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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 foram abordados 

neste volume. No entanto, ainda há muito a se descobrir sobre o ser humano e suas 

interações interpessoais e com o meio ambiente. Portanto este ebook se traduz em uma 

amostra de estudos em saúde em suas múltiplas faces. 

 

 

Lina R. S. Araújo 

Fágner C. P. dos Santos 
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Chuva 
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Epidemiologia 

 

RESUMO 

Este estudo trata da associação dos índices pluviométricos com o 
aparecimento da leptospirose na cidade de Belém do Pará, uma 
patologia comum e infecciosa, causada pela bactéria leptospira e 
transmitida por roedores, animais silvestres e domésticos. Tal 
zoonose é incluída como doença endêmica e é mais evidente em 
períodos chuvosos, pois as chuvas agem como agente facilitador e 
propagador da mesma. Outro ponto importante diz respeito à 
prevalência dessa doença nas camadas menos favorecidas, as quais 
não tem acesso a saneamento básico e informações necessárias 
para reivindicar os seus direitos. A cidade de Belém no ano de 2017 
teve altos índices da doença relacionados aos meses chuvosos de 
janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro, tendo 
como destaque o mês de março, que apresentou um dos maiores 
índices pluviométricos. Há falta de informação, conhecimento e a 
utilização de medidas de controle ainda é insuficiente na 
comunidade paraense. Com isso, torna-se de fundamental 
importância o investimento no âmbito da educação em saúde, 
orientando e capacitando as pessoas em prol do repasse das 
informações relacionadas à doença, sua prevenção e os direitos que 
devem ser ofertados pelas prefeituras e secretarias municipais e 
estaduais. 
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THE ASSOCIATION BETWEEN PLUVIOMETRIC INDICES AND 
THE OCCURRENCE OF LEPTOSPIROSIS IN BELÉM DO PARÁ. 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Epidemiology 

Leptospirosis 

Rain 

This study deals with the association of pluviometric indexes with 
the appearance of leptospirosis in the city of Belém do Pará, a 
common and contagious pathology, caused by the Leptospira 
bacteria and transmitted by rodents, wild and domestic animals. 
This zoonosis is included as an endemic disease and is more 
evident in raining periods, the rain works as a helpful factor to the 
spreading of the disease. Another important point refers to the 
prevalence of this disease in the part of the society with less 
privileges and in a worse financial condition, which don’t have 
access to basic sanitary conditions in a decent way neither the 
necessary information. The city of Belém in 2017 had high indexes 
of the disease related to the rainy months of January, February, 
March, October, November and December, with the highlight 
being the month of March, which had one of the highest rainfall 
rates. There is a lack of information, knowledge and the use of 
control measures is still insufficient in the Pará community. With 
this, investments in health education have fundamental 
importance, guiding and training people in favor of passing on 
information related to the disease, its prevention and the rights that 
must be offered by city halls and municipal and state departments. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Leptospirose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Leptospira, que se 

encontra presente na urina de diversos animais infectados, principalmente os ratos, que são 

os vetores mais comuns nos centros urbanos. Essa patologia apresenta duas formas de 

transmissão, a direta, que se dá pelo contato direto da urina do rato com o indivíduo, e a 

indireta que ocorre por meio da presença de um agente facilitador que auxilia esse contato 

do homem com a urina do roedor, como por exemplo a água. Além disso, é importante 

destacar que a bactéria citada anteriormente penetra o corpo através da pele, podendo ser 

por meio de arranhões e ferimentos ou pela pele íntegra, quando se encontra imersa por um 

tempo considerável em águas contaminadas (MS, 2019). 

Diante disso, vale ressaltar os principais sintomas dessa enfermidade são: febre, 

cefaleia, dores no corpo, sobretudo nas panturrilhas, podendo ocorrer também vômitos, 

diarreia e tosse. Nos quadros mais graves, o paciente pode apresentar a síndrome de Weil, 

caracterizada pela tríade, que seria a icterícia, a insuficiência renal e hemorragias (mais 
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comumente a pulmonar), podendo levar o enfermo a óbito1. Nos casos mais graves a taxa 

de mortalidade é maior que 50% (SVS, 2016). 

No Brasil a Leptospirose é classificada como uma doença endêmica, tendo a região 

norte um expressivo número de casos mediante ao seu contingente populacional. Dentre os 

estados da região Norte, o Pará apresenta números expressivos de casos de leptospirose, no 

qual resultam em cerca de 21,48% de todos os casos se concentrando na região (SVS, 2016; 

MS, 2017). 

Grande parte disso se dá devido ao clima propicio da região, em que é marcado por 

um intenso índice pluviométrico, além da falta de infraestrutura e saneamento básico, os 

quais influenciam no transbordamento dos canais a céu aberto que favorecem o aumento 

dos casos de enchente, sendo assim um dos fatores prevalentes para a proliferação desta 

doença (INMET, 2017). 

 No Pará, o principal destaque é a sua capital, Belém, por ser o maior polo urbano 

do estado, consequentemente se torna um ambiente mais favorável para a disseminação da 

doença, visto que é uma zoonose associada aos centros urbanos. Portanto, este estudo tem 

como objetivo analisar a associação entre o índice pluviométrico e a incidência da 

Leptospirose na cidade de Belém do Pará. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo do tipo ecológico, analítico e transversal, com dados 

retirados das bases de dados e boletins epidemiológicos no período de 2017. O presente 

artigo apresenta como população alvo e amostra da pesquisa os casos notificados de 

Leptospirose da região Norte com os índices pluviométricos de Belém do Pará.  

Foram incluídos na pesquisa o grupo composto pelos indivíduos que se enquadram 

nos casos notificados de Leptospirose durante o período determinado pelo boletim 

epidemiológico do Ministério da Saúde. Foram excluídos da pesquisa o grupo composto 

pelos indivíduos que não se enquadram nos casos notificados de Leptospirose durante o 

período determinado pelo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Inicialmente, se 

fará uma revisão de literatura, com a finalidade de contextualizar o tema.  

Concomitante ao estudo bibliográfico, será feito o levantamento de dados nas bases 

de dados, nos boletins epidemiológicos, no Ministério da Saúde e no Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), sendo de 2017 os dados utilizados.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O primeiro gráfico demonstra que houve um aumento significativo na incidência 

da leptospirose nos períodos de fevereiro a março na região Norte no ano de 2017.  

 

Gráfico 1 - Distribuição dos casos confirmados de leptospirose por mês no Brasil, nas diferentes regiões, no 

ano de 2017. 

Fonte: Boletim Epidemiológico 41 do Ministério da Saúde (saude.gov.br) 

 

Já no segundo gráfico há a exposição de que os  maiores perídos pluviometricos em 

Belém são os meses de fevereiro e março, sendo coincidentemente a mesma epóca do 

elevado indice do aumento dos casos de leptospirose na região. 

 

Gráfico 2 -  Índice Pluviométrico mensal acumulado na cidade de Belém do Pará. 

 

Fonte: INMET 
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Desse modo, os resultados demonstram a estreita relação dos maiores índices de 

precipitações de chuvas em Belém com o crescimento do número de casos na região Norte. 

Além disso, observa-se que nos demais meses do ano, principalmente no segundo semestre 

do ano, ocorre uma queda no número de pacientes com leptospirose na região, coincidindo 

com a queda dos índices pluviométricos na região amazônica.   

A cidade de Belém apresenta um clima com altos índices pluviométricos que 

persistem ao longo de todo ano, e possui no seu espaço urbano várias regiões com cotas 

altimétricas abaixo de 4 metros – isso significa que essas aéreas estão em altitudes abaixo do 

nível médio do mar, sofrendo assim influência destas condições meteorológicas e geográficas 

o que proporciona a ocorrência de enchentes.  

Outrossim, vale ressaltar que essa localidade dispõe de uma precária cobertura de 

saneamento básico, sendo apenas 6% de seu esgoto coletado e tratado, ou seja, favorecendo 

a contaminação da água com a urina do rato infectado. Por conseguinte, as intensas e 

frequentes chuvas provocam o transbordamento dos canais, acarretando o contágio da 

população com a bactéria leptospira.  

Após a análise dos resultados, verifica-se que ao iniciar o ano, o índice 

pluviométrico se encontra elevado e crescente, coincidindo com os altos índices de casos de 

Leptospirose. No mês de março, observa-se o maior volume de chuvas do ano de 2017, 

correspondendo a maior quantidade de casos notificados de Leptospirose. A partir do mês 

de abril nota-se um declínio dos casos dessa doença compatibilizando com a queda da 

quantidade de chuvas na cidade. Ademais, com o retorno do período chuvoso a partir do 

mês de outubro ocorre, a recidiva da doença. 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Segundo a literatura e o estudo, concluiu-se que a incidência da Leptospirose está 

diretamente relacionada com os índices pluviométricos, tendo em vista que as chuvas são 

importantes facilitadores para a disseminação da bactéria leptospira e consequentemente 

aumentam as chances da população adquirir a patologia, principalmente às camadas menos 

favorecidas, que não tem acesso a saneamento básico e uma infraestrutura de qualidade. Com 

relação à cidade de Belém no ano de 2017, os meses mais propícios ao aparecimento da 

doença foram janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro, por estar ligada aos 

períodos mais chuvosos da capital, tendo em foco o mês de março, o qual teve uma 
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quantidade alarmante de casos. Dessa maneira, faz-se necessárias medidas de prevenção para 

a Leptospirose, voltadas, principalmente, à redução da contaminação nos períodos de chuvas. 
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Palavras-chave:  

