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APRESENTAÇÃO 

 

A Saúde é uma área muito ampla, envolvendo diferentes profissionais, âmbitos de 

trabalho e pontos de vista. Adota-se com frequência o termo saúde única, que relaciona a 

saúde do paciente ou ser humano à saúde animal e ao meio ambiente.  

Esta obra reúne diversos estudos na grande área da saúde, ressaltando sua inter e 

multidisciplinaridade. Estudos em saúde pública, em saúde do idoso, em ética e atuação 

profissional do enfermeiro e do médico foram abordados neste segundo volume.  

No entanto, ainda há muito a se descobrir sobre o ser humano e suas interações 

interpessoais e com o meio ambiente. Portanto este E-book se traduz em uma amostra de 

estudos em saúde em suas múltiplas faces. 

 

Tenham uma boa leitura! 

 
Lidia Rocha de Oliveira 

José Erivelton de Souza Maciel Ferreira 
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RESUMO 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença 
neuromuscular debilitante, genética recessiva, que se agrava com o 
tempo, afetando 1 em cada 3.500 meninos nascidos vivos. 
Objetivo: Verificar as estratégias fisioterapêuticas mais utilizadas 
no tratamento de DMD, seus efeitos e o perfil dos pacientes 
atendidos. Metodologia: Revisão Integrativa da Literatura, quanti-
qualitativa, com busca realizada em Março e Maio de 2020, 
utilizando-se o DeCS “Distrofia Muscular de Duchenne”, nos 
bancos de dados PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde/Bireme, 
Periódicos CAPES, PEDro e no site de busca acadêmica Google 
Acadêmico, incluindo artigos científicos e trabalhos de conclusão 
de curso de graduação e pós-graduação publicados entre 2010 e 
2019, em língua portuguesa e inglesa. Foram selecionadas e 
analisadas 10 publicações do tipo pesquisas de campo originais, 
com texto completo e acesso gratuito. Resultados: o perfil 
prevalente dos pacientes incluídos em pesquisas de campo 
envolvendo os efeitos da fisioterapia na DMD foi sexo masculino, 
na fase da adolescência, cadeirantes, atendidos em associações 
multiprofissionais. Sobre a realização da fisioterapia, o tempo de 
terapia mais utilizado nos estudos foi entre 1 e 5 sessões, com 
duração de 41 a 50 minutos, usando as modalidades de 
cinesioterapia isolada, terapia aquática isolada ou terapia 
combinada de Cinesioterapia +Hidroterapia + Respiratória, 
priorizando as estratégias de exercícios respiratórios, treino de 
marcha, exercícios ativos livres ou assistidos e fisioterapia aquática 
e cinesioterapia geral. E, finalmente, os efeitos da fisioterapia mais 

http://lattes.cnpq.br/1355698338777882
https://orcid.org/0000-0002-4837-2239
https://orcid.org/0000-0001-7530-5931
https://orcid.org/0000-0002-4272-7094
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investigados foram locomoção, funções respiratórias e a força 
muscular, com resultado de manutenção ou melhora de locomoção 
e função respiratória, e melhora da força muscular, na maioria das 
pesquisas. Apenas 1 artigo mencionou piora da função locomotora 
após a fisioterapia e 1 artigo, piora da função respiratória. 
Conclusão: a fisioterapia se mostrou benéfica, seja para manter ou 
para melhorar as diferentes funções destes pacientes. 

  

  

 

 
PHYSIOTHERAPY IN DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY 
(DMD): EFFECTS, CARE PROFILE AND PATIENT PROFILE 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Duchenne Muscular 

Dystrophy 

Physiotherapy 

Neurology 

 
Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a debilitating, genetic 
recessive neuromuscular disease that worsens over time, affecting 
1 in 3,500 live-born boys. Objective: To verify the 
physiotherapeutic strategies most used in the treatment of DMD, 
their effects and the profile of the patients seen. Methodology: 
Integrative literature review, quanti-qualitative, using the DeCS 
“Muscular Dystrophy of Duchenne” in PubMed, Bireme, CAPES, 
PEDro and Google Scholar databases, with selection of articles 
and academic papers published between 2010 and 2019, in 
Portuguese and English, totaling 10 selected publications. Results: 
the prevalent profile was male patients, adolescents, wheelchair 
users and seen in multiprofessional associations. Physiotherapy 
was performed with 1 to 5 sessions, lasting 41 to 50 minutes, using 
isolated kinesiotherapy, isolated hydrotherapy or combination of 
Kinesiotherapy, Hydrotherapy and Respiratory, prioritizing the 
strategies of breathing exercises, gait training and free or assisted 
active exercises. The most investigated effects were locomotion, 
respiratory functions and muscle strength, with the result of 
maintaining or improving locomotion and respiratory function, 
and improving muscle strength, in most studies. Conclusion: 
physical therapy proved to be beneficial, either to maintain or to 
improve the different functions of these patients. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença neuromuscular 

debilitante e progressiva, de caráter genético recessivo, causada por produção deficiente da 

proteína distrofina, encontrada na membrana de células musculares. Afeta 01 para cada 3.500 

meninos nascidos vivos (FERREIRA et. al., 2015). 
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Caracterizada pela perda progressiva da força muscular, especialmente a partir da 

região proximal do membro inferior e tronco, resulta em perda do equilíbrio, quedas 

frequentes, alterações do ortostatismo e da marcha, redução das amplitudes de movimento, 

afetando a postura e a realização das atividades funcionais (NUNES et. al., 2008). 

As manifestações relacionam-se ao enfraquecimento paulatino das fibras 

musculares de ambos os hemicorpos, iniciando no quadril e membros inferiores, avançando 

para tronco, cintura escapular, membros superiores, pescoço e músculo do sistema 

respiratório (SANTOS et. al., 2006). Em média, aos 10 anos de idade, o paciente para de 

andar, passa a usar cadeiras de rodas, a capacidade respiratória vai reduzindo (RAMOS et. 

al., 2008), surgem problemas cardíacos e neurológico-cognitivos, podendo prejudicar fala, 

memória e atenção (SANTOS; SEVILHA; SOUTO, 2015). 

A fisioterapia objetiva ganhos na capacidade funcional, adiando a deterioração da 

doença com atividades cinesioterápicas, respiratórias, posturais, em solo e água, prevenindo 

encurtamentos musculares e deformidades com atividades de baixo impacto (FERREIRA 

et. al., 2015). 

Assim, este artigo objetivou investigar as estratégias fisioterapêuticas mais usadas 

no tratamento da Distrofia Muscular de Duchenne conforme dados da literatura, o perfil dos 

pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne em atendimento fisioterapêutico e os efeitos 

da fisioterapia nestes pacientes.  

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada do tipo revisão integrativa da literatura, com abordagem 

quanti-qualitativa e busca realizada foi nos meses de março e maio de 2020, utilizando-se o 

DeCS “Distrofia Muscular de Duchenne”. O universo de busca foram os bancos de dados 

PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde/Bireme, Periódicos CAPES, PEDro e o site de busca 

acadêmica Google Acadêmico. Os critérios para inclusão das publicações foram: artigos, 

teses, monografias ou similares publicados por revistas científicas ou páginas de Instituições 

de Ensino Superior nos anos de 2010 a 2019, em idioma português ou inglês, que fossem 

pesquisas de campo originais, com texto completo disponível e acesso gratuito.  

Os critérios de exclusão foram produções repetidas ou duplicadas, estudos 

incompletos ou comprometidos, não realizados com seres humanos e que não responderam 

pelo menos 50% dos objetivos específicos. Foram selecionadas 10 publicações. A análise dos 

dados foi feita de maneira quantitativa, com base no total absoluto e percentual para os 
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resultados achados para cada objetivo traçado; e qualitativa, por meio de análise descritiva 

dos textos das obras publicadas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A coleta de dados ocorreu em 03 etapas: 1) busca com o Descritor de Ciências da 

Saúde (DeCS) “Distrofia Muscular de Duchenne” em cada base de dados, na qual foram 

encontrados 10.193 resultados na Bireme, 34 resultados no CAPES, 32 resultados na PEDro, 

19 resultados  na PubMed e 2.400 resultados no GA; 2) aplicação dos filtros de cada base de 

dados conforme critérios de inclusão e exclusão, somando 317 resultados para a Bireme, 04 

para o CAPES, 15 para a PEDro, 4 para a PubMed e 16 no GA; e 3) análise de títulos e 

resumos individuais para seleção final dos artigos, totalizando 4 trabalhos selecionados na 

Bireme, nenhum trabalho selecionado na CAPES, nenhum trabalho selecionado na PEDro, 

1 selecionado na PubMed e 5 selecionados no GA, compondo a amostra de 10 publicações 

analisadas neste estudo. As publicações selecionadas apresentam-se listada na Tabela 1, a 

seguir: 

 

Tabela 1 - Autores, anos e títulos das pesquisas selecionadas para análise 
 

Autores Título 

A1 Gomes et. al. 2011 Desempenho Motor Funcional na Distrofia Muscular de Duchenne: estudo 

de um caso. 

A2 Ramacciotti; 

Nascimento. 2010 

Efeito do Exercício Resistido na Função Motora do Paciente com Distrofia 

Muscular de Duchenne 

A3 Silva et. al. 2012 Interferência da Fisioterapia Aquática na Agilidade de Paciente com 

Distrofia Muscular de Duchenne não Deambulador 

A4 Almeida et. al. 2012 Efeitos da Imersão nos Parâmetros Ventilatórios de Pacientes com Distrofia 

Muscular de Duchenne 

A5 Gevaerd et. al. 2010 Alterações fisiológicas e metabólicas em indivíduos com Distrofia Muscular 

de Duchenne durante tratamento fisioterapêutico: um estudo de caso 

A6 Silva et. al. 2015 Análise do gasto energético na Distrofia Muscular de Duchenne nos 

ambientes aquático e terrestre 

A7 Quadrado. 2014 Aprendizagem Motora em Tarefa Virtual na Distrofia Muscular  

A8 Jansen et. al. 2013 Assisted Bicycle Training Delays Functional Deterioration in Boys With 

Duchenne Muscular Dystrophy: The Randomized Controlled Trial “No Use 

Is Disuse” 
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A9 Albuquerque et. al. 

2012 

Desconforto respiratório em pacientes com distrofia muscular e restrição 

ventilatória grave durante uma sessão de hidroterapia 

A10 Ferreira et. al. 2015 Comparação da função motora em solo e imersão de pacientes com 

Distrofia Muscular de Duchenne em acompanhamento fisioterapêutico-

follow-up de 2 anos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

Os resultados achados foram estruturados de acordo com os objetivos planejados, 

em 03 tópicos gerais: Perfil dos pacientes avaliados nas publicações, estratégias 

fisioterapêuticas mais utilizadas no tratamento de DMD e por fim os efeitos da fisioterapia 

nos pacientes. Todas as informações obtidas através de análise das pesquisas selecionadas 

estão expostas nas tabelas 2, 3 e 4. 

 

Tabela 2 - Perfil dos pacientes incluídos nas amostras dos estudos selecionados 

Sexo Masculino Feminino Masc. +Fem. Não Menciona 
 

N % N % N % N % 
 

09 90% 00 0% 01 10% 00 00 

Idade Crianças Adolescentes  Crianças e 

Adolescentes 

Crianças, Adolesc. e 

Adultos 
 

N % N % N % N % 
 

01 10% 06 60% 01 10% 02 20% 

Local de 

atendimento 

Clínicas Associações Casa e escola Não Menciona  

 
N % N % N % N % 

 
  03 30%  06 60%  01 10%  00 00 

Tempo de 

tratamento 

1-5 

sessões  

 

6-10 sessões  

 

> 11 sessões Não Menciona 

 
N % N % N % N % 

 
04 50% 03 30% 02 10%  01 10% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

Sobre o perfil dos pacientes incluídos nos estudos analisados, a tabela 2 indica que 

o sexo predominante foi o masculino, com 9 das 10 pesquisas (90%) tendo incluído apenas 

meninos na amostra, enquanto 1 estudo (10%) incluiu meninas e meninos porque abordava 

outras distrofias musculares além de Duchenne. 
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Quadrado (2014) já mencionava que a mãe do paciente é a principal responsável 

por carregar a mutação, apresentando um grande risco de ter filhos do sexo masculino 

afetados. Já a mãe que é portadora da mutação não apresenta nenhum tipo de manifestação 

clínica, sendo apresentada apenas por indivíduos do sexo masculino. 

Para análise da idade, tomou-se como referência a divisão criada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que define infância como a faixa etária de 0 a 09 anos, adolescência 

como a fase de 10 a 19 anos, e vida adulta acima dos 20 anos. Em relação à idade, a maioria 

dos estudos abordou a fase da adolescência (06 artigos, 60%), seguido dos que investigaram 

crianças, adolescentes e adultos (02 artigos, 20%).  

Este estudo indicou que a maioria das pesquisas envolveu apenas adolescentes, o 

que pode indicar que crianças com DMD são tardiamente encaminhadas para serviços que 

prestam assistência multidisciplinar, mas que também tem relação com o fato de pacientes 

com DMD possuírem sobrevida em torno dos 18 aos 25 anos, indo a óbito por 

comprometimento cardíaco ou insuficiência respiratória. 

Em 6 dos 10 estudos, os pacientes incluídos eram cadeirantes (A3, A4, A5, A7, A8, 

A9), com ou sem doenças associadas, incluindo a necessidade de uso de Ventilação Mecânica 

Não Invasiva durante o sono; 3 estudos incluíam somente pacientes que ainda deambulavam 

(A1, A2, A6), com ou sem déficits associados, em melhor ou pior condição; e 1 incluiu tanto 

cadeirantes quanto deambulantes (A10). 

Conforme Albuquerque et. al. (2012), na adolescência, a fraqueza muscular 

impossibilita a criança de andar. A função motora de tronco e membros superiores (MMSS) 

encontra-se comprometida e acaba se agravando ainda mais após o confinamento na cadeira 

de rodas9. 

Os locais de atendimentos que mais foram citados foram as associações (06 artigos, 

60%), que incluíram a Associação de Apoio à Criança Deficiente Central – AACD (A3, A4, 

A6), a Associação Brasileira de Distrofia Muscular – ABDIM (A7, A9, A10); as clínicas (n= 

03, 30%), que incluíram 2 clínicas de fisioterapia (A1 e A2) e a clínica de prevenção e 

reabilitação física da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC (A5); e, por último, 

casa e escola (n=01,10%). 

E quanto ao tempo de tratamento fisioterapêutico, a maioria dos estudos envolveu 

um número de 1 a 5 sessões (n=05,50%) (A4, A6, A7, A9), seguido dos que realizaram 6 a 

10 sessões (n=03,30%) (A2, A3, A5) e, em último lugar, o tratamento com mais de 11 sessões 

(n=01, 10%) (A8, A10). 
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Tabela 3 - Estratégias Fisioterapêuticas utilizadas nas pesquisas analisadas 

MODALIDADES N % ESTRATÉGIAS N % DURAÇÃO 

DA SESSÃO 

N % 

Cinesioterapia 02 20% Exercícios 

respiratórios 

06 60% 15 - 30 

Minutos 

02 20% 

Terapia Aquática  02 20% Treino de marcha 05 50% 31 - 40 

Minutos 

01 10% 

Cinesioterapia 

+Hidroterapia 

+Respiratória  

02 20% Exercícios ativos 

livres ou assistidos 

05 50% 41 -50 Minutos 

 

03 30% 

Cinesioterapia 

+Respiratória  

01 10% Aquática geral  05 50% 51– 60 

Minutos  

02 20% 

Hidroterapia+ 

Respiratória 

01 10% Cinesioterapia geral 04 40% Não menciona  02 20% 

Ambientes de 

realidade virtual 

01 10% Alongamento de 

MMSS e MMII 

04 40% 
   

Treinamento assistido 

de bicicleta 

01 10% Exercício para 

coordenação e 

equilíbrio 

04 40% 
   

   
Mobilização 

articula/ADMP 

03 30% 
   

   
Exercícios 

resistidos 

03 30% 
   

   
Exercício aeróbico  02 20% 

   

   
Método Halliwick 02 20% 

   

   
Natação/Nado  01 10% 

   

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

Sobre o perfil de tratamento, era também esperado que o maior índice dos locais 

de atendimentos fosse as associações, em especial a AACD, já que esses pacientes necessitam 

de tratamento multidisciplinar, o que costuma ser disponibilizado por essas instituições. 

Contudo, era esperado que o tempo de duração do tratamento fosse maior, já que a doença 

é incurável, precisando de atendimento sem prazo de término. Identificou-se um tempo de 

tratamento fisioterapêutico curto (1 a 5 sessões), contudo, isso não necessariamente reflete 

todo o tratamento fisioterapêutico dos pacientes, podendo ter sido um recorte temporal 

apenas para coleta de dados. Porém, ainda assim, para pacientes de um quadro progressivo 

crônico, um tempo curto de coleta pode não permitir que se verifique o resultado ou eficácia 

real das técnicas aplicadas. 
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Gevaerd et. al. (2010) já falavam que, apesar de ser uma doença incurável, o 

tratamento da DMD tem que ser multidisciplinar, envolvendo médico, nutricionista, 

psicólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, visando sempre o seu bem-estar. Dentre 

os tratamentos utilizados, a fisioterapia apresenta importância fundamental para a prevenção 

de complicações. 

Na tabela 3, verificamos que as modalidades de tratamento fisioterapêutico mais 

utilizadas foram a Cinesioterapia isolada (A2, A8), a Terapia Aquática isolada (A3, A4) e a 

terapia combinada de Cinesioterapia + Hidroterapia + Respiratória (A10, A1), todos com os 

mesmos resultados (n=02, 20%).  

Sobre as estratégias mais utilizadas dentro dessas modalidades, o mesmo artigo foi 

enquadrado em mais de uma opção de resposta, visto que todos utilizaram mais de uma 

estratégia fisioterapêutica. As estratégias mais utilizadas pelas pesquisas foram exercício 

respiratório com e sem incentivadores (n=6, 60%) (A1, A3, A4, A5, A9, A10); seguido do 

treino de marcha (n=5, 50%) (A1, A2, A6, A9, A10); dos exercícios ativos livres ou assistidos 

(n=5, 50%) (A3, A5, A8, A9, A10); e da aquática geral (n=5, 50%) (A1, A3, A4, A6, A10). 

Quanto à duração de cada sessão de fisioterapia, o tempo mais utilizado pelas 

pesquisas foi de 41 a 50 minutos (n=3, 30%) (A5, A9, A10); 2 pesquisas (20%) utilizaram 

tempo de 15 a 30 minutos (A6 e A8); e 2 pesquisas (20%) utilizaram o tempo de 51 a 60 

minutos (A2 e A3). 

Todos os achados a respeito da forma de realização da fisioterapia já eram 

esperados, visto que cinesioterapia, terapia aquática e fisioterapia respiratória costumam ser 

a modalidades de tratamento sugeridas pela literatura para a DMD, objetivando manter a 

função respiratória e cardíaca e o máximo possível de funcionalidade motora, necessitando 

dos exercícios respiratórios e ativos, seja em solo ou em água, especialmente no caso de 

adolescentes em que o quadro motor e respiratório já está se agravando. 

Albuquerque et. al. (2012) explicam que na adolescência o comprometimento da 

musculatura cardíaca e ventilatória já se apresentam. Em função disso, problemas 

respiratórios são frequentes nas distrofias musculares e estão associados à fraqueza dos 

músculos respiratórios. 

Com a evolução da doença, acontece perda da força muscular e os portadores de 

DMD podem evoluir com alteração da mecânica ventilatória, tais como diminuição da 

ventilação e da complacência pulmonar, tosse ineficiente e padrão incomum de respiração, 

tornando-os mais expostos a contrair infecções pulmonares. Assim, o tratamento precoce 
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das manifestações respiratórias, através do fortalecimento muscular, melhora a ventilação 

pulmonar e previne atelectasias e pneumonias, podendo impedir hospitalizações e atuar 

atrasando o óbito destes pacientes (MELO; CARVALHO, 2011). 

Ramos et. al. (2008) relatam que as causas mais comuns de morbidade e mortalidade 

em pacientes com distrofia muscular são os distúrbios respiratórios. Na DMD, os distúrbios 

respiratórios são a causa da mortalidade em mais de 70% dos pacientes e estima-se que 55% 

a 90% dos pacientes morrem de insuficiência respiratória entre 16 e 19 anos de idade. 

Segundo Almeida et. al. (2012), a fisioterapia aquática busca otimizar a função 

muscular global, inclusive dos músculos associados à respiração, e facilitar a movimentação 

ativa através das propriedades do meio líquido. 

A hidroterapia pode promover alívio de dor e espasmos musculares, manutenção 

da amplitude de movimento das articulações, reeducação dos músculos paralisados, melhora 

a circulação sanguínea e encoraja atividades funcionais melhorando assim a coordenação, 

equilíbrio e postura (NAVARRO; LOPES, 2006). 

Segundo Ramacciotti e Nascimento (2010), a cinesioterapia motora ativa livre e/ou 

resistida, objetiva retardar a evolução da perda da função motora dos pacientes de DMD, 

ainda que o tratamento deva ser o mais cauteloso possí¬vel, para não fadigar a criança. 

Fonseca et. al. (2007) ressaltam que alguns estudos chegam a advertir sobre um 

possível efeito danoso dos exercícios físicos aos pacientes com DMD, especialmente nas 

atividades que demandam muita força contra a ação da gravidade, de forma constante. De 

outro modo, a falta de exercício físico ocasiona uma rápida perda funcional de órgãos e 

sistema. 

Campos e Santana (2018) mencionam que os exercícios resistidos com intervalo do 

programa de exercícios, e o respeito do princípio da particularidade, podem agregar ganhos 

maiores de força quando realizados por crianças de menor idade, lembrando assim, que a 

idade pode ser fator definitivo no tratamento motor de portadores de DMD. 
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Tabela 4 - Efeitos da Fisioterapia identificados nas pesquisas analisadas 
 

Melhorou Piorou Manteve Não menciona 
 

N % N % N % N % 

Locomoção 03 30% 01 10% 02 20% 04 40% 

Função respiratória 03 30% 01 10% 02 20% 04 40% 

Força muscular 04 40% 00 00 00 00 06 60% 

Função cardiovascular 00 00 00 00 02 20% 08 80% 

Quadro álgico 01 10% 00 00 00 00 09 90% 

Outros 02 20% 02 20% 02 20% 04 40% 

 
                   Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

A tabela 4 evidencia que os efeitos da fisioterapia mais analisados foram locomoção 

(A1, A3, A6, A7, A8, A10) e função respiratória (A1, A3, A4, A5, A7, A9), cada um analisado 

por 6 estudos (60%), enquanto a força muscular foi analisada por apenas 4 artigos (40%). As 

funções menos avaliadas foram quadro álgico, avaliado por apenas 1 estudo (10% - A1) e 

função cardiovascular (n=2, 20% - A5, A4). Outros efeitos foram analisados em 6 estudos, 

incluindo o metabolismo e a percepção subjetiva de esforço (A5), gasto energético (A6), 

estadiamento da doença e Atividades de Vida Diária (A1, A2, A3, A10). 

Pode-se perceber que, nos estudos que avaliaram locomoção, houve uma igualdade 

de resultados entre os estudos em que ela melhorou e aqueles em que ela se manteve ou 

piorou; nos que analisaram a função respiratória, igualmente; na análise de força muscular, 

todos os artigos que a fizeram identificaram melhora da função; no quesito função 

cardiovascular, houve manutenção desta nos 2 estudos que a avaliaram; e no único artigo que 

analisou quadro álgico, houve indicação de melhora. Nos outros parâmetros analisados, 

houve igualdade entre resultados de melhora, piora e manutenção da função. 

A análise da locomoção e da função respiratória nos estudos de DMD são, de fato, as mais 

esperadas, já que a locomoção é que nos dá possibilidade de autonomia e independência, e 

os primeiros sinais evidentes da doença envolvem o comprometimento da marcha, com 

evolução para a dependência da cadeira de rodas, acarretando problemas tanto 

musculoesqueléticos quanto respiratórios, por causa da fraqueza muscular, deformação na 

caixa torácica e escoliose, o que compromete a ventilação pulmonar.  

Tanaka et. al. (2007) explicam que a DMD apresenta rápido avanço, com início dos 

sintomas por volta dos 2-3 anos de idade. A criança mostra diversas modificações motoras, 

tais como dificuldade em levantar-se e ficar em pé, dificuldade na marcha e quedas 
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frequentes. As alterações da marcha, quando não tratadas, ocorrem entre 8e 12 anos de idade 

e podem acentuar alterações posturais, como as escolioses, e deformidades em tornozelos. 

As escolioses podem causar mudanças da dinâmica da caixa torácica, atuando na capacidade 

respiratória, deixando a pessoa exposta a infecções pulmonares que podem levar a óbito. 

Segundo Nascimento et. al. (2015), os objetivos das intervenções respiratórias 

consistem em melhorar ou redistribuir a ventilação, melhorar a força, a resistência à fadiga e 

a coordenação dos músculos respiratórios, evitar complicações pulmonares pós-cirúrgicas, 

aumentar a efetividade da tosse e promover limpeza das vias aéreas, corrigir padrões 

respiratórios ineficientes e diminuir o trabalho respiratório, e melhorar a capacidade 

funcional geral do paciente para atividades de vida diária. 

A cinesioterapia motora sob a forma de exercícios ativos e passivos moderados, 

voltados principalmente para os membros inferiores, quando aplicados na fase inicial da 

DMD, prolongam o desenvolvimento de contraturas, a deambulação independente e 

maximizam as capacidades funcionais, proporcionando uma melhor qualidade de vida 

(MOURA; CUNHA; MONTEIRO, 2002). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo evidenciou que o perfil prevalente dos pacientes incluídos em pesquisas 

de campo envolvendo os efeitos da fisioterapia na DMD foi sexo masculino, adolescentes, 

cadeirantes, atendidos em associações multiprofissionais. Quanto à realização da fisioterapia, 

o perfil foi de tempo de terapia entre 1 e 5 sessões, com duração de 41 a 50 minutos, fazendo 

uso das modalidades de cinesioterapia isolada, terapia aquática isolada ou terapia combinada 

de Cinesioterapia, Hidroterapia e Respiratória, priorizando as estratégias de exercícios 

respiratórios, treino de marcha, exercícios ativos livres ou assistidos e fisioterapia aquática e 

cinesioterapia geral. Os efeitos da fisioterapia mais investigados foram locomoção, funções 

respiratórias e a força muscular, com resultado de manutenção ou melhora de locomoção e 

função respiratória, e melhora da força muscular, na maioria das pesquisas. Apenas 1 artigo 

mencionou piora da função locomotora após a fisioterapia e 1 artigo, piora da função 

respiratória. 

