade da população adscrita (MENDES et al., 2019; SIQUEIRA, et al., 2019). 

Outro ponto importante, evidenciado por Jales (et al., 2020) que dentre as principais 

atividades desenvolvidas pelo enfermeiro na atenção básica, a sistematização da assistência de 

enfermagem é bastante utilizada, pois refere uma prática baseada em evidência através do uso 

de protocolos clínicos de Enfermagem, bem como as ações de gestão voltadas ao 

fortalecimento da prática clínica do enfermeiro e da coparticipação dos profissionais da 

prática. Quando o enfermeiro desenvolve estas atividades contribua para autonomia e 

visibilidade da profissão (SILVEIRA, et al., 2019; FERREIRA, et al., 2018) 

Essa notoriedade, segundo Santos (et al. 2019) do enfermeiro está associada às ações 

de promoção e prevenção de saúde que ele desempenha, devido ao processo de assistência de 

enfermagem e características do seu saber centrado em um modelo holístico, humanizado e 

contextualizado. Além disso, o enfermeiro é capaz de gerenciar, supervisionar, planejar, 
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organizar e avaliar ações que correspondem às necessidades da comunidade, sendo privativa 

do mesmo, a consulta de enfermagem, solicitação de exames complementares e prescrição de 

medicações conforme os protocolos do MS, além de capacitar a equipe de saúde com 

articulação dos diversos setores envolvidos na prevenção e promoção da saúde (BOMFIM, et 

al., 2017) 

Contudo observa-se que existem muitas dificuldades na atuação deste profissional 

junto à população, especialmente no que se refere à questão preventiva e de promoção à 

saúde, pois observa-se ainda o pensamento curativista, ou seja, procuram a unidade de saúde 

muitas vezes por atendimento individual, como por exemplo tratar alguma doença, e não para 

preveni-la (PINTO ET AL., 2019). Em reforço a isto, Ramos (et al., 2018) afirma que o 

trabalho educativo e as ações coletivas, como formas de melhorar e qualificar a saúde podem 

fazer muita diferença na qualidade de vida da população e na prevenção de doenças. 

Nisso, Santos (et al., 2019) destaca que os enfermeiros precisam acreditar e apostar 

nas mudanças que educação em saúde pode ocasionar na vida do indivíduo e os benefícios 

que trazem para a saúde como toda. É muito importante que os usuários da atenção básica 

apreendam as orientações e atuem em conjunto com a equipe no planejamento das ações, é 

preciso além disso, que eles tenham um entendimento efetivo sobre o conhecimento 

compartilhado, a fim de compreender a finalidade das ações educativas. 

 
4 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados deste estudo, evidenciou-se que os enfermeiros desempenham 

papel importante nas práticas educativas desenvolvidas na atenção básica. E que a sua atuação 

como educador, tem se tornado indispensável; seja na questão individual, em grupo ou no 

coletivo, onde estas convivências caracterizam-se por confiança, aceitação e o 

reconhecimento de seu valor, estabelecendo um progresso da motivação e o compromisso 

com o ensino e aprendizagem. Desse modo, educar em saúde tem alcançado uma relevância 

notável na profissão do enfermeiro atuante da rede básica de saúde. 

Os resultados deste estudo evidenciaram que os enfermeiros da Atenção Básica atuam 

desenvolvendo ações voltadas ao modelo assistencial de prestação de cuidados à saúde da 

família e comunidade, direcionando suas ações à promoção da saúde e prevenção de doenças, 

por meio da orientação relacionada à mudança de comportamentos da população. Outrossim, 

observa-se também a necessidade de mais estudos que abordem sobre esta temática focando 

assim na visibilidade e autonomia do enfermeiro, assim como a importância das práticas 

educativas no contexto da atenção primaria. 
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CAPÍTULO 15 

 

PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS E A PRESENÇA DE TRANSTORNOS 

PSIQUIÁTRICOS EM MEIO ÀS EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL 
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Resumo 
 

O objetivo geral da pesquisa é discutir a relação entre transtornos mentais e HIV e aids,  

destacando as consequências que o aparecimento de transtornos psíquicos pode trazer para o 

tratamento do HIV e aids. A metodologia consiste em uma pesquisa documental e 

bibliográfica, a partir de documentos do Ministério da Saúde e outros, e de bibliografia sobre 

a temática, tendo como guia a perspectiva da totalidade. Como resultado, identificamos que a 

condição da saúde mental do paciente em tratamento deve ser considerada um importante 

fator de influência na evolução clínica que, quando somado às condições socioeconômicas do 

sujeito e aos efeitos do medicamento, impacta de forma significativa o tratamento. Esses 

casos de comorbidade podem significar um obstáculo para a adesão à terapia antirretroviral,  

podendo acelerar o curso e a progressão da doença e aumentar a mortalidade. Conclui-se 

como imprescindível atenção psicossocial em conjunto com a assistência médica para um 

tratamento que seja capaz de superar o enfoque nos fatores biológicos, podendo identificar as 

expressões da questão social presentes na vida dos usuários para evitar que sua situação 

socioeconômica agrave seu quadro de saúde. Dessa forma, é necessária uma maior 

aproximação com o contexto social do sujeito, com o objetivo de identificar condicionantes 

que possam interferir na adesão ao tratamento. 

 

Palavras-Chave: HIV/AIDS; Saúde Mental; Questão social. 

 
 

Abstract 

 

Objective: Discuss the relation between mental illness and HIV/AIDS, highlighting the 

consequences that the appearance of psychological disorders may bring to the treatment of 

HIV/AIDS. Methodology: The article was built from a documentary and bibliographic 

research, based on documents from the Ministry of Health and others, and bibliography on the 

subject, having as a guide the totality. Results and Discussion: We identified that the mental 

health condition of the patient in treatment must be considered an important influencing factor 

in the clinical evolution, which, when added to the subject's socioeconomic conditions and the 

effects of the medication, significantly impacts the treatment. These cases of comorbidity may 

represent an obstacle to adherence to antiretroviral therapy, which may accelerate the course 

and progression of the disease and increase mortality. Conclusion: It concludes as essential 
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psychosocial care together with medical assistance for a treatment that is able to overcome the 

focus on biological factors, being able to identify the expressions of the social question 

present in the lives of users to prevent their socioeconomic situation from aggravating their 

health condition. Thus, it is necessary to get closer to the subject's social context, in order to 

identify conditions that may interfere with treatment adherence. 

 

Keywords: HIV/AIDS; Mental Health; Social question. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros anos de epidemia do HIV/AIDS foram marcados por muita insegurança 

por parte dos profissionais de saúde e por muito medo entre as pessoas detectadas com o vírus 

HIV ou com sintomas de aids devido à falta de informações científicas acerca da infecção, 

formas de contágio, tratamentos e procedimentos. Assim, as informações distorcidas cresciam 

e contribuíam para a criação de uma imagem errônea sobre a pandemia. Essa imagem quase 

sempre estava relacionada com o preconceito, principalmente pelo fato de ser uma doença 

associada à homossexualidade, alimentando a discriminação relacionada à doença, gerando 

estigmas e preconceitos que têm seus efeitos até hoje. Os efeitos desse processo repercutem 

em diversas esferas na vida de quem se infecta com o vírus HIV, como as relações com a 

família, amigos e vida profissional, gerando isolamento social (SANTOS, 2005). 

O portador de HIV é discriminado e penalizado na sociedade, ele vivencia 

conflitos emocionais de diversas naturezas, como sentimento de culpa, 
rejeição, medo, tristeza, vergonha e responsabilidade enquanto contaminação 

e contaminado. Assim percebe-se que o fenômeno da discriminação e 

preconceito é perpassado para todas as pessoas que convivem com o 
soropositivo, pois passam por adaptações que requerem mudanças e 

enfrentamentos de toda a sociedade [...]. (WAIDMAN et al, 2011, p 174) 

 
Estudos apontam que o desenvolvimento de transtornos mentais aumenta o risco de 

infecção pelo HIV e de dificuldades no tratamento em pessoas vivendo com HIV e aids 

(CAMARGO et al, 2014). As taxas de ocorrência de transtornos mentais são mais altas entre as 

pessoas vulneráveis a contrair o HIV e portadores do HIV e aids em comparação com a 

população em geral. O aparecimento de transtornos mentais nos portadores de HIV e aids 

exacerba as muitas barreiras sociais e econômicas ao acesso a cuidados de saúde adequados. 

Nossa atenção volta-se para essa relação entre HIV e aids e transtorno mental, na 

medida em que ao nos aproximarmos de um CAPS, identificamos que entre seus usuários há 

pessoas com HIV apresentando, portanto, comorbidades, trazendo maior complexidade ao 

desenvolvimento de ações de enfrentamento na área de saúde. Também nos serviços 

especializados para pessoas com HIV e aids, encontramos pacientes com transtornos mentais 
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que interferem no entendimento do tratamento e sua continuidade, reduzindo a possibilidade 

de utilização de antirretrovirais com segurança, de modo a garantir que a carga viral seja 

indetectável e que não haja transmissão do HIV para parceiros/as sexuais. 

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo discutir sobre a concomitância de 

transtornos mentais em pessoas com HIV e aids, especialmente quando essas pessoas vivem 

em condições socioeconômicas fragilizadas, sem vínculos de trabalho ou com trabalhos 

precarizados, em condições de moradia inadequadas, ou seja, quando vivem as consequências 

das desigualdades sociais inerentes a uma sociedade capitalista, cercadas por diversas 

expressões da questão social. Para isso, pretende-se compreender a Política Nacional de 

DST/AIDS e a Política de Saúde Mental no Brasil, destacando as convergências entre essas 

políticas setoriais. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho é resultado das pesquisas e discussões realizadas no período de Setembro 

de 2020 a Maio de 2021 durante pesquisa de Iniciação Científica da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). O presente trabalho desenvolveu-se através de pesquisa bibliográfica e 

documental, buscando analisar as determinações sociais que influenciam a infecção por HIV e 

o surgimento de transtornos psiquiátricos, tendo como guia a perspectiva da totalidade – 

levando a estabelecer conexões entre a realidade econômica, política, cultural e histórica. Foi 

feita uma leitura crítica acerca das expressões da questão social presentes no cotidiano dos 

portadores do vírus HIV/AIDS no estado de Pernambuco, com base nos dados do Boletim 

Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde e dados divulgados pelo Ministério da Saúde 

sobre o estado. O foco do estudo levou a uma aproximação às expressões da questão social 

que perpassam o cotidiano das pessoas com HIV e aids, que podem também torná-las 

vulneráveis ao aparecimento de transtornos mentais. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A concepção ampliada de saúde, formulada em 1986 na 8ª Conferência Nacional de 

Saúde, considera que saúde tem relação com “a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 

o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais (BRASIL, 1990, art. 3)”. A partir da concepção 

ampliada de saúde, compreende-se que o processo saúde-doença abrange a totalidade do 

sujeito dentro de uma perspectiva social. Dessa forma, é necessária uma maior aproximação 
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com o contexto social, com o objetivo de identificar condicionantes que possam interferir na 

adesão ao tratamento. A saúde: 

É, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, 

as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida, a saúde não 

é um conceito abstrato. (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1986, 
pág. 04). 

 

A perspectiva do movimento sanitário, expressa no relatório da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, aponta a saúde enquanto direito humano fundamental, sendo definido a 

partir do contexto histórico em que determinada sociedade está inserida. Portanto, a saúde é 

um reflexo da organização social, sendo uma questão social e política, resultante da luta de 

classes, que se efetiva mediante políticas sociais e econômicas (CARVALHO, 2019) 

Assim como o vírus HIV/AIDS, o adoecimento mental também pode resultar da 

combinação de diferentes fatores de risco (MORAES et al, 2014). Fatores esses que são 

similares aos do vírus HIV (BRASIL, 2012) e que podem estabelecer uma relação de 

“fragilidade, de estresse, desespero e exclusão social” (MORAES et al, 2014, p 104), 

resultando no adoecimento mental. Isso nos mostra como os fatores de riscos das duas 

doenças estão associados, aumentando as chances do surgimento de comorbidades, visto que 

os portadores do vírus HIV apresentam 

maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho, de acesso à 

educação e à saúde e de participação social/comunitária. Novamente, as 

reações e manifestações de estigmas, preconceitos, discriminação e 

desrespeito aos direitos humanos constituem fatores etiológicos de 
sofrimento psíquico, transtornos mentais, infecções e reinfecções pelo HIV 

e, consequentemente, de situações de exclusão social (BRASIL, 2012, p. 17). 
 

Desde o aparecimento do vírus HIV na década 1980, transtornos psíquicos foram 

associados aos pacientes da doença. A presença de transtorno depressivo entre pacientes HIV, 

por exemplo, é a comorbidade psiquiátrica mais frequente, podendo variar de 4 a 40% 

(SADOCK & SADOCK, 2007; STRAUB, 2005 apud CAMARGO et al, 2014). De acordo 

com o UNAIDS (2020), estudos apontam que 15% dos adultos e 25% dos adolescentes 

vivendo com HIV relataram depressão ou se sentiram sobrecarregados, os sintomas 

influenciam no humor e nos sentimentos das pessoas afetadas e variam em relação à sua 

gravidade e duração. 

Os fatores que podem levar as pessoas a contraírem o vírus não se restringem a hábitos 

e comportamentos, mas estão diretamente relacionados a problemas estruturais, podendo 

deixar a população mais exposta ao HIV. São eles: a pobreza, a violência, a baixa 

escolaridade, a desigualdade de gênero, a falta de acesso aos serviços de saúde, entre outros. 
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Além disso, a dificuldade de acesso à informação, a serviços de saúde e a políticas públicas 

são determinações que ampliam o risco de infecção pelo HIV (REMIEN, 2019). Condições 

estruturais, incluindo pobreza, baixa escolaridade, moradia instável e insegurança alimentar, 

contribuem para o aumento da vulnerabilidade à infecção pelo HIV e para o desenvolvimento 

de transtornos mentais (TSAI et al, 2012). 

De acordo com o Boletim Epidemiológico do Estado de Pernambuco de 2018, apenas 

7,94% das pessoas infectadas pelo HIV entre 2014 e 2017 possuíam ensino superior 

completo. O boletim também identificou que a população mais acometida com o vírus HIV 

apresenta ensino fundamental incompleto, seguido do ensino médio completo. Este fator 

também é um condicionante para o desenvolvimento de transtornos mentais. 

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em 

adultos, do Ministério da Saúde afirma: 

Sabe-se que a ocorrência de alguns transtornos psíquicos é mais frequente 

em PVHIV do que na população geral. Estudos epidemiológicos mostram 

que as prevalências de transtornos psíquicos em PVHIV podem chegar a 

30%. As prevalências mais altas do que para a população geral levam a duas 

possibilidades importantes: pessoas com transtornos mentais são mais 

vulneráveis a se exporem ao HIV e a infecção pelo HIV/aids contribui para o 

surgimento ou desencadeamento de problemas psíquicos. Além disso, as 

PVHIV estão mais sujeitas a diversos problemas relacionados ao modo de 

percepção e interpretação dos problemas de saúde a que estarão sujeitas 

(BRASIL, 2018, p.130). 

 

De acordo com os dados do estudo Índice de Estigma e Discriminação em relação às 

pessoas vivendo com HIV/AIDS 2019, a categoria de comorbidades mais prevalente foi a de 

problemas relacionados à saúde mental. Entre as pessoas que responderam à pesquisa, 48% 

declararam já terem sido diagnosticadas com algum problema de saúde mental. O dado 

evidencia a importância do cuidado integral em saúde desta população (BRASIL, 2019). 

Pelo menos dois estudos sugerem que a presença de comorbidade 
psiquiátrica em pessoas infectadas pelo HIV, está associada a uma menor 

qualidade de vida, baixa adesão ao tratamento, progressão mais rápida para 

imunodeficiência e aumento de mortalidade (HORBERG et al, 2008 apud 
GUIMARÃES, p. 06, 2011). 