Atividade de vida diária 

Idosos 

Tuberculose pulmonar  

RESUMO 

Este estudo se propôs a avaliar a atividade de vida diária (AVD) 
dos idosos com sequelas de TB pulmonar. MÉTODO: Trata-se de 
um estudo descritivo e analítico realizado com idosos que 
apesentavam sequela de TB pulmonar e eram acompanhados pelo 
ambulatório do Hospital Universitário João de Barros Barreto 
(HUJBB). A coleta dos dados ocorreu no período de agosto a 
novembro de 2017. O estudo foi aprovado pelo comitê de Ética 
do HUJBB sob o parecer de nº 2.013.511. A amostra foi composta 
por pacientes com idades igual ou superior a 60 anos, de ambos os 
sexos. Na avaliação da AVD, foi utilizada a escala London Chest 
Activity of Daily Living (LCADL), a qual possui quatro domínios: 
cuidado pessoal, cuidado doméstico, atividade física e lazer, a qual 
aborda AVDs corriqueiras, tais como vestir camisa, arrumar a 
cama, entre outras, totalizando 15 questões quantitativas, com 
escores de 0 a 5 que, somados, perfazem um total máximo de 75 
pontos (LCADLtotal). As variáveis contínuas foram apresentadas 
em média e desvio padrão e as categóricas em frequência relativa. 
Todos os dados foram analisados utilizando o software BioEstat 
versão 5.0. RESULTADOS: Foram avaliados 24 pacientes idosos, 

http://lattes.cnpq.br/7763923494308722
https://orcid.org/0000-0001-5409-4354
http://lattes.cnpq.br/3204988579318519
http://lattes.cnpq.br/4943730321327985
http://lattes.cnpq.br/6562876826509549
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desses 15 eram do sexo feminino, com média de idade de 
68,37±6,01 anos. A AVD pelo LCADL, mostrou a média do valor 
para os cuidados pessoais de 5,37; atividade doméstica 6,5; 
atividade física 3,37; lazer 4,20 e média do LCADLtotal foi de 
19,45, todos apresentaram diferença estatisticamente significante. 
CONCLUSÃO: Pode-se dizer que as AVDs estavam 
moderadamente prejudicadas nos pacientes idosos com sequela de 
TB pulmonar, e que os mesmos merecem atenção especial nos 
programas de reabilitação para a manutenção ou recuperação da 
função pulmonar. 

  

 

EVALUATION OF THE FUNCTIONAL LIMITATION OF 
ELDERLY PEOPLE WITH SEQUELS OF PULMONARY 

TUBERCULOSIS 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Elderly 

Pulmonary tuberculosis 

Activity of daily living 

This study aimed to evaluate the daily life activity (ADL) of the 
elderly with sequelae of pulmonary TB. METHOD: This is a 
descriptive and analytical study conducted with elderly people who 
presented sequelae of pulmonary TB and were followed up by the 
outpatient clinic of the Hospital Universitario João de Barros 
Barreto (HUJBB). Data collection took place from August to 
November 2017. The study was approved by the Ethics 
Committee of HUJBB under the opinion of no. 2,013,511. The 
sample consisted of patients aged 60 years or over, of both sexes. 
In assessing ADL, the London Chest Activity of Daily Living 
(LCADL) scale was used, which has four domains: personal care, 
home care, physical activity and leisure, which addresses common 
ADLs, such as dressing a shirt, making a bed , among others, 
totaling 15 quantitative questions, with scores from 0 to 5 which, 
added together, make a maximum total of 75 points (LCADLtotal). 
The continuous variables were presented as mean and standard 
deviation and the categorical variables as relative frequency. All 
data were analyzed using the BioEstat version 5.0 software. 
RESULTS: 24 elderly patients were evaluated, of these 15 were 
female, with a mean age of 68.37 ± 6.01 years. The ADL by 
LCADL, showed the average value for personal care of 5.37; 
domestic activity 6.5; physical activity 3.37; leisure 4.20 and mean 
LCADLtotal was 19.45, all showed statistically significant 
difference. CONCLUSION: It can be said that ADLs were 
moderately impaired in elderly patients with sequelae of pulmonary 
TB, and that they deserve special attention in rehabilitation 
programs for the maintenance or recovery of lung function. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Tuberculose (TB) pulmonar, segundo a Organização Mundial de Saúde, mata 2 

milhões de pessoas a cada ano em todo o mundo e apesar de ser uma doença prevenível e 

curável, desde 1993 é considerada, uma emergência global (HINO, 2004; BRASIL, 2011; 

JORDAN; SPENCER; DAVIES, 2010). 

São muitas as consequências causadas por essa doença, dentre estas, a presença de 

lesões pulmonares extensas que pode ser um fator preditor de invalidez permanente por 

conta da insuficiência respiratória secundária a destruição tecidual, resultando em sequelas 

pulmonares que são caracterizadas por comprometimentos na estrutura brônquica e 

parenquimal (CRUZ et al., 2018). 

Estas alterações estruturais incluem distorções broncovasculares, bronquiectasias, 

enfisema e fibrose, o que acarreta em prejuízos no desempenho funcional, além de se tornar 

um dos fatores de risco implicados na mortalidade pela doença (CRUZ et al. 2008; DI NASO 

et al., 2011). Somado a esses fatores, a TB está inserida em um contexto epidemiológico 

mundial de transição demográfica de franco envelhecimento populacional.  

Em virtude do processo de senescência dos diversos sistemas biológicos, como o 

imunológico e respiratório, os idosos encontram-se frequentemente mais vulneráveis à ação 

do M. tuberculosis, tanto à infecção exógena quanto para a reativação de focos contendo 

bacilos em estado de latência (HUSSEIN, YOUSSEF, ABUSEDERA, 2015), Além disso essa 

população tem grande probabilidade de apresentar sequelas da TB pulmonar caso tenha 

sofrido exposição durante a infância, período o qual a prevalência da doença era alta e os 

esquemas terapêuticos menos eficazes (LOURENÇO E LOPES, 2006). 

Cabe ressaltar que, ao contrário do que tem acontecido com respeito a pesquisas 

sobre doenças pulmonares, poucos estudos têm incluído a avaliação da limitação da atividade 

de vida diária (AVD), considerando especificamente a sequela da TB pulmonar no idoso. 

Diante do exposto este estudo se propôs a avaliar a AVD dos idosos com sequelas de TB 

pulmonar que eram acompanhados pelo ambulatório de um hospital universitário do Pará.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo e analítico realizado com idosos que apesentavam 

sequela de TB pulmonar e eram acompanhados pelo ambulatório do Hospital Universitário 



Multiplicidade das Ciências da Saúde 
14 

João de Barros Barreto (HUJBB). A coleta dos dados ocorreu no período de agosto a 

novembro de 2017.   

O estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de Ética do HUJBB sob o parecer 

de nº 2.013.511, respeitando a Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde - 

pesquisa envolvendo seres humanos.  

A amostra foi constituída de pacientes com idades igual ou superior a 60 anos, de 

ambos os sexos, com diagnóstico prévio de TB pulmonar tratada e com sequela pulmonar, 

podendo ter outras doenças pulmonares, bem como só foram aceitos pacientes que 

aceitassem participar da pesquisa e assinassem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, excluídos os que apresentassem déficit de compreensão.  

Utilizou- a escala London Chest Activity of  Daily Living (LCADL), que é específica 

para avaliar o estado funcional, levando em consideração a dispneia em AVDs em indivíduos 

com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), quanto maior o escore, maior a limitação 

do indivíduo. Embora a escala utilizada tenha sido desenvolvida para a população com 

DPOC, sabe-se que a sequela da TB, pode se comportar como uma doença restritiva, 

obstrutiva ou mista, sabendo disso, na presente pesquisa optou-se por este instrumento. 

A escala é dividida em quatro domínios: cuidado pessoal, cuidado doméstico, 

atividade física e lazer. A mesma aborda AVDs corriqueiras, tais como vestir camisa, arrumar 

a cama, entre outras, totalizando 15 questões quantitativas, nas quais os pacientes devem 

apontar escores de 0 a 5 que, somados, perfazem um total máximo de 75 pontos 

(LCADLtotal). Também foi calculado o percentual do escore total (LCADL%total), 

desconsiderando os itens em que a resposta é zero.  

A sensação de dispneia foi avaliada pela escala Medical Research Council (MRC) 

modificada, a qual possui um escore que vai de 0 (sem dispneia) a 5 (forte dispneia), dentre 

os quais o paciente escolhe o item que corresponde à limitação causada pela dispneia em 

repouso ou em exercícios intensos. 

A normalidade dos dados contínuos foi inicialmente verificada pelo teste de Shapiro-

Wilk, considerando um nível alfa de 5%. Os dados com distribuição paramétrica foram 

comparados pelo teste T Student e naqueles com distribuição não-paramétrica pelos testes   

Man Whitney e Wilcoxon, nos categóricos foi aplicado o teste Qui-quadrado. As variáveis 

continuas foram apresentadas em média e desvio padrão as categóricas em frequência 

relativa. Todos os dados foram analisados utilizando o software BioEstat versão 5.0.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram avaliados 24 pacientes idosos, desses 15 eram do sexo feminino, com média 

de idade de 68,37±6,01 anos.  

 

TABELA 1 - Qualidade de vida e sensação de dispneia dos idosos com sequela de TB Pulmonar. 

VARIÁVEIS (N=24) p-valor 

 Média±DP  

LCADL   

Cuidados pessoais 5,37±2,08 <0,0001 

Atividades domésticas 6,5±4,34 <0,0001 

Atividade física 3,37±1,13 <0,0001 

Lazer 4,20±1,38 <0,0001 

LCADLtotal 19,45±6,58 <0,0001 

LCADL% 26±9  

Interferência da dispneia na AVD   

Muito 25% (6)  

Pouco 41,7% (10) 0,60 

Nada 33,3% (8)  

MRC 1,70±1,23 <0,0001 

 

A AVD pelo LCADL, mostrou a média do valor para os cuidados pessoais de 5,37; 

atividade doméstica 6,5; atividade física 3,37; lazer 4,20 e média do LCADLtotal foi de 19,45, 

todos apresentaram diferença estatisticamente significante (Tabela 1).  

Estes resultados não puderam ser discutidos devido as dificuldades em achar artigos 

com a mesma temática, sendo um fator limitante para realizar comparação direta, tornando 

esse resultado pioneiro, no que diz respeito a idosos com sequela de TB pulmonar.  