Tais resultados ressaltam os benefícios que a fisioterapia pode trazer, seja para 

manter ou para melhorar as diferentes funções destes pacientes, porém também a 

importância de se realizar mais estudos envolvendo as crianças e o potencial de retardo da 

progressão da doença que a fisioterapia pode trazer, algo difícil de avaliar quando só se avalia 

essas pessoas ao chegar na adolescência, com complicações já instaladas. Ressalta-se também 
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o importante papel que instituições como a AACD desenvolvem no cuidado e no 

desenvolvimento de pesquisas para esse público. 
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RESUMO 

O padrão de geometria ventricular tem implicações conhecidas no 
prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca crônica de 
diferentes etiologias, mas é desconhecido o seu papel nos quadros 
de insuficiência cardíaca aguda. Adicionalmente, apesar da 
importância do tema, não há estudos que abordem a relação da 
geometria com o aparecimento e gravidade da síndrome 
cardiorenal tipo I nos pacientes com IC aguda. Neste estudo 
prospectivo e observacional com pacientes hospitalizados com 
insuficiência cardíaca aguda, admitidos no Hospital das Clínicas de 
Botucatu, avaliamos a associação entre os sete padrões de 
geometria ventricular esquerda com o desenvolvimento da 
síndrome cardiorrenal tipo I. Dados clínicos, laboratoriais e 
ecocardiograma foram avaliados para 55 pacientes. Não se 
encontrou associação entre os padrões de geometria do ventrículo 
esquerdo e o aparecimento de SC tipo I, em pacientes 
hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda. 
 

  

  

 

 
VENTRICULAR GEOMETRY´S ROLE AS A PREDICTOR OF TYPE 
I CARDIORENAL SYNDROME IN ACUTE HEART FAILURE 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 
The ventricular geometry pattern has known implications for the 
prognosis of patients with chronic heart failure of different 
etiologies, but its role in acute heart failure is 
unknown.  Additionaly, despite the importance of the topic, there 
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are no studies adressing the relationship between geometry and the 
onset and severity of type I cardiorenal syndrome in patients with 
acute heart failure. In this prospective and observational study with 
patients hospitalized with acute hear failures admitted to Hospital 
das Clínicas de Botucatu, we evaluated the association between the 
seven patterns of left ventricular geometry with the development 
of type I cardiorenal syndrome. Clinical, laboratory and 
echocardiographic data were evaluated for 55 patients.  
There was no association found between left ventricular geometry 
patterns and the appearance of type I cardiorenal syndrome in 
patients hospitalized with acute heart failure. 
 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

No surgimento da síndrome de insuficiência cardíaca, frente a diversos fatores 

agressores, ocorrerão alterações moleculares, celulares e intersticiais, caracterizando o 

fenômeno de remodelação cardíaca. Mais recentemente, vem ganhando destaque no estudo 

da remodelação cardíaca o papel desempenhado por diferentes padrões de geometria 

ventricular esquerda. Outro fator relevante na disfunção cardíaca é a Síndrome cardiorrenal 

(SC) tipo I, caracterizada por piora aguda da função renal em consequência da piora da 

insuficiência cardíaca. No entanto, a relação entre os padrões de geometria e a SC não é 

conhecida. 

Desta maneira, o estudo objetiva avaliar a associação entre os sete padrões de 

geometria ventricular esquerda com o desenvolvimento de síndrome cardiorrenal tipo I, em 

pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda.   

 

2 METODOLOGIA 

 

Estudo prospectivo e observacional que incluiu pacientes admitidos no Hospital 

das Clínicas de Botucatu com diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda, durante o período 

de outubro de 2019 a junho de 2020. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da FMB 

(número de aprovação: 25770819.0.0000.5411) e os pacientes foram incluídos após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido.  

Os dados foram coletados durante a admissão hospitalar, em que se avaliou os 

dados clínicos e laboratoriais. Os pacientes foram submetidos também à realização de 

ecocardiograma. Todos foram acompanhados durante a internação, sendo registradas as 
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medicações prescritas, o diagnóstico de síndrome cardiorrenal do tipo I e a mortalidade intra-

hospitalar.  A SC foi caracterizada por elevações acima de 0,3mg/dl nos valores de creatinina 

e melhora com tratamento da insuficiência cardíaca.  

As variáveis categóricas foram analisadas pelo teste de Quiquadrado. Para 

comparação entre dois grupos, utilizamos o teste t de Student e o teste de Mann-Whitney. 

Para comparação das variáveis contínuas utilizamos o teste de correlação de Spearman. A 

associação do padrão de geometria com os desfechos (SC e mortalidade) intra-hospitalares 

foi feita por regressão logística univariada.  O nível de significância adotado foi de 5%.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram incluídos no estudo 55 pacientes, sendo que os padrões de geometria 

ventricular encontrados foram: hipertrofia excêntrica (49%), normal (20%), hipertrofia 

concêntrica (20%) e remodelamento concêntrico (11%). Vinte e um pacientes apresentaram 

síndrome cardiorrenal tipo I. Não foram encontradas associações entre o aparecimento da 

SC e os padrões de geometria (P=0,801), com a fração de ejeção (P=0,980) ou com a 

mortalidade (P=1,000).  

Das limitações do estudo destacam-se o tamanho amostral reduzido e sua realização 

em um único centro.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O estudo não encontrou associação entre os padrões de geometria do ventrículo 

esquerdo e o aparecimento de SC tipo I, em pacientes hospitalizados com insuficiência 

cardíaca aguda. 
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RESUMO 

A obesidade é definida como o excesso de gordura corporal que 
pode trazer prejuízos à saúde. O balanço energético positivo, 
resultado do elevado consumo calórico, favorece a 
hiperadiposidade, que é lipotóxica com propagação de sinais pró-
oxidantes que podem afetar o funcionamento de órgãos como o 
cérebro, levando a doenças neurodegenerativas. No intuito de 
prevenir comorbidades associadas ao estresse oxidativo, a adição 
de compostos bioativos com ação antioxidante como o gama-
orizanol, presente no farelo de arroz, tem sido alvo de pesquisas. 
O objetivo foi avaliar o efeito preventivo do consumo de farelo de 
arroz sobre marcadores do estresse oxidativo no hipotálamo de 
animais submetidos à dieta rica em açúcar e gordura. Foram 
utilizados ratos Wistar machos (n=16) do Biotério Central da 
Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP. O protocolo 
experimental seguiu o projeto já aprovado (CEUA-1311) pela 
Comissão de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de 
Medicina de Botucatu-UNESP. Os animais foram casualmente 
distribuídos em 2 grupos para receberem: dieta rica em açúcar e 
gordura (HSF, n=8) e dieta rica em açúcar e gordura+farelo de 
arroz (HSF+FA, n=8) ao longo de 20 semanas. O farelo de arroz 
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foi adicionado às rações HSF na concentração de 11%. Foram 
avaliados: índice de adiposidade, pressão arterial sistólica, perfil 
glicêmico e o estresse oxidativo no hipotálamo. Os dados estão 
expressos em média e desvio padrão. Comparação por Teste T de 
student e nível de significância de 5%. Os valores de ingestão 
calórica, peso corporal final, índice de adiposidade e pressão 
arterial sistólica não apresentaram diferença significativa entre os 
grupos, ao passo que os níveis de glicose em jejum, malondialdeído 
(MDA) e carbonilação de proteínas reduziu no grupo HSF+FA 
quando comparado ao grupo HSF. O consumo de farelo de arroz 
mostrou-se uma estratégia eficiente para prevenção do 
desequilíbrio RedOx no hipotálamo decorrente de obesidade.  
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Obesity is defined as excess body fat that can harm health. The 
positive energy balance, resulting from high caloric intake, favors 
hyperadiposity which is lipotoxic with propagation of pro-oxidant 
signals that can affect organs functions such as the brain, leading 
to neurodegenerative diseases. In order to prevent comorbidities 
associated with oxidative stress, the addition of bioactive 
compounds such as gamma-oryzanol, present in rice bran, has 
been the subject of research. The aim was to evaluate the 
preventive effect of rice bran consumption on oxidative stress 
markers in the hypothalamus of animals fed with high sugar-fat 
diet. Male Wistar rats (n=16) from the Central Animal Facility of 
the Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP were used. The 
experimental protocol followed the already approved project 
(1311) and was approved by the Animal Experimentation Ethics 
Committee of the Faculty of Medicine of Botucatu-UNESP. The 
animals were randomly divided into 2 groups to receive: a high 
sugar-fat diet (HSF, n=8) and a high sugar-fat diet+rice bran 
(HSF+FA, n=8) over 20 weeks. Rice bran was added to control 
and HSF diets at a concentration of 11%. It was evaluated: 
adiposity index, systolic blood pressure, glycemic profile and 
oxidative stress in the hypothalamus. Data are expressed as mean 
and standard deviation. Comparison by Student's T Test with 5% 
significance level. The values of caloric intake, final body weight, 
adiposity index and systolic blood pressure showed no significant 
difference between groups, whereas fasting glucose, 
malondialdehyde (MDA) and protein carbonyl levels decreased in 
the HSF+FA group when compared to the group HSF. Rice bran 
consumption was shown to be a strategy to prevent the RedOx 
imbalance in the hypothalamus resulting from obesity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A obesidade é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como excesso 

de gordura corporal que pode trazer prejuízos à saúde do indivíduo (AWADA; 

PARIMISETTY; D’HELLENCOURT, 2013). Em balanço energético positivo, o tecido 

adiposo sofre hipertrofia e hiperplasia, aumentando exacerbadamente a produção de fatores 

inflamatórios que se propagam sistemicamente, afetando assim, a função normal de outros 

órgãos, dentre eles o cérebro (BHAT, Z. F. et al., 2017; FRANCISQUETI, F. V. et al., 2017; 

MONTEIRO; AZEVEDO, 2010). O aumento do metabolismo do adipócito, excesso de 

nutrientes e liberação de macrófagos residentes a partir do processo inflamatório e necrose 

durante a expansão do tecido adiposo contribuem com uma maior produção de espécies 

reativas de oxigênio (ROS), favorecendo o desenvolvimento de complicações sistêmicas pelo 

desequilíbrio redox. O fator NFk-B é estimulado a produzir mais citocinas pró-inflamatórias 

quando há um aumento das ROS, criando um ciclo de retroalimentação entre estresse 

oxidativo e inflamação. Esse ciclo pode acarretar a decomposição de biomoléculas, 

comprometendo a função de sistemas e órgãos, dentre eles o hipotálamo que, quando 

afetado, desencadeia prejuízos nos processos metabólicos e atividades autônomas 

(FRANCISQUETI, F. V. et al., 2017; VISTOLI et al., 2013). Níveis elevados de ROS no 

hipotálamo também podem prejudicar a captação de glicose e lipídios, comprometendo a 

capacidade de detecção metabólica dos neurônios hipotalâmicos (CARMO-SILVA; 

CAVADAS, 2017; COLOMBANI et al., 2009; LELOUP et al., 2006).   

Com a finalidade de reduzir e prevenir os efeitos negativos decorrentes da 

obesidade e do estresse oxidativo, estudos envolvendo compostos bioativos vem se 

destacando. O arroz (Oriza sativa L.) é fonte de micronutrientes bioativos rico em γ-orizanol, 

constituído por ésteres de ácido ferúlico que conferem efeitos antioxidantes e anti-

inflamatórios atribuindo ação benéfica no tratamento de disfunções associadas à obesidade 

(JUSTO et al., 2013). O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito preventivo do consumo 

de farelo de arroz sobre marcadores do estresse oxidativo no hipotálamo de animais 

submetidos ao consumo de dieta rica em açúcar e gordura. 
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2 METODOLOGIA 

 
2.1 Animais e Modelo Experimental 
 

No presente estudo foram utilizados ratos Wistar machos (n=40), com 30 dias de 

idade, provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade 

Estadual Paulista - UNESP, São Paulo, Brasil. Os animais foram casualmente alocados em 2 

grupos para receberem dieta rica em açúcar e gordura (HSF, n=8 animais) e dieta rica em 

açúcar e gordura + farelo de arroz (HSF+FA, n=8 animais). Os dois grupos também 

receberam sacarose na água de beber numa concentração de 25%. O modelo dietético e as 

complicações associadas à obesidade já foram estabelecidas e publicadas por nosso grupo de 

pesquisa (FRANCISQUETI FV. et al., 2017).  

As ofertas de ração e água foram ad libitum. O consumo das dietas e da ingestão 

calórica foram controlados semanalmente; a ingestão calórica foi determinada pelo produto 

do consumo e teor energético das dietas. Para acompanhar o desenvolvimento do animal, o 

peso corporal foi aferido semanalmente, sendo os ratos mantidos em gaiolas individuais, em 

meios enriquecidos com toalhas de papel amassadas em formato de bolas, ambiente com 

temperatura (24±2ºC) e umidade controladas (55±5%) e ciclo claro-escuro (12-12hs). O 

protocolo de estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação Animal da 

Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista - UNESP, São Paulo, 

Brasil, (CEUA 1311) e seguiu recomendações do Guide for the Care and Use of Experimental 

Animals. No fim do período experimental de 20 semanas, os animais foram anestesiados com 

tiopental (120mg/kg/IP) e após verificação dos reflexos palpebral, podal, interdigital e 

caudal, foram eutanasiados por decapitação. 

 

2.2 Farelo de Arroz 

 
O farelo de arroz foi adicionado às rações controle e HSF na concentração de 11% 

(KAHLON et al., 1992). 

 

2.3 Caracterização da Obesidade 

 

2.3.1 Índice de Adiposidade 

 

O índice de adiposidade foi utilizado como indicador de obesidade, permitindo 

avaliação precisa da quantidade de gordura corporal dos animais. Após o sacrifício foram 
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dissecados os depósitos de gordura epididimal, visceral e retroperitoneal dos animais. A soma 

dos depósitos normalizada pelo peso corporal [(epididimal+retroperitoneal+visceral) /peso 

corporal x 100] foi considerada o índice de adiposidade(LUVIZOTTO et al., 2013). 

 

2.4 Comorbidades 

 

2.4.1 Pressão Arterial Sistólica 

 

A análise da pressão arterial sistólica foi realizada por meio da técnica de 

plestimografia segundo Pfeffer et al., (1971, utilizando-se  eletroesfigmomanômetro Narco 

Bio-System® PE 300, modelo 709-0610 (International Biomedical, Inc, Houston, TX, 

USA)(GONC et al., 2014). Este método não permite avaliar a pressão arterial diastólica. Os 

animais foram aquecidos (40ºC) durante 5 minutos, em uma caixa de madeira (50 x 40 cm) 

forrada com maravalha de Pinus autoclavada, com a finalidade de produzir vasodilatação da 

artéria caudal. Em seguida, manguito conectado a transdutor de pulso foi acoplado à cauda 

do animal, sendo posteriormente insuflado (200 mmHg) e desinsuflado, respectivamente, 

para registro das pulsações arteriais. Os registros foram coletados em polígrafo Gould RS 

3200 (Gould Instrumenta Valley View, Ohio, USA).  

 

2.5 PERFIS GLICÊMICO 

 

Os animais foram expostos a jejum de 12 horas para aferição dos níveis de glicose 

através de um glicosímetro portátil (Accuchek Advantage; Roche Diagnostics Co., 

Indianapolis, IN). 

 

2.6 PARÂMETROS DO SISTEMA REDOX 

 

2.6.1 Malondialdeído (MDA) 

 

100mg de tecido hipotala ̂mico foram homogeneizadas com soluc ̧ão gelada de PBS 

(1mL, pH 7.4) usando o ULTRA-TURRAX® T25 basic IKA ® Werke Staufen/Germany, 

e centrifugadas a 800g a 4°C por 10 min. Ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,67% na proporção 

(1: 1) foi adicionado ao sobrenadante e a posteriormente as amostras foram aquecidas por 
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45 min em banho-maria a 100 °C. O MDA reagiu com o TBA na proporção 1: 2 MDA-TBA 

e após o resfriamento, a leitura foi realizada a 535 nm em um leitor de microplacas Spectra 

Max 190 (Molecular Devices®, Sunnyvale, CA, EUA). A concentração de MDA foi obtida 

através do coeficiente de extinção molar (1,56 × 105 M-1 cm-1) e as absorbâncias das 

amostras e o resultado final expresso em nmol / g de proteína (UCHIYAMA; MIHARA, 

1978). 

 

2.6.2.  Carbonilação de Proteínas 

 

100 mg de tecido hipotala ̂mico foram homogeneizados em soluc ̧ão gelada de PBS 

(1mL, pH 7.4) usando o ULTRA-TURRAX® T25 basic IKA ® Werke Staufen/Germany, 

e centrifugadas a 800g a 4°C por 10 min. Proteínas carboniladas foram medidas por um 

método inespecífico que usa DNPH (agente derivatizante de 2,4-dinitrofenilhidrazina) e 

detecção fotométrica de qualquer proteína modificada por carbonilação (MESQUITA et al., 

2014). Os níveis de proteína carbonilada são expressos em nmol de DNPH / mg de proteína. 

 

2.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os grupos foram comparados por Teste T de student, em nível de significância de 

5% e utilizando o software SigmaStat 3.5. Os dados estão apresentados em média e desvio 

padrão. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A figura 1 demonstra resultados referentes às análises nutricionais e metabólicas ao 

final de 20 semanas. Não houve diferença entre os grupos quanto à ingestão calórica (Figura 

1A), peso corporal final (Figura 1B), índice de adiposidade (Figura 1C) e pressão arterial 

sistólica (Figura 1D). O grupo HSF+FA demonstrou valores reduzidos de glicose em jejum 

quando comparados ao grupo HSF (Figura 1E).  
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Figura 1 - Análises nutricionais e metabólicas ao final de 20 semanas. (A) Ingestão calórica 
(kcal); (B) Peso Corporal Final (g); (C) Índice de Adiposidade (%); (D) Pressão Arterial 
Sistólica (mmHg); (E) Glicose em jejum (mg/dL). Dados expressos em média e desvio 
padrão. Comparação por Teste T de student *p<0,05. HSF- high sugar-fat diet. HSF+FA- 
high sugar-fat diet + farelo de arroz. PAS- Pressão Arterial Sistólica 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

A figura 2 apresenta os valores referentes aos níveis dos marcadores de estresse 

oxidativo no hipotálamo dos animais ao final de 20 semanas. Os valores de Malondialdeído 

e Carbonilação de proteínas apresentaram-se reduzidos em relação ao grupo HSF. 
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Figura 2 - Marcadores do estresse oxidativo ao final de 20 semanas. (A) MDA (nmol/mg 
de proteína); (B) Carbonilação de proteínas (nmol/mg de proteína). Dados expressos em 
média e desvio padrão. Comparação por Teste T de student *p<0,05. HSF- high sugar-fat 
diet. HSF+FA- high sugar-fat diet + farelo de arroz 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 
Ratos Wistar machos foram submetidos a uma dieta HSF para avaliação do efeito 

preventivo do farelo de arroz sobre do estresse oxidativo no hipotálamo. Nossos resultados 

mostraram que os animais que consumiram a dieta HSF + FA apresentaram menor glicose 

de jejum, MDA e proteínas carboniladas em relação aos animais HSF.  

O consumo crônico de dietas HSF se associa à hiperglicemia por mecanismos 

inflamatórios através da secreção de adipocinas que atuam direta e indiretamente no 

metabolismo da glicose, aumentando sua produção (KERSHAW; FLIER, 2004; SHI et al., 

2019). Nossos dados mostraram que o farelo de arroz se mostrou eficiente em reduzir os 

níveis glicêmicos dos animais do grupo HSF + FA. Tal efeito benéfico pode ser explicado 

pelos compostos bioativos presentes no farelo, que apresentam ação antinflamatória e 

antioxidante (JUSTO et al., 2013). Dentre eles, destaca-se o γ-orizanol, composto por ésteres 

de ácido ferúlico, que conferem seu efeito anti-inflamatório e antioxidante, que contribui 

beneficamente no tratamento de disfunções associadas à obesidade (PAUCAR-MENACHO 

et al., 2007).  

Dentre os diversos órgãos acometidos pelos efeitos negativos da obesidade está o 

cérebro, especialmente o hipotálamo, a principal área cerebral que controla o balanço 

energético (KJAERGAARD et al., 2018). Evidências mostram que essa região é a primeira a 

apresentar sinais de comprometimento após consumo de dietas ricas em gordura, resultando 

em prejuízo do controle do balanço energético (LUMENG; SALTIEL, 2011). Dentre os 
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mecanismos sugeridos como causa do comprometimento hipotalâmico estão: disfunção 

mitocondrial, espécies reativas de oxigênio (ROS) e estresse do retículo endoplasmático, 

resultando em estresse oxidativo (KJAERGAARD et al., 2018). O efeito do farelo contra o 

estresse oxidativo foi observado no grupo HSF + FA, que apresentou valores menores de 

MDA e carbonilação em relação ao grupo HSF. Tais resultados estão de acordo com a 

literatura, uma vez que Schraiber et al. (2019) encontraram níveis elevados de MDA e 

proteínas carboniladas em camundongos alimentados com dieta rica em gordura após 10 

semanas (BONA SCHRAIBER, DE et al., 2019).  

O efeito antioxidante do FA pôde ser verificado pela prevenção da peroxidação 

lipídica que consequentemente impede a lipotoxicidade que se associa à disfunção 

mitocondrial, principal organela responsável pela produção de ROS celulares, reduzindo, 

dessa forma, o estresse oxidativo gerado pela dieta (SON et al., 2010). 

 

4 CONCLUSÃO 

 
O consumo de farelo de arroz mostrou-se uma estratégia na prevenção do 

desequilíbrio do sistema RedOx no hipotálamo decorrente de obesidade. 
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RESUMO 

O processo de envelhecimento é inerente a todos os seres 
humanos, mas a forma como cada pessoa o experimenta é 
diferente de acordo com múltiplos fatores orgânicos, sociais, 
psíquicos e ambientais. Os idosos residentes das chamadas 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) vivem em 
um contexto que os diferencia daqueles que habitam com 
familiares ou em suas próprias residências até o final da vida. 
Todavia, a literatura atual carece de estudos sobre as principais 
causas de mortalidade nesse grupo específico de pessoas, motivo 
que levou ao desenvolvimento desse trabalho, que consistiu na 
avaliação de causas básicas de morte de 94 habitantes do Lar Padre 
Euclides, em Botucatu, nos últimos dez anos (2010-2019), através 
de suas Declarações de Óbito. Em seguida, essas causas básicas 
foram agrupadas de acordo com capítulos da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10) para definir as causas de 
mortalidades mais prevalentes. Foi feita também uma análise dos 
óbitos de acordo com idade, sexo, raça, local de óbito, período de 
institucionalização e ano do óbito, e, através do teste qui-quadrado 
de Pearson, buscada a associação entre: causa básica e sexo; 
sazonalidade e número de óbitos. Como resultado, concluiu-se que 
a principal causa de mortalidade foram Doenças do Aparelho 
Respiratório (30,9% do total de óbitos, principalmente 
representada pela broncopneumonia), seguida de Doenças do 
Aparelho Circulatório (29,8%). Não foram observadas associações 
estatisticamente significantes entre causas básicas e o sexo; assim 
como entre número de óbitos e sazonalidade.  
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The aging process is inherent to all human, but the way each person 
experiences it is different according to multiple organic, social, 
psychic and environmental factors. The elderly residents of the so-
called Long Term Care Institutions for the Elderly live in a context 
that differentiates them from those who live with family members 
or in their own homes until the end of their lives. However, the 
current literature lacks studies on the main causes of mortality in 
this specific group of people, which led to the development of this 
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work, which consisted of the assessment of the basic causes of 
death of 94 inhabitants of Lar Padre Euclides, in Botucatu, in the 
last few years. ten years (2010-2019), through his Death 
Certificates. These basic causes were then grouped according to 
chapters of the International Classification of Diseases (CID-10) 
to define the most prevalent causes of mortality. An analysis of 
deaths was also carried out according to age, sex, race, place of 
death, institutionalization period and year of death, and, using 
Pearson's chi-square test, the association between: basic cause and 
sex; seasonality and number of deaths. As a result, it was concluded 
that the main cause of mortality was Diseases of the Respiratory 
System (30.9% of the total deaths, mainly represented by 
bronchopneumonia), followed by Diseases of the Circulatory 
System (29.8%). There were no statistically significant associations 
between basic causes and sex; as well as between number of deaths 
and seasonality. 
 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Envelhecimento é um termo amplo e com múltiplas definições. Pode ser visto 

como um conjunto de modificações que acontecem em um organismo ao longo dos anos, 

tanto em nível celulares e teciduais (1). Também é descrito como um processo complexo e 

desigual de comprometimento e posterior decadência das funções de um organismo de vida 

ou, ainda, em uma visão mais voltada à espécie humana especificamente, como fenômeno 

que, quando associado a fatores sociais, pode causar problemas em condições de saúde e 

bem estar da pessoa considerada idosa (2). Idoso, por sua vez, é considerado aquele com 

mais de 65 anos em países desenvolvidos e com mais de 60 anos em países em 

desenvolvimento, como o Brasil (3). Nos últimos anos, tem-se observado um aumento 

exponencial desse grupo populacional, tanto dentro como fora de nosso país. A taxa de 

crescimento da população idosa mundial é atualmente de 3,26% ao ano, sendo que em 2015, 

já existiam 901 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que equivale a 12% da população 

mundial (4). 

O Brasil é um dos países envolvidos mais profundamente nessa mudança. Seu 

número de idosos passou de 3 milhões em 1960 para 7 milhões em 1975 e então para 14 

milhões em 2002, o que representa aumento de 500% em quarenta anos (5). A população 

idosa hoje representa 9,52% da total e estimativas mostram que, em 2050, esse número passe 

a 21,87% (6). Tal alteração de perfil demográfico já acarreta profundas transformações em 
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nosso país à medida em que se expande um grupo social com maior tendência a apresentar 

limitações ligadas a doenças crônico-degenerativas.  

Nesse contexto, mesmo que a Política Nacional do Idoso preconize a manutenção 

do idoso em ambiente familiar (7), muitos idosos, em especial aqueles com vínculo familiar 

pouco desenvolvido, se tornam residentes das instituições de longa permanência para idosos 

(ILPI), também chamadas popularmente asilos. Dentre os fatores que determinam a procura 

de ILPS, destaca-se elevado grau de dependência, aparecimento de doenças crônicas e 

estágios terminais de doenças contribuintes, assim como a falta de políticas públicas e 

assistência social para a população geriátrica (8).  

As ILPIs são instituições de caráter residencial e coletivo, destinadas a pessoas com 

60 anos ou mais, com ou sem suporte familiar. Elas podem ser públicas ou privadas, mas 

precisam ter registro legal, com objetivo de satisfazer às necessidades do idoso e garantir seu 

envelhecimento saudável (9). Em 2011, artigo científico baseado em estudo feito em 118 

pacientes que faleceram no ano de 2006 no Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom 

Pedro II apontou como causas para óbitos em instituição hospitalar a somatória de 

imobilidade e infecção que evoluem para quadros sépticos (10). Outro estudo feito em 2017 

propôs-se a fazer uma reavaliação sistemática da literatura sobre as formas metodológicas de 

avaliação de idosos institucionalizados, concluindo a importância de múltiplos testes para 

conhecimento das afecções que podem acometer idosos institucionalizados e 

direcionamento do tratamento (11).  

Porém, mesmo com o aumento do número de idosos e de ILPIs no Brasil, ainda 

são poucos os estudos que dizem respeito a proposição de políticas de melhora de condições 

de vida e redução da mortalidade em idosos institucionalizados. Pesquisa feita em busca de 

literatura em bases de dados MEDLINE/PubMed, LILACs, Scielo, Cochrane e Ebesco 

mostra que idosos institucionalizados atualmente têm pior qualidade de vida quando 

comparados aos não institucionalizados (12).  