 

Esses casos de comorbidade podem significar um obstáculo para a adesão à terapia 

antirretroviral, “podendo acelerar o curso e a progressão da doença e aumentar a mortalidade” 

(HARTMANN, 2018). Nogueira et al (2019) também ressaltam que a condição da saúde 

mental do paciente em tratamento deve ser considerada um importante fator de influência na 
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evolução clínica que, quando somado à falta de emprego, à fragilidade das condições de 

sobrevivência e aos efeitos do medicamento, impacta de forma significativa o tratamento. 

Os transtornos psiquiátricos também podem ser causados pela própria infecção pelo 

HIV, por conta da sua ação no sistema nervoso central, como consequência das doenças 

oportunistas ou pela ação de alguns medicamentos. Atualmente, o aparecimento desses 

acometimentos é raramente associado ao desenvolvimento do vírus quando o tratamento 

antirretroviral é feito de forma correta (MORAES et al, 2006 apud CAMARGO et al, 2014). 

Atualmente o HIV se espalha entre pessoas de baixa renda, muitas vezes sem emprego 

fixo, num padrão que se diferencia dos anos iniciais, quando atingia pessoas de maior poder 

aquisitivo. 

As infecções virais como por HIV e HTLV, podem determinar mudanças 
progressivas e persistentes nas funções cognitivas e emocionais. A disfunção 

neuronal induzida por vírus altera o comportamento e pode precipitar 

condições psiquiátricas no contexto de cérebros vulneráveis ou de 
predisposição genética (GUIMARÃES, 2011, p. 03). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A integração de exames e cuidados de saúde mental em todos os ambientes de teste e 

tratamento de HIV não apenas fortaleceria a prevenção do HIV e os resultados dos cuidados, 

mas também melhoraria o acesso global aos cuidados de saúde mental. Sob a perspectiva da 

integralidade no cuidado, oferece-se um atendimento mais qualificado, reforçando-se ainda 

mais a capacidade de efetivação das ações em saúde. A prática integral em saúde é essencial 

para favorecer a adesão ao tratamento medicamentoso, devendo ser consideradas as 

necessidades individuais, e as condições física, mental e emocional. 

Estas Práticas podem ser utilizadas no tratamento complementar para 
pessoas que vivem com HIV e aids, especialmente com objetivos de reduzir 

o estresse, melhorar estado psicológico e emocional, além de auxiliar no 

controle de efeitos adversos provocados pelos medicamentos (BRASIL, 
2007, pág. 19) 

 

O tratamento das pessoas que vivem com HIV e aids demanda, portanto, o 

atendimento médico acompanhado de um atendimento socioassistencial condizente com as 

demandas do usuário, para um tratamento que seja capaz de superar o enfoque nos fatores 

biológicos, podendo identificar as expressões da questão social presentes na vida dos usuários 

para evitar que sua situação socioeconômica agrave seu quadro de saúde. 

A realidade socioeconômica do país colabora para a fragmentação do cuidado na 

implementação das políticas e programas sociais. Contribui, assim, para a falta de uma 
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assistência médica e social capazes de amparar as demandas das pessoas que vivem com HIV 

e aids e possuem ou desenvolvem comorbidades psiquiátricas. Com o avanço do 

neoliberalismo, torna-se cada vez mais frequente o recuo na efetivação das políticas sociais, 

além da fragilização da rede de proteção social, com o redirecionamento no papel do Estado, 

o qual deveria prover os serviços e políticas essenciais à saúde. Sendo assim, vê-se como cada 

vez mais difícil a articulação das políticas e sua efetivação. 

Conclui-se como essencial a realização de um acompanhamento contínuo e 

multiprofissional aos usuários portadores do HIV, visando apreender não só aspectos 

biológicos de sua condição, mas identificando as determinações sociais presentes no processo 

de adoecimento. 
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Resumo 

 

Introdução: A utilização do domicílio como espaço de cuidado à saúde expandiu 

mundialmente a partir da segunda metade do século passado, por ser considerado um espaço 

de cuidado alternativo para suprir o aumento dos custos com os atendimentos hospitalares e a 

indisponibilidade dos serviços de saúde para atender à demanda da população. O objetivo do 

estudo é verificar atualmente nas produções científicas brasileiras sobre o gerenciamento do 

cuidado de enfermagem no home care. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura. O estudo foi desenvolvido por meio de três bases de dados indexadas: Literatura 

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

enfermagem (BDENF) e Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE). A 

escolha das bases de dados justifica-se pela relevância científica apresentada nas produções 

no âmbito da Enfermagem.   Resultados e Discussão: LILACS 865 resultados; na BDENF 

750 e na MEDLINE 268 estudos. Restaram 22 artigos na LILACS; 20 na BDENF e 5 artigos 

na MEDLINE. Destes, ao final ficaram 7 artigos que compuseram a amostra do estudo, O 

cuidado de enfermagem é essencial para saúde em todos os seus ambientes, porém este desde 

os primórdios é cercado e incompreendido devido a uma forte influência do modelo 

biomédico. Conclusão: Portanto podemos perceber como o gerenciamento é imprescindível 

para um melhor cuidado prestado nos serviços domiciliares, servindo como uma importante 

ferramenta para prestar um cuidado integral de qualidade. 

 

Palavras-Chave: Gerenciamento; Home CARE; Enfermagem. 
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Abstract 

Introduction: The use of the household as a space of health care expanded worldwide from 

the second half of the last century, because it is considered an alternative care space to meet 

the increase in costs with hospital care and the unavailability of health services to meet the 

demand of the population. The aim of this study is to verify currently in Brazilian scientific 

productions about the management of nursing care in home care. Methodology: This is an 

integrative review of the literature. The study was developed through three indexed databases: 

Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS), Nursing Database 

(BDENF) and International Literature on Health Sciences (MEDLINE). The choice of 

databases is justified by the scientific relevance presented in nursing productions. Results and 

Discussion: LILACS 865 results; BDENF 750 and MEDLINE 268 studies. There were 22 

articles left in LILACS; 20 at BDENF and 5 articles on MEDLINE. At the end, there were 7 

articles that comprised the study sample, Nursing care is essential for health in all its 

environments, but this from the beginning is surrounded and misunderstood due to a strong 

influence of the biomedical model. Conclusion: Therefore, we can perceive how management 

is essential for better care provided in home services, serving as an important tool to provide 

comprehensive quality care 

 

Keywords: Management; Home CARE; nursing. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização do domicílio como espaço de cuidado à saúde expandiu mundialmente a 

partir da segunda metade do século passado , por ser considerado um espaço de cuidado 

alternativo para suprir o aumento dos custos com os atendimentos hospitalares e a 

indisponibilidade dos serviços de saúde para atender à demanda da população. 

Devido esse crescimento o Ministério da Saúde implementou na Portaria Nº 825, de 

25 de abril de 2016 que   redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas, considerando a Atenção Domiciliar uma 

modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada 

por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e 

promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados (BRASIL, 

2016). 

Dentre as categorias profissionais que estão incluídas na Portaria, a enfermagem ganha 

destaque por possuir como objeto de estudo o cuidado e ser uma das categorias profissionais 

da área da saúde que possuem um contato mais direto com os usuários. 

Com isso, as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros nos serviços de HOME 

CARE, devem ser baseadas nas práticas de planejamento da assistência de enfermagem e para 

isso, o gerenciamento de enfermagem se torna indispensável na realização de um cuidado 

integral nesse ambiente, assim como em outros serviços de saúde. 
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Segundo Vendruscolo et al. (2011) a atividade gerencial é dinâmica, complexa e 

requer habilidades como capacidade de análise crítica e de tomada de decisão, além da 

capacidade de diálogo, visando estabelecer vínculos tanto entre os membros da equipe, quanto 

entre os agentes do cuidado e os usuários dos serviços. 

Além disso, segundo Silva et al. (2012) o aumento do número de serviços prestados 

em domicílio, contribuem para aumentar a demanda de profissionais da enfermagem para 

suprir esse mercado que cresce mais a cada dia. 

Dessa forma, percebemos a importância do gerenciamento de enfermagem para 

articular e suprir as demandas que o cuidado em serviços HOME CARE necessitam, e por 

isso o presente estudo objetivou verificar atualmente nas produções científicas brasileiras 

sobre o gerenciamento do cuidado de enfermagem no home care. 

 
2 METODOLOGIA 

 
O estudo elaborado se trata de uma revisão integrativa da literatura, que segundo 

Sousa et al (2017) consiste em um método que permite a síntese de conhecimento e a 

incorporação dos resultados de estudos significativos na prática. 

Para realização, seguiu-se as seis etapas utilizadas na elaboração desse tipo de revisão, 

sendo: identificação do tema e elaboração da pergunta norteadora, estabelecimento de 

critérios para inclusão e exclusão de estudos, definição das informações a serem extraídas dos 

estudos selecionados, interpretação/discussão dos resultados, apresentação da revisão/síntese 

do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Desse modo, a pergunta norteadora do estudo foi: Quais as produções científicas 

brasileiras produzidas sobre o gerenciamento do cuidado de enfermagem no home CARE? 

O estudo foi desenvolvido por meio de três bases de dados indexadas: Literatura 

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

enfermagem (BDENF) e Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) . A 

escolha das bases de dados justifica-se pela relevância científica apresentada nas produções 

no âmbito da Enfermagem. 

O levantamento dos dados ocorreu por meio dos termos estabelecidos pelos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Serviços de Assistência Domiciliar, Gestão em 

Saúde e Enfermagem Domiciliar. Os descritores foram cruzados utilizando o operador 

booleano  AND  da  seguinte  forma: ́ ́Serviços  de  Assistência  Domiciliar  AND  Gestão  em 
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Saúde ́ ́;  ´´Enfermagem  Domiciliar   AND  Gestão  em  Saúde´´;  ´´Serviços  de  Assistência 

Domiciliar AND Enfermagem Domiciliar´´. 

A estratégia de busca utilizada variou nas bases conforme suas especificações sendo, 

assim, realizado mais de um cruzamento em cada base. Conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1: Estratégia de busca aplicada a pergunta de pesquisa 

 

Bases de Dados Cruzamentos 

LILACS/BVS Cruzamento1: (serviços de assistência 

domiciliar) AND (enfermagem domiciliar) 

Cruzamento 2: (serviços de assistência 

domiciliar) AND (gestão em saúde ) 

Cruzamento 3:(enfermagem domiciliar) 

AND (gestão em saúde) 

BDENF/BVS Cruzamento 1:(serviços de assistência 

domiciliar) AND (enfermagem domiciliar) 

Cruzamento 2: (serviços de assistência 

domiciliar) AND (gestão em saúde ) 

Cruzamento 3:(enfermagem domiciliar) 

AND (gestão em saúde) 

MEDLINE Cruzamento 1:(serviços de assistência 

domiciliar) AND (enfermagem domiciliar) 

Cruzamento 2:(serviços de assistência 

domiciliar) AND (gestão em saúde ) 

Cruzamento 3:(enfermagem domiciliar) 

AND (gestão em saúde) 

Fonte: autores/2020. 

 
Optou-se considerar como critérios de inclusão os estudos disponíveis na íntegra, 

gratuitos e em português, que fossem do tipo artigo e como critérios de exclusão, foram: 

duplicatas, estudos que não abordassem a temática do objetivo da revisão e estudos de 

revisão. 

Para coleta de dados dos resultados utilizou-se um instrumento adaptado da literatura 

pelos autores contendo características identificadoras do artigo (título, autores, ano, resultados 

encontrados). Os resultados foram dispostos por meio de um quadro. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Nas bases de dados conforme descritores estabelecidos, foram encontrados na 

LILACS 865 resultados; na BDENF 750 e na MEDLINE 268 estudos. Após aplicar os 
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critérios de inclusão, restaram 22 artigos na LILACS; 20 na BDENF e 5 artigos na 

MEDLINE. Destes, após empregar os critérios de exclusão, restaram 7 artigos que 

compuseram a amostra do estudo. 

Na construção dos produtos obtidos na pesquisa optou-se por organizar seguindo o 

modelo Mendes (2008). Inicialmente apresenta-se um prisma que mostra a equação de busca 

dos autores e o passo a passo obtido pela busca nas bases de dados, através deste é possível 

inspecionar todo trajeto quantitativo dos trabalhos encontrados, que leva ao número obtido ao 

fim do esquema. 

Consoante ao traçado esquemático, os autores delinearam uma tabela que infere 

aspectos primordiais de cada produção científica, na qual foi feita a definição das informações 

a serem extraídas dos estudos selecionados. 

 

Figura 01. Prisma da equação de busca nas bases de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores/2020. 

Artigos após aplicado os filtros de 

Serviços de Assistência Domiciliar ; 

Assistência Domiciliar; Enfermagem 

Domiciliar ; Serviços Hospitalares de 

Assistência Domiciliar; Estudo de 

prevalência; Estudo de incidência e 

Estudo de rastreamento. 

(n= 48) 

Artigos 

selecionados a partir 

do resumo 

Aplicados 

critérios de 

exclusão (n=20 

Artigos 

duplicados 

(n=15) 

Artigos identificados nas 

bases eletrônicas 

(n= 1.883) 

Artigos lidos em 

texto completo 

(n= 13) 

Artigos incluídos na síntese dos resultados 

(n= 7) 

Aplicados 

critérios de 

exclusão (n= 6) 
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Tabela 2: Caracterização das publicações incluídas na revisão integrativa, sendo ano/autor, 

título, tipo de estudo e resultado. 

 

 
 

Autor/Ano Título Tipo de estudo Resultados 

MARQUES; 

BULGARELLI 

, (2020) 

Os sentidos da 

atenção domiciliar no 

cuidado ao idoso na 

finitude: a 

perspectiva humana 

do profissional do 

SUS 

Estudo de aproximação 

teórico-metodológica 

qualitativa 

Para a pesquisa, foram entrevistados sete 

enfermeiros, dois dentistas e três 

médicos, em sua maioria 

mulheres. Duas categorias temáticas 

foram percebidas pelas falas: a atenção 

domiciliar gerando angústias no cuidado 

de um idoso na finitude e atenção 

domiciliar como potente ferramenta 

humana de cuidado e confiança. 

“Observamos que de modo geral a 

sobrecarga de atribuições, a falta de 

profissionais e de tempo para 
aperfeiçoamento representam uma 

forma de supressão de potencialidades 

dos entrevistados.” 

CASTRO et al., 

(2018) 

Organização da 

atenção domiciliar 

com o Programa 

Melhor em Casa 

Estudo multicêntrico 

com abordagem 

qualitativa 

“Do processo de análise empreendido, 

extraíram-se os seguintes núcleos 

temáticos: Organização da oferta 

regulada por demandas político- 

administrativas, experiências prévias e 

perfil de saúde local e Modos de 

organização mediados pelas 

necessidades dos usuários. O sucesso 

notado nos modos de organização da 
Atenção Domiciliar decorre da 

integração entre elementos da gestão e 

assistenciais. Esta modalidade 

assistencial substitutiva apresenta 

potencial para a efetividade dos 

serviços, redução da fragmentação e 

resolubilidade das necessidades de 

saúde. 

OLIVEIRA, 

(2013) 

A enfermeira no 

cuidado domiciliar a 

idosos: desvelando os 

sentidos do vivido 

Estudo descritivo, com 

abordagem metódica 

fenomenológica 

“A visão das enfermeiras no que 

concerne à assistência na visita 

domiciliar, estando nos moldes do 

modelo biomédico, repercute na estreita 

possibilidade de atuação que elas veem 

para si próprias. Algumas vezes, a sua 

assistência limita-se a acompanhar o 

médico durante a visita domiciliar para 

aferir a pressão arterial e medir a 
glicemia do idoso.” 

“Devido a carga horária de 40 horas 

semanais as enfermeiras acabam 

priorizando atividades mais cobradas 

pela população, abrindo mão da 

assistência domiciliar.” 