Por outro lado, no presente estudo, o percentual total obteve um escore de 26%, 

pesquisas mostram que escore superior a 50% na escala LCADL%total indica grave limitação 

nas AVDs4,5 (SIMON et al., 2011; CARPES et al., 2008), demostrando que a amostra não 

apresentou grave limitação.  

Já a última pergunta do questionário, mostrou que mais da metade, 41,7% 

responderam sentir que a dispneia interferia “pouco” em suas AVDs. Esse resultado se 

manteve pela MRC com média de MRC igual a 1, desta forma apresentando sensação leve 

de dispneia, esse resultado estar de acordo com outra pesquisa em que mostrou que 8% 

daquela população estudada apresentavam esse sintoma (NIHUES et al., 2015), ou seja, 

mesmo depois de curados esse sintoma persiste em alguns pacientes. 
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Poucos estudos avaliaram a permanência de sintomas respiratórios pós-tuberculose, 

o que reforça a importância desta pesquisa, considerando o impacto negativo e a influência 

na qualidade de vida de indivíduos afetados por essas alterações na função pulmonar 

(PEFURA-YONE 2014; RAMOS et al., 2006; NIHUES et al., 2015).  

Para a discussão das variáveis estudadas houve dificuldades em achar artigos com a 

mesma temática, sendo um fator limitante para realizar comparação direta, os artigo que 

estão publicados com a TB em idosos não avaliaram a sequela da mesma nessa faixa etária, 

uma pesquisa foi encontrada de pacientes com sequela de TB, porém a faixa etária era de 50 

a 65 (SIVARANJINI, 2010) sendo essa pesquisa realizada com a população da Índia, diante 

de poucas pesquisas realizadas com idosos com sequela de TB pulmonar, usou-se outras 

pesquisas similares com idosos saudáveis e/ou outras doenças respiratórias. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Pode-se dizer que as AVDs estavam moderadamente prejudicadas nos pacientes 

idosos com sequela de TB pulmonar, e que os mesmos merecem atenção especial nos 

programas de reabilitação para a manutenção ou recuperação da função pulmonar, a fim de 

melhorar seu desempenho funcional e qualidade de vida. 
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RESUMO 

As parasitoses intestinais são de grande preocupação em saúde 
pública no Brasil, tendo maior incidência em populações de baixo 
nível socioeconômico e precárias condições de saneamento básico. 
Atraídos pelos benefícios oferecidos pelos vegetais como a alface, 
os consumidores se expõem aos riscos de infecções por 
enteroparasitas que provocam diarreias, anemias, hemorragias e 
morte. Esse trabalho teve como objetivo verificar a contaminação 
por parasitos de interesse em Saúde Pública em alfaces, através de 
três técnicas de lavagem. Foram colidas 6 amostras da variedade de 
alfaces crespas de diferentes pesos e tamanhos em redes de 
supermercados da região metropolitana de Fortaleza-CE. As 
alfaces foram compradas no dia anterior às análises e 
acondicionadas em sacos plásticos devidamente etiquetados e 
armazenadas em geladeira até o momento das análises. Foram 
utilizadas três técnicas de lavagem para avaliar quais delas seriam 
mais eficaz na remoção de parasitas: 1. Somente detergente  
próprio para lavagem de vegetais (D); 2. detergente a 1% + 
hipoclorito de sódio a 0,5% (D+H); 3. Hipoclorito de sódio a 0,5% 
(H). Como grupo controle foi utilizado  água destilada que recebeu 
a denominado de (C). Após cada lavagens o matrerial resultante foi 
deixado em repouso através do Método de Sedimentação 
Espôntanea. As leituras foram feitas em triplicatas fazendo o uso 
de microscópio óptico sob objetivas de 10x e 40x. Verificou-se 
maior incidência de parasito nas amostras obtidas após lavagem 

http://lattes.cnpq.br/3999900025999746
http://lattes.cnpq.br/3825083818114123
http://lattes.cnpq.br/4513443931044151
http://lattes.cnpq.br/7591378438576586
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4448161E1
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com detergente a 1% + hipoclorito de sódio a 0,5% (D+H), 
seguido das amostras oriundas de lavagem somente com 
detergente próprio para lavagem de vegetais (D), ambas 
apresentando um maior número de parasitos em relação às 
amostras obtidas da lavagem com água destilada (grupo controle - 
C). Por outro lado, verificou-se que as amostras lavadas somente 
com hipoclorito de sódio a 0,5% (H) foram negativas. Uma 
hipótese apontada durante a interpretação dos resultados é que o 
hipoclorito de sódio a 0,5% (H) pode matar as formas parasitária, 
mas não é capaz de eliminar os parasitos na água de lavagem; 
enquanto que o detergente a 1% + hipoclorito de sódio a 0,5% 
(D+H); além de matar as formas parasitárias ocorre também o 
desprendimento dos parsitos das folhas após lavagem. Outra 
suposição que justificar o índice de negatividade das amostras, após 
lavagem somente com o hipoclorito de sódio a 0,5% (H) é 
indicativo da baixa concentração de hipoclorito utilizada na etapa 
de lavagem. 

  

 
EVALUATION OF DIFFERENT METHODS OF WASH TO 

CONTROL PARASITES IN LETTUCE (Lactuca sativa) 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Contamination. 

Detergent  

Sodium hypochlorite 

Parasites 

Sanitization 

Intestinal parasites are a great concern in Brazil public health and 
present a higher incidence in low socioeconomic populations 
because a precarious status of sanitary conditions. Attracted by the 
benefits offered by vegetables such as lettuce, consumers are 
exposed to the risks of infections by enteroparasites that cause 
diarrhea, anemia, hemorrhage and death. This work had as 
objective evaluation the contamination by parasites of interest in 
Public Health in lettuces, through three washing techniques. Six 
samples of the variety of curly lettuce of different weights and sizes 
were collected in supermarket chains in the metropolitan region of 
Fortaleza-CE. Lettuces were purchased the day before the analysis 
and packed in properly labeled plastic bags and stored in the 
refrigerator until the time of analysis. Three washing techniques 
were used to assess which would be most effective in removing 
parasites: 1. Only detergent suitable for washing vegetables (D); 2. 
1% detergent + 0.5% sodium hypochlorite (D + H); 3. 0.5% 
sodium hypochlorite (H). As a control group, distilled water was 
used, which was called (C). After each wash, the resulting material 
was left to rest using the Spontaneous Sedimentation Method. The 
readings were made in triplicates using an optical microscope under 
10x and 40x objectives. There was a higher incidence of parasite in 
the samples obtained after washing with 1% detergent + 0.5% 
sodium hypochlorite (D + H), followed by samples from washing 
only with detergent suitable for washing vegetables (D), both 
presenting a greater number of parasites in relation to the samples 
obtained from washing with distilled water (control group - C). On 
the other hand, it was found that the samples washed only with 
0.5% sodium hypochlorite (H) were negative. A hypothesis 
pointed out when interpreting the results is that sodium 
hypochlorite at 0.5% (H) can kill parasitic forms, but is not able to 
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eliminate parasites in the washing water; while 1% detergent + 
0.5% sodium hypochlorite (D + H); in addition to killing the 
parasitic forms there is also the detachment of the leaf parasites 
after washing. Another assumption that justifies the sample's 
negativity index, after washing with only 0.5% sodium hypochlorite 
(H), is indicative of the low concentration of hypochlorite used in 
the washing step. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A alface constitui uma importante fonte de sais minerais, principalmente de cálcio 

e de vitaminas, especialmente a vitamina A. É a hortaliça mais consumida na forma crua 

(GOMES et al., 2012), preferida para as saladas devido ao seu sabor agradável e refrescante 

e facilidade de preparo, além de preservar seu sabor natural e seus nutrientes (ADAMU et 

al., 2012; EZATPOUR et al., 2013; FALLAH et al., 2012; SAID, 2012). Atraídos pelos 

benefícios oferecidos pelos vegetais como a alface, os consumidores se expõem aos riscos 

de infecções por enteroparasitas (SAID, 2012).  

As enteroparasitoses acarretam prejuízos irreparáveis a saúde humana tais como 

diarreia, desequilíbrios nutricionais, anemias, hemorragias, e muitas vezes pode levar o 

indivíduo ao óbito (FREITAS et al., 2004; MELO et al., 2004; CASTIÑEIRAS; MARTINS, 

2006; MONTANHER et al., 2007). 

Segundo ao Centers for Disease Control and Prevention Summary of notifiable 

diseases —United States – CDC (2006), aproximadamente 250 doenças podem ser 

veiculadas ao homem através dos alimentos. Andrade (2008) diz que ainda são frequentes os 

surtos e casos de doenças de origem alimentar; apesar dos conhecimentos a respeito: dos 

microrganismos, dos mecanismos de intoxicações e infecções e das técnicas de higienização 

dos alimentos. 

Para Robertson e Gjerde (2001) a contaminação das hortaliças por enteroparasitas 

está ligada a diversos fatores tais como: uso de água contaminada por material fecal de origem 

humana e/ou animal; água contaminada utilizada na irrigação de hortas; contaminação do 

solo por uso de adubo orgânico com dejetos; contato das hortaliças com animais como aves, 

moscas e ratos, e também a forma inadequada como as hortaliças são manuseadas e 

transportadas. Muitos são os meios de infecção, mas a água pode ser o principal fator de 

contaminação, pois muitas vezes a água de irrigação não é potável (ADAMU et al., 2012; 

FALLAH et al., 2012; HASSAN et al., 2012; SAID, 2012; EZATPOUR et al., 2013).  
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A falta de interesse por parte das autoridades explica a carência de estudos 

epidemiológicos em diversas regiões do país, pois as doenças causadas por agentes 

parasitários não têm sido prioritárias em programas de saúde pública, existindo poucos dados 

sobre as altas taxas de reinfecção e a rapidez com que ocorrem após o tratamento (PEREIRA 

et al., 2008). Portanto vegetais crus podem ser veículo de muitas doenças, a contaminação 

pode ocorrer em vários estágios da produção tais como: durante a colheita, transporte, e na 

sua distribuição (FALLAH et al., 2012; HASSAN et al., 2012; GOMES et al., 2012) ou a 

contaminação pode ocorrer ainda através de mãos contaminadas por falta de higiene do 

manipulador (FALLAH et al., 2012; HASSAN et al., 2012; ADANIR; TASCI, 2013). 