Dessa forma, é necessária a realização de pesquisas para avaliação da mortalidade e 

morbidade de idosos em ILPIs, bem como estudos epidemiológicos visando averiguar o 

perfil desses pacientes, com o objetivo de proporcionar maior qualidade de vida e 

identificação de fatores de risco e medidas preventivas para diminuir a mortalidade dessa 

população. Esta pesquisa justifica-se por ser um estudo relacionada com a epidemiológia 

sobre mortalidade em idosos institucionalizados possam contribuir para implantação de 

ações preventivas e controle das doenças que levam a estes desfechos, tendo por objetivo 

avaliar o perfil de mortalidade dos residentes de instituição de longa permanência para idosos. 
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2 METODOLOGIA 

 

Ametodologia aplicada neste estudo é de base observacional retrospectivo com 

análise de Declarações de Óbito dos idosos residentes no Lar Padre Euclides, em Botucatu- 

SP, no período de 2010 a 2019. Foram verificados os seguintes dados: 

 

a. Sexo; 

b. Idade; 

c. Raça; 

d. Local de óbito; 

e. Período de institucionalização; 

f. Ano de óbito; 

g.  Sazonalidade -Trimestre do ano; 

h. Causa básica; 

i. Causa básica agrupada de acordo com capítulos da Classificação Internacional de 

Doenças CID-10. 

 
Foram aplicados testes qui-quadrado para avaliação da associação entre: 

 
1)  Sazonalidade e óbito (trimestre do ano) 

2) Causa básica de acordo com CID-10 e sexo.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisadas as Declarações de Óbito de um total de 94 idosos, sendo 57 

homens (60,6%) e 37 mulheres (39,4%) com mediana de idade de 79,5 anos (74-87).  Quanto 

a raça, 81 (86,2%) eram brancos, 9 (9,6%) negros e 4 (4,3%) pardos. O local de óbito mais 

prevalente foi o próprio asilo (47,9%%), seguido do hospital (40,4%) e do pronto-socorro 

(11,7%) (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Local de óbito dos idosos institucionalizados no Asilo Padre Euclides-SP no 
período de 2010 a 2019 

 
Local  Frequência Porcentagem 

Hospital 38 40,4% 

Pronto-Socorro 11 11,7% 

Asilo Padre Euclides 45 47,9% 

 
    Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

 Quanto ao período de institucionalização observou-se grande variabilidade (de 6 a 

412 meses (cerca de 34 anos); sendo a mediana de 39,183 meses (8,2 -99,1). 

A tabela 2 apresenta a distribuição dos óbitos no período estudo. Observou-se que 

o ano com maior número de óbitos foi 2017, com um total de 14 dos 94 óbitos. Aquele com 

menor número foi 2016, com um total de 4 óbitos.  

 

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos dos residentes do Asilo Padre Euclides- SP no período 
de 2010 a 2019 

 

Ano Frequência Porcentagem 

2010 11 11,7 

2011 10 10,6 

2012 10 10,6 

2013 7 7,4 

2014 10 10,6 

2015 7 7,4 

2016 4 4,3 

2017 14 14,9 

2018 13 13,8 

2019 8 8,5 

    
  Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

Quanto a associação entre a frequência dos óbitos e sazonalidade verificada por 

trimestre do ano, não foi observado significância estatística. 

As causas básicas de óbito descritas nas DO foram selecionadas (Tabela 3) e, em 

seguida agrupadas em Capítulos de acordo com a Classificação Internacional de Doenças 

CID-10 (Tabela 4).  Observa-se que a principal causa de mortalidade foram as Doenças do 

Aparelho Respiratório (30,9% do total de óbitos), especialmente a Broncopneumonia; 

seguida de Doenças do Aparelho Circulatório (29,8%) e Doenças do Sistema Nervoso 
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(10,6%) representada exclusivamente pela demência. Tambem foram frequentes os óbitos 

por Neoplasias (8,5%) e Doenças do Aparelho Gênito-Urinário (7,4%).  

 

Tabela 3 - Principais causas básicas de óbito dos residentes no Asilo Padre Euclides- SP 
no período de 2010 a 2019 

 
Causa básica  Frequência  Porcentagem 

Broncopneumonia 23 24,5 

Cardiopatia hipertensiva  13 13,8 

Doença arterial coronariana 11 11,7 

Demência  10 10,6 

Infecção do trato urinário 6 6,4 

Doença pulmonar obstrutiva crônica 3 3,2 

Sepse 3 3,2 

Acidente vascular cerebral 2 2,1 

Diabetes  2 2,1 

Carcinoma de cólon 2 2,1 

Outras  9 9,5 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

Tabela 4 - Causas básicas de óbito por capítulo do CID 10 dos residentes no Asilo Padre 
Euclides- SP no período de 2010 a 2019 

 

Capitulo CID 10  Frequência  Porcentagem 

I- Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3 3,2 

II- Neoplasias 8 8,5 

III- Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários 1 1,1 

IV- Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 2 2,1 

VI- Doenças do Sistema nervoso 10 10,6 

IX- Doenças do Aparelho Circulatório 28 29,8 

X- Doenças do Aparelho Respiratório 29 30,9 

XI- Doenças do Aparelho Digestivo 2 2,1 

XIV- Doenças do Aparelho Gênito-Urinário 7 4,4 

XVIII: sintomas, sinais e achados anormais, não classificados em outra parte 1 1,1 

XX: Causas externas de morbidade e mortalidade.  3 3,2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 
Não houve significância estatística entre a associação de sexo e causas básicas de 

óbito. 
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4 CONCLUSÕES 
 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil da mortalidade em idosos 

institucionalizados. Observou-se predomino de óbitos por broncopneumonia na casuística 

estudada. No agrupamento das causas básicas verificou-se predomínio de doenças do 

aparelho respiratório (representado principalmente pela broncopneumonia) e do aparelho 

circulatório. 

Não foi observado associação estatisticamente significantes entre sazonalidade o 

óbitos ou entre sexo e causas de morte. 

Os resultados encontrados no presente estudo estão de acordo com dados da 

literatura nacional. 

Em estudo de Gorzoni e Pires, foram avaliados óbitos de idosos em ILPI no ano 

de 2006 e encontraram como principal causa de óbitos as doenças infecciosas, sendo a 

broncopneumonia a causa básica mais prevalente. Neste estudo também não houve 

associação estatisticamente significantes entre óbitos e sazonalidade (13). 

Quando comparado com o jovem, o idoso, em particular, o institucionalizado está 

mais suscetível à infecção em razão de alterações fisiológicas do envelhecimento, declínio da 

resposta imunológica e a presença de doenças concomitantes com consequente aumento de 

morbidade e mortalidade.  

São várias as alterações anatômicas e funcionais que colaboram para o 

entendimento dos mecanismos que predispõem essa população à infecção. O declínio na 

função do linfócito T e na imunidade celular e a diminuição da produção de anticorpos na 

imunização extrínseca são alterações imunológicas que podem aumentar a vulnerabilidade à 

infecção. O adelgaçamento da pele e o menor reflexo da tosse são alterações fisiológicas do 

envelhecimento que facilitam a infecção de pele e partes moles e à aspiração e pneumonia, 

respectivamente (14).  

A infecção adquirida na própria instituição é uma das causas mais frequentes de 

hospitalização e de mortes nesses pacientes. Um dos motivos é o retardo no diagnóstico e 

tratamento. A investigação dessa condição nos residentes de ILPI é frequentemente 

prejudicada pela limitação estrutural e econômica das unidades. Além da dificuldade de 

realização de exames laboratoriais e radiológicos, as manifestações clínicas do processo 

infeccioso são comumente atípicas nessa faixa etária. A febre ausente ou baixa é exemplo 

clássico dessa atipia no paciente idoso (15). As doenças do aparelho circulatório são a 

principal causa de morte entre idosos em todo o mundo (16). 
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No presente estudo, encontramos cardiopatia hipertensiva (que comumente está 

associada a insuficiência cardíaca) e doença coronariana como causas básicas mais frequentes 

no grupo das doenças cardiovasculares. 

Este achado está de acordo com outros estudos. Cabrera e Wajngarten realizaram 

acompanhamento ambulatorial por nove anos 840 idosos e a principal causa de morte foi 

doença cardiovascular, representada principalmente por doença coronariana e insuficiência 

cardíaca (17). Aronow investigou a causa de morte de idosos institucionalizados no período 

de 15 anos, sendo a morte súbita cardíaca, infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca 

as principais causas do total de mortalidade no período estudado (18). 

Os fatores de risco para doença cardiovascular são os mesmos para adultos ou 

idosos, incluindo hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, diabetes, 

obesidade, abuso de álcool, nível social e nutrição. Todavia, com o envelhecimento observa-

se aumento do estresse oxidativo, o que leva a uma suscetibilidade aumentada para 

anormalidades funcionais e elétricas que podem culminar com doença cardiovascular. Essas 

anormalidades incluem fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, que são resultado do aumento 

das espécies reativas de oxigênio devido ao estresse oxidativo e aumento da produção de 

moléculas de sinal inflamatório.  

Ademais, a idade também está associada a um risco aumentado de fragilidade, 

obesidade e diabetes. Essas condições também são fatores de risco independentes para 

doença cardiovascular. Assim sendo, vários fatores de risco resultam em uma alta incidência 

destas doenças em idosos (19). 

Assim, torna-se evidente que medidas preventivas simples e efetivas são de alto 

valor em pacientes idosos, tais como monitoramento da pressão arterial, controle do diabetes 

e dislipidemia, cessar tabagismo, atividade física e dieta saudável; além de diagnóstico e 

tratamento precoce de intercorrências infecciosas. 

 
REFERÊNCIAS 
 

1. World economic and social survey 2007: development in an ageing world. New York: United 
Nations [Publicação online]; 2007 [acesso em 27 de abril de 2019]. Disponível em: 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/2007wess.pdf 
 

2. Timo-Iaria C. O Envelhecimento. Acta Fisiátrica, 2003, 10(3):114-120. 
 

3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Síntese de indicadores sociais uma 
análise das condições de vida da população brasileira, 2010. Censo Demográfico, 2010. Brasil: 
IBGE, 2010. 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/2007wess.pdf


Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 2 

42 

4. United Nations Department of Economic and Social Affairs/ Population Division 59 
World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. New 
York: UN; 2015.  
 
5. Lima-Costa MF, Veras R. Saúde pública e envelhecimento. Cad. Saúde Pública. 2003. 
 
 

6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [homepage na internet]. Projeção 
populacional [acesso em 28 de abril de 2019]. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ 
 
7. Brasil. Decreto n. 8.842/94, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional 

do idoso,  cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Política Nacional 
do Idoso. [acesso em 28 de abril de 2019]. Disponível em: 
http://saserj.br.tripod.com/textos/idoso.htm.  
 
8. Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e 
inovações. Rev Saúde Pública [revista em internet]. Junho 2006. [acesso em 29 de abril de 
2019]. Disponível em: http://www.scielosp.org/pdf/rsp/2009nahead/224.pdf. 
 

9.  Brasil. Resolução da Diretoria Colegiada, 283, de 26 de setembro de 2005. 
 
10. Gorzalini ML, Pires SL. Óbitos em instituição asilar. Rev Associação Med Bras 2011; 
57(3):333-337. 
 
11. Lima AAC et al. Forma metodológica de avaliação em idosos institucionalizados: 
uma revisão sistemática. Revista do Departamento de Educação Física e Saúde e do Mestrado 
em formação de saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul. Ano 18, vol 18, número 3. 
Julho/setembro 2018.  
 
12. Martins ABT et al. Qualidade de vida em idosos institucionalizados: revisão 
sistemática. Convibra Saúde- Congresso Virtual Brasileiro de Educação, gestão e promoção 
de saúde.  
 
13. Gorzoni, ML; Pires SL. Óbitos em instituição asilar. Rev Assoc Med Bras 2011; 
57(3):333-337 
 
14. Nicolle LE, Strausbaugh LJ, Garibaldi LJ. Infections and antibiotic resistance in 
nursing homes. Clin Microb Rev. 1996;9:1-17 
 
15. Villas Boas, PJF; Reis, A. Infecção em idosos internados em instituição de longa 
permanência. Rev. Assoc. Med. Bras. vol.53 no.2 São Paulo Mar./Apr. 2007 
 
16. Cheng, X; Yang, y; Schwebel, DC; Liu, Z et al. Population ageing and mortality 
during 1990–2017: A global decomposition analysis. PLOS Medicine | 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003138 June 8, 2020 
 
17. Cabrera MAS, Andrade SM, Wajngarten M. Causes of mortality in elderly people: a 
9-year follow-up study. Geriatr Gerontol Aging.2007;1(1):12-18 
 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
http://www.scielosp.org/pdf/rsp/2009nahead/224.pdf


Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 2  

 

 
 

43 

18. Aronow WS. Clinical causes of death of 2372 older persons in a nursing home during 
15-year follow-up. J Am Med Dir Assoc. 2009 Feb;10(2):147. doi: 
10.1016/j.jamda.2008.10.016. Epub 2008 Dec 16. PMID: 19187888. 
 
19. Rodgers JL, Jones J, Bolleddu SI, Vanthenapalli S, Rodgers LE, Shah K, Karia K, 
Panguluri SK. Cardiovascular Risks Associated with Gender and Aging. J Cardiovasc Dev 
Dis. 2019 Apr 27;6(2):19. doi: 10.3390/jcdd6020019. PMID: 31035613; PMCID: 
PMC6616540. 
 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 44. DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-5 

Capítulo 5 

 
 

 

OCORRÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS DE INSTITUIÇÃO DE 
LONGA PERMANÊNCIA: ESTUDO DE COORTE 

 
 
Leonardo Valente Sanchez  
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP 
ORCID: 0000-0003-2682-764X 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1343845708415553 
 

Tatiane Cristina de Carvalho 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP 
ORCID: 0000-0002-6593-810X 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6399492455831828 
 

Adriana Polachini do Valle 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP 
ORCID: 0000-0002-0090-8524 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8003931926137460 
 

Paulo Jose Fortes Villas Boas  
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP 
ORCID:000-0001-9876-3222 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5470736132142683 
 

  

Informações sobre o 

artigo: 

 

Recebido em: 

01/11/2021 

Aceito em:  

10/11/2021 

Data de publicação: 

07/02/2022 

 

Palavras-chave:  

Idosos 

Quedas 

Risco de queda 

Fragilidade 

Instituições de longa 

permanência 

 

RESUMO 

Objetivo - Avaliar incidência de quedas e fatores associados em 
idosos de Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI).  
Metodologia - Estudo longitudinal, observacional, descritivo 
realizado em seis ILPI cadastradas no Município de Botucatu. Na 
avaliação inicial (M1) foi realizada Avaliação Geriátrica Ampla 
(AGA), com observação de dados sócio-demográficos, condições 
clínicas, fragilidade (Fenótipo de Fraglidade de Fried e Frail – 
Nursing Home), dependência para atividades básicas de vida diária 
(ABVD - Índice de Katz) e do risco de queda com aplicação do 
Time Up and Go Test (TUGT). Doze meses depois foi realizada 
reavaliação quanto à ocorrência de queda nos 6 meses anteriores. 
Foi testada a associação do desfecho de queda com os fatores 
avaliados em M1. 
Resultados – Em M1 foram avaliados 113 idosos de 6 ILPI com 
média da idade de 81,1 anos (DP ± 9,09), sendo 66,4% do sexo 
feminino. 61,1% apresentavam pelo menos uma dependência para 
ABVD, eram frágeis pelo fenótipo de Fragilidade de Fried 31,9% 
e pelo FRAIL – NH 51,3% e 35,4% cadeirantes. Em M2 se 
observou que 32 (28,3%) idosos foram à óbito e 4 transferidos de 
ILPI, sendo reavaliados 76 residentes. Destes, 20 idosos (26,3%) 
sofreram pelo menos um episódio de queda no período de 
acompanhamento. Na análise estatística não foram observadas 
associações com queda.  
Discussão - A prevalência de quedas nos idosos institucionalizados 
observada neste estudo foi menor do que a obtida em outros 

http://lattes.cnpq.br/6399492455831828
http://lattes.cnpq.br/5470736132142683
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estudos brasileiros em ILPI. Nossos achados podem ser devido às 
características da população avaliada com alta prevalência de 
residentes frágeis e dependentes, do viés de memória dos pacientes 
e cuidadores (os eventos foram referidos retrospectivamente) ou 
aos cuidados ofertados pelas instituições. 
Conclusões – Observamos alta prevalência de quedas, porém não 
forma obtidas associações com as condições avaliadas 
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Objective - Assess the incidence of falls and associated factors in 
the elderly in Long-stay Institutions for the Elderly (LSIE). 
Methodology - Longitudinal, observational, descriptive study 
carried out in six LSIEs registered in the city of Botucatu. In the 
initial evaluation (M1), a Comprehensive Geriatric 
Assessment  was performed, with observation of socio-
demographic data, clinical conditions, frailty (Fried and Frail Frailty 
Phenotype – Nursing Home), dependence for activities of daily 
living (ADL- Katz Index) and the risk of falling with the 
application of the Time Up and Go Test (TUGT). After twelve 
months, a reassessment was performed regarding the occurrence 
of falls in the previous 6 months. The association of the fall 
outcome with the factors evaluated in M1 was tested. 
Results – In M1, 113 elderly people from 6 LSIEs were evaluated, 
with a mean age of 81.1 years (SD ± 9.09), being 66.4% female. 
61.1% had at least one dependence for ADL, were frail by Fried 
Frailty phenotype 31.9% and by FRAIL – NH 51.3% and 35.4% 
wheelchair users. In M2 it was observed that 32 (28.3%) elderly 
people died and 4 were transferred from the ILPI, with 76 residents 
being revaluated. Of these, 20 elderly (26.3%) suffered at least one 
episode of fall in the follow-up period. In the statistical analysis, no 
associations with falls were observed. 
Discussion - The prevalence of falls in institutionalized elderly 
observed in this study was lower than that obtained in other 
Brazilian studies on LSIE. Our findings may be due to the 
characteristics of the population assessed, with a high prevalence 
of frail and dependent residents, the memory bias of patients and 
caregivers (events were referred to retrospectively) or the care 
provided by the institutions. 
Conclusions - We observed a high prevalence of falls, but no 
associations were obtained with the conditions evaluated 
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1 INTRODUÇÃO 

 
No Brasil o processo de envelhecimento populacional ocorre de forma acentuada, 

assim as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se tornam cada vez mais prevalentes, 

transformando-se nas principais causas de morbidade, incapacidade e mortalidade em idosos 

(VERAS, 2009). Essas condições têm influência significativa no grau de dependência e 

capacidade funcional do idoso. O declínio funcional é caracterizado, entre outras coisas, por 

dependência nas atividades básicas e instrumentais da vida diária, podendo impedir o 

autocuidado, tornando-o, muitas vezes, completamente dependente. Tais fatos tem 

impulsionado a busca por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

(CAMARANO; KANSO, 2010). No Brasil se observa um incremento da demanda por 

assistências de longa duração para idosos (DEL DUCA et al., 2012). 

Nas ILPI são desenvolvidas ações para a assistência social e de saúde dessa 

população. O perfil dos residentes de ILPI é constituído por mulheres, idade superior a 75 

anos, múltiplas DCNT, risco aumentado de perda de independência e recuperação mais 

longa e difícil na vigência de intercorrências clínicas (CHAMI et al., 2011). Em média o 

residente sobrevive até um ano após a admissão na instituição (SMITH; RUSNAK, 1997). 

No Brasil, a taxa de institucionalização situa-se na faixa de 0,6 a 1,3% de idosos segundo 

dados governamentais (VILLAS BÔAS; FERREIRA, 2007).  

Evento frequentemente observado em ILPI é a ocorrência de quedas. Estudo 

observou que 41% dos idosos institucionalizados apresentaram queda no período de 6 meses 

no Brasil (DOS REIS; DE JESUS, 2015). Outro estudo realizado em ILP na Espanha 

mostrou que 30% dos idosos apresentaram quedas, e os fatores associados foram sintomas 

neuropsiquiátricos, depressão e baixa capacidade funcional (SEIJO-MARTINEZ et al., 

2016). A queda é considerada evento prevalente, prevenível e com altos índices de 

morbimortalidade 

O objetivo deste trabalho é avaliar a incidência de quedas e seus fatores associados 

em idosos de ILPI.  

 

2 METODOLOGIA 
 
 

Trata-se de um estudo observacional e longitudinal, realizado em 6 ILPI do 

Município de Botucatu. 

Entre novembro de 2017 e julho de 2018 foi realizada avaliação inicial (M1) de 

idosos institucionalizados baseada na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA). Foram obtidos 
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dados quanto: identificação; diagnósticos relatados e descritos no prontuário, internações e 

atendimentos em unidades de emergências nos seis meses anteriores; capacidade funcional 

segundo atividades básicas de vida diária pelo Índice de Katz (DUARTE; DE ANDRADE; 

LEBRÃO, 2007); risco de queda (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY AND BRITISH 

GERIATRICS SOCIETY, 2011; DE URBANETTO et al., 2013); cognição; humor; 

medicações utilizadas; estado nutricional; audição e visão; síndrome da fragilidade pelo 

Fenótipo de fragilidade de Fried e FRAIL – Nursing Home (FRAIL-NH) (FRIED et al., 

2001; VASCONCELLOS ROMANINI et al., 2020); dentição; continência urinária; lesão 

por pressão; suporte social e financeiro; condições ambientais; e risco de internação. 

Para avaliação das ABVD foi utilizado Índice de Katz, (DUARTE; DE 

ANDRADE; LEBRÃO, 2007; KATZ et al., 1963; LINO et al., 2008), com adaptação 

transcultural e validação para o Brasil, que avalia seis funções: transferência, continência 

urinária e/ou fecal; realização de higiene pessoal; capacidade de tomar banho sozinho; trocar 

de roupa sem ajuda; alimentar-se sem ajuda. A pontuação varia de 0 a 6 conforme a 

independência para funções, sendo a maior pontuação referente ao estado mais 

independente. Classifica-se em independente (5 e 6 pontos), semi-dependente (3 e 4) e 

dependente (0,1 e 2). Os residentes foram classificados como dependentes para pelo menos 

uma das ABVD.  

O risco de queda foi avaliado pelo teste Time up and go test (TUGT), sendo 

considerado com risco de queda nos próximos doze meses se o tempo foi maior que 13,5 

segundos. Quando o residente não conseguiu realizar o teste por qualquer motivo, foi 

considerado como risco para queda (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY AND 

BRITISH GERIATRICS SOCIETY, 2011). 

Foi caracterizada polifarmácia o uso de cinco ou mais medicamentos (AMERICAN 

GERIATRICS SOCIETY 2015 BEERS CRITERIA UPDATE EXPERT PANEL, 2015). 

Na avaliação visual foi questionado ao idoso se tinha dificuldade em assistir 

televisão. A audição foi o próprio relato subjetivo do paciente sobre perda de audição. 

A fragilidade foi identificada por dois instrumentos: 

- Fenótipo de Fragilidade de Fried (Cardiovascular Health Study – CHS) (FRIED 

et al., 2001) que é composto por perda de peso (4,5 quilos nos últimos 12 meses); redução 

da força muscular mensurada pela força de preensão palmar; auto relato exaustão, 

mensuração da velocidade de marcha de 4,6 metros e nível de atividade física atividade na 
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última semana. Se não pontuou em nenhum critério foi considerado robusto, se 1 ou 2 – 

pré-frágil e 3 ou mais – frágil.  

- Escala FRAIL-NH (KAEHR et al., 2015), que inclui fadiga (baseado no 

questionário PHQ-9), resistência (habilidade de se transferir), deambulação (uso ou não de 

dispositivos de marcha como bengala, andador ou cadeira de rodas), incontinências, perda 

de peso (definido por mais que 5% em 90 dias ou maior que 10% em 180 dias), abordagem 

nutricional (dieta regular, dieta alterada ou através de sonda) e vestuário. A escala totaliza 0 

a 14 pontos e são categorizados como: robusto (não frágil) de 0 a 5 pontos; pré-frágeis de 6 

a 7 e frágeis com pontuação ≥ 8. 

Foi considerado incontinência urinária a resposta afirmativa para pelo menos uma 

pergunta: no ano passado você já perdeu a sua urina e sentiu-se molhado (a)? ou; você utiliza 

fraldas? 

Foi avaliada a presença de lesão por pressão (LPP) nos idosos e classificadas 

conforme documento da National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) com adaptação 

cultural para o português pela Associação Brasileira de Estomaterapia - SOBEST e da 

Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia- SOBENDE(CALIRI et al., 2016) 

Doze meses após M1 foram analisados a ocorrência de queda nos seis meses 

prévios. Queda foi definida como evento não intencional que tem como resultado a mudança 

de posição do indivíduo para um nível mais abaixo em relação à sua posição inicial (DOS 

REIS; DE JESUS, 2015).  

 

2.1 Análise Estatística 
 
 

Os dados obtidos foram descritos em termos de variáveis quantitativas discretas e 

contínuas e foi realizada análise descritiva construindo, para as variáveis quantitativas, tabelas 

com médias e desvio-padrão, se distribuição normal, ou mediana e percentil 25 e 75, se 

distribuição não normal. Para as variáveis qualitativas foram confeccionadas tabelas com as 

distribuições de frequências e percentagens.  

Para realização de análise exploratória preliminar quanto aos fatores associados com 

queda, as variáveis foram transformadas em binárias e foi testada a associação com os 

desfechos pelo teste do qui-quadrado e do cálculo do odds ratio (OR), aplicados a cada 

variável separadamente. Preservaram-se apenas as variáveis cujos efeitos tiverem p<0,25 para 

a ocorrência do evento. A análise multivariada com regressão logística foi realizada com a 

introdução, no modelo, uma a uma, de cada variável, partindo-se daquela com maior OR na 
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análise bivariada para menor. No modelo final, foram preservadas apenas as variáveis 

estatisticamente associadas ao evento. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Em M1 foram avaliados 113 idosos de seis diferentes ILPI, instituição A (55,8%), 

B (13,3%), C (13,3%), D (7,1%), E (5,3%) e F (5,3%).  

A média da idade foi de 81,1 anos (DP ± 9,09) e a mediana do tempo de 

institucionalização de 36 meses (Percentil 25 – 75: 15 – 73). 66,4% eram do sexo feminino e 

a raça prevalente referida foi a branca (76,1%). (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Características sociodemográficas de idosos residentes de Instituições de Longa 
permanência para idosos, Botucatu, 2021 

 

Instituição N % 

A 63 55,8 
B 15 13,3 
C 15 13,3 
D 8 7,1 
E 6 5,3 
F 6 5,3 

Total 113 100 

Sexo 
  

Feminino 75 66,4 
Masculino 38 33,6 

Total 113 100 

Raça 
  

Branco 86 76,1 
Negro 16 14,2 
Pardo 10 8,8 

Amarelo 1 0,9 

Total 113 100 
 Média DP 

Idade (anos) 81,1 9,09 
Número de doenças diagnosticas 3,72 1,95 

Número de medicamentos 5,54 2,61  
Mediana Percentil 25 -75 

Tempo de institucionalização (meses) 60,14 15 – 73,5 

 
  Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 
 

 
Quanto à capacidade funcional, 61,1% apresentavam pelo menos uma dependência 

para ABVD, eram frágeis pelo fenótipo de Fragilidade de Fried 31,9% e pelo FRAIL – NH 

51,3% e 35,4% cadeirantes. As doenças mais prevalentes foram Hipertensão Arterial 

Sistêmica (52,6%), Depressão (32,9%) e Demência (26,3%) (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Doenças referidas, eventos prévios, fragilidade e capacidade funcional de 
idosos residentes de Instituições de Longa permanência para idosos, Botucatu, 2021 

  
N % 

Doenças  

Hipertensão arterial 56 49,6 
Depressão 36 31,9 
Demência  32 28,3 
Diabetes Mellitus 29 25,7 
Sequela de AVC 14 12,4 
Cadeirante 40 35,4 

Eventos prévios (últimos 6 meses) 

Internação 31 27,4 
Quedas 38 33,6 

Índice massa corporal (kg/m2) 

< 22 42 37,2 
22 – 27 49 43,4 
>27 22 19,5 

Fragilidade – Fenótipo de Fragilidade de Fried 

Robusto 8 7,1 
Pré-frágil 31 27,4 
Frágil 74 5,5 

Fragilidade – Frail Nursing Home 

Robusto 41 36,3 
Pré-frágil 17 15 
Frágil 55 48,7 

Capacidade funcional – Índice de Katz 

Independente 44 38,9 
Parcialmente dependente 11 9,7 
Totalmente dependente 58 51,3 

Dependente para 2 ou mais ABVD* 69 61,1 

  
        ABVD* – Atividades Básicas de Vida Diária 
        
        Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 
 

Na avaliação do risco de queda foram avaliados 73 idosos pelo TUGT, pois 40 eram 

cadeirantes, sendo que 83,6% apresentaram risco. Quando considerados os cadeirantes como 

de risco para queda temos 89,4% (101) com alto risco para queda (Tabela 3).  