BRITO et Atenção domiciliar Estudos de casos “Programa de   Internação   Hospitalar: 
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al.,(2013) na estruturação da 

rede de atenção à 

saúde: trilhando os 

caminhos da 

integralidade 

múltiplos de 

qualitativa 

natureza Assistência domiciliar propicia a 

atenção voltada para condições que não 

são, por vezes, valorizadas no âmbito 

hospitalar. “Visita Domiciliar: Os 

depoimentos relacionam fragilidades no 

cotidiano de trabalho da ESF, o qual é 

marcado por conflitos organizacionais e 

assistenciais que afetam seu processo de 

trabalho e a realização de suas 
atividades." 

BISCIONE 

al., (2013) 

et Avaliação de 

efetividade da 

atenção domiciliar de 

uma cooperativa 

médica de Belo 

Horizonte, Minas 

Gerais, Brasil 

Estudo de 

retrospectiva 

coorte “O intervalo entre as visitas domiciliares 

por médico ou enfermeiro apresentou 

associação, do tipo dose-resposta, com o 

tempo livre de internação hospitalar: 

Quanto menor o intervalo entre as 

visitas, maior o tempo livre de 

internação.” 

SILVA 

(2012) 

et al., Serviços de atenção 

domiciliar na saúde 

suplementar e a 

inserção da 

enfermagem em Belo 

Horizonte/MG 

Estudo 

qualitativo 

de caso Os serviços de atenção domiciliar são 

agrupados em três modalidades: 

Cuidados prolongados no domicílio; 

Atenção provisória no domicílio e Uso 

intenso de tecnologias e de cuidados. 

Nas modalidades, a enfermagem assume 

ações assistenciais e de gestão do 

cuidado e qualifica a atenção por meio 

do uso apropriado das tecnologias leves. 

Há uma tendência à terceirização do 

serviço de enfermagem na atenção 
domiciliar. Os dados revelam que os 

profissionais de enfermagem estão 

presentes em todas as modalidades de 

atenção domiciliar identificadas e se 

inserem com diferentes graus de 

participação assumindo. 

LIMA; 

VARGAS, 

(2004) 

Cuidado domiciliar 

intensivo: uma 

possível realidade do 

Sistema Único de 

Saúde? 

Estudo exploratório de 

caso individual 

“Os resultados revelam que os caminhos 

para se obter um suporte à vida são 

cercados de obstáculos e que este trajeto 

percorrido em busca de uma assistência 

domiciliar pela dinâmica do SUS 

envolve burocracia, profissionais e 

equipamentos que em muitas situações 

dificultam o acesso da população.” O 

AVF usufrui da Oxigenoterapia 

Domiciliar, que é um resultado conjunto 

da união da Prefeitura, do Estado e do 
SUS. “Os caminhos para se obter um 

suporte de vida são cercados de 

imprevistos e obstáculos. Logo, acaba 

tornando-se importante implementar, 

como objetivo prioritário, a persistência 

na busca dos direitos que nos cercam.” 

Fonte: autores/2020. 
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Ao se levar em consideração os resultados, temos que o gerenciamento no quesito do 

cuidado de enfermagem na assistência domiciliar tangencia várias vertentes, sejam de 

organização do serviço, da realidade do profissional frente a este modelo de assistência, ou 

das importâncias da implementação do cuidado em domicílio. 

O cuidado de enfermagem é essencial para saúde em todos os seus ambientes, porém 

este desde os primórdios é cercado e incompreendido devido a uma forte influência do 

modelo biomédico como apontam as enfermeiras que atendem no domicílio, pois segundo 

Melo (2016), isso se deve ao fato de que no modelo assistencial biomédico, o médico é o 

profissional que goza de maior grau de autonomia no processo de trabalho em saúde, agindo 

como ator central e determinando o processo de trabalho dos demais profissionais da área. 

Outro aspecto obtido com os estudo foi que aquelas enfermeiras que desempenham 

seu cuidado domiciliar a partir da atenção primária, sofrem com a sobrecarga de outros 

serviços considerados mais relevantes, em uma pesquisa quantitativa que buscou identificar a 

satisfação do usuário em relação à visita domiciliar realizada pelos enfermeiros, Gomes 

(2015), identificou que 22% dos respondentes disseram que o enfermeiro não realiza visita, e 

38% refere que o enfermeiro só faz visita quando solicitado, isto demonstra que a visita 

domiciliar não faz parte da agenda de muitos enfermeiros por sobrecarga de trabalho e pela 

grande demanda de atendimentos na unidade de saúde, neste contexto só vão às casas da 

família quando sua presença é solicitada. 

Em vistas a uma modalidade de assistência contemporânea, a coleta dos estudos 

apontou para as experiências prévias de trabalhos dos profissionais integrantes das equipes de 

SAD sendo importante para a organização, uma vez que esses trabalhadores são egressos da 

atenção primária, da atenção hospitalar ou de pronto atendimento e a mobilização de arranjos 

tecnológicos é facilitado por essa modalidade de assistência. Assim, uma formação para esses 

profissionais das competências para os cuidados específicos da AS é um ponto imprescindível 

nos aspectos organizativos. Os coordenadores e gestores municipais também possuem um 

papel importante na implementação, realizando os fluxogramas e a definição de protocolos 

(CASTRO et al., 2018). 

No que tange o enfermeiro que atua na ESF e que realiza cuidados domiciliares, outra 

máxima destacada na pesquisa foram fragilidades relacionadas a conflitos, Peruzzo et al., 

(2018) realizou um estudo de natureza qualitativa que entrevistou 13 profissionais atuantes 

em diferentes equipes da ESF, apontou que emergiram dificuldades no contexto das relações 

interpessoais durante o processo de trabalho, caracterizadas pela presença de conflitos, 

distanciamento e resistência à inclusão de novos profissionais e que na ESF os enfermeiros 
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ainda atuam no gerenciamento da unidade de saúde, na manutenção de boas relações de 

trabalho e gestão de conflitos, na condução do fluxo de informações, atribuem 

responsabilidades e direcionam as atividades da equipe. 

Além desses pontos que perpassam diretamente o fazer do enfermeiro no domicílio, 

identificou-se na pesquisa o impacto positivo do programa de internação hospitalar, pois a 

organização da internação domiciliar parece proporcionar aos cuidadores familiares uma 

melhor instrumentalização para a observação do paciente, frente a esta experiência nova do 

cuidado no domicílio. Assim como os registros dos sinais e sintomas manifestos pelos 

pacientes permitem aos enfermeiros e equipe de saúde um acompanhamento mais próximo do 

que de fato aconteceu com o paciente, já que este, em situação de internação domiciliar, está 

de certa forma longe dos “olhos” dos profissionais de saúde (OLIVEIRA et al., 2012). 

Outro aspecto observado nas buscas, foi a angústia gerada nos profissionais de saúde 

perante usuários com doenças de curso letal à vida. A assistência desses pacientes é em 

paralelo com outras RAS. O estudo de MARQUES e BULGARELLI, (2020) apontou uma 

necessidade de melhoria das articulações nos níveis de atenção, pois os resultados dessas 

articulações são percebidos no domicílio pelos profissionais no exercício da profissão. 

No gerenciamento de enfermagem dentro de um domicílio, deve-se estar atento aos 

diferentes serviços de cuidados domiciliares. SILVA et al., (2012) destacou os tipos de 

modalidades, que vão desde os cuidados prolongados no domicílio, cuidados de atenção 

provisória no domicílio até os cuidados de atenção com intenso uso de tecnologias e de 

cuidados. 

4 CONCLUSÃO 

 
Portanto podemos perceber como o gerenciamento é imprescindível para um melhor 

cuidado prestado nos serviços domiciliares, servindo como uma importante ferramenta para 

prestar um cuidado integral de qualidade. 

Além disso, podemos perceber como esse serviço está expandindo-se e a 

Enfermagem é uma das áreas da saúde que mais está contribuindo para esse 

desenvolvimento. Devido a isto tem sido uma das áreas da saúde que mais realiza publicações 

sobre HOME CARE, tornando seu cuidado especializado e contribuindo para melhor 

qualidade de vida de diversos pacientes que necessitam desse cuidado. É interessante buscar 

aprofundar a discussão e buscar lacunas com base na síntese interpretativa, que possam 

direcionar novos estudos na temática. 
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Resumo 

Objetivo: O presente estudo tem por objetivo analisar as perspectivas clássicas e inovadoras 

do Transtorno Depressivo Maior (TDM). Metodologia: Revisão narrativa da literatura em 

base de dados acerca dos aspectos clássicos e as novas perspectivas do TDM. Resultados e 

Discussão: O TDM é altamente prevalente e também debilitante, sendo alvo de grande 

dispêndio financeiro por parte dos acometidos e do sistema de saúde. A Hipótese 

Monoaminérgica propõe que a TDM advém de alterações nos níveis de neurotransmissores no 

Sistema Nervoso Central (SNC). Todavia, ela não é o suficiente para explicar todos os 

aspectos do TDM, e, por isso, outras metodologias têm sido estudadas, tais como 

moduladores da neurotransmissão glutamatérgica, terapias alternativas e complementares, 

distúrbios inflamatórios e o uso de probióticos. Conclusão: Tendo em vista a compreensão 

incompleta do TDM e da grande prevalência do transtorno, são necessários mais estudos para 

oferecer terapêuticas que melhorem a qualidade de vida dos pacientes. 

 

Palavras-chave: Transtorno Depressivo Maior; Psicofarmacologia; Inflamação; Terapias 

Complementares; Probióticos. 
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Abstract 

Objective: The present study aims to analyze the classic and innovative perspectives of Major 

Depressive Disorder (MDD). Methodology: Narrative review of the literature in the database 

about the classic aspects and the new perspectives of TDM. Results and Discussion: MDD is 

highly prevalent and also debilitating, meaning the target of great financial investment on the 

part of the affected and the health system. The Monoaminergic Hypothesis proposes that 

MDD comes from changes in the levels of neurotransmitters in the Central Nervous System 

(CNS). However, it is not enough to explain all features of MDD, and, therefore, other 

methodologies have been studied, such as modulators of glutamatergic neurotransmission, 

alternative and complementary therapies, inflammatory disorders and the use of probiotics.  

Conclusion: Given the incomplete understanding of MDD and the high prevalence of this 

disorder, further studies are needed to offer therapies that improve patients' quality of life. 

 

Keywords: Major depressive disorder; Psychopharmacology; Inflammation; Complementary 

Therapies; Probiotics. 

 
1 INTRODUÇÃO 

Os transtornos depressivos são reconhecidos na atualidade como um problema de 

saúde pública. Segundo um levantamento da Organização Mundial de Saúde (OMS), estima- 

se que mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, sofrem com algum tipo de 

transtorno depressivo (OPAS, 2020). A depressão pode também manifestar-se como 

Transtorno Depressivo Maior (TDM), caracterizado por episódios distintos de pelo menos 

duas semanas de duração, envolvendo alterações nítidas nas funções psíquicas como no afeto, 

na cognição e em funções neurodegenerativas, e remissões interepisódicas (APA, 2014). 

O entendimento da fisiopatologia do TDM tem evoluído com o passar dos anos, de 

maneira que, além das correntes hegemônicas que direcionam os tratamentos tradicionais,  

diversas hipóteses inovadoras têm surgido (ROSENBLAT; MCINTYRE, 2020). Assim, além 

da hipótese clássica, a monoaminérgica (HIRSCHFELD, 2000), a hipótese glutamatérgica 

(ALMEIDA; FERREIRA; DAVID; E SILVA et al., 2021) vem ganhando popularidade na 

academia nas últimas duas décadas. Adicionalmente, estudos recentes têm buscado identificar 

o papel que a inflamação desempenha no desenvolvimento do TDM (LEONARD, 2018), 

sendo que algumas possibilidades terapêuticas, como o uso de probióticos (HUANG; WANG; 

HU, 2016), também se apresentam como terapias viáveis. 

Embora existam vários estudos buscando esclarecer a patogênese do TDM, os 

diversos mecanismos envolvidos na sua etiologia e na sua progressão ainda não estão 

completamente elucidados, principalmente devido às amplas variáveis e às particularidades 

individuais dos pacientes. Dessa forma, este artigo propõe analisar as perspectivas clássicas e 

inovadoras do TDM. 
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2 METODOLOGIA 

O presente artigo fez uma revisão narrativa da literatura acerca dos aspectos clássicos 

e das novas perspectivas do TDM. A busca foi realizada no período de março a junho de 

2021, utilizando as bases de dados SciELO, PUBMED e LILACS, somado a guidelines, 

recomendações de sociedades internacionais e documentos do Ministério da Saúde do Brasil. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Introdução ao Transtorno Depressivo Maior: 
 

Dentre os transtornos psiquiátricos, a depressão e seus diferentes subtipos são 

transtornos comuns em todo o mundo, sendo considerada a maior contribuinte para 

incapacidade global (WHO, 2017). 

O TDM é uma condição debilitante, caracterizado por apresentar episódios de longa 

duração e alta taxa de recorrência, levando a prejuízos físicos e psíquicos, além de 

considerável morbimortalidade por suicídio ou por associação com outras doenças (ABAS; 

HOTOPF; PRINCE, 2002; WHO, 2017). Segundo os critérios de diagnósticos definidos pelo 

Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais em sua 5ª edição (DSM-V), para 

caracterização de TDM é necessário que a tristeza e/ou anedonia esteja(m) associado(s) com 

pelo menos 4 outros sintomas, como sentimento de culpa, baixa autoestima, alterações de 

peso, distúrbios do sono ou do apetite, cansaço, falta de concentração e pensamentos 

recorrentes de morte ou suicídio. Essas alterações geralmente estão associadas a alterações 

metabólicas, endócrinas e inflamatórias (APA, 2014; NESTLER; BARROT; DILEONE; 

EISCH et al., 2002). 

Apesar das críticas aos critérios diagnósticos do DSM-V, é fundamental salientar que 

os manuais são critérios universalizados sobre as psicopatologias. Assim, métodos de 

avaliação como entrevistas estruturadas, escalas psicométricas, prontuários passados e atuais, 

entrevistas com familiares e pessoas próximas, dentre outros fatores, podem contribuir para a 

compreensão do paciente e para intervenção mais adequada (BAPTISTA, 2018). 

3.2 Epidemiologia: 
 

Pessoas deprimidas experimentam limitações em suas atividades diárias e demandam 

maior utilização dos serviços de saúde. Um estudo epidemiológico realizado na população 

norte-americana indicou que a prevalência do TDM em 12 meses foi de 10,4% e ao longo da 

vida foi de 20,6%, sendo que a maioria dos pacientes apresentaram sintomas moderados ou 
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graves. Um achado deste estudo foi que as mulheres são mais afetadas pelo TDM do que os 

homens. Outro fator importante é que, em comparação com adultos brancos, a probabilidade 

de desenvolvimento do TDM em 12 meses foi menor entre os adultos afro-americanos, 

asiáticos e hispânicos (HASIN; SARVET; MEYERS; SAHA et al., 2018). Considerando o 

cenário brasileiro, um estudo transversal de base populacional utilizou o banco de dados 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), entre os anos de 2013 e 2014, para identificar a presença 

de sintomas depressivos por meio do Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), um 

questionário que avalia a presença e a severidade de sintomas. Dos adultos entrevistados, 

9,7% (IC95% 9,2–10,2) apresentaram algum grau de depressão identificado por esse 

instrumento e 3,9% (IC95% 3,6–4,2) tiveram depressão maior. Além disso, 21% dos adultos 

brasileiros apresentam humor depressivo de acordo com esse estudo (BARROS; LIMA; 

AZEVEDO; MEDINA et al., 2017). 