Destacam-se ainda os alimentos mal lavados, a manipulação de alimentos em precárias 

condições higiênicas, além de depósitos subungueais em manipuladores de alimentos 

(SOARES; CANTO, 2005; TAKAYANAGUI et al., 2001). 

Dentre as enfermidades intestinais mais importantes estão as provocadas por 

protozoários e/ou helmintos, cuja transmissão ocorre principalmente pela ingestão de 

formas parasitárias como ovos, larvas, cistos ou oocistos (ADAMU et al. 2012; EZATPOUR 

et al., 2013). A transmissão das enteroparasitoses dá-se, na maioria das vezes, por via oral, 

através da ingestão de água ou alimentos contaminados por estruturas parasitárias, sendo 

mais prevalentes em áreas nas quais as condições higiênico-sanitárias não são adequadas, 

relacionando-se ao precário tratamento de água e esgoto (TAKAYANAGUI et al., 2001; 

SOARES; CANTO, 2005). Desta forma, as hortaliças, em especial, as consumidas cruas em 

saladas, podem conter larvas e ovos de helmintos e cistos de protozoários, provenientes de 

águas contaminadas por dejetos de animais ou do homem (FREITAS et al., 2004).  

No Brasil, as parasitoses estão em destaque devido á relevância no cenário das 

doenças tropicais. Elas são responsáveis por acometimentos orgânicos que leva, às vezes, à 

incapacidade e pode levar ao óbito (MONTANHER et al., 2007). As enteroparasitoses 

humanas geralmente apresentam padrões infecciosos assintomáticos, e quando causam 

alguma sintomatologia muitas vezes passa despercebido (CARNEIRO et al., 2012). 

Procedimentos para o consumo seguro do ponto de vista higiênico-sanitário estão 

regulamentados pela legislação vigente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), porém a higienização a qual a legislação trata instrui para a sanitização 

microbiológica, mas há controvérsias quanto à sua eficácia para controle parasitológico.  

A eliminação de patógenos e a redução microbiana seguros pode ser obtida com a 

lavagem dos alimentos e limpeza de suas superfícies (LEE et al., 2007). Os detergentes são 

usados na indústria de alimentos como produtos para remoção de sujidades de superfícies e, 
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consequentemente, diminuem a carga microbiana do meio. O detergente atua diminuindo a 

aderência das sujidades sobre a superfície, facilitando o desprendimento das mesmas. 

Entretanto, há poucos detergentes próprios para uso alimentício no mercado, ainda assim 

para uso institucional, e poucas pesquisas que comprovem sua eficácia (COSTA, 2012). 

A agência reguladora do Brasil (ANVISA) aprova as normas relacionadas ao uso de 

detergentes e seus congêneres de forma que sejam atóxicos, inertes, não deixem resíduos 

aromáticos nem causem qualquer dano à saúde do consumidor. Neste sentido, o presente 

estudo objetivou avaliar a eficácia de diferentes técnicas de lavagem de alfaces crespas para 

controle parasitológico. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foram colhidas 6 amostras da variedade de alfaces crespas (Lactuca sativa), de 

diferentes pesos e tamanhos em redes  de supermercados da região metropolitana de 

Fortaleza-CE. As alfaces foram compradas no dia anterior às análises e acondicionadas em 

sacos plásticos devidamente etiquetados e armazenadas em geladeira até o momento das 

análises. Foram utilizadas três técnicas de lavagem para avaliar quais delas seriam mais eficaz 

na remoção de parasitas: 1) Somente detergente  próprio para lavagem de vegetais (D); 2) 

detergente a 1% + hipoclorito de sódio a 0,5% (D+H); 3) Hipoclorito de sódio a 0,5% (H). 

Como grupo controle foi utilizado  água destilada que recebeu a denominação de (C). Após 

cada lavagens o material resultante foi deixado em repouso através do Método de 

Sedimentação Espôntanea (Lutz). As leituras foram feitas em triplicatas fazendo o uso de 

microscópio óptico sob objetivas de 10X e 40X.  

 

2.1 Preparação das amostras para as análises 

 

Foi realizada a desfolhação manual de cada pé de alface. As folhas foram lavadas 

em água corrente, conforme a prática doméstica usual. As folhas íntegras de cada pé de 

alfaces foram colocados em bandejas e imersas em 500 mL de água destilada (C), por 25 

minutos, como mostra na figura 1. 
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Figura 1 - Folhas de alfaces submersas em água destilada 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após os 25 minutos a água de lavagem (Figura 2) foi recolhida em  cálices de 

Hoffmann capacidade para 250 ml  para  a sedimentar por 2 horas.  

     

 Figura 2 - Método de Sedimentação Espontanea 

 

Fonte: Elaboração própria      

 

Após sedimentação o sobrenadante foi decantado e o precipitado foi análisado em 

triplicatas. Posteriormente cada amostra correspondente a um pé de alface foi dividida em 
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três partes iguais e colocadas em bandejas plásticas estéreis e imersas em 250 mL das 

seguintes soluções: 1. Somente detergente (D); 2. detergente a 1% + hipoclorito de sódio a 

0,5% (D+H); 3. Hipoclorito de sódio a 0,5% (H). As folhas ficaram em repouso por 15 

minutos. Após o período determinado foi realizada a remoção das folhas e as  soluções 

resultantes sofreram sedimentação em cálice de Hofmann, por duas horas, à temperatura 

ambiente (25ºC). Novamente a água de lavagem de cada soluções foram analisadas 

empregando os mesmos procedimentos anteriores. Para finda o pocedimento de lavagem, 

após a higienização com as soluções sanitizantes, as folhas foram enxaguadas em 250 mL de 

água destilada e as soluções resultantes foram analisadas novamente conforme descrições 

anteriores. Os resultados das análises foram dispostos em tabelas e submetidos a uma análise 

qualitativa descritiva. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1 evidencia-se a contaminação das amostras após a lavagem com água 

destilada (C), por insetos, helmintos, protozoários e outras sujidades.  

 

Tabelas 1- Formas parasitárias evidenciadas nas amostras de alfaces, após lavagem com água destilada (C). 

Amostra1 Contaminante 

Insetos Protozoários Helmintos Outros 

1  Oocisto de Toxoplasma sp 
 

Ovos de Ascaris sp Fibras, pelos 

2 Ácaro, ninfa 
de pulga 

 

Protozoário de vida livre 
(Euglena, Paramecios) 

 

Ovos de Ancilostoma sp  

3 Partes de 
insetos 

 
 

Ovo de Taenia sp, 
Ovos de Trichuris sp, Ascaris 

sp 

 

4 Partes de 
insetos 

Protozoário de vida livre 
(Euglena, Paramecios) 

Larva de Strongyloides 
stereolaris. Ovos de 

Ancilostoma sp, Entamoeba 
coli 

 

 

5   
 
 

Nematoides de vida livre pelos 

6  Protozoário de vida livre 
(Euglena, Paramecios) 

  

1análises em triplicata. 

 

Os resultados obtidos somente com água destilada, já eram esperados, uma vez que 

a lavagem com água corrente é muito superficial.  Segundo Adami e Dutra, (2011) relatam 

que uma lavagem em água corrente de boa qualidade para preparação de hortaliças pode 
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diminuir em até 90% a carga microbiana dos vegetais; contudo não é suficiente para sustentar 

a contaminação em níveis seguros, sendo importante a utilização de sanitizantes seguros e 

eficaz do ponto de vista toxicológico. Entretanto é recomendável que os alimentos sejam 

mantidos e consumidos com enxágue subsequente, para evitar riscos de contaminação. 

Em trabalho realizado por Quadros et al. (2008) observaram a contaminação 

parasitária em 46,7% (57/122)  por ovos de ascarídeos e de Trichuris sp em amostras de alfaces 

crespo, através de  técnica de Lutz, ou seja, sedimentação espontânea. Os resultados 

evidenciados por Quadros et al. (2008), se a semelham aos resultados obtidos neste estudo. 

Porém foram confirmados além de Ascaris sp e Trichuris sp, outras formas parasitárias de 

grande relevância para a saúde pública, uma vez que são parasitas causadores de zoonoses.  

Os oocistos de Toxoplasma sp. presentes nas amostras estão relacionados com a 

qualidade da água utilizada no processo de irrigação ou,  com a qualidade do fertilizante 

contaminado com fezes de felinos que são os agentes transmissores desta zoonose.  

Os protozoários ocupam lugar de destaque em saúde pública como causadores de 

manifestações infecciosas, geralmente em indivíduos imunocomprometidos, muito embora 

todos os seres humanos sejam suscetíveis às infecções por eles determinadas (GERMANO; 

GERMANO, 2001).  Os oocistos possuem grande resistência às condições oferecida pelo 

meio ambiente. Eles se encontram inicialmente nas células intestinais de felídeos, não imunes 

e consequentemente são eliminados não esporulados, juntamente com as fezes (NEVES et 

al., 2002). Quadros et al (2008) observaram nas amostras analisadas, tanto as de 

supermercados quanto as de feiras livres um número elevado de oocistos de Eimeria sp.  

Santo e Peixoto (2007) em pesquisa realizadas com Alfaces (Lactuva sativa) 

comercializadas em Campina Grande – PB, os autores evidenciaram que as formas 

enteroparasitárias de protozoários com maiores níveis de incidência foram a Entamoeba sp., 

com 82% (41/50), seguida de Balantidium sp., com 74% (37/50). Sendo que a Giardia sp, 

representada por 2% e esteve presente somente em uma das amostras de um supermercado.  