 
Tabela 3 - Análise do risco de queda segundo Teste Time Up and Go de idosos residentes 

de Instituições de Longa permanência para idosos, Botucatu, 2021 
  

N % 

TUGT* adequado 12 10,6 
TUGT* alterado  61 54 

Cadeirante 40 35,4 

Risco de queda** 101 89,4 

 
*TUGT – Time up and Go Test 
 
** Risco de queda – TUGT alterado + cadeirante 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 
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Um ano depois da avaliação inicial, os idosos institucionalizados foram reavaliados 

quanto ao histórico de queda nos últimos 6 meses e possíveis correlações. No entanto, dos 

113 pacientes iniciais, 76 permaneceram no estudo, devido a 37 perdas de seguimento, sendo 

33 óbitos de pacientes e 4 transferências de ILPI nesse período de 12 meses (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Evolução após 12 meses (M2) de idosos residentes de Instituições de Longa 
permanência para idosos, Botucatu, 2021 

  
N % 

Óbitos 33 28,3 
Sobreviventes 81 71,7 

Idosos sobreviventes que tiveram queda últimos 6 meses antes de M2 

Sim 20 26,3 

   
  Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 
 

A tabela 5 demonstra as associações pelo teste de Qui Quadrado entre a ocorrência 

de queda nos últimos 6 meses e as variáveis clínicas, demográficas e epidemiológicas 

estudadas. 

 
Tabela 5 - Associação da ocorrência de queda nos últimos 6 meses e das variáveis clínicas, 

demográficas e epidemiológica dos 76 idosos residentes em Instituição de Longa 
Permanência. Botucatu – SP, 2020 

   
Bivariada 

 
Multivariada  

N OR (IC 95%)  p OR 95%  p  

Idade 
   

1,01 (0,95 – 1,08) 0,671 
Sexo feminino 75 1,50 (0,72 – 3,23) 0,229 0,55 (0,15 – 1,97) 0,304 
Hipertensão arterial 56 1,40 (0,87 – 2,23) 0,145 1,94 (0,66 – 5,74) 0,181 
Depressão 36 1,03 (0,73 – 1,44) 0,548 

  

Demência  32 0,62 0,18 – 2,15) 0,333 
  

Diabetes Mellitus 29 1,06 (0,81 – 1,39) 0,453 
  

Sequela de AVC 14 1,02 (0,86 – 1,22) 0,562 
  

Cadeirante 40 1,22 (0,94 – 1,57) 0,148 
  

Internação 31 1,10 (0,87 – 1,39) 0,335 
  

Quedas 38 2,33 (0,79 – 6,81) 0,355 
  

IMC (kg/m2) 
     

   < 22 42 
 

0,277 
  

   22 – 27 49 
    

   >27 22 
    

Frágil Fried 74 1,27 (0,71 – 2,08) 0,333 
  

Frágil  FRAIL – NH 55 1,31 (0,93 – 1,84) 0,126 1,29 (0,23 – 7,24) 0,158 
Dependente ABVD* 69 1,42 (0,79 – 2,21)  0,266 

  

 
*dependente ABVD – dependente para duas ou mais atividades de vida diária 
  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 
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A incidência média de quedas em residentes de ILPI é cerca de três vezes a taxa de 

idosos da comunidade (média de 1,5 quedas / cama / ano). A maior taxa relatada seria 

resultante da natureza mais frágil das pessoas nas instituições e talvez relatório e 

monitoramento mais preciso nesses ambientes (RUBENSTEIN; JOSEPHSON; 

OSTERWEIL, 1996).  

As quedas são uma das principais causas de mortalidade e morbidade em idosos. 

Todos os anos, estima-se que 30 a 40% dos pacientes com mais de 65 anos cairão pelo menos 

uma vez. Quedas levam a lesões moderadas a graves, medo, perda de independência e morte 

em um terço desses pacientes. Estudos tentaram definir os fatores de risco para quedas em 

idosos.  Uma revisão sistemática, com adaptação transcultural e validação para o Brasil, 

mostrou que os principais fatores de risco identificados foram equilíbrio e marcha 

prejudicados, polifarmácia, história de quedas anteriores, idade avançada, sexo feminino, 

deficiência visual, declínio cognitivo e fatores ambientais (AMBROSE; PAUL; 

HAUSDORFF, 2013). 

Na análise dos dados notamos prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, 

como a hipertensão e depressão, frequentes em toda população idosa, e demência, condição 

importante nas ILPI. É importante observar a alta prevalência de doenças da saúde mental, 

em especial depressão e demência, semelhante ao relatado em estudos prévios em ILPI 

(AUER et al., 2018).   

Com relação aos episódios de queda, nosso estudo identificou que, de 76 pacientes 

avaliados, 20 apresentaram pelo menos uma queda nos últimos 6 meses (26,3%), número 

menor do que o indicado por Reis e Jesus, que em 2015 observaram que 41% dos idosos 

institucionalizados no Brasil apresentaram queda (DOS REIS; DE JESUS, 2015). Essa 

diferença pode ter existido por fatores como as características dos residentes e das 

instituições estudas e também pelo tamanho amostral e período de acompanhamento.  

Outro aspecto a ser considerado é o viés de memória dos pacientes e cuidadores, 

visto que os episódios de queda foram referidos retrospectivamente.  

Como limitações do estudo, podemos citar a coleta dos dados retrospectivamente 

e não termos avaliado a totalidade de residentes de ILPI de Botucatu. Portanto, não é possível 

extrapolar os resultados obtidos para a população idosa geral de Botucatu, dado que a 

população de idosos institucionalizados deve apresentar predisposição a algumas 

características marcantes que os tenham levado à institucionalização.  
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4 CONCLUSÕES 
 
 

As quedas são evento adverso prevalente dentro das ILPI e de caráter prevenível, 

uma vez que possuem instrumentos aclamados que podem ser utilizados na estratificação de 

risco dos pacientes a fim de evitar que esse episódio e suas graves consequências venham a 

ocorrer. Assim, é essencial que sejam criadas estratégias dentro das instituições para 

identificação precoce dos idosos com maior risco e implementação de ações para prevenção 

desses eventos. Em nosso estudo não encontramos condições associadas à este evento.   

Devido à ocorrência de quedas em ILPI, um programa de prevenção de quedas 

multidimensional deve incluir avaliação e modificação dos fatores de risco, educação da 

equipe, avaliação e intervenção da marcha, avaliação e otimização de dispositivos auxiliares, 

bem como avaliação e modificação ambiental. Embora não haja associação entre o uso de 

protetores de quadril e as taxas de queda, seu uso deve ser incentivado, pois o objetivo final 

dos programas de prevenção de quedas é prevenir a morbidade relacionada ao evento (VU; 

WEINTRAUB; RUBENSTEIN, 2004). 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar aplicativos móveis utilizados para educação 
em saúde em pessoas com diabetes mellitus do tipo 2. Método: 
Revisão integrativa realizada de março a abril de 2021 por meio das 
bases de dados PUBMED, LILACS, COCHRANE e SCOPUS. E 
definiu-se a seguinte pergunta norteadora: “Quais aplicativos 
móveis descritos na literatura para educação em saúde em pessoas 
com diabetes mellitus tipo 2? ”. Os descritores controlados foram 
delimitados no DESC (Descritores em Ciências da Saúde) e MESH 
(Medical Subject Headings) e definidas as palavras-chaves: 
Aplicativos móveis (Mobile Application), Educação em saúde 
(Health education), e Diabetes Mellitus tipo 2 (Diabetes Mellitus 
type 2). Foram selecionados estudos primários sobre a temática, 
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Palavras-chave:  

Aplicativos móveis 

Educação em saúde 

Diabetes Mellitus tipo 2 

disponíveis gratuitamente na íntegra e publicados em inglês, no 
período de janeiro de 2017 a março de 2021. Foram excluídas as 
produções que não atenderam a questão norteadora do estudo, 
estudos repetidos ou indisponíveis nas bases de dados. Resultados: 
Foram incluídos 04 artigos primários na revisão, que houve 
identificação de 04 aplicativos utilizados como estratégia da 
prevenção, automonitorização e promoção à saúde de pessoas com 
Diabetes Mellitus tipo 2. Além disso, podem ser utilizados 
juntamente com outras estratégias educativas para uma educação 
de saúde mais potencializada. Conclusão: Os achados do estudo 
apontam que diferentes aplicativos podem ser utilizados como 
estratégias educativas na prevenção e promoção da saúde de 
pessoas DM2, e que os profissionais da saúde necessitam se 
empoderar e conhecer a sua clientela para identificar melhor a 
dificuldades e necessidades dos seus pacientes a fim, de utilizar os 
aplicativos de maneira mais apropriada para cada realidade.  

  

  

 

 
MOBILE APPS FOR HEALTH EDUCATION IN PEOPLE WHITE 
TYPE 2 DIABETES MELLITUS: AN INTEGRATIVE REVIEW 
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Keywords:  
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Type 2 Diabetes 

Mellitus 

 
Objective: To identify mobile apps used for health education in 
people with type 2 diabetes mellitus. Method: Integrative review 
conducted from March to April 2021 using the PUBMED, 
LILACS, COCHRANE and SCOPUS databases. And the 
following guiding question was defined: "What mobile apps 
described in the literature for health education in people with type 
2 diabetes mellitus? ". The controlled descriptors were delimited in 
DESC (Descriptors in Health Sciences) and MESH (Medical 
Subject Headings) and the keywords were defined: Mobile 
applications, Health education, and Type 2 Diabetes Mellitus. We 
selected primary studies on the topic, freely available in full and 
published in English, from January 2017 to March 2021. The 
productions that did not meet the guiding question of the study, 
repeated studies or unavailable in the databases were excluded. 
Results: Four primary articles were included in the review, which 
identified four apps used as a strategy for prevention, self-
monitoring, and health promotion for people with Type 2 Diabetes 
Mellitus. Moreover, they can be used together with other 
educational strategies for a more potentiated health education. 
Conclusion: The findings of the study indicate that different 
applications can be used as educational strategies in the prevention 
and health promotion of people with DM2, and that health 
professionals need to empower themselves and know their 
clientele to better identify the difficulties and needs of their patients 
in order to use the applications in a more appropriate way for each 
reality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As tecnologias de informação e comunicação, incluindo tecnologia de saúde móvel, 

têm grande potencial para promover a autogestão e não apenas melhorar os resultados 

clínicos e as habilidades de autogerenciamento, mas também reduzir os custos relacionados 

à saúde e diminuir a frequência de consultas dos pacientes. Assim, utilização de telefones 

móveis e tecnologias sem fio relacionadas à saúde, são ferramentas que podem facilitar e 

melhorar a comunicação entre pacientes e profissionais (RANGRAZ JEDDI et al., 2020; 

VÊSCOVI et al.,2017).  

 Essas tecnologias utilizadas com o intuito educativo, são importantes ferramentas 

que ajudam no processo de ensino-aprendizagem durante as atividades de educação em 

saúde. E o uso dessas tecnologias móveis podem ser uma forte aliada no processo de 

educação em saúde para pessoas com Diabetes Mellitus, e dessa forma, sendo implementadas 

a favor da saúde (VÊSCOVI et al., 2017). 

Diante disso, os aplicativos móveis, utilizados como novas ferramentas na gestão 

do cuidado das pessoas com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), contribuem para a melhoria da 

qualidade de vida, da eficiência e da eficácia da educação em saúde. Então, os aplicativos 

móveis educativos devem fazer parte do tratamento de pessoas com DM2, por ser 

evidenciado como o veículo de capacitação das pessoas para realizar o gerenciamento da sua 

doença, auto responsabilização, autocontrole e controle glicêmico (HAAS et al., 2014; 

NGUYEN et al.,2019; GALDINO et al., 2019).  

Destarte, os profissionais de saúde devem se atualizar sobre as tecnologias móveis 

educativas que possam estar sendo utilizadas no plano de cuidado. E assim, motivar pessoas 

com DM2 a assumir a sua responsabilidade no plano terapêutico (SANTANA, 2012; 

GARNWEIDONER-HOLME et al., 2015).  

Dessa forma, a seguinte pergunta norteadora foi formulada: “Quais aplicativos 

móveis descritos na literatura para educação em saúde em pessoas com diabetes mellitus tipo 

2? ”.  

O estudo torna-se relevante por buscar conhecer aplicativos móveis que podem ser 

utilizados na educação em saúde de pessoas com DM2 e contribuir com atualização da 

prática clínica dos enfermeiros, e assim melhorar a qualidade do cuidado em Enfermagem e 

auxiliar na tomada de decisões no plano de cuidado. Dessa maneira, o objetivo do presente 

estudo é identificar aplicativos móveis utilizados para educação em saúde em pessoas com 

diabetes mellitus do tipo 2. 
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2 METODOLOGIA 
 

 

Este estudo é uma revisão integrativa da literatura que para sua execução obedece 

a seis etapas: 1. Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; 2. Estabelecimento 

de critérios para inclusão e exclusão de estudos; 3. Categorização dos estudos; 4. Avaliação 

dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5. Interpretação dos resultados; 6. Síntese do 

conhecimento dos principais resultados evidenciados na análise dos artigos incluídos (SILVA 

et al., 2017). 

A questão de pesquisa foi elaborada de acordo com a estratégia PICO, acrônimo 

no idioma inglês que significa “paciente, intervenção, comparação e resultados”. Essa 

estratégia representa um importante método de preparação de questões norteadoras e 

posterior busca de evidências na literatura.Com base nessa estratégia, a presente revisão 

considerou “P” os pacientes com diabetes mellitus tipo 2, “I” se referiu à identificação de 

aplicativos móveis, “C” não houve palavras correspondentes, e “O” se associou a educação 

em saúde. 

     O levantamento bibliográfico ocorreu em março a abril de 2021 nas seguintes 

bases de dados: National Library of Medicine and National Institutes of Health 

(PUBMED/MEDLINE); Cochrane library (COCHRANE); Literatura Latino-Americana de 

Ciências da Saúde (LILACS) e SciVerse Scopus (SCOPUS). E a busca dos estudos primários 

por meio da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) do Portal de Periódicos da 

Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por conseguir ampliar as buscas e mais 

artigos disponíveis na íntegra. 

Os descritores controlados foram delimitados no DESC (Descritores em Ciências 

da Saúde) e MESH (Medical Subject Headings) e definidas as palavras-chaves: Aplicativos 

móveis (Mobile Application), Educação em saúde (Health education), e Diabetes Mellitus 

tipo 2 (Diabetes Mellitus type 2). 

Elegeram-se como critérios de inclusão dos estudos: artigos disponíveis na íntegra, 

nos idiomas português, inglês e espanhol, que respondessem à questão norteadora do estudo, 

publicados no período entre 2017 a 2021. Houve delimitação do período, pois assegura um 

quantitativo adequado de estudos primários, assim, evita-se que ocorra a inclusão de volume 

extenso de artigos que inviabilize a condução de uma revisão integrativa metodologicamente 

rigorosa e introduza vieses nas etapas seguintes deste método de pesquisa (TOSTES, 

GALVÃO, 2019). 
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Os critérios de exclusão foram publicações repetidas, editoriais, manuais, livros, 

teses, dissertações, monografias e estudos de revisão. Foi utilizado o instrumento adaptado 

de Ursi (2005), que permite a obtenção de informações sobre a identificação, características 

metodológicas, intervenções realizadas nos estudos e o nível de evidência (POLIT, BECK, 

2011). 

Ao realizar a busca dos artigos, foram encontrados 33 artigos na PubMed, 51 na 

Scopus, 26 na Cochrane e 0 na LILACS, totalizando 110 artigos. Em seguida, foi realizada 

uma pré-seleção dos artigos localizados nas buscas efetuadas por meio da leitura do título e 

do resumo, dos quais foram excluídos 76 artigos, por não contemplarem o tema da revisão 

ou por se tratar de revisão integrativa e 12 por não estarem disponíveis gratuitamente na 

íntegra.  

Mediante leitura na íntegra de 22 artigos, foram excluídos 10, por estarem repetidos 

e 08 artigos por não contemplar o tema da revisão. Destarte, 04 estudos primários 

compuseram a amostra do presente RI. A seleção dos estudos primários foi realizada 

conforme o fluxograma descrito na Figura 1. É importante destacar que todas as produções 

científicas utilizadas na RI foram citadas e referenciadas, em respeito aos direitos autorais de 

pesquisa. 

 
FIGURA 1 - Fluxograma da seleção dos estudos segundo o Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Acarape (CE), Brasil, 2021 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os 04 artigos incluídos na revisão estão apresentados no Quadro 1, contendo título, 

autores, delineamento, nível de evidência e principais resultados. Na verificação da qualidade 

das evidências científicas, denota-se que 100% dos artigos tratam-se de ensaio clínico 

randomizado ou quase experimental e com classificação nível II de evidência (POLIT; 

BECK 2011).  

Em relação ao ano de publicação, dois artigos são datados de 2017, um artigo de 

2019 e um artigo de 2021. Quanto ao idioma, todas as pesquisas foram publicadas em inglês. 

Os estudos selecionados foram desenvolvidos nos seguintes países: Índia (n=1), Dinamarca 

(n=1), Ásia (n=1) e Estados Unidos (n=2). Verificou-se que a maioria dos artigos foram 

encontrados na base de dados PUBMED (40%) e, nas bases de dados SCOPUS (40%), 

LILACS (0%) e COCHRANE (20%) das publicações. 

 Os artigos apontaram quatro aplicativos móveis como estratégia da prevenção, 

automonitorização e promoção à saúde de pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2. Além disso, 

podem ser utilizados juntamente com outras estratégias educativas para uma educação de 

saúde mais potencializada. 

 
QUADRO 1 - Artigos selecionados para a revisão integrativa. Redenção (CE), 2019 

Titulo Autores e 
Ano 

Delineamento 
Experimental 

Nível de 
evidências 

Nome do 
aplicativo 

 Resultados  

Baseline Characteristics and 
Technology Training of 
Underserved Adults With 
Type 2 Diabetes in the Mobile 
Diabetes Detective (MoDD) 
Randomized Controlled Trial 

Heitkemper 
M.E 

et al., 2017 

Ensaio Clínico Nível II MoDD Obtiveram boas melhorias no controle 
glicêmico e nas práticas dos exercícios. Porém, é 
necessário mais apoio aos usuários e que os 
profissionais se capacitem mais para utilizarem 
esse tipo de tecnologia. 

Development and testing of a 
mobile application to support 
diabetes self-management for 
people with newly diagnosed type 
2 diabetes: a design thinking case 
study 

Petersen M., 
Hempler 
N.F, 2017 

Ensaio quase- 
Experimental 

Nível II NEED- Next 
education 

Os usuários encontraram o aplicativo para ser 
uma ferramenta valiosa de apoio, especialmente 
para aumentar a conscientização sobre sua saúde 
psicológica e para informando e orientando pelo 
sistema de saúde após o diagnóstico. 

 
DM-calendar app as a diabetes 
self-management education on 
adult type 2 diabetes mellitus: a 
randomized controlled trial 

 
Kusnato 
W.K.A.J., 
Suprajitno 
A.H., 2019 

 
 

Ensaio Clínico 

 
 

Nível II 

 
 

DM-Calendar 

 
A educação com esses meios eletrônicos 
aumentou a percepção de auto eficácia e 
melhorou o comportamento de bons 
autocuidado que pode ser observado a partir de 
mudanças no nível controlado de HbA1c, perfil 
lipídico e insulina. 

General Behavioral Engagement 
and Changes in Clinical and 
Cognitive Outcomes of Patients 
with Type 2 Diabetes Using the 
Time2Focus Mobile App for 
Diabetes Education: Pilot 
Evaluation 

Batch B.C. et 
al., 

2021 

Ensaio Clínico Nível II Time2Focus Apresentaram melhoria na autogestão e na auto 
eficácia, e um bom controle glicêmico, porém, 
não houve uma diferença significativa na HbA1c 
dos pacientes.  
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Nessa revisão, em resposta à questão norteadora do estudo, observou-se a 

identificação de 04 aplicativos para uso exclusivo por pessoas com DM2, são eles o MoDD, 

NEED, DM-calendar e Time2focus. Percebe-se, portanto, que os aplicativos móveis podem 

agrupar mais de uma função e que destina se ao público na busca de trazer informações 

acessíveis, com o intuito de melhorar a qualidade de vida, favorecer mudanças de fatores de 

risco, a promoção do autocuidado e autogerenciamento da doença. 

Mediante leitura na íntegra dos artigos selecionados, foi possível categorizar os 

aplicativos em 4 modalidades: Alimentação saudável; exercício físico; controle glicêmico; 

educação em diabetes. Os aplicativos apresentam funções que podem fornecer informações 

de maneiras fáceis de monitorar o índice glicêmico, metas de atividade física, controle de 

peso, dicas de alimentação saudável, alarmes em formato de lembretes dos horários dos 

medicamentos e/ou aplicações de insulina, e dicas para o autocuidado.  

O MoDD, é um aplicativo que orienta o usuário por meio do processo de resolução 

de problemas diários do diabetes e autogestão por meio do acesso de um computador, celular 

ou tablet com internet. O MoDD faz a educação em saúde a partir das experiências pessoais 

e resolução de problemas usando princípios de aprendizagem por descoberta. As orientações 

vão de acordo com o preenchimento dos dados fornecidos pelo participante, e podem ser 

desde administração correta dos medicamentos, alimentação saudável a exercícios físicos.  

Já o NEED (next education), é um aplicativo focado para as pessoas com DM 

recém diagnosticados. Orienta sobre as principais necessidades dos usuários como a visão 

geral das atividades do diabetes após o diagnóstico, registro de dados de saúde, jogos de 

autorreflexão e estabelecimento de metas, jogos de conhecimento e registro de dados 

psicossociais e bem-estar. 

O NEDD, auxilia no controle glicêmico, orientações sobre alimentação saudável, 

exercícios físicos. Os usuários viram que o aplicativo é uma ferramenta viável para apoio para 

enfrentar as dificuldades no dia a dia e por ser uma realidade nova o aplicativo auxilia na 

correta tomada de decisões. Então, o profissional pode estar sendo guiado pelo app para 

abordar na educação em saúde as principais dificuldades ou dúvidas relatadas pelos pacientes 

no aplicativo.  

O DM-Calendar é um aplicativo com o foco na educação em saúde e melhorias no 

autocuidado de pacientes com DM que vivem sozinhos. Contém três dos quatro "pilares" 

do DM: controle da glicemia, programa de educação, nutrição e atividade física. Ele funciona 

ao lembrar o usuário com notificações em seus celulares, com o intuito de ajudar o paciente 

não esquecer os horários certa do uso das medicações/insulina, e orientações para o controle 
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do índice glicêmico por meio de um programa de autogestão e traz dicas sobre o autocuidado 

e formas de prevenção de complicações do DM2. 

O Time2focus, é um aplicativo que tem como finalidade auxiliar na melhoria da 

auto eficácia e autogestão dos usuários. A utilização desse aplicativo obteve elevada satisfação 

pelo os usuários que pela utilização do aplicativo teve relevância para as suas vidas diárias e 

que ajudou nas tomadas de decisões ou dúvidas do dia a dia, consequentemente, 

influenciando nas mudanças de hábitos saudáveis e melhorias no autocuidado. Os usuários 

obtiveram bons resultados no controle glicêmico, porém, na hemoglobina glicada não houve 

diferença significativa. 

Assim, foi perceptível que os aplicativos móveis têm como objetivo a mudança de 

comportamento dos usuários. Sabe-se que, engajar os usuários no cuidado do DM2 e 

aumentar a motivação intrínseca para o autocuidado e a competência dos usuários para 

alcançarem suas metas estabelecidas é um dos principais desafios para os profissionais de 

saúde.  

Dessa forma, os profissionais de saúde podem utilizar os aplicativos móveis como 

veículo de educação em saúde para capacitar e incentivar as pessoas com DM ao autocuidado 

e criar sentimentos de corresponsabilidade sobre sua saúde (CARVALHO et al., 2018).  

 

4 CONCLUSÃO 

 
Os achados do estudo apontam que diferentes aplicativos podem ser utilizados 

como estratégias educativas na prevenção e promoção da saúde de pessoas DM2. Nota-se 

que os profissionais da saúde necessitam se empoderar e conhecer a sua clientela para 

identificar melhor as dificuldades e necessidades dos seus pacientes a fim de utilizar os 

aplicativos de maneira mais apropriada para cada realidade, e replicá-los de forma correta e 

eficaz na educação em saúde de seus clientes.  

Apesar do artigo apresentar limitações, como a exclusão de artigos indisponíveis 

gratuitamente nas bases, o mesmo apresenta dados relevantes para profissionais de saúde, 

principalmente da Atenção Primária, onde se concentra o ápice das práticas educativas com 

os usuários que possuem diabetes. Salienta-se a necessidade de novos estudos sobre a 

temática que possam apresentar aplicativos cada vez mais promissores e acessíveis à realidade 

dos profissionais e usuários.  
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RESUMO 

O objetivo do estudo foi relatar sobre a experiência de acadêmicos 
de enfermagem acerca do desenvolvimento da sistematização da 
assistência de enfermagem a um paciente com DM2 e 
hipotireoidismo. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato 
de experiência, realizado durante o período de estágio hospitalar da 
disciplina de Internato de Enfermagem Hospitalar, do curso de 
graduação em Bacharelado em Enfermagem, de uma universidade 
federal, no período de janeiro a abril de 2021, em um Hospital do 
Estado do Ceará. Verificou-se a importância da utilização da SAE, 
na identificação dos principais problemas, tornando-se essencial no 
planejamento das ações de Enfermagem. Com isso conclui-se que 
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Enfermagem 

a utilização do Processo de Enfermagem (PE), é de suma 
importância para uma assistência de qualidade e eficaz para a sua 
condição clínica. 