Além disso, uma revisão realizada entre 2016-2019 estima que os custos anuais para o 

tratamento da depressão nos Estados Unidos da América (EUA) podem chegar a 238,3 

bilhões de dólares. Entre os fatores que aumentam esses gastos estão tratamento prolongado, 

visita ambulatorial contínua, cuidado pós-agudo e hospitalização recorrente para 

preocupações evitáveis (BRESLOW; TRAN; LU; ALPERT et al., 2019). Diante desse 

cenário, fica evidente a importância de realizar estudos que possam reduzir os custos em 

saúde relacionados ao TDM. 

3.3 A Hipótese Monoaminérgica da Depressão: 

A Hipótese Monoaminérgica da Depressão foi proposta há pelo menos cinco décadas 

pelos neurocientistas William E. Bunney e John M. Davis (HIRSCHFELD, 2000). Esta 

hipótese sugere que as alterações comportamentais observadas em pacientes acometidos pelo 

TDM são causadas por disfunções neurobiológicas que resultam da deficiência dos 

neurotransmissores noradrenalina e/ou serotonina na fenda sináptica (ROSENBLAT; 

MCINTYRE, 2020). 

O desenvolvimento dessa hipótese foi baseado em uma série de achados inesperados. 

Um deles foi que os pacientes hipertensos tratados com Reserpina, um antiadrenérgico de 

ação periférica, começaram a desenvolver o TDM em proporções significativas. Pouco tempo 

depois, descobriu-se que esse mesmo fármaco também era capaz de atuar centralmente, de 

maneira que os estoques intracelulares de serotonina também fossem depletados, o que 

justificou o aparecimento dos sintomas depressivos (HIRSCHFELD, 2000). Além disso, outro 

achado importante que corroborou para a formação dessa hipótese foi a observação de que 
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pacientes tuberculosos e com depressão, mediante à antibioticoterapia com Isoniazida, 

tiveram redução importante dos sintomas depressivos. A Isoniazida e seu derivado, 

Iproniazida, desenvolvidos em 1951, visavam ao tratamento de infecções bacterianas. 

Todavia, um ano após, foi descoberto que a Iproniazida também era capaz de inibir a 

monoaminoxidase (MAO), enzima que degrada monoaminas livres no terminal pré-sináptico 

(HIRSCHFELD, 2000), o que contribuiu para a compreensão de que a base fisiopatológica do 

TDM estivesse intimamente ligada à neurotransmissão monoaminérgica no SNC. Assim, após 

vários anos de pesquisa, a Hipótese Monoaminérgica da Depressão ganhou popularidade e é, 

atualmente, a mais discutida (HIRSCHFELD, 2000; ROSENBLAT; MCINTYRE, 2020). 

3.3.1 A Farmacologia Clássica do TDM: 
 

Considerando os achados científicos de que o sistema monoaminérgico se encontra 

alterado em pacientes depressivos, naturalmente, o tratamento mais usual do TDM visa à 

correção dessas alterações patológicas. Por esse motivo, a maioria dos antidepressivos 

atualmente aprovados pelas agências reguladoras (e.g. ANVISA, FDA, EMA) destinam-se à 

modulação das monoaminas centrais (ROSENBLAT; MCINTYRE, 2020). Várias novas 

subclasses de antidepressivos surgiram com o passar dos anos, sendo algumas delas: 

inibidores da monoaminoxidase (MAO-I), antidepressivos tricíclicos (TCAs), inibidores 

seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

e noradrenalina (ISRSN), etc. (ROSENBLAT; MCINTYRE, 2020). Todavia, apesar da 

grande variedade de antidepressivos comercialmente disponíveis, todos os constituintes 

dessas subclasses compartilham basicamente o mesmo mecanismo de ação: a modulação da 

neurotransmissão monoaminérgica (BERTON; NESTLER, 2006). 

Contraditoriamente, hoje em dia, grandes gastos em pesquisa científica são 

despendidos visando ao desenvolvimento dos fármacos antidepressivos comumente 

apelidados por “me too drugs” (ROSENBLAT; MCINTYRE, 2020). Eles são assim 

chamados porque são muito similares a fármacos pré-existentes, se diferenciando dos 

“originais” por pequenas mudanças no composto-protótipo, geralmente refletindo em 

mudanças mínimas na eficácia, mas aprimoramentos importantes na tolerabilidade e nos 

efeitos adversos (BERTON; NESTLER, 2006). Nesse sentido, mesmo após décadas de 

desenvolvimento dos métodos de obtenção de fármacos, a maioria das drogas disponíveis para 

a terapêutica do TDM ainda falha em atingir remissão completa dos sintomas. Em vista disso, 

o desenvolvimento de novas hipóteses e de modelos biológicos do TDM é fundamental para 
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que novos fármacos inovadores e de rápida ação sejam identificados (ALMEIDA; 

FERREIRA; DAVID; E SILVA et al., 2021; HIRSCHFELD, 2000). 

3.4 Alterações patológicas da neurotransmissão glutamatérgica: 
 

Embora a hipótese monoaminérgica da depressão seja hegemônica, ela não é exclusiva 

(BELMAKER; AGAM, 2008). Ainda que o sistema monoaminérgico tenha ocupado o núcleo 

das pesquisas em depressão por muitas décadas, diferentes grupos de pesquisadores parecem 

estar em consonância quanto ao importante papel que o sistema glutamatérgico desempenha 

nesse transtorno (MURROUGH; ABDALLAH; MATHEW, 2017). 

O glutamato é o principal neurotransmissor no SNC, e, quando em níveis moderados, 

pode ativar fisiologicamente os receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA), promovendo 

sobrevivência celular e ativação de funções neurotróficas. De maneira oposta, quando em 

níveis anormalmente elevados, pode provocar excitotoxicidade glutamatérgica, já que a 

sinalização neuronal excessiva através dos receptores NMDA leva a efeitos deletérios nos 

neurônios, contribuindo para a etiologia e para a progressão das diversas doenças do Sistema 

Nervoso Central, incluindo o TDM (DONG; WANG; QIN, 2009). Estudos vêm apontando 

que fármacos capazes de modular a neurotransmissão glutamatérgica apresentam a 

capacidade de estimular fatores tróficos cerebrais e/ou vias de sinalização relacionadas com a 

síntese de proteínas e, como consequência, de ativar mecanismos de sinaptogênese e 

neurogênese (DUMAN; AGHAJANIAN; SANACORA; KRYSTAL, 2016; MATHEWS; 

HENTER; ZARATE, 2012). 

A mudança de paradoxo na pesquisa no campo da depressão aconteceu apenas nos 

anos 2000, quando Berman et al (2000) observaram rápido e robusto efeito antidepressivo 

após administração de dosagens subanestésicas do antagonista não-competitivo dos receptores 

NMDA, a Cetamina, droga que modula a neurotransmissão glutamatérgica (ALMEIDA; 

FERREIRA; DAVID; E SILVA et al., 2021). A partir dessa observação, vários outros estudos 

foram conduzidos buscando investigar o papel do glutamato na fisiopatologia do TDM, bem 

como possíveis alvos terapêuticos. 

Ainda que o importante efeito do tipo antidepressivo da Cetamina tenha iluminado 

uma nova perspectiva sobre o TDM, o seu uso, até este momento, é restringido pelo seu perfil 

de biossegurança, capaz de gerar alterações psicomotoras e efeitos de dependência química 

(ALMEIDA; FERREIRA; DAVID; E SILVA et al., 2021). Dessa forma, ainda são 

necessárias mais pesquisas para compreender os novos modelos biológicos do TDM, o que 
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certamente facilitaria a visualização de alvos terapêuticos inéditos, contribuindo para a 

melhoria na qualidade de vida dos pacientes afetados por essa doença. 

3.5 A relação intrincada entre TDM e inflamação: 

3.5.1 O TDM enquanto um distúrbio inflamatório crônico: 

Tomando por base a compreensão incompleta da neurobiologia associada ao TDM 

(ROSENBLAT; MCINTYRE, 2020), a associação da sua fisiopatologia com eventuais 

processos inflamatórios, imunológicos e endócrinos surge como descoberta embrionária, mas 

de potencial em abordagens futuras (LEONARD, 2018). 

Por longo tempo, considerou-se o isolamento do SNC frente aos fenômenos 

inflamatórios e aos imunológicos no organismo, em decorrência da blindagem promovida 

pela barreira hematoencefálica. Recentemente, com a descoberta de que os eventos do sistema 

imune influenciam o funcionamento das estruturas neurais, essa visão deu lugar ao 

entendimento coordenado dessas estruturas (OTTE; GOLD; PENNINX; PARIANTE et al., 

2016), justificando o desenvolvimento do TDM. 

Evidências apontam que o desenvolvimento patológico do TDM surge quando a 

resposta inflamatória é desregulada e crônica, podendo ser entendido por: a ação dos 

mediadores inflamatórios no cérebro, os efeitos da hipercortisolemia e a ativação da via 

triptofano-quinurenina (LEONARD, 2018). É consenso na literatura o aumento das citocinas 

inflamatórias nos casos de TDM, como a proteína reativa C (PCR), o fator de necrose tumoral 

alfa (TNF-a) e a Interleucina-6 (STRAWBRIDGE; ARNONE; DANESE; PAPADOPOULOS 

et al., 2015). A ativação anormal do sistema imune e dos sinalizadores químicos afetam o 

funcionamento cerebral pela penetração de agentes imunológicos periféricos na barreira 

hematoencefálica, levando a eventos neuroinflamatórios e a alterações no humor, nos 

processos cognitivos e na administração do estresse (OTTE; GOLD; PENNINX; PARIANTE 

et al., 2016). 

Em adição, outras vias bioquímicas também parecem associar-se à fisiopatologia do 

TDM. Uma delas é a via hipotálamo-hipófise-adrenal, que aparenta estar hiper-regulada nos 

pacientes deprimidos. Devido ao papel imunomodulador do cortisol, a hipercortisolemia 

crônica reduz a síntese de fatores proteicos e neurotróficos cerebrais, bloqueia mecanismos de 

reparo e acentua a degeneração neuronal (PARIANTE; MILLER, 2001). Ademais, trabalhos 

preliminares têm demonstrado que a via inflamatória triptofano-quinurenina também se 

encontra irregular nos pacientes com TDM. Esse desequilíbrio favorece a neurotoxicidade, de 

forma que são encontrados menores níveis de serotonina e de triptofano, mas elevados níveis 

dos metabólitos da quinurenina (LEONARD, 2018). 
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3.5.2 Influência do Eixo Gut-Brain nos padrões comportamentais: 

Seguindo as explicações sobre a fisiopatologia do TDM, um domínio crescente parece 

destacar a comunicação bidirecional entre a microbiota intestinal e o sistema nervoso, 

apontando para uma possível atuação do eixo “gut-brain”. Esse bioma altera funções 

cognitivas e estados de humor através de sinalizações imunológicas e bioquímicas, além de já 

se ter notado a secreção e a modulação de metabólitos e de proteínas envolvidos em eventos 

como: a liberação de neuropeptídeos, de neurotransmissores e de hormônios intestinais 

(SIMPSON; DIAZ-ARTECHE; ELIBY; SCHWARTZ et al., 2020). 

No que se refere à aplicação prática do eixo “gut-brain”, estudos clínicos vêm 

tentando identificar efeitos positivos no uso de probióticos em pacientes com TDM, por meio 

do balanço da microbiota. Mesmo com resultados iniciais ligando os probióticos a reduções 

nos níveis de estresse e nas escalas dos sintomas depressivos (HUANG; WANG; HU, 2016), 

as evidências ainda são superficiais, demandando novos estudos para melhor esclarecimento 

sobre esse potencial recurso terapêutico. 

3.6 Potenciais terapêuticas alternativas: 
 

Os efeitos adversos provocados pelas terapias farmacológicas tradicionais do TDM 

são responsáveis pela descontinuação do tratamento por cerca de 7% a 15% dos pacientes. 

Além disso, preocupações acerca da dependência e dos possíveis danos causados pelas 

medicações (GARTLEHNER; WAGNER; MATYAS; TITSCHER et al., 2017) têm 

aumentado a procura por terapias alternativas. Somado a isso, pesquisas recentes demonstram 

que o tratamento farmacológico só contribui significativamente nos casos graves da doença, o 

que aumenta o receio da manutenção de um tratamento farmacológico em detrimento de 

outras alternativas (HALLER; ANHEYER; CRAMER; DOBOS, 2019). Além disso, para 

cerca de ⅔ dos pacientes, o tratamento convencional não é suficiente ou então não apresenta 

efeito (PAPAKOSTAS; IONESCU, 2015). Nesse sentido, além de haver a procura 

espontânea por tratamentos não tradicionais para o TDM, é evidente a necessidade de outras 

possibilidades terapêuticas. 

De acordo com Beyond Blue - Austrália, existem mais de 100 terapias complementares 

e comportamentais para o manejo da depressão, como exercícios físicos (MORGAN; 

REAVLEY; JORM; BASSILIOS et al., 2019). Somam-se a essas modalidades os novos 

tratamentos farmacológicos, tais como os medicamentos hormonais (PAPAKOSTAS; 

IONESCU, 2015), além de intervenções médicas, como a eletroconvulsoterapia (MORGAN; 

REAVLEY; JORM; BASSILIOS et al., 2019). 
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Atualmente, por exemplo, o uso de exercícios físicos aparenta ter benefícios para 

melhoria do humor e qualidade de vida, e, por isso, é alvo de pesquisas (PAPAKOSTAS; 

IONESCU, 2015). No mesmo sentido, a acupuntura, assim como a meditação agem no 

controle de sintomas depressivos (AMADO; ROCHA; GREGORI; BARBOSA et al., 2020). 

Apesar de alguns achados importantes sobre eficácia, grande parte desses potenciais recursos 

terapêuticos complementares ainda não têm comprovação científica robusta, o que denota a 

importância de mais pesquisas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Embora a compreensão do TDM nas últimas décadas tenha evoluído, a Hipótese 

Clássica não é suficiente para abranger todos os aspectos do transtorno e, consequentemente, 

para propor uma terapêutica eficiente a todos os pacientes. Nesse sentido, as hipóteses 

emergentes, como a glutamatérgica, a proposta da relação entre inflamação e TDM e a relação 

entre distúrbios intestinais e a atividade neural (i.e. o eixo gut-brain) têm se mostrado úteis ao 

entendimento da patologia. Mesmo promissoras, as evidências dos estudos que sustentam 

essas novas hipóteses ainda não são robustas. Diante da compreensão incompleta do TDM, 

terapias alternativas, como exercício físico e acupuntura, também têm sido estudadas como 

potenciais mitigadores dos sintomas depressivos, mas ainda com evidências insuficientes que 

fundamentem a sua recomendação. Portanto, tendo em vista a prevalência e a complexidade 

do TDM, ainda são necessárias futuras investigações visando à melhoria da qualidade de vida 

dos pacientes acometidos por esse transtorno. 
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CAPÍTULO 18 
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Resumo 

 

Objetivo: Compreender sobre a utilização de jogos educativos como ferramenta 

indispensável no processo de construção do ensino-aprendizado em enfermagem. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura integrativa realizada a partir de busca nas 

bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Regional de 

Medicina (BIREME), Google Acadêmico e Revistas Eletrônicas, utilizando os descritores 

“Educação em Saúde”, “Estudantes de Enfermagem” e “Jogos Experimentais”. Foram 

incluídos artigos publicados de 2003 a 2019 em língua portuguesa. Excluíram-se artigos 

incompletos e que não tratassem do tema estudado. Resultados e Discussão: O uso de jogos 

de tabuleiro ou em ambientes virtuais, no aprendizado em enfermagem como uma 

Metodologia Ativa diferenciada vem ganhando espaço e destaque no senário da Educação 

Profissional, ao longo de décadas a atenção a saúde, sofre a influência da tecnologia com a 

descoberta de novos tratamentos, medicamentos e equipamentos de alta resolutividade para a 

cura ou recuperação do indivíduo se tornando mais efetiva, porém mais complexas e não 

inerente a erros. Conclusão: Percebeu-se que é de suma importância o uso de novas 

ferramentas no aprendizado do profissional de enfermagem, tanto na escola como no 

ambiente de trabalho através da educação permanente das instituições de saúde, promovendo 

assim uma assistência qualificada e livres de danos ao paciente. 