Dentre os helmintos, a maior incidência foi de Ascaris sp, Ancylostoma sp e Trichuris 

sp. Pesquisa desenvolvida por Coelho et al. (2001), empregando o método de Lutz 

(sedimentação espontânea) para a análise em hortaliças lavadas, constataram que 1,3% 

apresentaram ovos de Ascaris sp, 2,5% de Strongyloides stercoralis, 3,9% de ovos de Hyminolepis 

diminuta, Strogyloides sp e ancilostomídeos, além de 1,3 % oocisto de Giardia.  

 Outras formas contaminantes foram observadas durante as análises, tais como: 

Ácaros, ninfa/ pulga, resto de insetos e pelos. As estruturas corroboradas foram classificadas 

como sujidades. Silva et al. (2006) observaram a presença de sujidades como fragmentos de 
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insetos e ácaros jovens e resto de animais. Barbosa et al. (2011) averiguaram a presença de 

sujidade em polpas de acerola e concluíram que há a necessidade de fiscalização mais efetiva 

nos que diz respeito às Boas Práticas de Fabricação (BPF) e /ou Análise dos Pontos Críticos 

de Controle (APPCC), para que ocorra o controle dos enteroparasitas transmissores de 

enfermidades que constituem um problema de saúde pública nos Estado.   

Os resultados obtidos na tabela 2 revelaram que em todas as técnicas de lavagem, 

apresentaram alguma forma de estrutura parasitária. 

 

Tabela 2 – Formas parasitárias encontradas na água de lavagem das alfaces após avaliação das três técnicas. 

Amostra Tratamento Contaminante 

Insetos Protozoários Helmintos Outros 

 
1 

D   Ovo de Trichuris sp, ovo 
de Oxiuris sp 

 

D+H Insetos Entamoeba coli Ovo de Ascaris sp, ovo 
de Taenia sp, 

 

H Partes de 
insetos 

   

 
2 

D Partes de 
insetos 

 Ascaris sp  

D+H   Ascaris sp, ovo de 
Ancylostoma sp 

 

H Negativo 

 
3 

D Partes de 
insetos 

 Ascaris sp  

D+H   Taenia sp, Ascaris sp, 
Trichuris sp 

 

H Negativo 

 
4 
 

D  Protozoários de vida 
livre 

larva de Strongyloides 
stereolaris 

 

D+H Partes de 
insetos 

  pelos 

H Negativo 

 
5 

D    pelos 

D+H Negativo 

H Negativo 

 
6 

D  Protozoários de vida 
livre 

  

D+H  Protozoários de vida 
livre, Entamoeba coli 

Ascaris sp,  

H Negativo 
1análises em triplicata; D = detergente; D+H = detergente e Hipoclorito de sódio; H = Hipoclorito de sódio. 

 

Costa (2012) avaliou dois métodos de lavagem, sendo um deles o método 

tradicional, preconizado pela legislação, e o outro o método-teste utilizando detergente. 

Resultados similares foram obtidos para helmintos, em que o uso do detergente facilitou a 

remoção dos mesmos. Para as outras formas parasitárias, protozoários e artrópodes, não 

houve diferença significativa. Este trabalho mostrou resultados similares aos obtidos em 

relação aos helmintos.  
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Em algumas amostras, encontrou-se ovos de Trichuris sp e ovos de Oxiuris sp, ambos 

contendo opérculo, estrutura que facilita a agregação dos ovos às folhas. Os resultados 

também demonstram contaminação fecal, pois Taenia sp é um parasita exclusivo do homem, 

indicando higiene sanitária insuficiente do produto.  

A extensão da contaminação vai depender de vários fatores que incluem, entre 

outros, o uso indiscriminado de resíduos não tratados, manuseio pós-colheita e condições de 

higiene durante a preparação dos alimentos (ADAMU et al., 2012; FALLAH et al., 2012; 

HASSAN et al., 2012; SAID, 2012; ADANIR; TASCI, 2013; EZATPOUR et al., 2013).  

Outro fator agravante de contaminação dos alimentos está relacionado com a higiene pessoal 

no momento da manipulação de hortaliças para a comercialização (ADAMU et al., 2012). 

Constatou-se que, apesar da amostra 5 ter se mostrado pouco contaminada, em 

geral as amostras estavam contaminadas não somente com formas parasitária, mas também 

com outros contaminantes. 

A RDC nº 175 (BRASIL, 2003) aprova o “Regulamento Técnico de Avaliação de 

Matérias Macroscópicas e Microscópicas Prejudiciais à Saúde Humana em Alimentos 

Embalados”, contempla os parasitos dentre tais matérias com risco à saúde. Entende-se, 

portanto, que a presença de parasitos torna o produto impróprio ao consumo humano.  

Os resultados das amostras da água de enxágue após lavagem apenas com o 

hipoclorito mostraram-se negativas, mas os resultados não são indicativos de eficácias, pois 

não se apresentou contaminação em nenhuma das amostras na solução de lavagem. Portanto 

não podemos afirmar que o hipoclorito não é eficiente para garantir um alimento seguro a 

nível parasitológico. Acredita-se que os parasitos presentes nas amostras após lavagem com 

hipoclorito tenham morrido; o que não ocorreu foi o desprendimento dos mesmos; como 

ocorreu com as amostras que foram imersas em soluções com detergente (D), e detergente 

/ hipoclorito (D+H).  

Vegetais consumidos crus, especialmente as saladas, são uma importante via de 

transmissão de parasitas intestinais, e a contaminação dos vegetais pode ocorrer de várias 

maneiras, principalmente pela água utilizada para a irrigação (Said, 2012). Para evitar a 

contaminação dos vegetais é necessário o tratamento adequado das águas urbanas e/ou rurais 

utilizadas nas irrigações de cultivos de vegetais. A manipulação pelo consumidor, no 

autosserviço de supermercados, propicia maior contaminação dos produtos hortifrutícolas. 

Hassan et al. (2012) examinaram 98 tipos de legumes frescos durante dois meses e 

encontraram uma maior concentração de helmintos nos vegetais coletados em mercados, 

diferentes aqueles coletados em campos agrícolas.  
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Foram identificados outros parasitos conforme mostra a tabela acima: Ascaris sp, 

Ancylostoma sp, Entamoeba coli, nematoides de vida livre e protozoários de vida livre (Figura 

03).  

 

Figura 3 - Em (A) Ascaris sp; (B) Entamoeba coli; (C) Ancylostoma sp; (D e E) protozoários de vida livre. 
 

          

Fonte: Dados da pesquisa      

 

Oliveira et al. (2012) realizou pesquisa sobre a avaliação parasitológica em amostras 

de alfaces comercializadas em supermercados de Ipatinga, Minas Gerais, utilizando solução 

de detergente neutra (10 ml de detergente diluído em 2 litros de solução fisiológica) e 

verificou a contaminação por cistos de Entamoeba sp, cistos de Giardia lamblia, ovos de Ascaris 

lumbricoides, larva de helminto, além de lagartas e insetos. 

O verme A. lumbricoides é comum nos humanos e pode parasitar o solo e transmitir 

infecções com uma prevalência de cerca de 25% da população mundial (FALLAH et al., 

2012; NORTHROP-CLEWES; SHAW, 2000). Constatou-se a prevalência de ovos de 

helmintos em 111 vegetais crus, dos quais sete (6,3%) estavam contaminados com diferentes 

parasitas intestinais segundo Adanir e Tasci (2013). Detectou-se a presença de ovos de 

helmintos em vegetais (ovos de Ascaris spp., Ancilostomíase, Trichuris spp., Taenia / Echinococcus 

spp. e S. stercoralis em 0,5%, 1,2%, 0,5%, 0,5% e 0,6%, respectivamente) (ADAMU et al., 

2012).  

Os Ancylostomas são vistos como indicadores de zoonose. Scaini et al. (2003), 

salientam que cães e provavelmente gatos desempenham papel importante como fonte de 

contaminação do solo, por parasitas com grande potencial zoonótico. Portanto ovos de 
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nematódeos e oocisto de protozoários podem ser ingeridos acidentalmente por ingestão de 

água e alimentos. Além do que, o efeito da lixiviação das chuvas, transporta esses ovos e 

oocistos para locais distantes do local de origem contaminado assim plantações de alfaces e 

outras hortaliças, e acarretando prejuízos para os horticultores. Outro aspecto relevante que 

contribui para o alto índice de contaminação de hortaliça seria a estrutura foliar deste vegetal, 

pois as hortaliças apresentam um grande número de folhas e uma grande área de contato que 

permite maior fixação de estruturas parasitárias (DIAS; GAZZINELLI; 2014). 

O alto índice de contaminação foi verificado quando se utilizou o detergente 

adequado para alimentos associado ao sanitizante hipoclorito de sódio. Foram observados 

tantos helmintos, bem como protozoários. Alguns protozoários são muito importantes para 

a saúde pública, pois são apontados como indicadores de contaminação. Uma hipótese 

apontada durante a interpretação dos resultados é que o hipoclorito de sódio a 0,5% (H) 

mata as formas parasitária, mas não é capaz de eliminar os parasitos na água de lavagem; 

enquanto que o detergente a 1% + hipoclorito de sódio a 0,5% (D+H); além de matar as 

formas parasitária ocorre também o desprendimento dos parsitos das folhas após lavagem. 

Outra suposição que justificar o índice de negatividade das amostras, após lavagem somente 

com o hipoclorito de sódio a 0,5% (H) é indicativo da baixa concentração de hipoclorito 

utilizada na etapa de lavagem. Conforme Silva et al. (2006) algumas formas parasitarias são 

mais resistentes à desinfecção por produtos químicos, com o cloro e o ozônio, os quais são 

capazes de destruir bactérias e vírus.  

Os dados aqui demonstrados apresentaram elevados índices de contaminação por 

enteroparasitos, resultados compatíveis com o trabalho do Almeida Filho (2008) que 

mostrou que em vinte e cinco amostras analisadas, treze (54,1%) apresentaram helmintos ou 

protozoários de interesse para a saúde humana.   