  

  

 

 
SYSTEMATIZATION OF NURSING CARE FOR A PATIENT WITH 
TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND HYPOTHYROIDISM: 
EXPERIENCE REPORT 
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The objective of this study was to report on the experience of 
nursing students about the development of nursing care 
systematization to a patient with DM2 and hypothyroidism. This is 
a descriptive study, of the type experience report, carried out 
during the period of hospital internship of the discipline of 
Hospital Nursing Internship, of the undergraduate course in 
Bachelor's Nursing, a federal university, from January to April 
2021, in a hospital in the state of Ceará.he importance of using the 
SAE was verified, in the identification of the main problems, 
becoming essential in the planning of nursing actions. Thus, it was 
concluded that the use of the Nursing Process (NP) is of 
paramount importance for a quality and effective assistance to their 
clinical condition. 
 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A associação entre Diabetes mellitus (DM) e o hipotireoidismo vem se tornando 

cada vez mais debatida. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2020), o DM é 

um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente da produção 

ou ação insuficiente de insulina, ou a ausência de ambos os mecanismos, levando ao prazo 

para complicações em longo prazo . 

Pode ser classificada como DM tipo 1, DM tipo 2, tipos específicos (genéticos) e 

DM gestacional. O DM tipo 2 (DM2) é o mais predominante e correspondente a 90 a 95% 

dos casos e trata-se de um distúrbio de etiologia complexa resultante de diversos fatores 

(SBD, 2020). 
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Dentre esses fatores está o hipotireoidismo, mais prevalente em idades avançadas 

maiores de 60 anos e do sexo feminino, atua na diminuição dos hormônios tireoidianos onde 

há um aumento no metabolismo dos carboidratos e na deposição de lipídios, o que dificulta 

a captação de glicose e a produção de insulina, estes possuem efeitos sistêmicos no organismo 

criando um estado de resistência e aumenta os riscos para o desenvolvimento do DM2 

(GRONICH et al., 2015). 

Assim como o DM, o hipotireoidismo, pode ser diagnosticado por meio de exames 

laboratoriais e avaliação médica, a fim de considerar o tratamento adequado e evitar possíveis 

complicações (VIEIRA et al., 2020). 

 Pessoas com DM2, podem estar mais propensas a uma maior incidência de 

complicações associadas a doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, cegueira, 

insuficiência renal e amputações não traumáticas de membros inferiores devido às altas taxa 

dos valores glicêmicos (SBD, 2019-2020)  

Assim, o estudo tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicos de 

enfermagem acerca do desenvolvimento da sistematização da assistência de enfermagem a 

um paciente com DM2 e hipotireoidismo.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de estudo descritivo, do tipo Relato de Experiência, realizado através da 

aplicação do processo de enfermagem a um paciente com DM2, em regime de internação 

hospitalar, durante o estágio da disciplina de Internato de Enfermagem Hospitalar do curso 

de graduação em Bacharelado em Enfermagem de uma Universidade Federal, em um 

Hospital localizado no estado do Ceará. 

Para a obtenção dos dados referentes ao estado de saúde do paciente, seguimos as 

etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem que acordo com a Resolução 

COFEN 358/2009 por meio da consulta de enfermagem, composta de: coleta de dados de 

Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem); diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de 

Enfermagem; Implementação e Avaliação de Enfermagem. São etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes, baseadas em teorias que lhes dêem orientação (Conselho 

Federal de Enfermagem. Resolução COFEN n◦ 358, de 15 de outubro de 2009). 

Foi destacado durante a coleta, pontos necessários para nos guiar no melhor plano 

de cuidados, tais como: perfil de autocuidado, idade, fatores socioeconômicos, história 
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anterior de tabagismo e etilismo; antecedentes familiares; hipertensão e Diabetes Mellitus; 

alimentação e uso de medicações. 

Após análise dos dados coletados, plano de cuidados foi elaborado segundo a 

classificação de North American Nursing Diagnosis Association da (NANDA), Classificação 

dos Resultados de Enfermagem (NOC) e classificação das intervenções de enfermagem 

(NIC) (HERDMAN; KAMITSURU, 2018); BULECHEK; BUTVHEK; DOCHTERMAN, 

2010).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A coleta de dados foi composta de uma anamnese e exame físico, guiada por meio 

da aplicação de um roteiro seguido de uma busca no prontuário da paciente. Construído e 

disponibilizado pelas preceptoras da disciplina, a aplicação desse instrumento, possibilitou 

uma coleta de dados referentes às necessidades da paciente, e aos seus aspectos 

sociodemográficos, o que contribui para a construção de um plano de cuidados com foco 

nas definições dos problemas, diagnósticos prioritários, resultados esperados e intervenções 

necessárias a serem realizadas. 

Logo em seguida, obtivemos conhecimento que a paciente de 64 anos, portava 

DM2 e hipotireoidismo. No momento estava em uso de insulina NPH e levotiroxina. 

Pesando (44,5 kg), Altura (1,46 cm), agricultora, casada, ensino fundamental incompleto, 

nascida em 08/08/1956, natural de Poranga/Ce e residente de Fortaleza,  

No prontuário da paciente, foi observado que ela compareceu ao hospital com 

queixa principal de aumento do volume do pescoço de forma indolor que iniciou em 

dezembro de 2020 com piora progressiva desde então, apresentou disfagia progressiva 

inicialmente para sólidos e depois para líquidos, apresentando perda ponderal significativa. 

Devido ao quadro, a cliente referiu dificuldade para respirar em repouso, pigarros frequentes, 

tosse que piorava no período da noite, foi verificado também que a paciente é ex tabagista. 

A paciente se encontrava no 6° dia de Pós-Operatório (P.O.) de traqueostomia mais 

gastrostomia (GTT) e Herniorrafia umbilical. Durante a anamnese, notou-se que a paciente 

se encontrava orientada e cooperativa, conciliando sono e vigília, traqueostomizada, 

higienizada, aceitando dieta por GTT tolerada deambulando com auxílio, em uso de cateter 

tipo óculos (baixo fluxo); reflexos pupilares presentes e simétricos, conjuntivas hipocoradas, 

sem alteração na esclerótica, acuidade auricular preservada, narinas sem alterações 
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anatômicas e lesões, ausência de secreções, lábios com coloração rósea, sem massas ou lesões, 

mucosa oral preservada, em uso de prótese dentária, não apresentava halitose, tireoide 

indolor a palpação, porém com aumento de volume, linfonodos palpáveis em face medial do 

braço e antebraço. 

Cateter central na Jugular esquerda íntegro, sem presença de sinais flogísticos, pele 

íntegra para LPP, normocorada, enchimento capilar (<2.S). SSVV: PA:114X80mmHg. T: 

35.6 C°, FC: 70. FR: 20 ipm, SatO2: 98%, AC: ruído cardíaco regular (RCR) em 2t, bulhas 

normofonéticas e sem sopro (BNF s/s). AP: murmúrios vesiculares, sem RA. ABD: globoso, 

flácido, indolor e ausência de visceromegalias, com FO limpa e seca e GTT sem sinais 

flogísticos, MMSS e MMII com baixa amplitude de movimentos sem presença de edemas. 

Eliminações vesicais e intestinais presentes e espontâneas (SIC).  

A partir da análise dados coletados traçaram-se os principais diagnósticos de 

Enfermagem que melhor condiz ao paciente conforme a tabela 1. 

 

TABELA 1 - Diagnósticos de Enfermagem conforme a NANDA -I 2018-2019 

Domínios da NANDA Diagnósticos de Enfermagem Prioritários 

Domínio 11: segurança/proteção 

Classe 1: infecção 

DIAGNÓSTICO I: Risco de infecção relacionado a alterações na 
integridade da pele, diabetes mellitus, processo cirúrgico e 
tabagismo. 

Domínio 4: Atividade/repouso  

Classe 4: Respostas 
cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO II: Padrão respiratório ineficaz relacionado a 
dispneia evidenciada pela posição do corpo que inibe a expansão 

pulmonar.  

 Domínio 2: Nutrição  

Classe 1: Ingestão 

 

DIAGNÓSTICO III: Nutrição desequilibrada: menor que as 
necessidades corporais relacionada a ingestão de alimentos 
menor que a ingestão diária recomendada evidenciada por 
incapacidade de ingerir os alimentos. 

 
Fonte: NANDA I: 2018-2020. 

 
Em seguida, após elencar os principais diagnósticos de Enfermagem, foram 

direcionados os resultados e/ou metas esperados definidos a partir da taxonomia de 

Resultados de enfermagem-NOC (tabela 2). 
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TABELA 2 - Resultados esperados NOC, 2016 

METAS (NOC) 

Controle dos riscos de infecção. 

-O paciente e/ou familiar reconhecerá os sinais de infecção e alertará a equipe se necessário.  

-O paciente apresentará satisfação pessoal e participará da tomada de decisões terapêuticas. -
Enfrentamento do estado atual de saúde. 

-Apoio da família durante o tratamento. 

- Estado Respiratório: Permeabilidade das Vias Aéreas 

- Controle dos Sinais Vitais 

- Ingestão de líquidos coerente com a dieta prescrita 

- Comportamento de ganho de peso 

 

Fonte: NOC, 2016. 

 

Em sequência, após análise dos diagnósticos e metas a serem alcançadas, foram 

traçadas as intervenções a partir da Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), 

conforme a Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Intervenções de Enfermagem NIC, 2010 

 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM (NIC) 

-Monitorar a vulnerabilidade à infecções. 

-Monitorar sinais e sintomas sistêmicos e locais de infecção. 

-Examinar as condições das feridas cirúrgicas. 

-Promover ingestão nutricional adequada. 

-Ensinar o paciente e à família sobre os sinais e sintomas de infecção e sobre o momento de informá-los aos profissionais de saúde. 

-Orientar o paciente e a família maneiras de evitar infecções. 

-Manter o controle glicêmico dentro dos parâmetros recomendados 
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- Monitorar frequência, ritmo, profundidade e esforço nas respirações. 

- Posicionar o paciente com o segmento pulmonar a ser drenado na posição mais elevada possível. 

- Monitorar a ocorrência de aumento da inquietação, ansiedade e falta de ar 

- Monitorar a capacidade do paciente para tossir de forma eficaz. 

- Monitorar a ocorrência de dispneia e eventos que a melhorem ou piorem. 

- Registrar mudanças no SaO2, SvO2, CO2 corrente terminal e mudanças nos valores gasometria arterial, conforme apropriado. 

- Identificar a dieta prescrita 

- Manter a cabeceira da cama elevada de 30 a 45 minutos após a refeição. 

- Verificar o posicionamento da sonda nasogástrica e da gastrostomia antes de alimentar o paciente. 

- Verificar o resíduo da sonda nasogástrica ou da gastrostomia antes de alimentar o paciente. 

 

Fonte: NIC, 2010. 

 

O desenvolvimento da  SAE é importante pois, é traçado o planejamento de 

Enfermagem e realizado a prescrição dos cuidados de acordo com a necessidade do paciente. 

A sua implementação possibilita avaliar o paciente de forma individualizada, uma maior 

autonomia aos profissionais da enfermagem, clínica assistencial baseada em evidências 

científicas e ajuda a minimizar as chances de erros no cuidado (MARTIN; DA COSTA; DOS 

SANTOS, 2021).   

Assim, após a implementação do plano de cuidados, realizou-se a última etapa de 

avaliação de Enfermagem. Na qual, observou-se boa aceitação do cliente e repassado para 

os familiares as medidas que pudessem auxiliar na melhoria da paciente frente à doença. 

Destarte, salienta-se a importância deste relato de experiência, pois poderá subsidiar 

profissionais de saúde e acadêmicos na elaboração de um plano de cuidados para pacientes 

com DM2 e Hipotireoidismo. Destaca-se também a importância do Processo de 

Enfermagem (PE) como instrumento a ser utilizado durante as consultas de Enfermagem. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A aplicação do processo de enfermagem é de fundamental importancia para que o 

processo de cuidar ocorra de forma coesa e seus objetivos possam ser alcançados. De modo 

que o paciente e a família sejam integradas nesse processo, facilitando o cumprimento das 

metas terapêuticas. 

Nesse sentido é compreensível o papel da enfermagem na assistência a essas 

pessoas, principalmente, para desenvolver educação em saúde com o objetivo de aumentar 

https://www.ceen.com.br/a-autonomia-do-enfermeiro-no-tratamento-de-feridas/
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o nível de conhecimento dos pacientes e das familias/ cuidadores sobre a doença em questão, 

estimular o autocuidado, facilitar a cooperação e adesão do paciente ao tratamento.  

 Em suma, a enfermagem tem um papel extremamente importante no que diz 

respeito ao processo de cuidar, uma vez que sua atuação profissional está intrínseca à 

realização de procedimentos técnicos/científicos e a utilização de protocolos específicos de 

sua atuação. 
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RESUMO 

Objetivo: descrever a sistematização da assistência de enfermagem 
prestada a uma puérpera gemelar internada no alojamento 
conjunto, adotando as distintas classificações taxonômicas 
NANDA-I, NOC, NIC. Metodologia: Trata-se de um estudo 
descritivo, acerca da assistência de enfermagem prestada a uma 
paciente no período pós-parto imediato de cirurgia cesárea, 
internada no alojamento conjunto de um hospital municipal de 
uma cidade metropolitana do estado do Ceará. A coleta de dados 
foi realizada por meio de entrevista e exame físico e de forma 
secundária, através da consulta ao prontuário da paciente em busca 
de informações adicionais sobre ela e sobre a sua gestação. 
Elencaram-se diagnósticos de enfermagem prioritários: Dor aguda; 
Risco de infecção de sítio cirúrgico; Disposição para conhecimento 
melhorado. Como resultados esperados têm-se: mostrar-se capaz 
de amamentar adequada e exclusivamente, apresentar mais 
conhecimento no processo de cuidar de si mesmo e dos recém-
nascidos, disposição para cuidar da própria saúde psicológica, com 
padrão de sono regular, disposição para realizar as atividades de 
vida diárias, realização de exercícios físicos e hábitos alimentares 
saudáveis, livre de dores e atenta quanto aos melhores métodos 
contraceptivos enquanto estiver amamentando. Para alcance 
desses resultados algumas intervenções foram elencadas, entre elas: 
administrações de medicamentos; exame da ferida operatória de 
12/12, ensino de técnicas para promover o cuidado com os recém-
nascidos. Conclusão: A elaboração e implementação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem foi essencial para o 
alcance dos resultados esperados, principalmente no que se refere 
ao conhecimento sobre o autocuidado, aos cuidados com o bebê e 
sobre o planejamento familiar e reprodutivo. 
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Objective: to describe the systematization of nursing care provided 
to a twin postpartum woman hospitalized in the joint housing, 
adopting the different taxonomic classifications NANDA-I, NOC, 
NIC. Methodology: This is a descriptive study about nursing care 
provided to a patient in the immediate postpartum period of 
cesarean surgery, admitted to the joint accommodation of a 
municipal hospital in a metropolitan city of the state of Ceará. Data 
collection was performed through interviews and physical 
examination and in a secondary way, through the consultation of 
the patient’s medical record in search of additional information 
about her and her pregnancy. Priority nursing diagnoses were 
listed: Acute pain; Risk of surgical site infection; Disposition for 
improved knowledge. As expected results have been shown to be 
able to breastfeed properly and exclusively, to show more 
knowledge in the process of caring for oneself and newborns, 
willingness to take care of one’s own psychological health, with 
regular sleep pattern, willingness to perform daily life activities, 
exercise and healthy eating habits, free of pain and attentive to the 
best contraceptive methods while breastfeeding. To achieve these 
results, some interventions were listed, among them: drug 
administration; examination of the 12/12 operative wound, 
teaching techniques to promote the care of newborns. Conclusion: 
The elaboration and implementation of Nursing Care 
Systematization was essential to achieve the expected results, 
especially regarding knowledge about self-care, care with the baby 
and about family and reproductive planning. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O puerpério é a fase em que ocorrem manifestações involutivas das modificações 

locais e sistêmicas provocadas pela gravidez e parto, onde a mulher retorna ao estado pré-

gravídico (LOPES et al., 2005). Nesta etapa, a mulher experimenta profundas modificações. 

Assim, este evento pode ser concebido como um fenômeno de âmbito biológico, psicológico 

e sociocultural. Nesse sentido, o parto é uma experiência excepcional e um processo cheio 

de significados que pode deixar marcas positivas ou negativas dependendo da experiência 

vivenciada pela mulher (ZVEITER; PROGIANTI; VARGENS, 2005).  

A gestação gemelar é caracterizada pela presença de dois conceptos presentes 

simultaneamente no útero ou fora dele. Na espécie humana é mais frequente em mulheres 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 2  

 

 
 

77 

com idade acima de 27 anos, raça negra, multíparas, história familiar materna e com maior 

assiduidade de atividades sexuais. A incidência de gravidez múltipla tem aumentado 

significativamente nas últimas décadas, em consequência das técnicas de reprodução 

assistida. Existem dois tipos de gravidez gemelar, a monozigótica que descreve a fecundação 

de um óvulo por um único espermatozoide, e a dizigótica que decorre da fecundação de dois 

óvulos por dois espermatozóides (SANTOS et al., 2010). 

No âmbito da enfermagem obstétrica, percebe-se que estudos que foquem nos 

diagnósticos de enfermagem identificados durante a parturição e puerpério são escassos, 

pouco contribuindo para o esclarecimento de fenômenos que interessem a prática 

profissional nesta área de interesse (VIEIRA et al., 2010). A assistência planejada, com a 

obtenção de dados e a identificação das respostas a problemas ou à etapa do ciclo de vida, 

de forma individualizada, considerando o contexto em que a puérpera está inserida, é 

fundamental para uma assistência de qualidade (PEREIRA; BACHION, 2005). 

Nesse contexto, a enfermagem pode contribuir significativamente quando elabora 

intervenções focadas nas reais necessidades da puérpera. Com isso, o objetivo desse estudo 

de caso é descrever a sistematização da assistência de enfermagem prestada a uma puérpera 

gemelar internada no alojamento conjunto, adotando as distintas classificações taxonômicas 

NANDA-I, NOC, NIC. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, acerca da assistência de enfermagem prestada a 

uma paciente no período pós-parto imediato de cirurgia cesárea,  internada no alojamento 

conjunto de um hospital de uma cidade do estado do Ceará.  

Esse estudo foi realizado por acadêmicos e profissionais de enfermagem de uma 

universidade federal brasileira como atividade de um estágio supervisionado em uma 

disciplina do curso, sob orientação de enfermeiros doutores professores e especialistas na 

área de Enfermagem Obstétrica. Ressalta-se que os aspectos relacionados à Bioética e Ética 

foram devidamente respeitados. 

Para a realização primeira etapa do Processo de Enfermagem – coleta de dados – 

realizou uma entrevista flutuante e exame físico obstétrico. Após a coleta de dados inicial e 

exame físico, consultou-se o prontuário da paciente em busca de informações adicionais 
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sobre ela e sobre a sua gestação. As anotações próprias de percepção acerca do cliente foram 

utilizadas como fonte complementar para formular a descrição do caso clínico da paciente.  

Os dados coletados auxiliaram, por sua vez, na elaboração das últimas quatro etapas 

do Processo de Enfermagem, que são o levantamento de diagnósticos apurados, 

planejamento do cuidado, intervenções eficazes e avaliação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A paciente, para a qual foi prescrita a assistência de enfermagem era do sexo 

feminino, 25 anos, G3P1A1e com IG gemelar de bivitelinos de 37s6d foi admitida na 

instituição no dia 13 de março de 2019 às 09h35 sem acompanhante e sem documentação. 

Quanto a ultrassonografia obstétrica, observou-se que ambos os fetos se apresentavam em 

posição longitudinal, apresentação cefálica com dorso a direita, movimentos fetais presentes, 

BCF presentes em torno de 145bpm (Feto 1) e 144pbm (Feto 2). À biometria fetal 

apresentam-se com os parâmetros dento do esperado e visibilizada 1 placenta de localização 

anterior outra de localização posterior. A conclusão da US foi gestação tópica compatível 

com a IG atual. Foi admitida na sala de operação as 11h45 e ao exame obstétrico apresentava-

se com amniorrexe com líquido claro e com risco de complicação, sendo necessário realizar 

parto cesariano imediato sob raquianestesia.  

Na ficha de acompanhamento social foi documentado que a paciente residia com 

mais três pessoas em casa própria com infraestrutura básica e não trabalha, não recebe 

benefícios social ou previdenciário e com renda familiar de 01 salário mínimo. Foram 

preenchidos corretamente os instrumentos relatório cirúrgico e de materiais gastos na sala, 

não havendo alguma intercorrência registrada. Realizado o registro das Declarações de 

Nascido Vivo DNVs. Por fim, foi prescrito para a paciente no pós-operatório: dieta zero, 

soro glicosado a 5% e 1000ml de ringer, Dipirona, Profenid, Plamet, Oxitocina 2 ampolas e 

Hidrocortizona (Tabela 1). 
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Tabela 01 – Medicações prescritas para uma puérpera gemelar cesariana. Maracanaú-CE, 
2019 

MEDICAÇÕES PARA QUE SERVE? * 

Dipirona A dipirona é um medicamento utilizado no tratamento de febre 
e dor. Os efeitos antitérmico e analgésico podem ser esperados 
em 30 a 60 minutos após a administração e geralmente persistem 
por aproximadamente 4 horas. A amamentação deve ser evitada 
durante e por até 48 horas após a administração de dipirona. 

Profenid 
(cetoprofeno) 

Este medicamento é destinado ao tratamento de inflamações e 
dores decorrentes de processos reumáticos e traumatismos, e de 
dores em geral. Desta forma, PROFENID IV pode ser utilizado 
no tratamento da dor no pré e pós-operatório e outras patologias 
dolorosas. Não existem dados disponíveis sobre a excreção de 
cetoprofeno no leite materno. O uso de cetoprofeno não é 
recomendado durante a amamentação. 

Plamet Está indicado para: -distúrbios da motilidade gastrintestinal 
(alteração na movimentação do estômago e intestino); - refluxo 
gastroesofágico (presença de conteúdo ácido dentro do esôfago 
proveniente do estômago); - náuseas e vômitos de origem central 
e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas 
secundários ao uso de medicamentos). Não existem estudos 
adequados e bem controlados com bromoprida em mulheres 
grávidas. A bromoprida é excretada pelo leite materno. Por isso, 
não deve ser administrada a mulheres grávidas ou que 
amamentam. 

Ocitocina Antes do parto (anteparto): Provocar (induzir) ou aumentar as 
contrações do útero (trabalho de parto); corrigir contrações 
lentas (inércia uterina) durante o trabalho de parto; tratar o 
abortamento espontâneo incompleto, inevitável ou retido. Após 
o parto (pós-parto): Ajudar nas contrações do útero durante a 
cesariana, depois da retirada da criança; prevenir e tratar 
sangramento caso não haja contração forte o suficiente do útero 
depois da retirada da criança. 

Hidrocortizona O acetato de hidrocortisona é indicado para o tratamento de 
doenças inflamatórias e alérgicas da pele que respondem ao 
tratamento com corticosteroides aplicados diretamente na pele 
como, por exemplo, dermatites, eczemas, vermelhidão 
provocada por sol, queimadura de primeiro grau e picadas de 
inseto. Não deve se utilizar acetato de hidrocortisona nas mamas 
durante o período de amamentação. 

 

*Segundo a ANVISA.  

Fonte: Autores, 2019. 

 
Observou-se que a paciente teve uma evolução do quadro satisfatória, sem 

nenhuma intercorrência e complicação. Quanto as medicações prescritas pelo médico, 

observou-se que mesmo com as precauções e advertências dessas medicações quando 

prescritas para uma puérpera torna-se ainda uma escolha do profissional mantê-las. Cabe o 

profissional enfermeiro, em situações semelhantes, conversar com o profissional médico 

para entender os motivos que o levaram a prescrever medicações que podem oferecer risco 
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para o bebê. Daí a importância do profissional enfermeiro generalista e obstétrico ter 

conhecimento de farmacologia aplicada a Enfermagem. 

 

3.1 Plano de cuidados 

 
Segue adiante (Tabela 2) os principais Diagnósticos de Enfermagem prioritários 

encontrados nesta puérpera de acordo com a classificação taxonômica internacional 

NANDA-I que estavam presentes para que posteriormente fosse traçado um plano de 

cuidados à paciente.  

 

Tabela 02 - Diagnósticos de Enfermagem de uma puérpera gemelar cesariana. Maracanaú-
CE, 2019 

 
DIAGNÓSTICO FATORES 

RELACIONADOS 
CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS/FATORES DE 
RISCO OU CONDIÇÕES 

ASSOCIADAS 

Dor aguda Agente físico lesivo Autorrelato e a palpação do abdômen 

Risco de Infecção no 
sítio cirúrgico 

- Procedimento cirúrgico e aumento da 
exposição ambiental a patógenos 

Disposição para 
conhecimento melhorado 

- Expressa desejo de melhorar a 
aprendizagem 

 

 Fonte: Autores, 2019. 

 
Após análise e conclusão dos diagnósticos de enfermagem da paciente, estabeleceu-

se as metas que a paciente alcançaria partir da Classificação dos Resultados de Enfermagem 

(NOC), e da implementação das intervenções prescritas, quer seja a curto ou longo prazo. 

São elas: mostrar-se capaz de amamentar adequada e exclusivamente, apresentar mais 

conhecimento no processo de cuidar de si mesmo e dos recém-nascidos, disposta para cuidar 

da própria saúde psicológica, com padrão de sono regular, disposta para realizar as atividades 

de vida diárias e exercícios físicos e disposição para hábitos alimentares saudáveis, livre de 

dores e atenta quanto aos melhores métodos contraceptivos enquanto estiver amamentando. 

A partir de então, foi traçado um plano de cuidados de enfermagem de acordo com a 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), conforme a tabela 3. 
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Tabela 03 – Plano de Cuidados de Enfermagem voltado para uma paciente uma puérpera 
gemelar cesariana. Maracanaú-CE, 2019 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

Administrar medicamentos prescritos e avaliar seus efeitos.  

Monitorar SSVV. 

Examinar, de 12 em 12 horas, a ferida operatória. 

Explicar o processo de amamentação esclarecendo suas dúvidas e estimular ao aleitamento materno exclusivo 
aos dois recém-nascidos. 

Ensinar técnicas para promover o cuidado com os recém-nascidos (amamentação adequada e posição ideal, 
aquecimento do bebê, manobra do desengasgo, cuidados com a limpeza das partes íntimas, com o coto e no 
banho). 

Orientar sobre os cuidados para promoção da saúde dos recém-nascidos (banho de sol e passeios). 

Realizar exame físico das mamas diariamente e ensinar a paciente o exame de auto palpação das mamas. 

Orientar sobre planejamento familiar e reprodutivo (métodos de anticoncepções adequados: LAM ou 
minipílula de progestágeno). 

Avaliar o retorno às condições pré-gravídicas. 

Avaliar diariamente a involução do Globo de Segurança de Pinnard se há dor à palpação. 

Avaliar interação da mãe com o recém-nascido. 

Orientar sobre higiene, alimentação, atividades físicas. 

Encorajar a paciente ir, após uma semana de alta, à Unidade de Atenção Primária à Saúde a qual está adscrita. 

Fonte: Autores, 2019. 

 
As intervenções de enfermagem selecionadas para este caso estão em harmonia com 

a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), estando algumas voltadas apenas 

para a paciente e outras para o cuidado com o recém-nascido. Devido a gama de informações 

repassadas sobre os principais cuidados com os recém-nascidos, considerou-se importante 

entregar para a puérpera um folder abordando esses principais cuidados (Figuras 1 e 2). 

Ao que se refere a evolução, a paciente apresentava-se consciente, orientada, 

higienizada, couro cabeludo íntegro, face sem cloasma e corada. Ausculta pulmonar e 

cardíaca sem ruídos adventícios. Mamas flácidas e sem alterações, mamilos protusos. 