 

Palavras-Chave: Educação em Saúde; Estudantes de Enfermagem; Jogos Experimentais. 

 

Abstract 

 

Objetive: To understand the use of educational games as an indispensable tool in the process 

of building nursing teaching-learning. Methodology: This is an integrative literature review 

carried out by searching the following data bases: Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Regional Library of Medicine (BIREME), Academic Google and Electronic 

Journals, using the descriptors “Health Education”, “Nursing Students” and “Experimental 

Games”. Articles published from 2003 to 2019 in Portuguese were included. Incomplete 

articles that did not address the studied topic were excluded. Results and Discussion: The 

use of board games or in virtual environments, in nursing learning as a Differentiated Active 

Methodology has been gaining space and prominence in the Professional Education scenario, 

for decades health care has been influenced by technology with the discovery of new 

treatments, drugs and equipment with high resolution for the individual's cure or recovery, 
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becoming more effective, but more complex and not inherent to errors. Conclusion: It was 

realized that the use of new tools in the nursing professional's learning is of paramount 

importance, both at school and in the work environment through the continuing education of 

health institutions, promoting quality care and free from damage to the patient. 

 

Keywords: Health Education; Students Nursing; Games Experimental. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Gurgel et al. (2017), o modelo de ensino que prevalece atualmente é 

caracterizado como tradicional, modelo de propagação do conhecimento, pela ênfase na 

memorização, é designado por Paulo Freire como educação bancária, fundamentando-se em 

aulas expositivas, em que o professor é o detentor de conhecimentos, cabendo aos estudantes 

repetirem fidedignamente os conteúdos memorizados. Tendo em vista, o ato de ensinar não é 

apenas restrito à transmissão de conhecimentos. É, sobretudo, baseado na disposição de 

direcionar o discente na construção do conhecimento, vindo a produzir transformação no 

aprendiz, tornando-o melhor, mais habilidoso, competente e capaz. 

À luz do desenvolvimento atual, é necessário integrar um novo paradigma de ensino 

que enfatize o processo de ensino-aprendizagem, e não apenas o conteúdo, promovendo a 

autoaprendizagem (FERNANDES; ANGELO, 2018). 

O processo de ensino-aprendizagem precisa incentivar o aluno de fato a buscar seu 

conhecimento, a construir o seu próprio aprendizado, a formar personalidades e opiniões para 

que em sociedade ele seja de fato um cidadão empoderado, ativo, crítico e reflexivo (SILVA; 

SOUZA; MOURA, 2019). 

A educação na área da saúde e influenciada pelo avanço tecnológico. A velocidade 

da informação, associada ao progresso do conhecimento, exige metodologias de 
ensino inovadoras que acompanhem essa evolução e proporcionem uma formação 

crítica e criativa aos alunos, distanciando-se de métodos antigos, vinculados a 

repetição e memorização. As metodologias ativas de ensino e aprendizagem 

configuram-se em uma possibilidade de mudança desse paradigma, na medida em 

que se fundamentam na mudança do protagonismo do educador para o educando, 

assumindo uma dinâmica de trabalho aberta, coletiva, integradora e facilitadora da 

aprendizagem. O discente toma para si seu processo de conhecimento da realidade a 

partir de sua vivência e de sua interpretação do mundo que o cerca, aproximando sua 

formação e suas expectativas discentes do contexto (OLIVEIRA, PRADO e 

KEMFPER 2014, p. 488). 

 

De acordo com Fernandes e Ângelo (2018), revisar as metodologias aplicadas na 

formação dos enfermeiros a fim de somar a teoria e a prática, é contundente, assim como, o 

contexto de cuidados e o ensino. Os jogos têm sido um recurso que se pode dispor em 
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diversos formatos e em diversas áreas, nomeadamente adaptados à simulação no ensino de 

enfermagem. 

Assim a justificativa deste estudo cabe no requisito de que o uso de jogos na educação 

em saúde por meio da inovação no processo de ensino aprendizado na enfermagem, faz-se 

necessário a ampla divulgação de metodologias ativas/diferenciadas no auxílio da formação 

do profissional de enfermagem. 

Este estudo possui como objetivo: Compreender sobre a utilização de jogos educativos 

como ferramenta indispensável no processo de construção do ensino-aprendizado em 

enfermagem. 

Neste contexto temos como problemas as seguintes questões: Como é o processo 

educativo da enfermagem? No processo educativo desses discentes em enfermagem, os jogos 

educativos são utilizados? 

 
2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa. Inicialmente foi realizada a seleção 

de material por meio das publicações de artigos referentes ao tema por via virtual indexados 

nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Regional de 

Medicina (BIREME), Google Acadêmico e Revistas Eletrônicas. 

Como critérios de inclusão foram inseridas as pesquisas que respondem as questões 

referentes a esta temática, publicadas em língua portuguesa com recorte temporal entre o ano 

de 2003 a 2019. 

Já para os critérios de exclusão foram adotados por meio dos seguintes parâmetros: 

artigos publicados fora da língua portuguesa, que não estavam no período estabelecido para o 

estudo ou que não tinham pertinência com a temática. 

As palavras-chave usadas na busca de dados foram: Educação em Saúde, Estudantes 

de Enfermagem e Jogos Experimentais. 

Dentre os 96 artigos encontrados, foram selecionados 15 após análise de títulos e 

resumos referentes a temática desta revisão integrativa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Segundo Silva; Souza; Moura (2019) a educação profissional na área da saúde precisa 

tornar-se menos tecnicista/tradicional e voltada a um processo de ensino-aprendizagem mais 

reflexivo por parte dos docentes, formando profissionais mais críticos e emancipados da sua 
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própria construção do conhecimento, tirando do professor o mero papel de transmissor do 

conhecimento para aquele que emancipa o aluno em uma formação integral. 

Para Veneu et al (2010, p. 923), educação em saúde é um instrumento efetivamente 

transformador, “[...] tendo em vista empreender medidas que garantam melhoria da qualidade 

de vida dos grupos e pessoas nela envolvidas.” 

Notamos que o processo de globalização trouxe velocidade à informação e 

acostumados a esta rapidez na transmissão de dados, uma vez que a geração de estudante que 

temos hoje anseia por métodos de ensino que acompanham esses avanços. Não podemos mais 

ensinar por métodos tradicionais por meio da transmissão de conteúdo, pois tal ação não tem 

motivado o aluno, não agrega valores e não o aproxima do seu papel em comunidade 

(SILVA; SOUZA; MOURA, 2019). 

O estudo de Veneu et al., (2010) demonstrou que a educação em saúde é um 

instrumento poderoso na transformação e na direção de construir indivíduos livres, que 

descobrem seus talentos e habilidades para produzir saber e gerar novos conhecimentos, tendo 

em vista empreender medidas que garantam melhoria da qualidade de vida dos grupos e 

pessoas nela envolvidas. 

 
A simulação como método de ensino vem ganhando espaço nas 

universidades do mundo, tornando-se frequente nos cursos de Enfermagem, 

podendo ser definida como “situação ou lugar criado para permitir que um grupo de 

pessoas experimente a representação de um acontecimento real, com o propósito de 

praticar, aprender, avaliar ou entender sistemas ou ações humanas”. (OLIVEIRA, 

PRADO e KEMPFER 2014, p. 488). 

 
 

Para Sobral e Campos (2012) a metodologia ativa (MA) é uma concepção educativa 

que estimula processos de ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o educando 

participa e se compromete com seu aprendizado. 

A MA é uma concepção educativa que estimula processos de ensino-aprendizagem 

crítico-reflexivos. O método propõe a elaboração de situações de ensino que promovam uma 

aproximação crítica do aluno com a realidade; a reflexão sobre problemas que geram 

curiosidade e desafio; a disponibilização de recursos para pesquisar problemas e soluções; a 

identificação e organização das soluções hipotéticas mais adequadas à situação e a aplicação 

dessas soluções (MACEDO et al., 2018). 

De acordo com Schatkoski et al. (2007, p. 42-47), objetos educacionais na forma 

digital podem ser conceituados como materiais de apoio à aprendizagem, seja na forma de 

hipertexto, simulação, jogo educativo ou demais aplicativos que possam propiciar a interação 
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entre sujeito-sujeito e sujeito-máquina em ambientes virtuais. As tecnologias da informação e 

da comunicação representam hoje importantes ferramentas para o ensino e para a pesquisa em 

Enfermagem, tanto na modalidade a distância como no apoio ao ensino presencial. O 

desenvolvimento de softwares educacionais, na forma de hipertextos e de simulações, tem 

sido o escopo de atividades desenvolvidas na área de informática, no ensino de Enfermagem. 

Referenciado por Silva e Cogo (2007, p. 187-92), os Ambientes Virtuais de 

Aprendizado (AVA), possibilitam primeiramente, que o professor modifique seu status de 

detentor do saber e do poder para mediador da aprendizagem, auxiliando o aluno na busca de 

informação, na troca de experiências adquiridas por meio de diversas mídias acessadas e na 

construção interativa e criativa do conhecimento. Além disso, o emprego de novas tecnologias 

no ensino favorece o desenvolvimento das capacidades cognitiva e cooperativa do aluno. 

Para Torres, Hortale e Schall (2003, p.1039-1047) entendimento, pelo indivíduo, do sistema 

interativo na prática educativa, as interfaces estabelecidas entre esta e o profissional de saúde, 

mediada e estruturada pelo conceito da doença, favorecem o desenvolvimento de atitudes 

pessoais que se associam ao conceito de estilo de vida. 

E segundo Fernandes e Ângelo (2018), na intenção de melhorar a aprendizagem e o 

ensino dos enfermeiros, novos métodos podem e devem ser utilizados, designadamente os 

jogos. Atividades diferenciadas em sala podem abordar os conteúdos previamente ensinados 

ou até mesmo as estratégias de avaliação de forma lúdica. O jogo verifica todos os critérios 

para assegurar uma aprendizagem eficaz. 

Segundo Covos et al. (2018, p. 62) a utilização dos jogos lúdicos para o ensino 

aprendizado tornou-se um recurso pedagógico muito utilizado em sala de aula, permite a 

aquisição de conceitos e valores essenciais para o conhecimento e aprendizagem. 

Os jogos experimentais, são uma maneira de motivar; com eles, espera-se que a 

aprendizagem dos participantes que durem além jogo propriamente dito (FERNANDES e 

ÂNGELO, 2018). Trata-se de uma ferramenta educacional possivelmente capaz de contribuir 

para o desenvolvimento da educação, assim como para a construção do conhecimento em na 

área da saúde (YONEKURA; SOARES, 2010; FERNANDES; ÂNGELO, 2018). 

Os jogos considerados educativos são aqueles que proporcionam para os discentes 

habilidades cognitivas no processo de aprendizagem, através da promoção do raciocínio 

lógico, percepção, entre outras habilidades importantes em Enfermagem (PEDRO-SILVA; 

SIMILI, 2010). 
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Os jogos remetem as necessidades intrínsecas de aprendizagem, trabalhadas 

anteriormente na sala de aula. Com isso o lúdico constitui um elemento de ensino que de 

maneira criativa e envolvente proporciona o aprendizado atraindo os discentes para a 

atividade, o que pode aumentar seu desempenho e envolvimento em uma determinada 

disciplina (SILVA et al., 2017). 

Frente ao citado acima Gurgel e Fernandes (2015) afirmam que os jogos proporcionam 

o desenvolvimento de competências nos alunos, tais como relações interpessoais positivas; 

trabalho em equipe; tomada de decisão em grupo; liderança; criatividade; flexibilidade; 

compromisso; e comunicação. 

 
4 CONCLUSÃO 

Por meio desta revisão de literatura foi possível notar a importância no aprendizado 

através de metodologias diferenciadas sendo este um recurso indispensável como ferramenta 

na construção de novos saberes, com a utilização de jogos e da tecnologia proporcionado o 

resgate da formação crítica e criativa do educando. 

Percebeu-se que os jogos são utilizados como forma de ensino, porém, é importante a 

realização de novos estudos, com isso poderemos avançar na implementação destas 

metodologias ativas durante a formação dos profissionais de enfermagem. 

O conhecimento por parte da enfermagem sobre esse assunto, pode ajudar a contribuir 

na instigação do indivíduo ao desafio em se superar, assim formando profissionais com várias 

habilidades e competências, podendo alcançar com isso uma assistência qualificada e livre de 

danos ao paciente. 
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Resumo 

 

Objetivo: O uso de plantas medicinais no tratamento de enfermidades apresenta-se, 

historicamente, como recurso alternativo importante, e faz parte, na atualidade, da tentativa de 

reduzir os efeitos colaterais alopáticos. Neste contexto, o levantamento etnobotânico das 

plantas usadas pelas populações configura-se como resgate dos saberes tradicionais e como 

estudo das relações entre povos e natureza. Com base nesta perspectiva, objetivou-se realizar 

o levantamento das plantas medicinais utilizadas pela população de idade igual ou superior a 

45 anos na macrorregião do Vale do Mucuri, MG e traçar o perfil sociodemográfico da 

população que faz uso das mesmas. Metodologia: Foi realizada pesquisa de campo 

qualitativa entre julho e outubro de 2019, por meio de questionário impresso semiestruturado 

amostragem aleatória. A pesquisa foi realizada individualmente com indivíduos de idade igual 

ou superior a 45 anos e o critério de inclusão foi fazer uso de plantas medicinais. Resultados 
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e discussão: Dentre os 461 entrevistados, a maioria foi feminina (65,3%), de idade entre 45 - 

55 anos (44,9%) e concluintes do ensino fundamental (25,1%). Foram citadas 102 espécies 

de, de 49 famílias, referidas em nome popular e científico, partes utilizadas e indicações 

terapêuticas. As famílias predominantes foram: Lamiaceae (13 espécies), Asteraceae (12 

espécies) e Fabaceae (10 espécies). Conclusão: o levantamento etnobotânico realizado na 

macrorregião do Vale do Mucuri, MG corroborou com a tese do uso medicinal recorrente das 

plantas pela população. Ademais, a variedade citada corrobora com a necessidade do presente 

estudo, a fim de resgatar os conhecimentos populares a favor do desenvolvimento da região. 

 

Palavras-Chave: Plantas medicinais; Medicina Tradicional; Participação da Comunidade 

 

Abstract 

 

Objective: The use of medicinal plants in the treatment of illnesses has historically been an 

important alternative resource, and is currently part of the attempt to reduce allopathic side 

effects. In this context, the ethnobotanical survey of plants used by populations is configured 

as a rescue of traditional knowledge and as a study of the relationship between people and 

nature. Based on this perspective, the objective was to carry out a survey of medicinal plants 

used by the population aged 45 years or over in the macro region of Mucuri Valley, MG and 

to trace the sociodemographic profile of the population that uses them. Methodology: 

Qualitative field research was carried out in between September and October 2019 using a 

printed semi-structured random sampling questionnaire. The research was carried out 

individually with individuals aged 45 years or over and the inclusion criterion was to use 

medicinal plants. Results and discussion: Among the 461 interviewees, the majority were 

female (65.3%), aged between 45 - 55 years (44.9%) and graduated from elementary school 

(25.1%). 102 species from 49 families were cited, referred to in popular and scientific names, 

parts used and therapeutic indications. The predominant families were: Lamiaceae (13 

species), Asteraceae (12 species) and Fabaceae (10 species). Conclusion: the ethnobotanical 

survey carried out in the macro region of Mucuri Valley corroborated the thesis of the 

recurrent medicinal use of plants by the population. Furthermore, the aforementioned variety 

corroborates the need for this study, in order to rescue popular knowledge in favor of the 

region development. 