No presente trabalho foram detectadas larvas de Strongyloides sp e larvas de outros 

nematoides. Para (HOTEZ et al. 2005) o achado de larvas de Strongyloides é muito 

preocupante uma vez que o parasita é o causador de estrongiloidíase, ou seja, uma doença 

tropical negligenciada, assim como a ancilostomose. Matosinhos (2012) encontrou larva de 

nematoides em que não foi possível identificá-los. Entretanto as larvas encontradas no 

presente trabalho foram identificadas como larva de S. stercoralis e nematoides de vida livre. 

Outro ponto interessante deste trabalho foi que as amostras também continham 

insetos e outras sujidades. Pesquisa realizada por Luz- Alves et al. (2007) relataram diferentes 

grupos (ordens) de insetos, como por exemplo: Diptera (larva e adultos); Coleoptera (adulto); 

Hemiptera (ninfa); Lepidoptera (larva); e outros insetos não identificados.  Para os autores alguns 
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desses insetos podem transportar mecanicamente vírus, bactérias e helmintos. Recentemente 

Shahnazi; Jafari-Sabet (2010) investigaram amostras de vegetais crus de diferentes países, 

contendo ovos de Ascaris lumbricoides e larvas de ancilostomídeos, resultados semelhantes ao 

encontrados no presente trabalho. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que, dentre diferentes técnicas de lavagem, obtivemos resultados mais 

eficazes quando se utilizou o detergente adequado para alimentos associado ao sanitizante 

hipoclorito de sódio quando comparado com as outras técnicas estudadas, inclusive a técnica 

preconizada pela Vigilância Sanitária de Alimentos. Seria interessante haver a comercialização 

do detergente próprio para alimentos para consumidores, haja vista que só há venda para 

linha profissional. Os resultados mostram que houve contaminação fecal das alfaces em 

alguma etapa do processo produtivo. É necessário um programa de informação sobre boas 

práticas voltadas para horticultores e manipuladores desse alimento, exigir dos mesmos 

exames parasitológicos, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos consumidores. 

Ressalta ainda a necessidade de adoção de medidas educativas e de controle da contaminação 

ambiental por fezes humanas e de outros animais, para que se propicie melhoria da qualidade 

higiênica desses alimentos. Contudo, necessita de maiores esforços para conscientizar a 

população sobre a importância da higienização das hortaliças antes do consumo, sendo que 

nenhuma forma de controle alimentar é eficiente sem o apoio dos interessados. 
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RESUMO 

Conhecer a produção de estudos científicos apresentados na 
literatura nacional a respeito das ações do enfermeiro na prevenção 
de complicações da Doença Hipertensiva Específica da Gestação 
(DHEG). Para tanto, foi realizada uma revisão integrativa da 
literatura, realizada com estudos indexados nas Bases de Dados 
Eletrônicas, Biblioteca Virtual Scientific Electronic Library Online 
(SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS) e Sistema Online de Busca e Análises de 
Literatura Médica (MEDLINE). A catalogação de estudos 
científicos nos meios eletrônicos supracitados foi realizada durante 
os meses de fevereiro a maio de 2020. Deste modo, foi observado 
que nas situações de complicações da DHEG, o conhecimento 
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técnico-científico referente à fisiopatologia, o diagnóstico precoce 
e a ações adequadas no momento oportuno, permitem a melhora 
do prognóstico materno e perinatal. Portanto, conclui-se que as 
ações do enfermeiro em pacientes com DHEG são expressamente 
relevantes, principalmente pelo fato da equipe de enfermagem 
permanecer ao lado das pacientes em tempo integral. 

  

 
NURSE'S ACTIONS TO PREVENT COMPLICATIONS OF 

PREGNANCY HYPERTENSIVE DISEASE 

 ABSTRACT 

Keywords:  

High Risk Pregnancy  

Pregnancy-Induced 

Hypertension  

Nursing  

Pregnant Women 

Women's Health 

The aim of this stud was knowing the production of scientific 
studies presented in the national literature regarding the actions of 
nurses in the prevention of complications of Specific Hypertensive 
Disease of Pregnancy (SHSP). Thus, it was performed an overview 
carried out with studies indexed in the Electronic Databases, 
Virtual Electronic Library Electronic Library Online (SCIELO), 
Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences 
(LILACS) and System Online Search and Analysis of Medical 
Literature (MEDLINE). The cataloging of scientific studies in the 
aforementioned electronic media was carried out from February to 
May 2020. Therefore, in situations of SHSP complications, 
technical and scientific knowledge regarding pathophysiology, 
early diagnosis and appropriate actions at the moment timely, allow 
the improvement of maternal and perinatal prognosis. Hence, it is 
concluded that the nurse's actions in patients with SHSP are 
expressly relevant, mainly because the nursing team remains with 
the patients full time. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gestação é caracterizada como um fenômeno natural e fisiológico, e deve ser 

encarada pelas gestantes e pelas equipes de saúde como parte de uma experiência de vida 

saudável, que engloba mudanças dinâmicas do ponto de vista físico, social e emocional. 

Porém, caracteriza-se como uma situação limítrofe, causando riscos para a mãe e/ou feto, 

podendo haver gestantes que, por suas características particulares, têm mais probabilidades 

de uma evolução desfavorável, conhecida como gestação de alto risco (NOUR et al., 2015). 

Dentre os agravos evidenciados na gestação, a Doença Hipertensiva Específica da Gravidez 

(DEGH) é tida como uma das maiores causas da morbimortalidade materna e fetal. Essa 

patologia compromete principalmente o cérebro, rins, fígado, pulmão e placenta e ainda pode 
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evoluir para quadros mais graves como Pré-Eclâmpsia (PE), Eclampsia e Síndrome de Hellp 

(CAMPOS et al., 2019). 

Tendo em vista o alto índice de morbimortalidade ocasionado pela DHEG, bem 

como a alta taxa de desfechos desfavoráveis, faz-se imprescindível prestar uma assistência de 

enfermagem pautada exclusivamente em evidências científicas. Compreende-se que a 

assistência prestada pautada em conclusões geradas a partir de métodos científicos rígidos 

consiste em padrão ouro no cuidado às pacientes com tal complicação patológica.  Esta 

abordagem pode melhorar os resultados para as pacientes, proporcionar maior qualidade de 

atendimento, minimizar custos devido à redução de morbimortalidade e iatrogenia, bem 

como promover padrões de segurança e confiabilidade às instituições de saúde (FERREIRA 

et al., 2016). 

Perante o exposto surgiu a seguinte questão de pesquisa: ‘‘Quais as contribuições 

da enfermagem na prevenção de complicações da Doença Hipertensiva Específica da 

Gestação?”. A importância do estudo ancora-se na relevância das ações do enfermeiro na 

assistência a pacientes com gestação de alto risco, tendo em vista que ele é considerado um 

dos protagonistas no cuidado a mulher no processo gestacional, o que justifica a realização 

do presente estudo. Nesse contexto, objetivo desse estudo foi conhecer a produção de 

estudos científicos apresentados na literatura nacional a respeito das ações do enfermeiro na 

prevenção de complicações da Doença Hipertensiva Específica da Gestação.  

 

  

2 METODOLOGIA 

  

Revisão integrativa com pesquisa exploratória, que significa agregar e resumir 

resultados de pesquisas sobre um tema ou questão delimitada, de forma precisa e organizada, 

ofertando-os para o desenvolvimento do tema analisado em questão (MENDES, SILVEIRA 

e GALVÃO, 2008). 

A Revisão Integrativa da Literatura tem sido adotada como uma ferramenta 

importante no campo de saúde, pois ela aponta lacunas de aprendizagem que devem ser 

preenchidos com a elaboração de novos estudos. Além disso, tem a finalidade de reunir e 

sintetizar resultados de pesquisa sobre um delimitado tema ou questão, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do mesmo. 
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Vale ressaltar que para esse trabalho foi utilizado como referencial o que determina 

as autoras Mendes, Silveira e Galvão (2008), as quais destacam que é necessário seguir 

rigorosamente as seis etapas descritas a seguir na figura 1. 

 

Figura 1 - Etapas da Revisão Integrativa. 

 

 

Fonte: MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008. 

 

Dessa forma estabeleceu-se a seguinte questão de pesquisa: ‘‘Quais as contribuições 

da enfermagem na prevenção de complicações da Doença Hipertensiva Específica da 

Gestação?”. Os critérios de inclusão preestabelecidos desta Revisão Integrativa da Literatura 

foram estudos pertinentes ao assunto proposto abordado, estudos originais redigidos no 

idioma português, disponíveis na íntegra, com temporal de no máximo dez anos, ou seja, 

estudos editorados entre 2010 e 2020 e indexados nas Bases de Dados Eletrônicas, Biblioteca 

Virtual Scientific Eletronic Libray Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Sistema Online de Busca e Análises de Literatura 

Médica (MEDLINE). 

Não foram inclusos editoriais, cartas ao editor, estudos reflexivos, bem como 

estudos que não abordassem a temática relevante ao objetivo deste trabalho, assim como 

aqueles que não atendiam às exigências mínimas dos critérios de inclusão. Além da aplicação 

desses critérios, também não foram incluídos os estudos que não fossem pesquisas de campo. 

A catalogação de estudos científicos nos meios eletrônicos supracitados foi 

realizada durante os meses de fevereiro a maio de 2020, na qual foi usada a terminologia em 

saúde consultada nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS), através dos quais se 
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identificaram os seguintes descritores: Saúde da Mulher, Gestantes, Hipertensão Induzida 

Pela Gravidez, Gravidez de Alto Risco e Profissional de Enfermagem. 

Visando a catalogação dos estudos científicos nas Bases de Dados Eletrônicas, após 

a leitura dos artigos, juntamente com todos os DECS, empregados nesta revisão foi feito um 

levantamento dos dados e discussão dos resultados. Optou-se por combiná-los dois a dois, 

da seguinte forma: “Saúde da Mulher” e “Hipertensão Induzida Pela Gravidez”, “Gravidez 

de Alto Risco” e “Gestantes”, “Hipertensão Induzida Pela Gravidez” e “Gestantes”, 

“Enfermagem” e “Gestantes”. 