Abdômen com presença de linha nigra, dor a palpação, útero contraído cm globo de 

segurança de Pinnard acima da cicatriz umbilical. Fenda operatória sem sinais flogísticos. 

Lóquios rubros sem odor fétido com pouca quantidade. MMII: sinais de Homans negativo 

e cacifo positivo. SSVV: PA: 118X74mmHg; P: 91bpm; T: 36,6ºC; FR: 16 mrpm. 
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Figura 1 - Folder Educativo sobre os principais cuidados com o bebê – Frente. Redenção, 
2019 

 
Fonte: Autores, 2019 
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Figura 2 - Folder Educativo sobre os principais cuidados com o bebê – Verso. Redenção, 
2019 

Fonte: Autores, 2019. 
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4 CONCLUSÕES 
 
 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem construída e implementada com a 

paciente foi de grande valia, visto que a paciente conseguiu alcançar alguns resultados 

esperados, principalmente o que se refere ao conhecimento sobre os principais cuidados 

consigo, com o bebê e sobre o planejamento família e reprodutivo.  

O apelo é que os enfermeiros e demais profissionais atuantes na área obstétrica e 

afins utilizem os sistemas de classificação NANDA-I, NIC, NOC e outros instrumentos de 

coleta de dados validados como os principais recursos importantes para a construção de uma 

Sistematização da Assistência de Enfermagem à puérpera.  
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RESUMO 

A pneumonia necrosante (PN) é uma rara complicação da infecção 
pulmonar em crianças. O objetivo desse estudo é apresentar o 
relato de experiência vivenciado por acadêmicos e profissionais de 
enfermagem durante a prestação da Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE), por meio do Processo de Enfermagem 
para uma paciente pediátrica com o diagnóstico de pneumonia 
necrosante. Estudo caracterizado como descritivo, do tipo relato 
de experiência, obtido no período de estágio hospitalar de uma 
disciplina do curso de Bacharelado em Enfermagem, de uma 
universidade do Ceará. Os dados clínicos e observações foram 
obtidos através da entrevista e exame físico da paciente. A partir 
dos achados, foi traçado o processo de enfermagem e o plano de 
cuidados para a paciente. Conclui-se que a utilização da SAE 
contribui de forma assertiva para a formação profissional dos 
discentes, bem como pode ofertar o cuidado mais direcionado e 
eficaz no contexto clínico da pneumonia necrosante, sendo capaz 
de promover melhorias efetivas no quadro clínico da paciente. 
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Necrotizing pneumonia (NP) is a rare complication of pulmonary 
infection in children. The aim of this study is to present the 
experience report experienced by academics and nursing 
professionals during the provision of Systematization of Nursing 
Care (SAE), through the Nursing Process for a pediatric patient 
with a diagnosis of necrotizing pneumonia. Study characterized as 
descriptive, of the experience report type, obtained during the 
hospital internship period of a discipline in the Bachelor of 
Nursing course, at a university in Ceará. Clinical data and 
observations were obtained through the interview and physical 
examination of the patient. Based on the findings, the nursing 
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process and the care plan for the patient were traced. It is 
concluded that the use of SAE assertively contributes to the 
professional training of students, as well as offering more targeted 
and effective care in the clinical context of necrotizing pneumonia, 
being able to promote effective improvements in the patient's 
clinical condition.  
 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Pneumonia Necrosante (PN) é uma rara complicação da infecção pulmonar 

Adquirida na Comunidade (PAC) na pediatria. Observa-se o aumento da sua prevalência nos 

últimos anos, apesar dos avanços tecnológicos na terapia antibiótica (WESTPHAL et al., 

2010; DALPONTE et al., 2020).  

Na infância, a PN apresenta-se com bom prognóstico e, na maioria dos casos, 

apresenta resolução completa apenas com o tratamento clínico. No entanto, alguns pacientes 

podem necessitar de procedimentos invasivos e até mesmo de tratamento cirúrgico, com 

ressecção de parte do parênquima pulmonar (CHATA; FORTIN; BOSMA, 2014). 

Neste cenário, considerando a complexidade do quadro clínico, detaca-se que o 

enfermeiro é um profissional de suma importância no processo de cuidar em pediatria ao 

paciente com PN, levando em consideração que este é o ator que se encontra mais próximo 

ao paciente, sendo responsável pela prestação de práticas do cuidado essenciais para a 

manutenção e melhoria da sua saúde, bem como pelo registro de suas respostas humanas. 

Assim, pode-se utilizar o Processo de Enfermagem (PE) para promover o cuidado mais 

direcionado e eficaz para o paciente. 

O Processo de Enfermagem é formado por cinco etapas, inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes, a saber: histórico de enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e avaliação de 

enfermagem. Dessa maneira, ele se insere como método para a implementação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que é o cuidado direcionado e 

sistemático ao paciente (COFEN, 2009). 

Dessa forma, considerando o contexto clínico apresentado, o objetivo deste 

trabalho é apresentar o relato de experiência da implementação do processo de enfermagem, 

através da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) para uma paciente pediátrica 

diagnosticada com Pneumonia Necrosante. 
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2 METODOLOGIA 

 

Este estudo possui delineamento metodológico descritivo, do tipo relato de 

experiência, obtido através da vivência de discentes e profissionais de enfermagem no 

contexto clínico do atendimento hospitalar para uma paciente pediátrica. A paciente 

encontrava-se internada em um hospital de referência no estado do Ceará, em decorrência 

de quadro clínico de Pneumonia Necrosante. 

A coleta de dados para a elaboração da SAE foi realizada por meio da consulta de 

enfermagem, contemplando as etapas de entrevista e exame físico, executada durante o 

período de estágio hospitalar de uma disciplina do curso de Bacharelado em Enfermagem, 

de uma universidade do Ceará, em outubro de 2019. Para obter as informações necessárias 

a condução do estudo, foi obtida a permissão da responsável familiar pela paciente pediátrica. 

Destaca-se que os acadêmicos foram supervisionados por profissionais de 

enfermagem em todo o período da coleta. Ademais, os pesqusadores que não participaram 

ativamente da coleta de dados ou supervisão dos discentes , contribuíram neste trabalho 

através da escrita e revisão final da escrita do trabalho para a publicação. 

É relevante ressaltar que foram seguidos todos os aspectos éticos e legais em relação 

ao cuidado prestado, preservando-se o anonimato do paciente e tratando-se apenas dos 

aspectos clínicos importantes para o desenvolvimento do processo de cuidado de 

enfermagem implementado. No mais, por se tratar de um relato de experiência, este estudo 

dispensa a apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Para consecução do estudo, procedeu-se a realização da primeira etapa do processo 

de enfermagem, que é a coleta de dados (COFEN, 2009). Os achados clínicos foram obtidos 

através da entrevista e exame físico. A partir do histórico da paciente elencado foi possível 

dar seguimento as demais etapas do processo de enfermagem e a realização da SAE 

propriamente dita. 

Os dados obtidos indicaram: idade de 3 anos e diagnóstico médico de Pneumonia 

Necrosante. A paciente apresentava história de febre, tosse e dispneia a 5 dias. Ao raio-x foi 

indicado derrame pleural à direita. Realizada toracocentese à direita, obtendo-se drenagem 

de 350 ml de secreção purulenta. Após o procedimento, a paciente foi intubada e internada 

em Unidade de Terapia Intensiva, sendo aberto protocolo de sepse e permaneceu em 
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intubação por 9 dias. Os sinais e sintomas clínicos evidenciados nesse estudo convergem 

com as queixas apresentadas na literatura (BARREIRA et al., 2002; SAWICKI et al., 2008). 

O tratamento medicamento que estava sendo realizado era composto de: cefepime 

e linezolida. Após quadro de choque foi utilizado também noradrenalina, adrenalina e 

concentrado de plaquetas. Chamou a atenção dos discentes o fato da paciente apresentar 

apenas 99.340 mil plaquetas mesmo após o recebimento do concentrado, o que é 

considerado um valor baixo mesmo para uma criança. A média de antibióticos utilizados no 

caso dessa paciente apresenta-se em quantidade semelhante a outros estudos (BARREIRA 

et al., 2002; DALPONTE et al., 2020). 

Além disso, após a ocorrência do choque a paciente também apresentou quadro de 

acidose metabólica, que foi normalizado pelo uso de bicarbonato de sódio. Os discentes 

notaram sinais clínicos de edema e anúria, os quais foram comunicados a equipe médica e 

realizada a prescrição de furosemida e reduzida a dose de noradrenalina e adrenalina, que 

foram suspensas logo após. A paciente continuava apresentando picos febris. 

Chama-se atenção para o dado clínico obtido de Tempo de Tromboplastina Parcial 

Ativada em 180s. Após isso, foi iniciada a administração de vitamina k. 

Apesar das medicações utilizadas, a paciente não obteve melhora pulmonar, 

apresentando quadro de pneumotórax. Foi orientada cirurgia torácica para colocar um dreno 

devido o aumento do pneumotórax à direita. O dreno foi mantido em aspiração e retirado 

após 1 semana. 

Um mês após a internação, a paciente passou por uma toracotomia exploradora, 

com decorticação pulmonar à direita + correção de fístulas bronco- pleurais + toracostomia 

com drenagem pleural fechada. A cultura do empiema foi negativa, parcial de necrose 

pulmonar negativa e aspirado traqueal: Stenotrophomas maltophilia. 

A abordagem cirúrgica nos casos onde há agravamento do quadro clínico, tem sido 

relatava em outros estudos. Dessa forma, é proposto que a cirurgia seja realizada de forma 

precoce, enquanto a doença e os focos necróticos ainda estão localizados, pois atrasar a 

intervenção pode significar progressão na lesão ao parênquima pulmonar e maiores índices 

de complicações WESTPHAL et al., 2010; TSAI et al., 2012). 

Durante o período de internação, a paciente apresentou episódios de crise 

convulsiva, com olhar fixo, movimentos mastigatórios e tônicos em MSD, tendo sido 

realizado tratamento com fenitoína 20mg/kg e manutenção com fenobarbital. Observa-se a 
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partir dos achados, que esta paciente era instável clinicamente, necessitando de elevada 

atenção da equipe de saúde. 

No dia 09 de janeiro de 2020, a paciente já apresentava melhora. Evoluindo 

orientada e restrita ao leito, devido a acidente vascular encefálico sofrido e lado esquerdo do 

corpo comprometido. Aceitava dieta branda via oral, conciliava período de alerta e repouso. 

Possuía curativo de óstio de dreno de tórax, no lado lateral direito. 

Ao exame físico, os discentes perceberam: pupilas isocóricas; pele e mucosas 

íntegras; lesão por pressão em fase de cicatrização na região occipital em uso de ácidos graxos 

essenciais; linfonodos normais à palpação; reflexos prejudicados; ausculta pulmonar 

apresentando roncos e sibilos; ruídos hidroaéreos presentes; abdômen simétrico. Membros 

superiores e inferiores simétricos e eliminações fisiológicas presentes. 

Ao exame sanguíneo, a paciente apresentou: proteínas totais, albumina, ureia, 

bilirrubina total dentro dos valores de referência. 

A partir dos achados clínicos, foram traçados os diagnósticos de enfermagem que 

se adequavam as respostas humanas apresentadas, bem como as intervenções de enfermagem 

mais pertinentes. Observe no Quadro 1, o diagnóstico de enfermagem e a intervenção de 

enfermagem realizada. 

 
Quadro 1 - Diagnóstico de enfermagem e Intervenção de enfermagem definidos de acordo 

com o quadro clínico da paciente 
 

Diagnóstico de enfermagem  Intervenção de Enfermagem  

Integridade da pele prejudicada relacionada à 

cirurgia, evidenciada pela alteração na integridade da 

pele. 

Cuidados com lesões/pele; 

Realizar/trocar curativo. 

Padrão respiratório ineficaz relacionado à dor, 

evidenciado pelo padrão respiratório anormal. 

Verificar SSVV; 

Manter cabeceira elevada; 

Controle da dor. 

Mobilidade física prejudicada relacionada a atraso no 

desenvolvimento e força muscular diminuída, 

evidenciada por redução na amplitude dos 

movimentos. 

Supervisão: segurança; 

Controle da dor. 

Dor aguda relacionada a agente lesivo biológico, 

evidenciado por expressão facial de dor, choro e 

agitação. 

Administração de analgésicos (conforme prescrição 

médica); 

Controle do ambiente: conforto. 

Risco de lesão por pressão relacionado a 

imobilização física e pressão sobre proeminências 

ósseas. 

Reposicionamento de 2/2 horas; 

Massagem com óleo; 

Supervisão da pele. 
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Risco de queda relacionado à mobilidade 

prejudicada. 

Manter as laterais do leito erguidas; 

Risco de infecção relacionado a procedimento 

invasivo. 

Lavar as mãos com álcool gel 70% nos 5 momentos 

de higiene das mãos. 

 
Fonte: Autores, 2021. 
 

 
De acordo com os dados ilustrados no Quadro 1, nota-se que foram elecandos os 

principais diagnósticos e intervenções de enfermagem pertinentes ao caso clínico da paciente. 

Dessa forma, esses resultados contribuiram de forma eficiente para a construção do plano 

de cuidados de enfermagem direcionado e adequado para a promoção de melhorias no estado 

de saúde da paciente. 

Assim, ressalta-se a relevância deste relato, pois este poderá auxiliar a profissionais 

de enfermagem em contextos clínicos semelhantes, na elaboração de planos de cuidados para 

pacientes pediátricos com quadro de pneumonia necrosante. 

Após o planejamento das intervenções, estas foram implementadas de acordo com 

a rotina do serviço. Acredita-se que houve melhoria no quadro da paciente após a 

implementação. 

Em suma, é importante destacar que a realização da SAE, por meio do Processo de 

Enfermagem é de grande valia para a melhoria do estado de saúde do paciente, pois 

possibilita o cuidado assertivo e diretivo, de forma a contribuir eficientemente para a 

manutenção da saúde do paciente. 

 
 
4 CONCLUSÕES 
 
 

As experiências discentes foram de grande relevância, no que se refere ao 

crescimento profissional, pessoal e acadêmico. O contato com pacientes com patologias tão 

delicadas e por vezes tão raras, como no estudo apresentado, se torna uma grande 

contribuição para a formação profissional. O olhar de agradecimento, a gentileza da paciente 

e mãe, para com as acadêmicos, foi perceptível e marcante, levando a crença de que o 

caminho certo no que cerne à ciência do cuidado, está sendo trilhado.  
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19 em uso de Ventilação Mecânica Invasiva que evoluíram para a 
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data de internação. Os dados foram obtidos através da plataforma 
“ResCOVID”. Resultados: O perfil descreve de forma respectiva 
1ª e 2ª onda, apresentando idade >60 anos 151 (58%) e 350 
(67,4%), sexo masculino 151 (58%) e 262 (50,5%). Quanto à 
escolaridade predominaram pessoas com ensino fundamental 
incompleto contando 56 921,5%) e 106 (20,4%) respectivamente. 
A complicação sepse se apresentou em 53 (20,4%) e 142 (27,4%), 
conforme as ondas. Do grupo geral de pacientes houve ainda uma 
alta incidência de óbitos tendo 212 (81,5%) na primeira onda e 458 
(88,2%) na segunda onda. Foi possível realizar a caracterização da 
população, evidenciando variações discretas no perfil de pacientes 
acometidos pela COVID-19 em uso de ventilação mecânica 
invasiva, evidenciando aumento no número de complicações por 
sepse e óbito de pacientes em ventilação mecânica invasiva na 
segunda onda. 
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The objective was to present the characterization of patients with 
COVID-19 under Invasive Mechanical Ventilation that evolved to 
sepsis complication. Descriptive, retrospective study of document 
analysis with a quantitative approach, carried out in 5 reference 
hospitals for the treatment of COVID-19 in Ceará. 779 patients 
were included, divided between the first and second wave, 
according to the date of admission. Data were obtained through 
the “ResCOVID” platform. Results: The profile describes the 1st 
and 2nd wave respectively, aged >60 years, 151 (58%) and 350 
(67.4%), males 151 (58%) and 262 (50.5%). As for education, 
people with incomplete primary education predominated, 
accounting for 56,921.5% and 106 (20.4%), respectively. Sepsis 
complication was present in 53 (20.4%) and 142 (27.4%), 
depending on the waves. From the general group of patients, there 
was also a high incidence of deaths, with 212 (81.5%) in the first 
wave and 458 (88.2%) in the second wave. It was possible to 
characterize the population, showing slight variations in the profile 
of patients affected by COVID-19 using invasive mechanical 
ventilation, showing an increase in the number of complications 
from sepsis and death of patients on invasive mechanical 
ventilation in the second wave. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento dos primeiros relatos em Wuhan, na China, em dezembro 

de 2019, o SARS-CoV-2, conhecido como novo coronavírus, preocupa especialistas por 

suas características infecciosas e capacidade de transmissão. Não demorou para a doença 

tornar-se um desafio para a saúde global. A doença conhecida como COVID-19 apresenta 

em seu desenvolvimento desde pacientes assintomáticos até aqueles que desenvolvem a 

síndrome de desconforto respiratório agudo (SDRA), sendo presente em cerca de 5% dos 

pacientes (BASTOS et al., 2020). 

Antes da COVID-19 ser deflagrada como pandemia suscitou importante impacto 

na saúde das populações e na economia mundial. Sinais e sintomas frequentes nesta 

doença englobam à síndrome clínica consistem em febre, mialgia ou fadiga, tosse seca e 

dispneia, que podem ser acompanhadas de opacidades pulmonares bilaterais em vidro 

fosco na tomografia computadorizada de tórax, relacionado a uma piora que significa 

maior demanda no número de hospitalizações em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

(RAMALHO NETO et al., 2020). 

Em casos graves da doença, a demanda de leitos de UTI pode estar relacionada 

com a necessidade de suporte respiratório por meio da Ventilação Mecânica invasiva - 

VMI. A VMI consiste em um suporte voltado para normalizar as trocas gasosas do 

indivíduo sem lesar os pulmões ou comprometer a fisiologia cardiovascular. Contudo, 

existem riscos para a utilização dessa tecnologia, podendo causar graves iatrogenias e 

risco de morte (HOLANDA; PINHEIRO, 2020). 

Uma complicação intimamente relacionada ao uso da VMI é a ocorrência de 

sepse. Esse agravo caracteriza-se pela  presença de mecanismos inflamatórios, que 

ocasionam alterações celulares e circulatórias como a vasodilatação e o aumento da 

permeabilidade capilar, podendo ocasionar a hipovolemia e a hipotensão. Agravos como 

a SEPSE podem determinar aumento no período de internação, sendo responsável pela 

média de ocupação de 25% dos leitos de UTI no Brasil (ZONTA et al.,  2018; De 

ANDRADE et al., 2020). Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo apresentar 

caracterização de pacientes com COVID-19 em uso de Ventilação Mecânica Invasiva que 

evoluíram para a complicação sepse.  
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, de análise documental com 

abordagem quantitativa, realizado em 5 hospitais referência no tratamento da COVID-19 

da rede pública da secretaria de saúde do estado do Ceará.  A pesquisa se insere em um 

projeto piloto intitulado “Projeto ResCOVID: Desenvolvimento de um sistema de registro 

clínico eletrônico para pacientes hospitalizados com COVID-19 no Ceará/Brasil”. O 

projeto é desenvolvido pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará – ESP, junto à 

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará –SESA. 

A coleta de informações ocorreu de novembro de 2020 a setembro de 2021 sobre 

pacientes em prontuários eletrônicos disponíveis na sede das instituições. O universo de 

pacientes abrange a divisão da coleta em dois momentos, constando de pacientes com 

data internação da primeira onda (março a maio de 2020), e segunda onda (janeiro a abril 

de 2021). 

Para esse estudo, que trata de um recorte de um projeto maior, foram elegíveis 

para a amostra pacientes com internação por COVID-19, que possuíam teste diagnóstico 

RT-PCR detectável e com entrada no hospital de referência sem uso de VMI. 

Foram excluídos da amostra pacientes com processo de intubação inferior a 24 horas após 

a internação hospitalar, assim como pacientes com desfecho de transferência. 

O universo de pacientes coletados neste hospital compreende 2655. Respeitando 

os critérios de inclusão e exclusão, a amostra contou com 779 representantes que fizeram 

a utilização da VMI durante a internação. 

Toda informação foi consultada via prontuário, sendo coletada e armazenada em 

uma plataforma exclusiva intitulada “ResCOVID”, desenvolvida pelo projeto supracitado 

a fim de viabilizar maior agilidade na coleta e armazenamento de informações. Esta 

ferramenta facilitou o trabalho dos pesquisadores, deixando mais ágil o modelo de coleta 

e mais segura a forma de armazenamento, assim como o acesso às informações para 

consulta. A plataforma web permite ainda o armazenamento dos dados em nuvem 

possibilitando o fácil acesso aos dados coletados. 

Considerando o desenvolvimento de um estudo descritivo, os dados foram 

apresentados conforme estatística descritiva utilizando-se de frequência absoluta e 

percentual para cada variável categórica. Foram descritas as variáveis referentes aos 

pacientes: idade (representada por faixa etária), cor, escolaridade, ocupação, hábitos 
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pessoais (tabagismo, consumo de bebida alcoólica), considerando ainda pacientes com a 

complicação sepse e desfecho. 

Esta pesquisa cumpre a todos os princípios éticos em pesquisa ao tratar com 

dados de pacientes, respeitando o anonimato e segurança de dados. O trabalho segue as 

determinações da Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, estando aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, sob o parecer 

número 3.948/100. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As características sociodemográficas dos 779 pacientes sintetizadas conforme 

tabela 1 apontam para a divisão entre 1ª e 2ª onda de contaminação pela COVID-19 no 

Ceará, sendo dispostos dados dos pacientes com uso de Ventilação Mecânica Invasiva. 

Na tabela é possível identificar o predomínio dos pacientes com faixa de idade >60 anos, 

151 (58%) e 350 (67%), respectivamente conforme as ondas, seguido por pacientes entre 

50 e 59 anos, 49 (18,9%) e 70 (13,5%). Quanto ao sexo, temos um predomínio de 

indivíduos do sexo masculino em ambos os momentos, apresentando 151 (58%) e 262 

(50,5%), conforme onda. 

 

Tabela 1- Caracterização de pacientes acometidos pela COVID-19 em uso de 

Ventilação Mecânica Invasiva no Ceará, Brasil. 2021 

 
Características sociodemográficas da população estudada (N=779) 

Período 1ª Onda (260) 2ª Onda (519) 

Variáveis N % N  % 

Idade (anos) 
 

  
  

<20 3 1,1 7 1,3 

20-29 5 1,9 9 1,7 

30-39 17 6,5 38 7,3 

40-49 35 13,5 45 8,7 
50-59 49 18,9 70 13,5 

≥60 151 58 350 67,4 

Sexo 
    

M 151 58 262 50,5 
F 109 41,9 257 49,5 
Cor 

    

Pardo 68 26,1 194 37,4 
Branco 24 9,2 87 16,8 
Preto 5 1,9 15 2,9 
Não referido 163 62,7 223 43 
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Escolaridade 
    

Sem Escolaridade 46 17,7 105 20,2 
Ensino Fundamental Incompleto 56 21,5 106 20,4 
Ensino Fundamental Completo 21 8 37 7,1 
Ensino Médio Incompleto 5 1,9 11 2,1 
Ensino Médio Completo 42 16 58 11,2 
Ensino Superior Incompleto 2 0,8 9 1,7 
Ensino Superior Completo 6 2,9 28 5,4 
Não Informado 82 31,5 165 31,8 
Hábitos Pessoais 

    

Tabagista 14 5,4 31 6 
Ex-Tabagista 22 8,5 101 19,5 
Etilista 14 5,4 18 3,5 
Ex-Etilista 4 1,5 10 1,9 
Sepse 53 20,4 142 27,4 
Desfecho 

    

Alta 48 18,5 61 11,8 
Óbito 212 81,5 458 88,2 

 

                        Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

Em relação à cor dos pacientes internados, os pardos foram maioria em ambas 

as ondas, contando com 68 (26,1%) e 194 (37,4%). Quanto à escolaridade, a maioria dos 

pacientes declarantes relatou ensino fundamental incompleto, 56 (21,5%) e 106 (20,4%). 

Considerando os hábitos pessoais, 14 (5,4%) e 31 (6%) eram tabagistas; 22 (8,5%) e 101 

(19,5%) pacientes eram ex-tabagistas, respectivamente; enquanto 14 (5,4%) e 18 (3,5%) 

eram etilistas, na primeira onda não houve relato sobre práticas de ex-etilismo em 4 

(1,5%), enquanto na segunda 10 (1,0%) se declararam ex-etilistas. 

Relacionando a complicação sepse tem-se que na primeira onda foram 

apresentados 53 (20,4%) de casos enquanto na segunda um considerável aumento para 

142 (27,4%). Quanto aos desfechos na primeira onda 48 (18,5%) de alta e 212 (81,5%) 

de óbito, enquanto na segunda onda 61(11,8%) de alta enquanto 458 (88,2%) de óbito. 

No que diz respeito à variável idade tanto na primeira quanto na segunda onda, 

os idosos foram os mais suscetíveis a forma mais agressiva e com maior letalidade do 

COVID-19 (CUNHA et al., 2020).  Estudos apontam a vulnerabilidade dos idosos no 

cenário do COVID-19 representando um maior número de pacientes internados 

(MORAES et al., 2020; MOHSIN et al., 2021).  Essa observação foi registrada em todos 

os países afetados pela pandemia. A resposta imune observada entre os idosos poderia ser 

uma possível explicação para a maior letalidade da COVID-19 observada nessa 

população (CUNHA et al., 2020). Outro fator agravante no manejo da COVID-19 em 

idosos seria a susceptibilidade a um maior número de comorbidades, principalmente 
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diabetes, hipertensão e fatores cardiovasculares que acarretam maiores manifestações 

clínicas do SARS-CoV-2 (DRUCKER et al., 2021).  

Conforme os achados apresentados na Tabela 1, e em concordância com outros 

autores, além do grande número de pacientes idosos houve um predomínio de pacientes 

do sexo masculino internados pela COVID-19 durante a primeira onda (CHEN et al., 

2020; GRASSELLI et al., 2020).  Um estudo realizado no Hospital Jinyintan em Wuhan, 

China, com pacientes internados entre 1 ° de janeiro a 20 de janeiro de 2020 foi observado 

um número maior de homens (n=67) quando comparado às mulheres (n=32) dos 99 casos 

de infecção de 2019-nCoV.  Em um outro estudo de coorte retrospectiva realizado com 

88 pacientes hospitalizados entre 17 de março e 3 de maio de 2020, que tiveram o 

diagnóstico de infecção pelo SARS-CoV-2 mostrou que 59 (67%) pacientes eram do sexo 

masculino (BASTOS et al., 2020).  

O maior acometimento de idosos do sexo masculino está relacionado a maior 

resposta inflamatória neste público em que há o aumento dos marcadores inflantórios, 

quando comparado à mulheres com a mesma idade, o que pode estar associada às 

alterações hormonais deste grupo. Além disso, estudos evidenciaram que o sexo e a idade 

são fatores que atuam ainda na quantidade de receptores da enzima conversora da 

angiotensina 2, o que facilita a multiplicação do coronavírus no organismo humano 

(VALENZUELLA et al., 2021). Embora para a segunda onda tenha-se observado um 

pequeno aumento no número de mulheres internadas, os números de óbitos para o sexo 

masculino continuam a ser maiores.  