 

Keywords: Plants, Medicinal; Medicine, Traditional; Community Participation 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A história da humanidade se entrelaça à das enfermidades, sendo a evolução 

dependente da capacidade humana para lidar com novos sintomas, Neste sentido, a obtenção 

de conhecimentos obtidos pela experiência ou pela observação do comportamento animal 

permitiu o uso das plantas medicinais como ferramenta para manejar o cuidado em sociedade 

(MATTOS et al., 2018). Em uma prática médica voltada à alopatia, o uso de plantas com fins 

medicinais advém da busca crescente por soluções alternativas ao tratamento de doenças, 

sobretudo a fim de evitar efeitos adversos das medicações. 

Diante dessa realidade e da importância de maiores estudos para se conhecer a 

etnobotânica nacional e suas capacidades curativas, o Vale do Mucuri em Minas Gerais se 
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configura como berço de muitos conhecimentos tradicionais, sobretudo no que condiz a 

plantas medicinais. Com base nesta perspectiva, objetivou-se primariamente realizar o 

levantamento das plantas medicinais conhecidas e suas utilizações diversas pela população de 

idade igual ou superior a 45 anos na macrorregião do Vale do Mucuri, MG. Secundariamente, 

objetivou-se traçar o perfil sociodemográfico da população que conhece e faz uso de plantas 

medicinais no município. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Durante o período de julho de 2019 a outubro de 2019, foi conduzida uma pesquisa de 

campo qualitativa na macrorregião do Vale do Mucuri, localizada na região Nordeste do 

estado de Minas Gerais. O levantamento etnobotânico foi realizado por meio de entrevistas 

individuais, mediante autorização prévia, e aplicação de questionário impresso. Este projeto 

foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri e teve seu parecer aprovado conforme número 1.915.673. 

O cálculo amostral foi realizado com o auxílio da calculadora virtual de tamanho de 

amostra oferecida pela Plataforma Solvis. Admitiu-se confiabilidade de 99% e margem de 

erro de 5% e obteve-se uma amostragem mínima de 450 entrevistados com margem de 

segurança de 10%. A pesquisa foi realizada com 495 habitantes da região com idade igual ou 

superior a 45 anos e escolhidos aleatoriamente. O critério de inclusão utilizado para o estudo 

foi a resposta positiva ao uso medicinal de plantas. 

Os dados etnobotânicos foram obtidos através de entrevistas semiestruturas com 

questões previamente definidas em formulário, mas que permitiram o acréscimo de 

informações e que o informante respondesse de forma ampla (MESSIAS et al., 2015). O 

levantamento se deu pelas respostas ao questionário em concomitância ao diálogo informal 

entre investigador e entrevistado e foi realizado individualmente, para evitar-se viés de 

influência. 

Após a coleta dos questionários, realizou-se a equivalência entre nomes populares e 

respectivos nomes científicos das plantas citadas por meio de dados do site Plantamed – 

Plantas e ervas medicinais e fitoterápicos, que embasa as informações na Farmacopeia 

Brasileira. Os questionários foram analisados singularmente e tabulados no Microsoft Excel 

(2010), programa usado para contagem e emissão de gráficos das respostas contidas nestes, e 

resumido por meio de métodos descritivos estatísticos, como frequência e porcentagens. 
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Em decorrência de perdas de espaço amostral durante a execução das entrevistas, a 

amostra final foi de 461 entrevistados. Destes, a maioria dos foi do sexo feminino (65,3%), de 

idade entre 45 a 55 anos (44,9%) e concluintes do ensino fundamental (25,1%). 

De modo geral, o predomínio do sexo feminino entre os informantes, definidos pelo 

critério de inclusão “fazer uso de plantas medicinais”, corrobora com estudos anteriores 

(MORAES; MEZZOMO; OLIVEIRA, 2018; CAMPOS, 2010; ZENI et al., 2017). Tal 

condição pode ser justificado pela função social geralmente imposta à mulher, relacionada ao 

cuidado doméstico e materno, que estimula a busca por tratamentos caseiros para cura ou 

prevenção de doenças (VASCONCELOS, 2001). 

Já em relação aos níveis de escolaridade, o estudo endossa o maior uso pela população 

com grau de escolaridade igual ou inferior ao ensino fundamental completo: este (25,1%), 

fundamental incompleto (20%); alfabetizados (18,3%) e analfabetos (11,3%). Este resultado 

concorda com estudo anterior (CEOLIN et al., 2011), que observa o uso alternativo de plantas 

medicinais de forma mais prevalente entre pessoas de grau de escolaridade e renda inferiores. 

O levantamento etnobotânico realizado em campo permitiu a identificação de 102 espécies, 

distribuídas em 49 famílias. 

Ademais, os nomes populares das plantas citadas, seus nomes científicos, famílias às 

quais pertencem, partes utilizadas e indicações terapêuticas estão expostas na tabela 1. As 

espécies foram ordenadas alfabeticamente de acordo com as famílias pertencentes. 

Tabela 1 - Lista de espécies de plantas medicinais citadas pelos moradores entrevistados 

da macrorregião do Vale do Mucuri – MG. 
 

Família 
Nome (s) popular (es) e nome 

científico 

 

Partes Utilizadas 
 

Indicações terapêuticas 

Alismata 

-ceae 
Chapéu de couro 
Echinodorus spp. 

Folhas e rizomas Adstringente, antiartrítico, anti-inflamatório 

Amaran- 

thaceae 

Erva-paratudo/ Ginseng 

brasileiro 
Pfaffia spp. 

 

Raízes, folhas 
 

Analgésico, ansiolítico, anticancerígeno 

 

Anacar- 

diaceae 
(2) 

Aroeira / Aroeirinha 
Schinus spp. 

Cascas do caule, folhas e 
frutos 

Adstringente, anti-inflamatório, balsâmico 

Seriguela/ Ciriguela 

Spondias purpúrea L. 
Fruto, folha e casca Antibacteriano, antioxidante, diurético 

Annona- 
ceae 

Graviola 

Annona 
Muricata L 

Folhas, sementes, raízes e 
frutos 

 

Adstringente, anticancerígeno, antirreumático 

 

 
Apia- 

ceae (4) 

Coentro 

Coriandrum sativum L. 
Folhas, sementes e talos 

Antioxidante, ansiolítico, antibactericida, 
diurético 

Cominho 

Cuminum cyminum L. 
Folhas e sementes Antiespasmódico, carminativo, digestivo 

Erva-doce 

Pimpinella anisum L. 
Fruto seco Calmante, cicatrizante, diurético, estimulante 
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Salsa/ Salsinha/Cheiro-verde 

Petroselinum crispum 

Raizes, sementes, caule e 

folhas 

Antirrugas, diurético, tônico, estimulante 

gástrico 

Aquifo- 

liaceae 
Matte 

Ilex paraguariensis 
Folhas 

Digestivo, diurético, estimulante, laxante, 
sudorífero 

Araceae 
Taioba 

Xanthosoma sagittifolium 
Folhas e rizomas Antioxidante, antianêmico, tônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astera- 

ceae (13) 

Alcachofra 
Cynara scolymus L 

Folhas, brácteas e raízes 
Antiesclerótico, antitóxico, colagogo, 

depurativo 

Arnica 
Arnica spp. 

Flores, folhas e rizomas Analgésico, anticongestivo, anti-inflamatório 

Assa-peixe / Assapeixe / 

boldo-da-bahia 
Vernonia spp. 

Folhas, frutos, flores e 
raízes 

 

Analgésico, antianêmico, aperiente 

Camomila 

Matricaria chamomilla L. 
Rauschert. 

 

Capítulos florais secos 
 

Anti-inflamatório tópico, antinevrálgico 

Carqueja / Carqueja-doce 
Baccharis spp. 

Hastes Antianêmico, antibacteriano, antiasmático 

Dente-de-leão 

Taraxacum officinale Weber ex 
F.H. Wigg. 

Rizomas, folhas, 
inflorescência e sementes 

 

Alcalinizante, antianêmico, anticolesterol 

Dipirona/ Mil folhas/ Anador 

Achillea millefolium L. 

Flores, folhas, caules, 
rizomas. 

Adstringente, amarga, analgésica, antibiótica 

Guaco 

Mikania glomerata Spreng. 
Folhas e flores 

Antiasmático, antiespasmódico, antigripal, 
anti-inflamatório 

Losna 

Artemisia absinthium L 
Flores e folhas Abortivo, amargo, antidiabético, antidiarreico 

Picão roxo/ Mentrasto/ Erva 

de São João 
Ageratum conyzoides L 

 

Folhas 
 

Analgésico, antiblenorrágico, antidiarreico 

Picão preto/ Carrapixo 
Bidens pilosa.L 

Planta inteira 
Adstringente, amargo, antiartrítico, 

antibacteriano, antibiótico, antiblenorrágico 

Cipó de São João 
Pyrostegia venusta (Ker- 

Gawler) Miers 

 

Flores, folhas e raízes 
 

Tônico e antidiarreico 

Crajiru / Prariri / Cipó-cruz 

Arrabidaea chica (Humb. & 
Bonpl.) B. Verl. 

 

Folhas e flores 
 

Adstringente, antianêmico, antidiabético 

 

 

Bigno- 

niaceae 

(3) 

Pariri/ Crajiru 

Arrabidaea 
Chica 

 

Folhas 
 

Adstringente, antianêmico, antidiabético 

Confrei 
Symphytum officinale L. 

Rizomas, raízes e folhas 
adultas (as novas são 

tóxicas) 

 

Adstringente, antianêmico, antiasmático 

 

Agrião 
Nasturtium officinale R. Br. 

Toda a planta 
In natura, suco das folhas, 
infusão de folhas e flores, 

cataplasma e decocção 

 

Adstringente, antiescorbútico, anti-icterício, 
anti-inflamatório 

Boragi- 

naceae 
Couve 

Brassica oleracea L. 
Folhas, talos e sementes Anti-helmíntico, antirreumático, aperiente 

 

Brassi- 

caceae 

(2) 

Abacaxi 

Ananas comosus L. Merr 

Folhas, frutos (bagos) 
maduros e cascas 

Adstringente, antisséptico, digestivo, diurético 

Ora-pro-nóbis 

Pereskia Aculeata 
Folhas 

Nutritivo, fortificante, antioxidante, 
cicatrizante 

Brome- 

liaceae 
Jatobá 

Hymenaea courbaril L. 
Seiva, semente, casca, 

folhas. 
Adstringente, antibacteriano, antiespasmódico 
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Cacta- 

ceae 

Sabugueiro 

Sambucus 
nigra L. 

Raizes, folhas, frutos e 
flores 

 

Cicatrizante, depurativo, diurético, galactagogo 

Caesal- 

piniacea 
Mamão 

Carica papaya L. 
Frutos, latex e sementes. Anti-inflamatório, calmante, cicatrizante 

Caprifo- 

liaceae 

Mastruz/ Mentruz/ Erva de 

Santa Maria 
Chenopodium ambrosioides L. 

Folhas e frutos  

Abortivo, anti-inflamatório, anti-helmíntico 

Carica- 

ceae 
Bálsamo 

Cotyledon orbiculata L. 
Folhas Analgésico, anti-inflamatório, cicatrizante 

Chenopo 

-diaceae 

Folha da fortuna/ Saião 
Kalanchoe pinnata 

 

Folhas frescas 
 

Analgésico, antialérgico, antiartrítica 

 
Crassu- 

laceae 

(2) 

Abóbora/ Abóbora-amarela/ 

Jerimu/ Jerimum 
Curcubita spp. 

Folhas, flores, sementes e 
poupa 

 

Adstringente, anti-helmíntico, anti-inflamatório 

Chuchu 
Sechium edule (Jacq.) Sw. 

Poupa, sementes, folhas e 
brotos 

Antisséptico, cardiotônico, diurético 

 

 
Cucur- 

bitaceae 

(3) 

Erva-de-São-Caetano/ Melão- 

de-São-Caetano 
Momordica charantia L. 

Frutos, hastes, folhas e 
arilo das sementes 

 

Adstringente, estomáquico, anti-helmíntico 

Cavalinha 
Equisetum spp. 

Partes aéreas, caules 
estéreis, raízes, 

Abrasivo, adstringente, antiacne, 
antidepressivo 

Mercúrio / Merthiolate 

Jatropha multifida L. 
Semente, látex, e folhas 

Cicatrizante, purgativo, emética, catártico, 
abortivo 

Equise- 

taceae 
Quebra-pedra 

Phyllanthus spp 
Planta inteira 

Adstringente, analgésico, antisséptico, 
antibacteriano, antiblenorrágico, sudorífico 

 
Euphor- 
biaceae 

(2) 

Alcaçuz 

Glycyrrhiza glabra L. 
Raízes Antiespasmódico, anti-inflamatório 

Amburana / imburana-de- 

cheiro 
Amburana cearensis (Allemao) 

A. C. Sm. 

 
Sementes e cascas 

 
Anticoagulante, anti-inflamatório 

Eriocau- 
laceae 

Margarida 

Bellis 
perennis L. 

 

Flores e folhas 
 

Adstringente, anti-inflamatório, antitussígeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faba- 

ceae (10) 

Angico 

Anadenanthera spp 
Cascas dos caules e goma 

Adstringente, antiblenorrágico, anti- 
hemorrágico 

Barbatimão 

Stryphnodendron spp. 
Casca do caule e folhas. Adstringente, anti-hemorrágico, antisséptico 

Escada de macaco; cipó 
escada; escada de jaboti 
Bauhinia rutilans Spruce ex 

Benth ssp 

 
Caule, casca, folhas 

 

Anti-sifilitico, antirreumático, anti- 
hemorrágico 

Guandu 
Cajanus cajan L. 

Flores, raízes e folhas 
Anti-inflamatório, emoliente, diurético, 

depurativo 

Pata-de-vaca 
Bauhinia forficata 

Cascas e folhas 
Antidiarreico, depurativo, diurético, tônico 

renal 

Sene 
Senna alexandrina 

Folhas Carminativo, laxante, purgativo, vermífugo 

Sucupira 
Pterodon emarginatus Vogel 

Cascas, sementes e raízes 
Antidiabético, anti-inflamatório, antirreumático 

antimutagênico 

Tamarindo 
Tamarindus indica L. 

Folhas e frutos Adstringente, antidiarreico, tônico 
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Ginkgo Biloba 

Ginkgo Biloba L. 

 

Folhas, frutos e sementes 
Adstringente, antifúngico, anti-helmíntico, 

bactericida, antiblenorrágico, anti-inflamatório, 
antioxidante, antiplaquetário, béquico 

Alecrim/ Alecrim-de-casa/ 

Alecrim-da-horta 
Rosmarinus officinalis L. 

Folhas, flores e óleo 

essencial 

Adstringente, analgésico, antiasmático, 
antidiabético, antiespasmódico, antigripal, anti- 

hipertensor, anti-inflamatório, antioxidante 

Ginkgoa 

-ceae 
Alevante / Elevante / Levante 

Mentha longifólia 
Folhas e planta toda. Antigripal, broncodilatador, para bronquite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lamia- 

ceae (12) 

Alfavaca / manjericão-branco 
Ocimum americanum L 

Folhas flores, raízes, óleo 
essencial e sementes 

Analgésico, antiemético, antifebril, antisséptico 

Alfazema / Lavanda 
Lavandula spp. 

Folhas, flores, haste e 
óleo essencial 

Analgésico, antianêmico, antiasmático 

Boldo / Boldo-brasileiro 
Plectranthus barbatus Andr. 

Folhas frescas e raízes Antidispéptico, antirreumático, broncodilatador 

Erva cidreira 
Melissa officinalis L 

Parte aérea e óleo 
essencial 

Adstringente, analgésico, antialérgico 

Hortelã/ Hortelã-Pimenta 
Mentha spp. 

Folhas e óleo essencial Antisséptico, digestivo descongestionante 

Manjericão 
Ocimum basilicum L. 

Folhas, flores, raízes, 
Óleo essencial e sementes 

Analgésico, antiemético, antifebril, antisséptico 

Orégano 
Origanum vulgare L. 