As buscas foram conduzidas sem limitações quanto ao tempo, idioma e 

disponibilidade completa em meios eletrônicos. Posterior às condições mínimas exigidas, foi 

permissível obter 21 estudos da base Scielo, 37 publicações na base Lilacs e 2 publicações a 

respeito do tema na base Medline.  

As etapas de inclusão e exclusão das publicações encontradas nas Bases de Dados 

Eletrônicas encontram-se listadas abaixo na figura 2. 

 

Figura 2 - Metodologia de amostragem dos estudos científicos a respeito das ações do enfermeiro na 
prevenção de complicações da Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) encontrados nas Bases 

de Dados Eletrônicas. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, após o percurso metodológico descrito, foram selecionados 60 estudos que 

contemplavam as possíveis complicações na gravidez e quais intervenções da enfermagem 

evitariam danos à gestação. Com a busca dos artigos, realizou-se, posteriormente, a leitura 

de títulos e resumos e então se aplicou os critérios de inclusão e exclusão, considerando-se 
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nessa fase 43 estudos primários para leitura integral. Após a análise daqueles que respondiam 

à pergunta norteadora, elencaram-se oito manuscritos científicos nacionais inseridos nas 

bases de dados. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Notou-se que o público alvo dos estudos em sua maioria eram mulheres, ainda em 

estado gravídico e profissionais enfermeiros atuantes em centros de saúde no Brasil. 

Evidenciou-se ainda, que a principal modalidade foi de estudos descritivos, sendo um total 

de cinco, um exploratório, um retrospectivo e um comparativo. Os principais estudos 

científicos encontrados estão descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultados dos estudos científicos a respeito das ações do enfermeiro na prevenção de complicações 
da Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) encontrados nas Bases de Dados Eletrônicas. 
 

Título Autores/ Revista/ Ano 
Tipo de 
Estudo 

Amostra 
Resultados 
(contínua) 

Doença Hipertensiva 
Específica da 

Gestação: Conduta de 
Enfermeiros em 

Unidade Básica de 
Saúde 

 
CHAVES, A.P.B 

et al. 2014 
 

Revista da Universidade 
Vale do Rio Verde 

Descritivo 
20 

enfermeiros 

Evidencia-se que a 
maioria dos 
enfermeiros 

participantes da 
pesquisa possuía 

uma conduta 
adequada, porém 

incompleta, frente à 
gestante com 

DHEG 

Diagnósticos/ 
Resultados de 

Enfermagem Para 
Parturientes e 

Puérperas Utilizando a 
Classificação 

Internacional Para 
Prática de 

Enfermagem 

SILVA, A.F. 
et al., 2012 

 
Revista Eletrônica de 

Enfermagem 

Descritivo 

68 
afirmativas 

de 
diagnóstico 

de 
enfermagem 

Os diagnósticos e 
resultados de 
enfermagem 

elaborada para 
pacientes com 

DHEG possibilitam 
a padronização da 

linguagem 
profissional e 

consequentemente 
melhoram a 
assistência 
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Título Autores/ Revista/ Ano 
Tipo de 
Estudo 

Amostra 
Resultados 
(contínua) 

Conhecimento e 
Atitudes dos 

Enfermeiros Diante 
de Gestantes com 

Sintomas da Doença 
Hipertensiva 
Específica da 

Gestação (DHEG) 
atendidas em 

Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) 

LIMA, E.M.A. 
et al., 2010  

 
Revista do Instituto de 

Ciências da Saúde 

Comparati
vo 

10 
enfermeiros 

Os profissionais de 
Enfermagem 

apontaram a tríade 
edema, proteinúria e 
hipertensão como 
sinais clássicos da 

DHEG e abordaram 
nas orientações a 

mudança de hábito, 
principalmente 

alimentar 

Assistência de 
Enfermeiros na 

Síndrome 
Hipertensiva 

Gestacional em um 
Hospital de Baixo 
Risco Obstétrico 

OLIVEIRA, G.S  
et al., 2017 

 
Revista Cuidarte 

Descritivo 
9 

enfermeiros 

Constatou-se que a 
atuação do 

enfermeiro é 
essencial na 

preservação e 
manutenção da vida 

diante da DHEG 

Prevalência das 
Síndromes 

Hipertensivas 
Específicas da 

Gestação (SHEG) 

BRITO, K.K.G 
et al., 2015 

 
Revista de Pesquisa 

Cuidado é Fundamental 

Retrospect
ivo 

1.874 
mulheres em 

estado 
gravídico 

O enfermeiro é de 
extrema importância 
na assistência e no 
encaminhamento 

desta gestante e na 
orientação a sua 

família 

Sistematização da 
Assistência de 
Enfermagem a 
Paciente com 

Síndrome 
Hipertensiva 
Específica da 

Gestação 

AGUIAR, M. I. F et al., 
2010  

 
Revista Rene 

Descritivo 
15 mulheres 
em estado 
gravídico 

Os resultados da 
pesquisa refletem a 

necessidade da 
implementação de 
uma sistematização 

de enfermagem 
voltada para este 

grupo de pacientes 
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Título Autores/ Revista/ Ano 
Tipo de 
Estudo 

Amostra 
Resultados 
(contínua) 

Aplicação do Processo 
de Enfermagem a 

Paciente com 
Hipertensão 
Gestacional 

Fundamentada em 
Orem 

HERCULANO, M.M.S  
et al. 2011 

 
Revista da Rede de 

Enfermagem do Nordeste 

Descritivo 
1 mulher em 

estado 
gravídico 

A sistematização e a 
organização do 
atendimento de 
enfermagem são 

fundamentais diante 
do cuidado 
altamente 

especializado e 
complexo de 

gestantes com 
DHEG 

Assistência de 
Enfermagem a 

Parturientes 
Acometidas por Pré-

Eclâmpsia 

OLIVEIRA, K.K.P.A 
et al., 2016 

 
Revista de Enfermagem 

UFPE On Line 

Explorató
rio 

16 
enfermeiros 

A Sistematização da 
Assistência de 

Enfermagem (SAE) 
proporciona 

benefícios à paciente 
e à equipe da saúde, 

bem como 
possibilita uma 

melhor assistência a 
gestante com 

DHEG, de modo a 
prevenir às 

complicações 
inerentes a patologia 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Mesmo com o aumento no número de pesquisas na área de enfermagem, em seus 

distintos campos de atuação, os resultados dificultam um embasamento conciso a respeito 

das ações do Enfermeiro na prevenção de complicações da DHEG. No entanto, os poucos 

estudos encontrados, mostram grande empenho deste profissional na prevenção de 

complicações de tal agravo. 

Segundo Chaves, Mesquita e Ramos (2014), nas situações de complicações da 

DHEG, o conhecimento técnico-científico referente à fisiopatologia, o diagnóstico precoce 

e a ações adequadas no momento oportuno, permitem a melhora do prognóstico materno e 

perinatal e, sobretudo, reduzem as altas taxas de morbimortalidade. Isso fundamenta a 

importância de uma assistência especializada, com a formulação de um plano de cuidados 

individualizado, objetivando o bem-estar materno e fetal, bem como o controle da patologia. 

Embora as ações do enfermeiro na assistência no campo obstétrico sejam 

reconhecidas, baixa visibilidade é dada a elas (SILVA; NÓBREGA; MACEDO, 2012). O 

enfermeiro como membro efetivo da equipe multidisciplinar de saúde destaca-se como um 
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dos principais no processo assistencial a pacientes com DHEG, visto que o mesmo é o mais 

hábil profissional para identificar, fazer os primeiros atendimentos e o encaminhamento para 

o acompanhamento de gestantes de alto risco (LIMA; PAIVA; AMORIM, 2010). 

Nesse contexto, surge a importância de uma equipe multidisciplinar em saúde 

preparada para dar suporte a pacientes com tal desordem, sendo de relevância incontestável 

a presença do enfermeiro, onde o mesmo deve acolher e acompanhar as gestantes com 

DHEG, com um olhar holístico, dignidade e humanização, durante todo o processo de 

assistência, prestando, sobretudo, suporte psicológico (OLIVEIRA et al., 2017). 

A SAE, nesse contexto de agravo em saúde, constitui-se um desafio, visto que é 

imprescindível prestar auxílio às demandas de autocuidado da paciente, limitadas por déficits 

inerentes à gravidade do quadro clínico (HERCULANO et al., 2011). Portanto, realizar o 

planejamento da assistência individualizada a cada paciente é um compromisso que o 

profissional enfermeiro pode demonstrar no cumprimento de suas funções. A avaliação 

positiva das ações do enfermeiro a pacientes com DHEG é a confirmação de que o 

profissional cumpre com o seu papel (OLIVEIRA et al., 2016). 

Sem o suporte necessário para uma abordagem adequada e concisa das ações do 

enfermeiro na prevenção de complicações da DHEG, continuaremos vendo profissionais 

enfermeiros nos bastidores da assistência a portadoras de DHEG. Conhecer e discutir o que 

se tem produzido na literatura para esse contexto pode proporcionar subsídios para outros 

autores, bem como uma maior visibilidade da categoria, além de esperança de um cuidado 

diferencial para pacientes com DHEG. 

Os resultados desta Revisão Integrativa da Literatura contribuem para reflexões 

acerca das ações do enfermeiro na prevenção de complicações da DHEG, visto que há 

poucas evidências, com estudos mais amplos, que descrevem as suas ações. As poucas 

evidências apontam as ações do enfermeiro como provedor de uma assistência contínua e 

individualizada, podendo até mesmo ser considerado um dos maiores protagonistas na 

assistência às portadoras de DHEG, atuando na promoção de um atendimento mais 

humanizado a essas pacientes. 

 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Pacientes portadoras da DHEG necessitam ser assistidas de modo contínuo, com 

dignidade e promoção da qualidade de vida. Nesse processo, as ações do enfermeiro são 
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expressamente relevantes, principalmente pelo fato da equipe de enfermagem permanecer 

ao lado das pacientes em tempo integral. O enfermeiro realiza a interface entre equipe de 

saúde e familiares, buscando assim uma investigação clinica e ao mesmo tempo baseada no 

histórico familiar na busca de fatores de risco, além de manter a preocupação social de 

conforto, apoio e cuidado humanizado. 