Para os dados de raça observamos números desproporcionalmente altos de casos, 

hospitalizações e desfecho em ventilação mecânica invasiva em populações pardas. Os 

determinantes sociais que circundam os grupos raciais/étnicos como barreiras enfrentadas 

por esta parte da população incluem baixas taxas de alfabetização (XU et al., 2021), onde 

podemos observar um grande número de pacientes analfabetos e com ensino fundamental 

incompleto. Menores níveis educacionais estão relacionados a piores desfechos de saúde 

principalmente no manejo da COVID-19 cenário da VMI ((MASCARELLO et al., 

2021).  

As más condições de habitação, que estão inextricavelmente associadas à 

superlotação e à falta de saneamento, que têm sido associadas ao aumento das taxas de 

mortalidade por COVID-19 onde negros e pardos são mais propensos a residir em 
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habitações abaixo do padrão moderado a grave do que brancos. Existem disparidades 

substanciais de renda, além de esta população representar um maior número de 

profissionais essenciais que não possuíam condições de realizar o isolamento social ou 

trabalhar remotamente. (XU et al., 2021) 

As características da amostra estudada revelam um grupo com maior 

vulnerabilidade às complicações decorrentes da infecção pela COVID-19. Neste conjunto 

de especificidades o tabagismo atua tornando o pulmão mais vulnerável à complicações 

devido às modificações estruturais, vasculares e químicas (SILVA; MOREIRA; 

MARTINS, 2020; CUNHA et al., 2020). 

O tabagismo prévio aumenta a gravidade dos casos de COVID-19 em que há a 

necessidade de internação hospitalar, administração de oxigenoterapia suplementar, 

necessidade de VMI e maior suscetibilidade de outras infecções respiratórias como 

pneumonias, síndrome do desconforto respiratório agudo e sepse (SANTANA et al., 

2020; SILVA; MOREIRA; MARTINS, 2020). 

Ao se analisar as complicações relacionadas ao COVID-19, a sepse foi a 

principal complicação, seguida da insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca e 

choque séptico, respectivamente (BAPTISTA; FERNANDES, 2020). Sendo o risco de 

evoluir com sepse maior à medida que aumenta o número de dias internado na unidade 

de terapia intensiva, assim como é elevada também a taxa de mortalidade associada 

devido às disfunções múltiplas de órgãos (SMITH; COSTA, 2021). 

A COVID-19, enquanto uma doença multissistêmica, apresenta além da 

disfunção pulmonar, o comprometimento também de outros órgãos, em um processo 

imunológico de cascata inflamatória só que de forma desregulada, que acaba ativando o 

sistema de de coagulação, com eventos trombóticos comuns em quadros de sepse e à 

infecção pelo coronavírus, quadro este observado com maior prevalência na presente 

pesquisa sobretudo nos pacientes do período classificado como segunda onda (BESEN, 

2021). 

Assim como nos resultados encontrados nesta pesquisa, os resultados 

observados no estudo de Cesar et al. (2021) em Tocantins revelaram que a segunda onda 

foi mais agravante que a primeira onda em termos de letalidade, mortalidade e incidência, 

decorrente da maior transmissibilidade, infectividade e agressividade da variante P.1, 

acometendo inclusive jovens (VALENZUELLA et al., 2021). 
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4 CONCLUSÕES 

 

Através deste estudo pode-se observar que a sepse foi uma das complicações 

mais frequente entre os indivíduos acometidos pela COVID-19, sobretudo relacionado à 

sua fisiopatologia de abrangência sistêmica e comprometimento vascular. Além disso, a 

segunda onda do vírus, em 2021, foi caracterizada por maior gravidade dos casos em sua 

incidência e em algumas regiões no prognóstico, principalmente entre a população não 

vacinada ou mais vulnerável biologicamente, com associação de comorbidades. 

A alta incidência de sepse entre os indivíduos com COVID-19 submetidos à 

VMI revela a necessidade de conhecimento acerca da doença desde a identificação, ao 

monitoramento e possibilidade de intervenção precoce, assim como expõe as 

complicações a que o paciente com SARS-Cov-2 estão submetidos e necessidade de 

maior atenção e cuidado no manejo destes pacientes. 
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RESUMO 

Objetivou-se apresentar características do índice de 
desenvolvimento humano de pacientes COVID-19 que evoluíram 
para ventilação mecânica invasiva. Estudo descritivo, 
retrospectivo, de análise documental com abordagem quantitativa, 
realizado em Fortaleza-Ceará. Incluídos 812 pacientes que 
utilizaram ventilação mecânica invasiva durante a internação. Os 
dados foram armazenados através da plataforma “ResCOVID”. O 
perfil apresenta predomínio de idade igual ou superior a 60 anos 
534 (76,3%), sexo masculino 437 (53,8), cor pardo 275 (33,8%). 
Do total, 128 (15,7%) pacientes eram ex-tabagistas e 34 (4,1%) 
estilistas. Para a escolaridade 168 (20,6%) possuiam ensino 
fundamental incompleto e 155 (19%) analfabetos.  A atividade 
profissional houve uma notória predominância de pacientes 
aposentados 213 (26,2%), seguido de pacientes com atividades 
autônomas 107 (13,1%). Segundo o índice de desenvolvimento 
humano foi observado um maior número de pacientes com alto 
índice 501 (61,6%), seguido por pacientes que possuíam índice 
muito baixo 170 (20,9%). Ao analisarmos o índice de 
desenvolvimento humano encontrou-se que os indivíduos com 
maiores níveis foram mais acometidos pela COVID-19, essa 
prevalência foi mudando atingindo indivíduos com menores 
níveis.  
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The objective was to present characteristics of the human 
development index of COVID-19 patients who evolved to 
invasive mechanical ventilation. Descriptive, retrospective study of 
document analysis with a quantitative approach, carried out in 
Fortaleza-Ceará. 812 patients who used invasive mechanical 
ventilation during hospitalization were included. Data were stored 
using the “ResCOVID” platform. The profile is predominantly 
aged 60 years or over 534 (76.3%), male 437 (53.8), brown 275 
(33.8%). Of the total, 128 (15.7%) patients were former smokers 
and 34 (4.1%) were stylists. . For education, 168 (20.6%) had 
incomplete primary education and 155 (19%) were illiterate. 
Professional activity had a notable predominance of retired 
patients 213 (26.2%), followed by patients with autonomous 
activities 107 (13.1%). According to the human development 
index, a greater number of patients with a high rate of 501 (61.6%) 
was observed, followed by patients with a very low rate of 170 
(20.9%). When analyzing the human development index, it was 
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found that individuals with higher levels were more affected by 
COVID-19, this prevalence was changing, reaching individuals 
with lower levels.  
 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O SARS-CoV-2, causador da doença do novo coronavírus (COVID-19), foi 

anunciado em dezembro de 2019, após registros de infecção na China (BRASIL 2020). 

As manifestações pulmonares do COVID-19 são amplas, variando de pneumonia sem 

necessidade de oxigênio suplementar à insuficiência respiratória aguda (IRA) (YEATES 

et al., 2021). Destes pacientes afetados pela COVID-19, até 30% pode desenvolver SDRA 

(ROBERTO et al.,2020)  e em média, entre 15 e 20% necessitam de internação em 

unidades de terapia intensiva (UTI), com necessidade de intubação orotraqueal (IOT) e 

ventilação mecânica invasiva (VMI) (LUO et al., 2020). 

Uma meta análise descrevendo 57.420 pacientes adultos com COVID-19 que 

receberam VMI evidenciou que quase metade dos pacientes com COVID-19 morreram 

(LIM et al., 2021). Nesse cenário, o manejo da infecção relacionada à assistência à saúde 

(IRAS) decorrente da COVID-19 é bastante desafiador, principalmente em países que já 

possuem seus sistemas de saúde fragilizados (JABER et al., 2020). Com suas 

repercussões mais graves em países em desenvolvimento caracterizados por uma base 

populacional relativamente grande, grande pressão sobre os recursos disponíveis 

(energia, alimentos, água, terra), inadequada infraestrutura de saúde pública, sistemas 

econômicos frágeis e programas de segurança social fracos (AHMED et al., 2020). 

A literatura enfatiza a necessidade de complementar os relatos de casos COVID-

19 com medidas de fatores de posição socioeconômica de indivíduos infectados 

(KHALATBARI-SOLTANI et al., 2020). Uma vez que o relatório clínico da OMS se 

concentra na idade, sexo, locais de diagnóstico e residência, enquanto fatores adicionais 

do ambiente social, como ocupação, renda ou educação, podem revelar preventivamente 

indivíduos e populações desfavorecidos de posição socioeconômica com alto risco de 

vulnerabilidade social (SINGU et al., 2020). 

Considerando o índice de desenvolvimento humano como preditor de saúde 

pública nacional e de comparativo entre países a nível mundial, o conhecimento das 

vulnerabilidades demográficas e socioeconômicas de pacientes COVID-19 que evoluíram 
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para VMI pode permitir uma compreensão abrangente dos fatores de risco que aumentam 

o risco para o desfecho de morte. Nesse sentido, o estudo teve por objetivo apresentar 

características do índice de desenvolvimento humano de pacientes COVID-19 que 

evoluíram para ventilação mecânica invasiva. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, de análise documental com 

abordagem quantitativa, realizado em 5 hospitais referência no tratamento da COVID-19 

da rede pública da secretaria de saúde do estado do Ceará.  A pesquisa se insere em um 

projeto piloto intitulado “Projeto ResCOVID: Desenvolvimento de um sistema de registro 

clínico eletrônico para pacientes hospitalizados com COVID-19 no Ceará/Brasil”. O 

projeto é desenvolvido pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará – ESP, junto à 

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará –SESA. 

A coleta de informações ocorreu de novembro de 2020 a setembro de 2021 sobre 

pacientes em prontuários eletrônicos disponíveis na sede das instituições.  

Para esse estudo, que se trata de um recorte do projeto maior, foram elegíveis 

para a amostra pacientes com internação por COVID-19, que possuíam teste diagnóstico 

RT-PCR detectável e com entrada no hospital de referência sem uso ventilação mecânica 

invasiva. Foram excluídos da amostra pacientes com processo de intubação inferior a 24 

horas após a internação hospitalar, assim como pacientes com desfecho de transferência. 

O universo de pacientes coletados neste hospital compreende 2.655. Respeitando 

os critérios de inclusão e exclusão, a amostra contou com 812 representantes que fizeram 

a utilização da ventilação mecânica invasiva durante a internação. 

Toda informação foi consultada via prontuário, sendo coletada e armazenada em 

uma plataforma exclusiva intitulada “ResCOVID”, desenvolvida pelo projeto supracitado 

a fim de viabilizar maior agilidade na coleta e armazenamento de informações. Esta 

ferramenta facilitou o trabalho dos pesquisadores, deixando mais ágil o modelo de coleta 

e mais segura a forma de armazenamento, assim como o acesso às informações para 

consulta. A plataforma web permite ainda o armazenamento dos dados em nuvem 

possibilitando o fácil acesso aos dados coletados. 
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Considerando o desenvolvimento de um estudo descritivo, os dados foram 

apresentados conforme estatística descritiva utilizando-se de frequência absoluta e 

percentual para cada variável categórica. Foram descritas as variáveis referentes aos 

pacientes: idade (representada por faixa etária), cor, escolaridade, ocupação, hábitos 

pessoais (tabagismo, consumo de bebida alcoólica), índice de desenvolvimento humano 

e desfecho. Caracterizando assim os pacientes que fizeram uso de ventilação mecânica 

invasiva além de descrever seu desfecho. 

Esta pesquisa cumpre a todos os princípios éticos em pesquisa ao tratar com 

dados de pacientes, respeitando o anonimato e segurança de dados. O trabalho segue as 

determinações da Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, estando aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, sob o parecer 

número 3.948/100. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As características epidemiológicas dos 812 pacientes estão sintetizadas na tabela 

1. A maioria dos pacientes eram do sexo masculino, 437 (53,8%) e possuíam idade igual 

ou superior a 60 anos, 534 (76,3 %), seguido por pacientes entre 50 e 59 anos, 96 (11,8%).  

 

Tabela 1 - Características epidemiológicas de pacientes acometidos pela COVID-19 em 

uso de Ventilação mecânica invasiva, Fortaleza-CE, Brasil. 2021 

 
Características Epidemiológicas da população estudada (N=812) 

Variáveis N  % 

Idade (anos)     

<20 3 0,3 

20-29 7 0,8 

30-39 33 4 

40-49 56 6,8 

50-59 96 11,8 

≥60 
Não referido 

534 
83 

76,3 
10,2 

Sexo     

M 437 53,8 

F 375 46,1 

Cor     

Pardo 275 33,8 

Branco 111 13,6 

Preto 20 2,4 
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Não referido 406 50 

Hábitos Pessoais     

Tabagista 47 5,7 

Ex-Tabagista 128 15,7 

Etilista 34 4,1 

Ex-Etilista 
Não referido 
Escolaridade 
Analfabeto 
Ensino Fundamental Incompleto 
Ensino Fundamental Completo 
Ensino Médio Incompleto 
Ensino Médio Completo 
Ensino Superior Incompleto 
Ensino Superior Completo 
Pós-Graduação 
Não informado 
Atividade Profissional 
Agricultor 
Aposentado 
Dona de Casa 
Autônomo 
Desempregado 
Estudante  
Trabalhador com Carteira Assinada 
Funcionário Público 
Profissional da Saúde 
Não referido 
Índice de Desenvolvimento  Humano 
Muito Alto 
Alto 
Médio 
Baixo 
Muito Baixo 
Não Informado 

 16 
557 

 
155 
168 
59 
18 
105 
11 
32 
3 

261 
 

57 
213 
77 
107 
33 
3 
14 
16 
6 

286 
 

69 
501 
8 
23 
170 
41 

 

 1,9 
68,5 

 
19 

20,6 
7,2 
2,2 
12,9 
1,3 
3,9 
0,3 
32,1 

 
7 

26,2 
9,4 
13,1 

4 
0,3 
1,7 
1,9 
0,7 
35,2 

 
8,4 
61,6 
0,9 
2,8 
20,9 

5 
 

 
                            Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

Em relação à cor dos pacientes internados, 406 (50%) não possuíam cor referida, 

seguido dos pacientes de cor parda, 275 (33,8%). Considerando os hábitos pessoais, 128 

(15,7%)  pacientes eram ex-tabagistas e 16 (1,9%) pacientes ex-etilistas. Apenas 47 

(5,7%) pacientes eram tabagistas. Para a escolaridade em 261 (32,1%) pacientes não 

houveram registros, no entanto 168 (20,6%) informaram possuir o ensino fundamental 

incompleto e 155 (19%) serem analfabetos.  A atividade profissional em 286 (35,2%) 

pacientes não foi informada, porém houve uma notória predominância de pacientes 

aposentados 213 (26,2%), seguido de pacientes com atividades autônomas 107 (13,1%). 

Segundo o índice de desenvolvimento humano foi observado um maior número de 
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pacientes com alto índice 501 (61,6%), seguido por pacientes que possuíam índice muito 

baixo 170 (20,9%). 

 

Tabela 2: Desfecho de pacientes acometidos pela COVID-19 em uso de Ventilação 

mecânica invasiva e índice de desenvolvimento humano, Fortaleza-CE, Brasil. 2021 

 
Desfecho da população estudada e IDH (n= 687). 

Índice de desenvolvimento humano                          Óbito % 
Muito Alto 

Alto 

Médio 

Baixo 

Muito Baixo 

Não Informado 

58 

425 

6 

21 

136 

41 

8,4 

61,8 

0,8 

3 

19,7 

5,9 

                    

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

 
Seguindo a mesma tendência da tabela 02, para o desfecho do óbito houve um 

maior predomínio entre os pacientes em uso de ventilação mecânica invasiva que possui alto 

índice de desenvolvimento humano com 425 (61,8%)  óbitos. Embora podemos observar 

que independente do IDH dos pacientes houve um grande número de óbitos entre os 

pacientes que utilizaram a ventilação mecânica invasiva, representados por 687 (84,6%) 

pacientes.  

O estudo atual explorou as características do índice de desenvolvimento humano 

de pacientes COVID-19 que evoluíram para VMI e sua possível relação com o desfecho 

clínico de óbito. 

A amostra revela que a maioria dos indivíduos avaliados eram do sexo masculino, 

em concordância aos estudos internacionais e nacionais, e com idade superior a 60 anos, 

sendo considerada a idade avançada em muitos estudos como fator de risco importante para 

o agravamento do caso clínico e evolução com óbito  (BASTOS et al., 2020; MASCARELLO 

et al., 2021). 

A idade avançada converge a maior incidência de casos entre os indivíduos 

aposentados, os quais além de idade, geralmente superior à 60 anos, também possuem mais 

comorbidades, o que favorece as complicações relacionadas ao COVID-19. Assim como os 

indivíduos autônomos tiveram casos mais graves pelos trabalhos, em sua maioria, informais 

que podem representar maior exposição ao vírus (SAN MARTIN, 2020).  Minorias com 

níveis educacionais mais baixos têm maior probabilidade de ser trabalhadores essenciais, 

incapazes de se envolver totalmente no isolamento social e trabalhar remotamente (CHUN-

HAN et al., 2021). 
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Ao se observar que os pacientes com maior gravidade, que necessitaram de VMI, 

eram da cor parda e com baixa escolaridade, sendo em sua maioria analfabetos ou com ensino 

fundamental incompleto, reforça-se a relevância dos determinantes sociais na instauração de 

agravos da saúde e seus prognósticos. A escolaridade assume uma posição de variável 

inversamente proporcional à um desfecho negativo, em que torna-se maior a proporção dos 

indivíduos com necessidade de VMI e a mortalidade na medida em que o nível de 

escolaridade diminui (MASCARELLO et al., 2021). 

Outro fator que interage negativamente para o aumento da gravidade dos casos 

com COVID-19 é o tabagismo, que pela maior incidência de agravos pulmonares 

(bronquiolite, pneumonia, enfisema, outros), oferece um ambiente com condições estruturais 

e neuroquímicas (radicais livres, alteração endotelial, maior exposição da enzima conversora 

da angiotensina 2) favoráveis às complicações da COVID-19 e piora da função pulmonar 

(SILVA; MOREIRA; MARTINS, 2020). 

Quando analisado pelo IDH tem-se uma discrepância, que em parte não representa 

a realidade observada na maioria das regiões brasileiras, e estado do Ceará, em que foi 

encontrado maior acometimento entre os indivíduos com IDH alto (61,6%) e, em menor 

proporção, com IDH muito baixo (20,9%), que no último caso é justificado pelas menores 

condições sociais que elevam a vulnerabilidade e as chances de contato com o vírus 

(ARAÚJO et al., 2020). 

Uma hipótese para esse achado seria que populações com maior 

IDH apresentaram maiores números de contaminados no início da pandemia. O que poderia 

ser justificado através de que apesar da ampla disseminação do vírus, a taxa de mortalidade 

permaneceu altamente concentrada em países de alta renda. Os países em desenvolvimento 

representam 85% da população global, mas apenas 21% do número de mortos da pandemia 

para os primeiros meses de disseminação (SCHELLEKENS; SOURROUILLE, 2020). 

Um estudo realizado no Centro Europeu para Controle de Doenças entre 31 de 

dezembro de 2019 a 31 de outubro de 2020 buscou calcular o total de mortes esperadas por 

milhão para 162 países incluídos na lista de IDH que classifica de forma decrescente 189 

estados membros da ONU. O resultado mostrou que muitos países do grupo de alto IDH, 

especialmente na Europa e na América do Norte, foram aqueles com o pior desempenho 

para lidar com COVID-19. A hipótese poderia ser que os fatores socioeconômicos não são 

"tão" determinantes quanto se pensava. Várias hipóteses alternativas podem ser anunciadas, 

por exemplo, que as características biológicas do vírus SARS-CoV-2 conferem infecciosidade 
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e transmissividade particulares, superando as desigualdades socioeconômicas dentro do país, 

ou as políticas de saúde pública envolvendo restrições sociais em estados e economias liberais 

foram tratadas com suspeita e atrasos por tomadores de decisão para os cidadãos 

(TROUMBIS 2020).  

Ao contrário desses achados, conforme evidenciado na literatura a COVID-19 

levou a uma morbidade e mortalidade desproporcional entre as populações desfavorecidas e 

com menores IDH, no entanto as disparidades relacionadas a fatores socioeconômicos 

versus fatores biológicos ainda é amplamente desconhecida (PATEL et al., 2020). Foi 

observada na amostra do estudo que pacientes que requerem VMI apresentaram alta 

mortalidade. Embora essa taxa possa estar relacionada a outros fatores, é considerável que 

seja avaliada a relação VMI e IDH nesses pacientes.  

Variáveis socioeconômicas são fortes preditores de saúde em todo o mundo 

(KABISCH et al., 2017). Um estudo realizado na Inglaterra apresentou uma forte correlação 

entre piores condições socioeconômicas com maior mortalidade por COVID-19 

(MARMOT et al., 2020), associações entre pobreza e maiores casos de COVID-19  em toda 

a Europa também foram identificados, embora com graus diferentes dependendo do país 

(SANNIGRAHI et al., 2020). Além disso, foi encontrada uma correlação entre piores 

condições de vida e maiores transmissões de COVID-19 em Calcutá, Índia (DAS et al., 2021); 

e encontraram associações entre qualidade de moradia, condições de vida e raça com as taxas 

de mortalidade de COVID-19 em Washington DC, EUA (HU et al., 2021). 

A desigualdade social exerce influência direta sobre a transmissibilidade do vírus, 

em um contexto de disparidade e insegurança social e alimentar, com condições de moradia 

e saneamento precários, maior aglomeração populacional em um mesmo domicílio, 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde, contribuindo para uma fragilidade, inclusive, 

imunológica (NASCIMENTO ARAÚJO; MARTINS, 2021). 

Destaca-se ainda como limitação deste estudo o tamanho amostral que pode não 

ser representativo da realidade da população do estado. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Ao analisarmos o IDH, como um índice relacionado à renda, educação e saúde, 

encontrou-se que os indivíduos classificados no estrato alto foram mais acometidos pela 

COVID-19, o que ao mesmo tempo que revela a abrangência do vírus, pode, 

indiretamente revelar uma situação presenciada na primeira onda em que indivíduos com 

maior poder aquisitivo e escolaridade foram os primeiros a ter contato com o vírus. 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 2  

 

 
 

113 

Considerando inicialmente os casos exportados, mas que por consequência da 

aglomeração, dificuldade na realização das medidas sanitárias protetivas e na restrição 

pela escolaridade, essa prevalência foi mudando rapidamente e atingindo indivíduos com 

IDH menor, que na presente pesquisa, os com IDH baixo assumiram a segunda posição 

de incidência. 

Por meio desta pesquisa é possível observar que os determinantes sociais são 

fatores de que interagem e podem modificar, minimizando ou maximizando, a relação do 

meio com a predisposição aos agravos de saúde, em que no contexto da COVID-19 . 

Com isso, expõe-se a necessidade de incluir tais determinantes como objetos de 

pesquisa, considerando sua influência na saúde pública como causa, consequência, 

intervenção e avaliação da situação de saúde de uma determinada região. Enfatizando-se 

que seu estudo relacionado ao escopo da COVID-19 poderá direcionar intervenções mais 

específicas à realidade e vulnerabilidades a que determinada população está exposta, 

garantindo maior eficácia das propostas de intervenção, sobretudo àquelas relacionadas à 

quebra do ciclo de transmissão do vírus. 

 

REFERÊNCIAS 

 
AHMED, Faheem et al. Why inequality could spread COVID-19. The Lancet Public 
Health, v. 5, n. 5, p. e240, 2020. 
 
ARAUJO, Igor Gomes et al. COVID-19 no Estado do Ceará: Impacto do índice de 
desenvolvimento humano (IDH) na casuística. Brazilian Journal of Health and 
Pharmacy, v. 2, n. 3, p. 21-30, 2020. 
 
BASTOS, Gisele Alsina Nader et al. Características clínicas e preditores de ventilação 
mecânica em pacientes com COVID-19 hospitalizados no sul do país. Revista Brasileira 
de Terapia Intensiva, v. 32, p. 487-492, 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de manejo clínico para o novo coronavírus (2019-
nCoV). 2020. 
 
DAS, Arijit et al. Living environment matters: Unravelling the spatial clustering of COVID-
19 hotspots in Kolkata megacity, India. Sustainable Cities and Society, v. 65, p. 102577, 
2021. 
 
HU, Ming et al. The role of built and social environmental factors in Covid-19 transmission: 
A look at America’s capital city. Sustainable Cities and Society, v. 65, p. 102580, 2021. 
 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 2 

114 

JABER, Samir; CITERIO, Giuseppe; SLUTSKY, Arthur S. Acute respiratory failure and 
mechanical ventilation in the context of the COVID-19 pandemic: why a special issue in 
ICM?. Intensive Care Medicine, p. 1-2, 2020. 
 
KABISCH, Nadja; VAN DEN BOSCH, Matilda; LAFORTEZZA, Raffaele. The health 
benefits of nature-based solutions to urbanization challenges for children and the elderly–A 
systematic review. Environmental research, v. 159, p. 362-373, 2017. 
 
KHALATBARI-SOLTANI, Saman et al. Importance of collecting data on socioeconomic 
determinants from the early stage of the COVID-19 outbreak onwards. J Epidemiol 
Community Health, v. 74, n. 8, p. 620-623, 2020. 
 
LIM, Zheng Jie et al. Case fatality rates for patients with COVID-19 requiring invasive 
mechanical ventilation. A meta-analysis. American journal of respiratory and critical care 
medicine, v. 203, n. 1, p. 54-66, 2021. 
 
LUO, Mengqiang et al. Intubation, mortality, and risk factors in critically ill Covid-19 
patients: A pilot study. Journal of clinical anesthesia, v. 67, p. 110039, 2020. 
 
MARMOT, Michael. Health equity in England: the Marmot review 10 years on. Bmj, v. 368, 
2020. 
 
MASCARELLO, Keila Cristina et al. Hospitalização e morte por COVID-19 e sua relação 
com determinantes sociais da saúde e morbidades no Espírito Santo: um estudo transversal. 
Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 30, 2021. 
 
NASCIMENTO ARAÚJO, Diomar Maria do; MARTINS, Islane Cristina. A obesidade 
como fator preditivo de hospitalização em UTI no paciente adulto infectado com COVID-
19: uma revisão integrativa. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e 
Educação, v. 7, n. 9, p. 230-245, 2021. 
 
PATEL, Aniruddh P. et al. Race, socioeconomic deprivation, and hospitalization for 
COVID-19 in English participants of a national biobank. International journal for equity 
in health, v. 19, n. 1, p. 1-4, 2020. 
 
ROBERTO, Gabriel Antonio et al. Ventilação mecânica em pacientes portadores de 
COVID-19. ULAKES JOURNAL OF MEDICINE, v. 1, 2020. 
 
SAN MARTIN, Maristel Coelho. A espacialização e os reflexos sociais e econômicos da 
COVID-19 no município do Rio Grande-RS. Boletim Gaúcho de Geografia, v. 47, n. 2, 
2020. 
 
SANNIGRAHI, Srikanta et al. Examining the association between socio-demographic 
composition and COVID-19 fatalities in the European region using spatial regression 
approach. Sustainable cities and society, v. 62, p. 102418, 2020. 
 
SCHELLEKENS, Philip; SOURROUILLE, Diego M. COVID-19 mortality in rich and 
poor countries: a tale of two pandemics?. World Bank Policy Research Working Paper, 
n. 9260, 2020. 
 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 2  

 

 
 

115 

SILVA, Andre Luiz Oliveira da; MOREIRA, Josino Costa; MARTINS, Stella Regina. 
COVID-19 and smoking: a high-risk association. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, p. 
e00072020, 2020. 
 