Folhas Anticaspa, antisséptico, diurético, emenagogo 

Poejo 
Mentha pulegium L. 

Planta inteira Amebicida, aperiente, digestivo, estimulante 

Sálvia 
Salvia officinalis 

Folhas, flores e óleo 
essencial 

Anticaspa, anti-inflamatório, antioxidante 

Tomilho 

Thymus vulgaris L. 

Sementes, flores, folhas e 
óleo essencial 

Antidiarreico, expectorante antiespasmódico 

Abacateiro 
Persea americana Mill. 

Folhas, frutos, sementes, 
óleo e botões florais 

Adstringente, antianêmico, antidiarreico 

Canela 

Cinnamomum 
zeylanicum Blume 

Casca desidratada, óleo 

essencial 

 

Adstringente, afrodisíaca, antiescorbútica 

 

 

Laura- 
ceae (3) 

Louro 

Laurus nobilis L 
Folhas Analgésico, antinevrálgico, antisséptico, 

Alho 

Allium sativum L. 
Bulbos Amebicida, antiagregante plaquetário, 

Babosa 
Aloe spp. 

Folhas Adstringente, anestésico, anticancerígeno 

 
Lilia- 

ceae (2) 

Linhaça 
Linun usitatissimum L. 

Sementes 
Digestivo, emoliente, laxante, refrescante 

diurético, resolutivo 

Acerola 
Malpighia glabra L. 

Frutos Adstringente, antianêmico, antidiarreico 

Linaceae 
Algodão 

Gossypium spp. 
Folhas, sementes e cascas 

das raízes 
Abortivo, antidisentérico, anti-inflamatório 

Malpighi 

aceae 
Hibisco 

HIbiscus rosa-sinensis L. 
Flores secas Laxante, antioxidante, adstringente, oftálmico 

 
Malvace 

ae (2) 

Canela de velho 
Miconia albicans 

Folhas Analgésico, anti-inflamatório, antioxidante 

Andiroba 
Carapa guianensis Aubl 

Frutos, óleo das sementes 
(azeite) e cascas 

Antidiarreico, anti-inflamatório, antirreumático 
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Melasto 

matacea 
e 

Amora 

Morus alba L. 

Folhas, frutos, raízes e 
cascas 

 
Emoliente, expectorante, laxante, refrescante. 

Melia- 

ceae 
Cravo/ Cravo da Índia 

Caryophyllus aromaticus L 

 

Botões florais secos 
Antisséptico, bactericida, digestivo, repelente 

(inseto), sudorífico, tônico estomáquico, tônico 
estimulante 

Mora- 

ceae 
Eucalipto 

Eucalyptus spp 

Folhas, flores e óleo 
essencial 

Antisséptico, desinfetante, expectorante, 
sudorífero, tônico geral derscongestionante 

 

 

Myrta- 

ceae (3) 

Goiaba 

Psidium guajava L. 

Folhas, frutos, cascas do 
caule 

Adstringente, antibiótico, cicatrizante, 
emenagogo, estomáquico, laxante, tônico 

Maracujá 

Passiflora spp. 

Folhas, frutos, sementes e 
flores 

Anticonceptivo, antiespasmódico, anti- 
helmíntico, antifebril, calmante, calmante 

Capeba / Caapeba 

Piper spp. 

Folhas, raízes, cascas do 
tronco e sementes 

Antirreumático, antianêmico, antiespasmódico, 
antiofídico, antigonorréico, anti-inflamatório, 

colagogo, desobstruente, diurético 

Passi- 

floraceae 
Transagem/ Tanchagem 

Plantago spp 

Folhas, raízes e sementes 
maduras 

Adstringente, analgésico, ntidiarreico, anti- 
hemorrágico, anti-inflamatório, 

antimicrobiano, antipirético, antirreumático 

Pipera- 

ceae 
Cana de açúcar 

Saccharum officinarum L. 
Colmos 

Analgésico, antisséptico, antiemético, 
antifebrífugo, antivirótico, bactericida 

Planta- 

ginaceae 

Capim-cidreira/ Capim-limão 

Cymbopogon citratus (DC) 
Stapf. 

Folhas, rizoma e raízes 
frescas ou secas 

Analgésico suave, ansiolítico, antiálgico, 
antibacteriano, anticonvulsionante, 

antidiarreico, antidisentérico, antiespasmódico, 

 
Poaceae 

(2) 

Romã 
Punica granatum L. 

Sementes,frutos, casca do 

fruto,do tronco e da raiz 

Adstringente, antidiarreico, antidisentérico, 
anti-inflamatório, antisséptico, antitérmico, 

antivirótico, diurético, eupéptico 

Maçã 
Pyrus malus L. 

Frutos 
Adstringente, anti-inflamatório, anti-irritante, 
bactericida, cicatrizante, descongestionante 

Punica- 

ceae 
Jenipapo 

Genipa americana L. 
Fruto 

Digestivo, hepática, laxante, tônico, diurético, 
purgativa, antiasmático, antianêmico 

Rosa- 

ceae 
Noni 

Morinda citrifolia L. 
Folhas e frutos. 

Analgésico, anestésico, antidiabético, 
hipotensor anti-inflamatório 

 

 
 

Rubia- 

ceae (3) 

Unha-de-gato 

Uncaria tomentosa (Willd. ex 
Roem. & Schult.) 

 

Folhas, raízes e cascas 
Antirreumático, antibacterian, anti- 

inflamatório, antimutagênico, antioxidante, 
antitumoral, antiviral, citostático 

Arruda 
Ruta graveolen L. 

 

Folhas e flores 
Abortivo, adstringente, analgésico, 

antiasmático, antiepiléptico, antiespasmódico, 
anti-helmíntico, anti-hemorrágico 

Laranja 

Citrus sinensis (L.) Osbeck. 

 

Folhas e frutos 
Analgésico, digestivo, anti-helmíntico, anti- 
hemorrágico, antirreumático, antitérmico, 
aperiente, calmante do sistema nervoso 

 
Rutaceae 

(2) 

Salgueiro 
Salix Alba L. 

Casca 
Sudorífero, antipirético, analgésico, 

antirreumático, antiagregante, anti-inflamatório 

Guaraná 
Paullinia cupana Kunth 

 

Sementes 
Adstringente, analgésico, antibacteriano, 

antiblenorrágico, antidiarreico, anti-esclerótico, 
antitérmico, aperiente, cardiotônico 

Salica- 

ceae 
Pau-tenente/ Quassia 

Quassia amara L. 
Folhas, cascas e ramos 

Adstringente, vermífugo antiespasmódico, 
aperiente, colagogo, depurativo, digestivo 

Sapinda- 

ceae 
Berinjela 

Solanum melongena L. 
Frutos e folhas 

Alcalinizante, calmante, digestivo, diurético, 
oxidante, remineralizante, resolutivo 

Simarou 

-baceae 
Chá verde/ Chá preto 

Camellia sinensis (L.) Kuntze 
Folhas 

Adstringente, analgésico, antiasmático, 
antibacteriano, antidiarreico, antilítico 

Solana- 

ceae 
Valeriana 

Valeriana officinalis L. 

 

Rizomas e raízes 
Anticonvulsivo, antidepressivo, antiepiléptico, 

antiespasmódico, anti-histérico, anti- 
inflamatório, antineoplásico, antineurálgico 

Thea- 

ceae 

Açafrão/ Açafrão-da-terra/ 

Cúrcuma 
Curcuma spp. 

 

Rizomas e flores 
Antidiarreico, antiescorbútico, 

antiespasmódico, antimicrobiano, antioxidante, 
antitóxica, cicatrizante (de feridas), colerífero 
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Valeria- 

naceae 
Cana-de-macaco 

Costus spp. 

Rizomas, folhas, cascas e 
hastes 

Adstringente, antileucorréico, antimicrobiano, 
anti-inflamatório, anti-sifilítico, antilítico, 

depurativo, diurético, diaforético, emenagogo 

Zingi- 

beraceae 

Gengibre 

Zingiber officinale 

 
Óleo essencial e rizoma 

Analgésico, antiasmático, anticancerígeno, 
antibiótico, antinevrálgico, antidepressivo, 
antidiarreico, antiemético, antigripal, anti- 

hemorrágico, anti-inflamatório 
 

Dentre as plantas citadas, destacaram-se as famílias Asteraceae (13 plantas), 

Lamiaceae (12 plantas) e Fabaceae (10 plantas), tendo resultado semelhante ao encontrado em 

estudo prévio (MOREIRA, R.C.T. ET AL, 2002) e em trabalhos realizados em diferentes 

regiões do Brasil(MOSCA, V.P.; LOIOLA M.I.B, 2009; NETO; MACIEL, 2008; PILLA; 

AMOROZO; FURLAN, 2006). Tais achados corroboram com a tese de que grande parte das 

plantas medicinais utilizadas na América Latina estão inseridas nas famílias Asteraceae e 

Lamiaceae (BRITO et al., 2016; CUNHA; BORTOLOTTO, 2011), pelo fato de terem um 

grande número de espécies ricas em óleos essenciais e outros compostos bioativos (SOUZA; 

LORENZI, 2012). 

 

4 CONCLUSÃO 

A diversidade de formas e fontes de saberes tradicionais ou atuais estão interligadas e 

se complementam rumo à formação de um modelo único e diferente das influências 

anteriores. Este é um fenômeno característico da pós-modernidade globalizada e está presente 

na medicina popular corrente nos grandes centros urbanos. 

Assim, o levantamento etnobotânico realizado na macrorregião do Vale do Mucuri, 

MG, corroborou com a tese do uso medicinal recorrente das plantas pela população, com 

destaque para sua utilização pela população feminina e de menor escolaridade. Contudo, a 

transmissão de conhecimento ocorre de forma majoritária entre gerações, de forma a 

possibilitar sua propagação, e é utilizada como alternativa às terapias tradicionais e a seus 

efeitos adversos. 
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Resumo 

 

Objetivo: Verificar os sinais e sintomas mais frequentes apresentados por crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual. Metodologia: Estudo secundário de artigos 

publicados no período de Janeiro/2017 a Abril/2021 obtidos através do Portal de Periódicos 

da Capes e Schoolar Google, com os termos em inglês “Child Abuse, Sexual” e “Signs and 

Symptoms”. Resultados e Discussão: 66% dos artigos analisados apontaram que crianças 

abusadas podem não apresentar quaisquer sinais aparentes ou sintomas e que o fator mais 

específico de abuso sexual em crianças é a revelação do fato pela própria criança. Os demais 

estudos apontam que existem sinais físicos fortemente indicativos, como lacerações ano 

genitais. Acrescenta-se que os sintomas psicossociais podem estar relacionados como 

ansiedade, mudança repentina de comportamento e atraso no desenvolvimento, não existindo 

um padrão específico de sintomas. Conclusão: A literatura publicada entre 2017 e Abril/2021 

sobre os sinais e sintomas de abuso sexual na infância e adolescência mostra que os sinais 

mais específicos são a revelação pela própria criança e lacerações ano genitais. Contudo, boa 

parte das vítimas confirmadas podem não apresentar quaisquer manifestações, dessa forma a 

ausência de sinais e sintomas nunca exclui a possibilidade de violência sexual. 

 

Palavras-chave: Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes; Sinais e Sintomas. 
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Abstract 

 

Objective: To verify the most frequent signs and symptoms presented by children and 

adolescents victims of sexual violence, reported by the literature of the last 05 years. 

Methodology: Bibliographic review with articles published from January / 2017 to April / 

2021 obtained through the Capes and Schoolar Google Journals Portal, with the English terms 

“Child Abuse, Sexual” and “Signs and Symptoms”.   Results and Discussion: In short, 66% 

of the articles analyzed reach the same outcome: Many children who have been really abused 

may not show any apparent signs or symptoms. The reviewed studies come to the conclusion 

that the most specific factor for suspecting sexual abuse in children is the disclosure of the 

fact by the child himself. In addition, psychosocial symptoms may be related to anxiety, 

sudden changes in behavior and delayed development, and there is no specific pattern of 

symptoms. Conclusion: The literature published between 2017 and April / 2021 on the signs 

and symptoms of sexual abuse in childhood and adolescence shows that most confirmed 

victims may not have any manifestations, so the absence of signs and symptoms never 

excludes the possibility of sexual violence. 

 

Keywords: Child Abuse, Sexual; Signs and Symptoms. 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

A palavra “violência” é um substantivo feminino definido como algo de natureza 

agressiva, que faz uso da força bruta (HOUAISS, 2001). Esse termo pode ainda ser entendido 

em outros aspectos que abrangem não só a agressão física, mas também implicando em 

caráter de intimidação moral. De acordo com Minayo (2006), definir a violência num conceito 

simples, é arriscar-se a reduzir e “compreender mal sua evolução e sua especificidade 

histórica.” Para a autora, trata-se de um fenômeno de causalidade complexa e de acordo com 

o vivido, já que carrega forte carga emocional de quem pratica, de quem sofre e de quem 

presencia tamanha brutalidade. 

A violência é um fenômeno de causalidade complexa, quando analisada sob suas as 

diferentes dimensões, como exemplo, a violência doméstica, sexual, interpessoal, estrutural,  

física, psicológica/emocional e outras. Ainda, cada um desses tipos de violência está 

vinculado a diferentes idades, gêneros e etnias. 

O Ministério dos Direitos Humanos (2018) apresenta o contexto das diferentes 

tipologias de violência: Estrutural, Social, Interpessoal, Intrafamiliar, entre ouras. Entre seus 

mais variados tipos está a Violência Doméstica. Esta categoria de brutalidade inclui 

negligência, abandono, abuso físico, psicológico e sexual (DELZIOVO et al., 2018). 

Esses tipos de violência levam pessoas a viverem em situação de vulnerabilidade. Pelo 

estágio de desenvolvimento em que estão, as principais vítimas de violência são crianças e 
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adolescentes. Danos físicos e psicológicos são resultados de serem expostas a violência, além 

de prejuízos ao seu desenvolvimento neurobiológico (SOUTO et al., 2018). 

A violência contra crianças e adolescentes é perene e ocorre independente de 

raça/etnia, gênero ou classe social. Desde os primórdios da sociedade o homem praticava 

vários tipos de violência contra crianças, incluindo o infanticídio, citado na bíblia, por 

exemplo (MINAYO, 2001). 

No Brasil, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) criado pela Lei 8.069/1990 

trouxe uma mudança de paradigma no que se refere aos direitos integrais da criança e do 

adolescente: foi a primeira da América Latina a considerar a criança como sujeito de direitos e 

propiciar meios para garantir proteção integral a este grupo etário. Ao longo de 30 anos de 

história, permanece sendo avaliado como um dos melhores do mundo. Além disso, diversos 

aprimoramentos vêm sendo incrementados ao ECA como a criação de instituições e novas leis 

para priorizar a proteção integral ao período de intenso desenvolvimento psicológico, físico, 

moral e social de uma pessoa (PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA, 2021). 

Dentre seus 267 artigos, o Art. 18 é claro quanto a proteção: é dever de todos zelar 

pela proteção da criança e do adolescente, combatendo tratamento desumano, violento, 

aterrorizante e/ou constrangedor. Além disso, o Art. 245 preconiza pena e multa para 

profissionais da educação e também da saúde que não realizarem o comunicado de 

confirmação ou suspeita de violência para a autoridade competente. (BRASIL, 2019). Estudo 

feito em Minas Gerais relata que uma das principais barreiras encontradas pelos profissionais 

da Saúde para realizarem a denúncia foi a falta de conhecimento para perceberem o abuso 

(MARTINS-JÚNIOR et al., 2019). 

Mesmo o Brasil sendo referência e pioneiro na proteção e garantia dos direitos da 

criança e do adolescente, estudos mostram que o abuso sexual nesta faixa etária é frequente e 

com números alarmantes. Entre os anos de 2011 a 2017, 83,0% de todas as notificações de 

violência sexual foram contra crianças e adolescentes. Além disso, houve um aumento de 

64,6% e 83,2% nas notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes, 

respectivamente (BRASIL, 2018b). 