SINGU, Sravani et al. Impact of social determinants of health on the emerging COVID-19 
pandemic in the United States. Frontiers in public health, v. 8, p. 406, 2020. 
 
TROUMBIS, Andreas Y. Testing the socioeconomic determinants of COVID-19 pandemic 
hypothesis with aggregated Human Development Index. J Epidemiol Community Health, 
v. 75, n. 4, p. 414-415, 2021. 
 
YEATES, Eric O. et al. Improved outcomes over time for adult COVID-19 patients with 
acute respiratory distress syndrome or acute respiratory failure. PloS one, v. 16, n. 6, p. 
e0253767, 2021. 

 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 116. DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-12 

Capítulo 12 

 
 

 
ASSISTÊNCIA DE SAÚDE HUMANIZADA: ANÁLISE DOS 

FATORES INTERFERENTES 
 
 

Maria Josivânia da Silva  
Centro Universitário Estácio- FIC, Fortaleza – CE 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3994-356X  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4138866316716307  
 

Jocilene da Silva Paiva 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Redenção – CE 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8340-8954 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6760519048495312 
 

Samara dos Reis Nepomuceno 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Redenção – CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9549244667253240 
 

Alanna Elcher Elias Pereira 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Redenção – CE 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9516-1883  
 

Joana Darc Martins Torres 
Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza – CE 
ORCID: https://orcid.org/0000.0002.6161.5768  
 

Ana Caroline Morais Paiva 
Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará (FAECE), Fortaleza – CE 
ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6949-8842 
 

Dulce Helena de Sousa 
Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará (FAECE), Fortaleza – CE   
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8001-0959 
 

Terezinha Almeida Queiroz 
Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza – CE 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1848-8564  
 

Edmara Chaves Costa 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Redenção – CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7211109843852937  
 

Janyelle Jeronimo de Sousa Silva 
Centro Universitário Fametro (Unifametro), Fortaleza – CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9012590389804392 
 

Hilderlânia de Freitas Lima 
Centro Universitário Católica de Quixadá (UniCatólica), Quixadá – CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1115472596768240 
 
 
 
 
 
 

https://orcid.org/0000-0003-3994-356X
http://lattes.cnpq.br/4138866316716307
https://orcid.org/0000-0002-8340-8954
http://lattes.cnpq.br/6760519048495312
http://lattes.cnpq.br/9549244667253240
https://orcid.org/0000-0001-9516-1883
https://orcid.org/0000.0002.6161.5768
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6949-8842
https://orcid.org/0000-0002-8001-0959
https://orcid.org/0000-0002-1848-8564
http://lattes.cnpq.br/7211109843852937
http://lattes.cnpq.br/9012590389804392
http://lattes.cnpq.br/1115472596768240


Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 2  

 

 
 

117 

 
  

Informações sobre o 

artigo: 

 

Recebido em: 

31/01/2022 

Aceito em:  

02/02/2022 

Data de publicação: 

07/02/2022 

 

Palavras-chave:  

Humanização 

Prática Profissional 

RESUMO 

A prestação da assistência humanizada visa proporcionar um 
cuidado mais eficaz e individualizado ao paciente, sendo 
influenciada por diversos fatores. Dessa forma, este estudo 
objetiva verificar na literatura nacional fatores que impedem a 
prestação da assistência humaniza nos diversos contextos de saúde 
(primário, secundário e terciário). Para isso, optou-se por realizar 
um estudo de revisão integrativa da literatura. Assim, efetuou-se 
uma consulta na base de dados LILACS; na biblioteca digital 
SciELO; e no buscador Google Acadêmico.  Após a análise dos 
artigos encontrados na busca, foram incluídos 8 para a análise final. 
Os resultados evidenciaram que os principais fatores que 
interferem na prestação da assistência humanizada são: problemas 
de rotina, de relacionamento interpessoal entre a equipe e com os 
familiares dos pacientes; carga horária exaustiva; problemas 
estruturais; e ainda a baixa remuneração, que foi citada como causa 
de desmotivação e fator comprometedor do atendimento 
humanizado. Conclui-se que os fatores elencados nos estudos 
prejudicam a prestação do atendimento humanizado, portanto é 
necessário corrigir esses problemas para que o atendimento ao 
paciente não seja dificultado e também para que os profissionais 
possam ter um ambiente de trabalho mais digno. 
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The provision of humanized care aims to provide more effective 
and individualized care to the patient, being influenced by several 
factors. Thus, this study aims to verify in the national literature 
factors that prevent the provision of humanized care in different 
health contexts (primary, secondary and tertiary). For this, it was 
decided to carry out an integrative literature review study. Thus, a 
query was made in the LILACS database; in the SciELO digital 
library; and the Google Scholar search engine. After analyzing the 
articles found in the search, 8 were included for the final analysis. 
The results showed that the main factors that interfere in the 
provision of humanized care are: routine problems, interpersonal 
relationship problems between the team and with the patients' 
relatives; exhaustive workload; structural problems; and also the 
low remuneration, which was cited as a cause of demotivation and 
a compromising factor of humanized care. It is concluded that the 
factors listed in the studies impair the provision of humanized care, 
so it is necessary to correct these problems so that patient care is 
not hampered and also so that professionals can have a more 
dignified work environment.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de humanização das práticas e da atenção à saúde tem sido 

amplamente discutido e nos últimos anos ganhou destaque na literatura científica 

internacional e nacional, principalmente nas publicações ligadas à saúde coletiva devido 

a necessidade cotidiana de sua aplicação no ambiente dos cuidados primários, secundários 

e terciários em saúde (GOULART; CHIARI, 2010). 

A humanização no Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido implantada 

diariamente na rotina dos profissionais devido sua necessidade nas relações interpessoais, 

seja entre os próprios profissionais ou entre profissional e paciente. Nesse contexto, a 

Política Nacional de humanização trouxe a tona os direitos e também os deveres dos 

usuários do SUS, algo que consequentemente promoveu melhorias para todo o processo 

desde a admissão até a alta do cliente. Os usuários passaram a ter conhecimento sobre 

seus direitos e deveres devido ao acesso a essas informações que agora estão disponíveis 

para todos. E os profissionais de saúde, vêm sendo cada vez mais cobrados para a 

prestação do cuidado humanizado (BRASIL, 2013). 

Nesta feita, a humanização da saúde é um movimento integrador das relações da 

saúde, buscando uma melhoria do atendimento e um ambiente propício para o 

desenvolvimento do cuidado de forma eficaz. Apesar da extensa produção científica sobre 

o tema e o desenvolvimento de políticas públicas visando o resgate de tal perspectiva, o 

conceito relativo à humanização da saúde e a determinação de sua aplicabilidade dentro 

da área ainda permanece confuso, em vista dos fatores que interferem na sua aplicação 

durante a prática profissional. Assim, são evidenciados rotineiramente casos de realização 

de práticas de cuidados desumanizadas, sendo necessário, portanto entender os fatores 

que têm interferido nessas práticas (MONGIOVI et al., 2014). 

Diante disso, essa pesquisa justifica-se levando em consideração a necessidade 

de entender os fatores que têm interferido na execução das práticas de cuidados em saúde 

de maneira humanizada. Pois, é preciso entender a causa para que se possa evitar a 

ocorrência das práticas assistenciais desumanas nos diferentes níveis do Sistema Único 

de Saúde. 

Destaca-se sua relevância em incentivar outros pesquisadores da área da saúde a 

se aprofundarem no tema e trazerem uma reflexão aos gestores para que possam avaliar 
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e elaborar um planejamento para as unidades de saúde do SUS, no intuito de incorporar 

a humanização desde a seleção dos profissionais. Somado a isso, também poderá 

contribuir para que os profissionais possam identificar os problemas que interferem na 

sua prática profissional, levando a sua correção. Desta forma o objetivo desta pesquisa é 

verificar na literatura nacional fatores que impedem a assistência humanizada nas 

unidades de saúde. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura no intuito de identificar os 

fatores que interferem na realização do atendimento humanizado no âmbito das unidades 

de saúde brasileiras, sejam primárias, secundárias ou terciárias.  

Destaca-se que o estudo do tipo revisão integrativa é uma modalidade de 

trabalho investigativo que realiza a análise de forma organizada dos estudos realizados e 

já publicados, realizando a síntese do seu conteúdo, no intuito de identificar respostas 

específcas. Assim, é possível atribuir novos conhecimentos ou incorporar ao 

conhecimento já existente novas considerações resultantes dessa investigação 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Nesse estudo a busca dos artigos foi efetuada na base de dados: LILACS; 

biblioteca digital: SciELO; e buscador: Google Acadêmico. 

Destaca-se que foram realizadas duas buscas. Inicialmente foram coletadas 

dados dos artigos publicados até o ano de 2014, utilizando os seguintes termos de busca: 

“Humanização, atendimento humanizado, fatores intervenientes”, combinados com o 

operador booleano: AND. No ano de 2022, a busca foi atualizada utilizando a bases de 

dados LILACS e a biblioteca digital SciELO, no intuito de elencar artigos publicados 

após o ano de 2014 até 2022, sendo utilizado os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): Humanização da Assistência e Prática Profissional, combinados com o mesmo 

operador booleano. Para a nova busca foram considerados artigos publicados após o ano 

de 2014. 

Para alcancar o objetivo do estudo, foi elaborada a seguinte questão norteadora: 

quais fatores intervêm na realização da assistência humanizada nas unidades de saúde 

brasileiras (primárias, secundárias ou terciárias). 
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Assim, foram utilizados como critérios de inclusão: artigos na íntegra que 

respondessem á questão norteadora. A análise dos estudos incluídos na revisão se 

fundamentou na descrição dos fatores que interferem na realização das práticas 

assistenciais humanizadas. Foram excluídos estudos com o mesmo delineamento 

metodológico de revisão e outros que não se configuram como artigo original. 

Os dados dos artigos foram analisados de forma qualitativa e descritiva e seus 

resultados foram dispostos em quadros que serão apresentados adiante. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
 Na busca primária em 2014 foram incluídos 2 artigos neste estudo. Ao realizar a 

busca secundária em janeiro de 2022, foram evidenciados 39 novos estudos. Após a aplicação 

dos critérios de inclusão e exclusão foram analisados 16 estudos, destes, 6 foram incluídos 

na amostra desta revisão. 

Dessa forma, no Quadro 1 são apresentados os 8 artigos incluídos, no que se refere 

ao título, ano de publicação e periódico. 

 
Quadro 1 - Identificação dos artigos incluídos na revisão 

TÍTULO ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

PERIÓDICO 

(A1) - Reflexões conceituais sobre a humanização da 
saúde: concepção de enfermeiros de Unidades de 
Terapia Intensiva (MONGIOVI et al., 2014). 

2014 Revista Brasileira de 
Enfermagem 

(A2) - Fatores intervenientes do cuidado humanizado 
de enfermagem pediátrica (ROCHA et al., 2014). 

2014 Faculdade Pequeno Príncipe 

(A3) - Atendimento móvel às urgências e 
emergências psiquiátricas: percepção de 
trabalhadores de enfermagem  (OLIVEIRA et al., 
2020). 

2020 Revista Brasileira de 
Enfermagem 

(A4) - Percepções do paciente oncológico sobre o 
cuidado (THEOBALD et al., 2016). 

2016 Physis  Revista de Saúde 
Coletiva 

(A5) - Humanização da assistência à saúde na 
percepção de enfermeiros e médicos de um hospital 
privado (CALEGARI; MASSAROLLO; SANTOS, 
2015). 

2015 Revisa da Escola de 
Enfermagem da USP 

(A6) - Método canguru: percepções sobre o 
conhecimento, potencialidades e barreiras entre 
enfermeiras (FERREIRA et al., 2019). 

2019 Revista Escola Anna Nery 

(A7) - Ser enfermeiro no quotidiano da atenção 
primária à saúde: o fazer, o aprender e o conviver 
(SILVA; VIEGAS; MENEZES, 2019). 

2019 Online brazilian journal of 
nursing 

(A8) - Análise de partos acompanhados por 
enfermeiras obstétricas na perspectiva da 
humanização do parto e nascimento (REIS et al., 
2016). 

2016 Revista de Pesquisa 
(Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro. 
Online) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2022. 
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No Quadro 2 os artigos incluídos na revisão são apresentados de acordo com o seu 

objetivo e resultados que respondem á questão norteadora deste estudo. 

 

Quadro 2 - Distribuição dos artigos incluídos de acordo com o seu objetivo e resposta a 
questão norteadora deste estudo 

 
ARTIGO OBJETIVO RESPOSTA DA QUESTÃO NORTEADORA 

A1 Reflexões conceituais sobre 
humanização da saúde: concepção de 
enfermeiros de Unidades de Terapia 
Intensiva (MONGIOVI et al., 2014). 

No intuito de favorecer o entendimento do 
conteúdo, agrupamos as respostas em três 
subcategorias sendo elas: Humanização como 
empatia pelo paciente; Humanização como cuidado 
holístico; e Humanização na formação do 
profissional. 

A2 Fatores intervenientes do cuidado 
humanizado de enfermagem 
pediátrica 
(ROCHA et al., 2014). 

Foram relatados problemas de rotinas e 
procedimentos hospitalares, de relacionamento 
pessoal entre a equipe e com familiares, também a 
baixa remuneração foi citada como causa de 
desmotivação, que implica no comprometimento do 
atendimento humanizado. 

A3 Compreender como os trabalhadores 
de enfermagem percebem o cuidado 
às pessoas em situações de urgências 
e emergências psiquiátricas no 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) (OLIVEIRA et al., 
2020). 

A análise das entrevistas dos profissionais permitiu a 
identificação de três categorias: prática mecanicista, 
necessidade de qualificação e des (humanização) da 
assistência. 

A4 Identificar as percepções do paciente 
oncológico sobre o cuidado 
profissional recebido (THEOBALD 
et al., 2016). 

Foi evidenciado que o usuário possui uma percepção 
positiva sobre o cuidado recebido. Porém, a prática 
profissional ainda incorpora as recomendações da 
Política Nacional de Humanização de forma parcial. 

A5 Verificar o significado do termo 
“humanização” para enfermeiros e 
médicos de um hospital privado e 
identificar os fatores que dificultam e 
facilitam a humanização da 
assistência (CALEGARI; 
MASSAROLLO; SANTOS, 2015). 

Verificou-se que o termo humanização está vinculado 
a respeito, acolhimento e empatia. Na prática 
profissional as ações que visam à humanização 
podem ser facilitadas pela cultura organizacional e 
dificultadas pela sobrecarga de trabalho. 

A6 Analisar o conhecimento, as 
potencialidades e as barreiras 
relacionadas à implantação do 
Método Canguru, na percepção de 
enfermeiras que atuam nas unidades 
materno-infantil de um hospital-
escola (FERREIRA et al., 2019). 

Foram identificados como fatores relacionados a 
implantação do Método Canguru: barreira para o 
desenvolvimento do Método Canguru; 
Conhecimento sobre o Método Canguru; e Potências 
do Método Canguru. As falas das profissionais 
identificaram conhecimento parcial, ausência de 
experiência prática e resistência da equipe e falta de 
apoio institucional para a realização da prática. 

A7 Compreender o quotidiano do 
enfermeiro na Atenção Primária à 
Saúde (APS) e suas vivências como 
ser, no fazer, aprender e conviver 
(SILVA; VIEGAS; MENEZES, 
2019). 

Os enfermeiros convivem com desafios em sua 
rotina, como o elevado número de pacientes 
cadastrados, a carência de recursos humanos, a alta 
demanda espontânea reprimida, o foco centrado na 
doença e a necessidade da realização da educação 
permanente. 

A8  Analisar partos acompanhados pelas 
enfermeiras obstétricas relacionando 
sua prática com a política de 

Foi evidenciado que é de extrema relevância o 
acompanhamento do trabalho de parto pela 
enfermeira obstétrica, profissional que valoriza e 
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humanização do parto e nascimento 
(REIS et al., 2016). 

pratica as recomendações preconizadas pelo 
Ministério da Saúde no que se refere à humanização 
do parto e nascimento. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2022. 

 
 

Quando se fala de humanização no contexto atual os autores falam em uma de suas 

pesquisas que a humanização da saúde é vista como um movimento integrador das relações 

da saúde, buscando uma melhoria do atendimento e um ambiente propício para o 

desenvolvimento do cuidado. (MONGIOVI et al.,2014). 

Baseado neste contexto, os autores em uma de suas pesquisas usaram três 

subcategorias para conceituar a humanização sendo elas: Humanização como empatia pelo 

paciente; Humanização como cuidado holístico; e Humanização na formação do 

profissional  e em uma delas afirmam que a humanização  é tudo que você pode usar como 

artifício para o atendimento do paciente de forma holística. Dessa forma, o tratamento deve 

ser executado com base nas necessidades fisiológicas, emocionais, espirituais, dentre outras 

(MONGIOVI et al.,2014). 

No que se refere aos fatores que intervém no atendimento humanizado, é citado a 

incapacidade de sistematizar ações de humanização devidamente aplicáveis aos diversos 

cenários assistenciais, o desrespeito pelo próximo, a falta da educação permanente, a falta de 

uma postura dialógica, dentre outros (MONGIOVI et al.,2014). 

Concorda-se com os autores quando falam que existe um despreparo dos 

profissionais por falta de conhecimento sobre o assunto e que a humanização deveria fazer 

parte da vida dos profissionais desde a graduação para que eles desde cedo possam ter 

afinidade, conhecimento sobre o tema para que esta falta de conhecimento não venha refletir 

no cuidado aos pacientes que procuram atendimento nas unidades de saúde. 

Para Rocha et al., (2014) a humanização não deve ser direcionada unicamente ao 

paciente, mas a todos que estão inseridos no processo do cuidar, incluindo a equipe e 

familiares. Esse conceito vem sendo amplamente trabalhado, entretanto, observa-se a ênfase 

voltada aos usuários dos serviços de saúde, à assistência humanizada ao paciente, pesquisas 

voltadas unicamente ao cliente. Porém, nota-se ainda são poucos os estudos que trazem a 

perspectiva da humanização voltada para o profissional de enfermagem. 

De acordo com a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no 

Sistema Único de Saúde (PNH), também chamada de Humaniza SUS as práticas assistenciais 

em saúde no Brasil precisam ser reformuladas sob o olhar da humanização, assim entende-

se que é necessário modificações no setor da saúde, principalmente no modelo de atenção 
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empregado que ainda é muito centralizador e biomédico, no qual percebe-se relações frágeis 

entre usuários e equipe de saúde e a precarização do acesso aos serviços (BRASIL, 2013). 

A  PNH conceitua humanização como a valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores, fomento 

da autonomia e do protagonismo desses sujeitos; aumento do grau de corresponsabilidade 

na produção de saúde e de sujeitos; estabelecimento de vínculos solidários e de participação 

coletiva no processo de gestão; identificação das dimensões de necessidades sociais, coletivas 

e subjetivas de saúde; mudança nos modelos de atenção e gestão, tendo como foco as 

necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, 

valorizando os trabalhadores e as relações sociais no trabalho; compromisso com a 

ambiência, melhoria das condições de trabalho e de atendimento (BRASIL,2013). 

Também foi evidenciado que entre os fatores intervenientes da prática do cuidado 

humanizado estão a: prática mecanicista, necessidade de qualificação e des (humanização) da 

assistência (OLIVEIRA et al., 2020); parcialidade da incorporação das recomendações da 

Política Nacional de Humanização (THEOBALD et al., 2016); prática humanizada 

dificultada pela sobrecarga de trabalho (CALEGARI; MASSAROLLO; SANTOS, 2015). 

Ferreira et al., (2019) destacaram que a dificuldade para a implementação do Método 

Canguru, que é uma prática de cuidado humanizada desenvolvida para neonatos pré-termo, 

está atrelada dentre outros fatores a ausência de experiência prática e a resistência da equipe 

e falta de apoio institucional para a realização da prática. 

No estudo de Silva; Viegas & Menezes (2019) foi evidenciado que os enfermeiros 

convivem com desafios em sua rotina, como o elevado número de pacientes cadastrados, a 

carência de recursos humanos, a alta demanda espontânea reprimida, o foco centrado na 

doença e a necessidade da realização da educação permanente. 

Reis et al., (2016) observaram que é de extrema relevância o acompanhamento do 

trabalho de parto pela enfermeira obstétrica, profissional que valoriza e pratica as 

recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde no que se refere à humanização do 

parto e nascimento. 

Dessa forma, através dos achados na literatura nota-se que para que a humanização 

aconteça é necessário realizar diversas mudanças nos serviços de saúde, incluindo o 

dimensionamento adequado de pessoal e dos recursos, preservação dos recursos materiais, 

controle dos insumos, melhoria salarial, bom relacionamento interpessoal entre a equipe e 

com os familiares, acolhimento nas ações desenvolvidas, educação continuada para a equipe 
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multiprofissional, melhora no clima organizacional, onde haja o respeito entre todos 

independente da hierarquia e todos os profissionais sejam devidamente valorizados. 

 
4 CONCLUSÕES 
 

A partir deste estudo, pode-se concluir que os casos de desumanização no 

atendimento estão ligados a diversos fatores tanto pessoais (como a falta de conhecimento 

sobre o atendimento humanizado, sobrecarga de trabalho) como também fatores 

instituicionais (ligados a problemas estruturais, baixa remuneração, falta de gerenciamento 

dos recursos humanos e materiais). 

Assim, cabe aos gestores elaborar um planejamento estratégico para minimizar 

essas dificuldades. Destaca-se também que é necessário a atuação conjunta da gestão e da 

equipe profissional para que se possa trazer melhorias efetivas nas instituições e promover o 

atendimento humanizado para os pacientes nos diferentes níveis de saúde.  

 

REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização. 2013. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folhet
o.pdf. Acesso em: 25 jan. 2022. 
 

CALEGARI, R. C.; MASSAROLLO, M. C. K. B.; SANTOS, M. J. Humanização da 
assistência à saúde na percepção de enfermeiros e médicos de um hospital privado. Revista 
da Escola de Enfermagem da USP, v. 49, p. 42-47, 2015. 
 

FERREIRA, D. O. et al. Método canguru: percepções sobre o conhecimento, potencialidades 
e barreiras entre enfermeiras. Escola Anna Nery, v. 23, 2019. 
 

GOULART, B. N. G.; CHIARI, B. M. Humanização das práticas do profissional de saúde: 
contribuições para reflexão. Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, p. 255-268, 2010. 
 

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina 
Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde 
e na enfermagem. Texto & contexto-enfermagem, v. 17, p. 758-764, 2008. 
 

MONGIOVI, V. G. et al. Reflexões conceituais sobre humanização da saúde: concepção de 
enfermeiros de Unidades de Terapia Intensiva. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 67, 
p. 306-311, 2014. 
 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf


Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 2  

 

 
 

125 

OLIVEIRA, L. C. et al. Atendimento móvel às urgências e emergências psiquiátricas: 
percepção de trabalhadores de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 73, 
2020. 
 

REIS, C. S. C. et al. Análise de partos acompanhados por enfermeiras obstétricas na 
perspectiva da humanização do parto e nascimento. Revista de Pesquisa Cuidado é 
Fundamental Online, v. 8, n. 4, p. 4972-4979, 2016. 
 

ROCHA, P. D. et al. Fatores Intervenientes do cuidado humanizado de enfermagem 
pediátrica. Faculdade Pequeno Príncipe, 2014. 
 

SILVA, L. S.; VIEGAS, S. M. F.; MENEZES, C. Ser enfermeiro no quotidiano da atenção 
primária à saúde: o fazer, o aprender e o conviver. Online Brazilian Journal Nursing 
(Online), 2019. 
 
THEOBALD, M. R. et al. Percepções do paciente oncológico sobre o cuidado. Physis: 
Revista de Saúde Coletiva, v. 26, p. 1249-1269, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 2 

126 

SOBRE OS ORGANIZADORES 
 

 
 

LIDIA ROCHA DE OLIVEIRA 
 

Enfermeira pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(UNILAB) -2020. Especialista em Enfermagem do Trabalho pela Faculdade Venda Nova 

do Imigrante (FAVENI) - 2021. Especialista em Gestão e auditoria em serviços de saúde 

pela FAVENI 2021. Membro do Grupo de Pesquisa e Extensão Sistemas de Classificação 

da Prática de Enfermagem. Foi bolsista de Iniciação científica pela Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (PIBIC/UNILAB) e pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Atualmente é Mestranda 

em Enfermagem pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem (PPGENF) da 

UNILAB. Possui conhecimento na área de Enfermagem e atua nas seguintes áreas: Doenças 

crônicas degenerativas, Hipertensão, Diabetes Mellitus, Sistemas de Classificação da Prática 

de Enfermagem (Diagnóstico de Enfermagem e Resultado de Enfermagem), Enfermagem 

do trabalho e Gestão e Auditoria. 

CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/9684328247340215 

 

 

 

 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 2  

 

 
 

127 

 

JOSÉ ERIVELTON DE SOUZA MACIEL FERREIRA 

 

Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem na UNILAB, atualmente como bolsista FUNCAP. 

Especialista em Instrumentação Cirúrgica, Centro Cirúrgico e Central de Material e 

Esterilização; e em Enfermagem do Trabalho. Integrante do Grupo de Pesquisa e Extensão 

Sistemas de Classificação da Prática de Enfermagem da UNILAB, cadastrado no Diretório 

dos Grupos de Pesquisa-CNPq. Foi bolsista pela Fundação Cearense de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) no ano de 2017 e pelo Programa de 

Bolsas e Extensão, Arte e Cultura (PIBEAC) da UNILAB nos anos de 2018 a 2020. Possui 

conhecimentos na área de Enfermagem e atua principalmente nos seguintes temas: Acidente 

Vascular Cerebral, Doenças Crônicas Não Transmissíveis (Hipertensão, Diabetes e Doença 

Renal Crônica), COVID-19, Taxonomias de Enfermagem, Tecnologias Educacionais, 

Educação em Saúde e Promoção da Saúde. 

CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/6769744803078115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/6769744803078115


Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 2 

128 

ÍNDICE REMISSIVO 

C 

Cardíaca, 19 

Compostos, 6, 19, 23, 34, 44, 56, 67, 77, 89, 96, 108, 

120 

D 

Diabetes Mellitus, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 67, 

68, 70, 129 

Distrofia, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 

E 

Educação em saúde, 56, 59 

Enfermagem, 48, 54, 58, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 77, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 

95, 105, 123, 127, 128, 129, 130 

F 

Fisioterapia, 6, 9, 15, 17, 18, 96, 107 

Fragilidade, 44, 47, 49, 50 

G 

Gravidez de Gêmeos, 77 

H 

Hipotireoidismo, 67, 73 

Humanização, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127 

I 

Idosos, 34, 44, 46, 51 

Infecções por coronavírus, 96 

O 

Obesidade, 23, 26 

P 

Pandemias, 96 

Período Pós-Parto, 77 

Pneumonia, 89, 90, 91, 92 

Proteínas, 28 

R 

Risco de queda, 44, 50, 51, 94 

 

 

 

  



 

J u n t o s  S o m o s  +

w w w . e d i t o r a i n v i v o . c o m


	Book
	cap=1
	cap=2
	cap=3
	cap=4
	cap=5
	cap=6
	cap=7
	cap=8
	cap=9
	cap=10
	cap=11
	cap=12