Sendo assim, este estudo tem por objetivo verificar quais os sinais e/ou sintomas mais 

frequentes apresentados por crianças e adolescentes vítimas de violência sexual nos últimos 

05 anos, relatados pela literatura. 

A compreensão dos principais sinais e sintomas com vista à implementação de ações e 

políticas de saúde pública para profissionais da saúde e da educação poderão contribuir para a 
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intervenções que possam contribuir para a garantia dos direitos e proteção integral da criança 

e do adolescente, como preconiza o ECA. 

 
2 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo secundário realizado no mês de Abril/2021, sobre artigos 

publicados nos últimos 05 anos com enfoque aos sinais e sintomas relacionados a violência 

infantil publicados. As buscas dos artigos foram feitas no Portal de Periódicos da 

CAPES/MEC (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação do 

Ministério da Educação), com acesso remoto via CAFe (Comunidade Acadêmica Federada) 

além de buscas na biblioteca Scholar Google. Foram utilizados os termos em inglês “Child 

Abuse, Sexual” e “Signs and Symptoms” obtidos em DeCS (Descritores em Ciências da 

Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings), juntamente com estes termos foi utilizado o 

operador booleano “and”. 

Os critérios de inclusão foram artigos originais em texto completo, publicados entre 

2017 e abril de 2021, em português, inglês ou espanhol e que dentre seus objetivos, 

comtemplassem sinais e/ou sintomas de abuso sexual infantil. Noventa e sete artigos elegíveis 

foram selecionados após leitura dos títulos e resumos. Na sequência, os artigos selecionados 

foram submetidos individualmente a uma análise do foco do estudo e desfecho, totalizando 

uma amostra final de seis artigos. 

De modo a auxiliar a compreensão foi produzido um quadro de síntese dos estudos, 

contendo as seguintes informações: Título, autor e ano, objetivo e desfecho de cada estudo. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A revisão dos artigos que atendem ao objetivo deste estudo ocorre de forma descritiva. 

De forma a melhor visualizar os estudos, foi produzido o quadro abaixo: 

 
 

Quadro 1 - Estudos de 2017 e Abril/2021 referentes a sinais e sintomas de abuso sexual na 
Infância e Adolescência. 

Título 
Autor e 

Ano 
Objetivo Desfecho 

 Vrolijk- Investigar os Sintomas de TEPT* e a regressão/atraso de 

Psychosocial Bosschaar sintomas desenvolvimento foram colocados como 

symptoms in t, T. F. et psicossociais de indicativos de   abuso   sexual.   Ansiedades 

very young al., 2017. 125 crianças gerais e específicas ao local e ao agressor 

children  confirmadas ou foram citadas entre os sintomas de TEPT. 

assessed for  fortemente Foram observados atrasos de 

sexual abuse:  suspeitas de desenvolvimento comportamental e da fala. 
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A qualitative 

analysis from 

the ASAC 

study 

 abuso   sexual 

em uma creche 

de Amsterdã. 

Outros sintomas: raiva, agressão, 

comportamento pegajoso. Dificuldades de 

dormir e comer. 

 

Child sexual 

abuse — 

Initial 

suspicion and 

legal 

outcome 

Joki- 

Erkkilä, 

M. et al., 
2018. 

Analisar  o 

motivo 

principal da 

suspeita  de 

abuso e com os 

desfechos legais 

de 155 casos de 

abuso sexual 

infantil 

investigados 

pela polícia no 

período de 2001 

a 2009. 

A suspeita inicial da maioria dos casos surgiu 

por própria revelação da criança, seguida por 

causa de uma mudança significativa no 

comportamento e em menor proporção a 

suspeita de abuso sexual foi levantada por 

causa de sinais físicos apresentados. Ao 

realizarem o exame físico, médicos relataram 

como sinais e sintomas 

encontrados: sangramento genital, dor ano 

genital, disúria, corrimento 

vaginal, hematoma    no     capuz     do 

clitóris, ferida clitoriana, laceração anal e con 

diloma. 

 

Clinical 

practice: 

recognizing 

child sexual 

abuse-what 

makes it so 

difficult? 

Vrolijk- 

Bosschaar 

t, T. F. et 

al., 2018. 

Melhorar o 

conhecimento 

do abuso sexual 

infantil, 

discutindo a 

avaliação 

diagnóstica e as 

dificuldades 

relacionadas. 

A revelação do abuso pela criança é a forma 

mais específica para diagnosticar abuso 

sexual infantil. Porém, em crianças muito 

pequenas existem limitações verbais que a 

impedem de contar e a suspeita provém de 

manifestações de sinais e sintomas físicos e 

psicossociais. 

Sintomas psicossociais incluem TEPT, 
depressão. 

Alguns achados físicos são altamente 

específicos de abuso, como lacerações 

agudas dos órgãos genitais, hematomas, e 

manifestações visíveis de ISTs**. Esses 

sinais ocorrem em apenas 5% dos casos 

examinados após 72h do abuso, devido a 

rápida cicatrização do tecido mucoso. 

 

Clinical 

characteristic 

s of children 

presenting 

with a 

suspicion or 

allegation of 

historic 

sexual abuse 

Al- 

Jilaihawi, 

S. et al., 

2018. 

Identificar as 

características 

clínicas de 

abuso sexual de 

crianças  e 

adolescentes, 

através da 

análise de 

prontuários 

entre 

outubro/2009 e 

novembro/2014. 

Achados clínicos específicos estavam 

presentes na minoria dos prontuários 

analisados. Os achados ano genitais foram 

encontrados em 7% das crianças examinadas 

e supostamente estavam associados a 

penetração. Além disso, IST foram 

detectadas em 2,6% dos casos. Os supostos 

abusadores eram intrafamiliares em 66% dos 

casos. 

 

Parents’ 
Salloum, 
A. et al., 

Entre outros 

objetivos, 

No geral, os pais citaram que as crianças 

poderiam apresentar retraimento, sintomas de 
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Knowledge, 

Attitudes, 

and 

Experiences 

in Child 

Sexual Abuse 

Prevention in 
El Salvador 

2020. relatar  se 478 

pais saberiam 

reconhecer 

sinais    ou 

sintomas de 

abuso sexual 

infantil   em   El 
Salvador. 

tristeza, depressão, medo, agressividade, e 

raiva. 

Os sintomas físicos não foram citados tanto 

quanto os emocionais. Os pais citaram 

problemas no sono (pesadelo), mudança de 

apetite, falta de energia e fraqueza física. 

As lesões físicas descritas foram: queimação 
e laceração nas partes íntimas. 

 

Descripción 

del abuso 

sexual 

pediátrico a 

partir de 

hallazgos del 

examen 

físico 

Description 

of pediatric 

sexual abuse 

based on 

physical 

exam 

findings 

Adams, J. 

2020. 

Compreender 

quais achados 

clínicos  em 

específico 

conseguiriam 

confirmar um 

abuso sexual e 

quais infecções 

poderiam ser 

transmitidas. 

Muitas variações anatômicas normais e 

outras doenças podem ser confundidas com 

sinais de abuso. Além disso, a autora reforça 

o fato de que muitas crianças que realmente 

foram abusadas não apresentam quaisquer 

sinais    de     lesão     ou     infecção. 

Explicita que o fator mais específico para 

avaliar se a criança foi abusada consiste no 

relato da criança, descrição de como foi o 

abuso. 

*TEPT: Transtornos do Estresse Pós – Traumático; ** ISTs: Infecções Sexualmente Transmissíveis 
Fonte: Próprios Autores 

 

 

Vrolijk-Bosschaart et al. (2017) investigaram os sintomas psicossociais de 125 

crianças confirmadas ou fortemente suspeitas de abuso sexual em uma creche em Amsterdã. 

As crianças tinham idade mediana de 3,3 anos. Através da análise dos prontuários médicos e 

de considerações de grupos de especialistas, detectaram que sintomas de Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático (TEPT) e regressão de desenvolvimento foram fortes indicativos de 

abuso sexual na infância. Entre os sintomas de TEPT, o de maior predominância foi a 

ansiedade, como medo de “monstros e fantasmas” e também ansiedade relacionadas a locais 

específicos. Algumas crianças apresentavam ataques de pânico na cama no quarto do cochilo 

na creche. Além disso, as crianças desenvolveram medo e aversão ao agressor. 

Problemas de desenvolvimento, inclusive regressão, também foram citados como 

sintomas que eram de grande preocupação. Foram relatados atrasos no desenvolvimento da 

fala e também comportamental, em que algumas crianças estavam de comportando de forma 

mais infantil do que o esperado para sua idade. Outros sintomas também foram citados, dos 

mais variados possíveis, incluindo raiva: agressão, comportamento pegajoso, retraimento, 

além de dificuldades para dormir e comer. Em algumas crianças, os sintomas indicativos de 
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abuso sexual podem demorar para aparecer, desta forma é aconselhável monitorar as crianças 

ao longo do tempo. Os autores relataram ainda, que algumas crianças confirmadas de abuso 

não apresentaram quaisquer sinais ou sintomas, por isso, é preciso ter em mente que a 

ausência de sintomas mais preocupantes nunca exclui a possibilidade de violência sexual. 

Joki-Erllilä; Niemi; Ellonen (2018) analisaram 155 casos registrados de abuso sexual 

infantil, examinados pela polícia no período de 2011 a 2009. Quiseram analisar qual foi o 

motivo da suspeita de abuso e seus desfechos. 

A suspeita inicial de 59% dos casos surgiu por própria revelação da criança. A 

suspeita primária em 20% por causa de uma mudança significativa no comportamento e em 

9,7% a suspeita de abuso sexual foi levantada por causa de sinais físicos apresentados. Ao 

realizarem   o   exame   físico,   médicos   relataram   como    sinais    e    sintomas 

encontrados: sangramento genital, dor ano genital, disúria, corrimento vaginal, hematoma no 

capuz do clitóris, ferida clitoriana, laceração anal e condiloma. Percebe-se neste estudo que a 

minoria dos casos apresentava sinais físicos aparentes. Esse fato reforça a afirmação de 

Vrolijk-Bosschaart et al. (2017), em que a ausência de sinais e sintomas nunca exclui a 

possiblidade de abuso sexual. 

Em 2018, Vrolijk-Bosschaart et al., realizaram um novo estudo, desta vez com o 

objetivo de melhorar o conhecimento do abuso sexual infantil, discutindo a avaliação 

diagnóstica e as dificuldades relacionadas. 

Concluíram que a revelação pela criança do fato ocorrido é a forma mais específica 

para se diagnosticar abuso sexual infantil. Este dado condiz com o estudo de Joki-Erkkilä 

(2018), em que 59% da suspeita de abuso surgiu da própria revelação da criança. Trazem 

ainda as limitações de crianças muito pequenas, que ainda não conseguem articular a fala e 

nestas, a suspeita de abuso sexual provém das manifestações de sinais físicos aparentes. 

Alguns achados físicos são altamente específicos de abuso, como lacerações agudas dos 

órgãos genitais e hematomas. Por mais que sejam altamente específicos, esses sinais ocorrem 

em apenas 5% dos casos examinados após 72h do abuso, devido a rápida cicatrização do 

tecido mucoso. Além disso, manifestações visíveis de ISTs (Infecções Sexualmente 

Transmissíveis) em que a via de transmissão mais provável seja a sexual, como gonorreia, 

clamídia, sífilis e Trichomonas vaginalis também geram suspeita. No entanto, diagnosticar 

uma IST em uma criança nem sempre indica sinal de abuso e por isso todo o contexto deve 

ser levado em consideração, pois, algumas doenças não são transmitidas por meios sexuais 

como a viginite fúngica. 
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Al-Jilaihawi (2018) e seus colaboradores analisaram prontuários no período de 

outubro/2009 a novembro/2014, a fim de identificar as características clínicas de abuso sexual 

em crianças e adolescentes. Os achados ano genitais foram encontrados em 7% das crianças 

examinadas e supostamente estavam associados a penetração. Além disso, ISTs foram 

detectadas em 2,6% dos casos. Neste estudo, podemos perceber que os achados físicos 

estavam presentes na minoria dos casos de abuso sexual infantil analisados, informação essa 

em consonância com os estudos de Vrolijk-Bosschaart et al. (2017) e Joki-Erkkilä, M. et al. 

(2018), citados anteriormente. 

Salloum et al., (2020) convidaram 478 pais de El Salvador para participar de uma 

pesquisa com o objetivo de saber se eles saberiam relatar os sinais e sintomas apresentados 

por alguma vítima de abuso. No geral, os pais citaram que as crianças poderiam apresentar 

retraimento, sintomas de tristeza, depressão, medo, agressividade, e raiva. Os sintomas físicos 

não foram citados tanto quanto os emocionais. Os pais citaram problemas no sono (pesadelo), 

mudança de apetite, falta de energia e fraqueza física. 

As lesões físicas descritas foram: queimação e laceração nas partes íntimas. Verifica- 

se neste estudo que a maior parte dos pais de El Salvador estavam cientes que as crianças 

vítimas de abuso sexual não necessariamente apresentariam sinais físicos aparentes. 

Resultados estes, discordantes de um estudo feito por Alzoub et al., (2018) na Jordânia, em 

que poucas das 488 mães participantes da pesquisa sabiam que sinais médicos não visíveis 

fossem indicador de abuso sexual. Aqui, sugere-se que novos estudos sejam feitos, inclusive 

no Brasil, a fim de verificar este conhecimento de entre pais e também entre profissionais da 

saúde e educação. 

Ao longo de 26 anos, Adams (2020) procurou entender quais achados clínicos em 

específico conseguiriam confirmar um abuso sexual e quais infecções poderiam ser 

transmitidas. Verificou que muitas variações anatômicas normais e outras doenças podem ser 

confundidas com sinais de abuso. Reforça o fato de que muitas crianças que realmente foram 

abusadas não apresentam quaisquer sinais de lesão ou infecção e explicita que o fator mais 

específico para avaliar se a criança foi abusada consiste no relato da criança, na descrição de 

como foi o abuso. Essas informações condizem com os estudos de Joki-Erkkilä et al., (2018), 

Al-Jilaihawi (2018), e também Vrolijk-Bosschaart (2018). 

Em suma, 66% dos artigos analisados chegam a um mesmo desfecho: Muitas crianças 

que foram realmente abusadas podem não apresentar quaisquer sinais aparentes ou sintomas. 

Os estudos revisados chegam a conclusão que o fator mais específico para suspeitar de abuso 

sexual em crianças é a revelação do fato pela própria criança. Crianças muito pequenas tem a 
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limitação da fala e então alguns sinais podem ser detectados, como: lacerações ano genitais,  

que são altamente específicos. Porém estas lacerações podem não estar presentes, mesmo em 

casos de tamanha brutalidade. E quando presentes, o exame físico realizado tardiamente pode 

não detectar, devido a rápida cicatrização dos tecidos mucosos. Além dos sinais físicos, 

manifestações psicossociais podem estar presentes, como ansiedade, mudança repentina de 

comportamento, isolamento, além de atraso no desenvolvimento infantil. 

 
4 CONCLUSÃO 

A literatura publicada entre 2017 e 2021 sobre os sinais e sintomas de abuso sexual na 

infância e adolescência mostra que boa parte das vítimas confirmadas podem não apresentar 

quaisquer manifestações. Por isso, a ausência de sinais e sintomas nunca exclui a 

possibilidade de violência sexual. Quando apresentam manifestações, lesões ano genitais são 

altamente específicas, porém se o exame físico for realizado tardiamente, podem não ser 

aparentes devido a rápida cicatrização do tecido mucoso. 

Sendo assim, a evidência mais forte de abuso sexual é a revelação do fato pela própria 

vítima. Ademais, sintomas psicossociais podem estar relacionados como ansiedade, mudança 

repentina de comportamento e atraso no desenvolvimento, não existindo um padrão específico 

de sintomas. 
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