Nesse processo as ações do enfermeiro são fundamentais, pois esse profissional 

tem presença constante e contínua na assistência a pacientes acometidas com DHEG, com 

habilidade e conhecimento tecnico-científico. Ressalta-se que existe a necessidade de maior 

número de estudos científicos sobre as ações do enfermeiro na prevenção de complicações 

da DHEG, pois vale lembrar que a gestação é um período de intensas transformações 

fisiológicas e muitas vezes a intervenção de enfermagem diante das complicações chega de 

modo retardatário.  

Dessa forma, o presente estudo tem sua importância e amplia os conhecimentos 

para a comunidade acadêmica, visto que é indispensável as atualizações, treinamentos e a 

busca pelo conhecimento como melhoria na prática do serviço às portadoras de DHEG. 
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parceiros às consultas de pré-natal. Método: Trata-se de um estudo 
bibliográfico, descritivo, do tipo revisão integrativa. A coleta de 
dados foi realizada no período de março de 2020, nas seguintes 
bases de dados: LILACS, BDENF e SciELO, com os seguintes 
descritores: pré-natal, parceiro, paternidade. Resultados: Foram 
selecionados 11 artigos que atenderam aos critérios de inclusão. As 
principais dificuldades encontradas para a não adesão dos parceiros 
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Palavras-chave:  

Cuidado pré-natal 

Enfermagem 

Paternidade  

à consulta de pré-natal foram a incompatibilidade e limitação do 
horário de trabalho com os horários disponibilizados pelos 
profissionais, as questões de gênero impostas pela sociedade, a falta 
de incentivo profissional e da gestante, bem como o 
desconhecimento dos direitos. Conclusão: A participação do 
parceiro durante o período do pré-natal é algo complexo, 
possuindo muitas variáveis e depende, portanto, da estimulação 
dos profissionais da área da saúde, envolvendo também questões 
familiares, de gênero e culturais. 

  

 
DIFFICULTIES FOUND FOR THE PARTNER'S NON-ADHESION 

TO PRENATAL VISITS: INTEGRATIVE REVIEW 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Prenatal care 

Nursing 

Paternity 

Objective: To understand the difficulties for the non-adherence of 
partners to prenatal visits. Method: This is a bibliographic, 
descriptive, integrative review type of study. The data collection 
was carried out in the period of March 2020, in the following 
databases: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS), Base de dados em Enfermagem (BDENF), and 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), with the following 
descriptors: Prenatal, Partner, and Paternity. Results: We selected 
11 articles that met the inclusion criteria. The main difficulties 
encountered for the partners not adhering to the prenatal visits 
were the incompatibility and limitation between the working hours 
and the hours available by professionals, gender issues imposed by 
society, lack of professional and pregnant incentives, and lack of 
knowledge of their rights. Conclusion: The participation of the 
partner during the prenatal period is somewhat complex, having 
many variables, thus depending on stimulation by health 
professionals, also involving family, gender and cultural issues. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade brasileira sempre esteve presente a cultura das diferenças entre os 

sexos, em que a mulher assumia o papel de cuidadora dos filhos e da casa, enquanto o homem 

assumia o papel de provedor das necessidades materiais da família, possibilitando que alguns 

estigmas da sociedade determinassem que a relação paterna estivesse distante (BENAZZ; 

LIMA; SOUSA, 2011). 

Com o passar dos anos, alguns fatores mudaram, dentre eles a inserção das mulheres 

no mercado de trabalho, o que contribuiu para a mudança de comportamento do pai, pois a 

companheira, ao exercer uma dupla jornada de trabalho, passa a dividir tarefas domésticas, 

necessitando da ajuda do parceiro. Outro aspecto é a separação, visto que o divórcio leva o 



Multiplicidade das Ciências da Saúde 

 
 

47 

pai a uma nova convivência com os filhos, além dos casos em que há inversões de papéis, de 

modo que a mulher passa a trabalhar e o homem passa a assumir, em tempo integral, as 

tarefas domésticas e cuidar dos filhos (BRAIDE et al., 2018). 

A gravidez desenvolve alterações emocionais no casal, afetando a relação de mulher 

e homem. A experiência emocional gerada pela gestação é bastante distinta entre homens e 

mulheres, levando a consequências para cada um deles e enriquecendo a relação triádica mãe-

pai-bebê (CAVALCANTI; HOLANDA, 2019). 

Quando o casal partilha os momentos da gravidez e do parto, eles se unem mais e 

o relacionamento se estrutura melhor. Alguns homens acham que sentir-se pai só ocorre 

após o nascimento do bebê, mas a participação desse pai já no pré-natal pode colaborar para 

a formação precoce do apego entre pai e filho (FERREIRA et al., 2016). 

Em meio a essas mudanças, a participação do parceiro durante o período 

gestacional é de fundamental importância para que haja uma interação pai-filho, na qual o 

homem é inserido desde a descoberta da gravidez até as consultas pré-natais, ao trabalho de 

parto, parto e pós-parto imediato, para que haja uma construção de vínculos e o parceiro 

possa sentir-se pai mesmo antes da chegada do novo ser, tendo em vista que a mulher já 

passa por essa experiência naturalmente durante a gestação, sobretudo por vivenciar 

inúmeras transformações tanto biológicas como psicológicas (BRASIL, 2012). 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o acompanhamento pré-natal é 

assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo um nascimento saudável do recém-

nascido, e que seja sem danos à saúde materna, abordando também aspectos psicossociais, 

atividades educativas e preventivas, promovendo um atendimento de qualidade e 

humanizado por parte dos serviços e profissionais de saúde, capacitando os profissionais 

enfermeiros para o atendimento das necessidades das gestantes e de suas famílias. Nesse 

sentido, cabe então a esses profissionais que prestam os cuidados durante a gravidez 

estimularem a inclusão dos homens acompanhando as parceiras durante as consultas, bem 

como realizar o pré-natal do parceiro, conforme é preconizado pelo MS (BRASIL, 2012). 

Foi normatizado pelo Ministério da Saúde, em 2011, o programa de pré-natal do 

parceiro, buscando-se prevenir doenças e combater essas desigualdades, estimulando a 

paternidade ativa e cuidadora antes, durante e depois do parto. A consulta avalia o estado 

geral do parceiro, solicita exames de rotina de acordo com os protocolos (MS), vacinação, 

testes rápidos de HIV 1 e 2, sífilis, hepatite B e C, orientações sobre cada fase da gravidez e 

seus direitos no trabalho de parto, parto e pós-parto, estabelecidos pelo rol do Sistema Único 

de Saúde (SUS) sob o número 03.01.01.023-4 (COFEN, 2017). 
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Pressupõe-se que a falta de conhecimento em relação a ter direito a participar das 

consultas, o modelo hegemônico de gênero em que o homem não exerce protagonismo na 

gestação de seu filho, baixa escolaridade e aspectos culturais são alguns dos fatores que 

contribuem para a não participação do parceiro no pré-natal. 

A escolha desse tema ocorreu por meio da necessidade de buscar conhecimento 

acerca das dificuldades encontradas para a não adesão do parceiro às consultas de pré-natal. 

Assim, ao realizar este estudo, pretende-se contribuir na clarificação das dificuldades 

encontradas para a não adesão dos parceiros à consulta de pré-natal, para que ocorra uma 

maior interação dos profissionais da área da saúde, gestantes e seus respectivos parceiros. 

Diante disso, objetivou-se identificar as dificuldades para a não adesão dos parceiros 

às consultas de pré-natal. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente artigo se trata de um estudo bibliográfico, descritivo, do tipo revisão 

integrativa (RI), que consiste em uma abordagem metodológica ampliada, na qual são 

incluídas todas as eventualidades do estudo, para uma compreensão crítica baseada em 

evidências.  

A sua realização ocorreu em seis etapas: 1ª Fase: elaboração da pergunta norteadora; 

2ª Fase: busca ou amostragem na literatura; 3ª Fase: coleta de dados; 4ª Fase: análise crítica 

dos estudos incluídos; 5ª Fase: discussão dos resultados; e 6ª Fase: apresentação da revisão 

integrativa, que será descrita abaixo (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 
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Figura 1 -  Descrição de cada etapa da revisão integrativa. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nesta revisão integrativa, buscou-se responder ao seguinte questionamento: quais 

são as dificuldades para a não adesão dos parceiros às consultas de pré-natal?  

Foram utilizados os descritores controlados: pré-natal, enfermagem e paternidade, 

extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). Para o cruzamento dos descritores, realizou-se uma combinação única, utilizando o 

operador booleano AND. Os critérios de inclusão definidos para esta revisão foram: artigos 

de pesquisa completos, disponíveis eletronicamente, no idioma português, que respondessem 

à pergunta norteadora. Como critérios de exclusão constaram as cartas ao editor e os artigos 

repetidos.  

Para a seleção dos artigos foi realizada uma busca em pares nas seguintes bases de 

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

Electronic Library Online (SciELO) e Base de Dados em Enfermagem (BDENF). O 

levantamento de artigos ocorreu em março de 2020. 

Para a apresentação dos resultados foi criado o fluxograma Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), possibilitando que se obtenha 
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a análise da presente revisão, conforme apresentado na Figura 2 (GALVÃO; PANSANI; 

HARRAD, 2015). 

A análise foi realizada a partir da comparação entre os achados na literatura 

pertinente ao tema, após a leitura dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão. Com 

isso, foram construídos dois quadros para a apresentação dos resultados, de modo que o 

primeiro contemplou os seguintes aspectos: autor, ano da publicação, periódico e título do 

artigo; no segundo quadro foram apontados o tipo de estudo, objetivo e os principais 

resultados (URSI; GALVÃO, 2006). 

 

Figura 2 - Fluxograma do processo de inclusão dos artigos científicos adaptado do PRISMA.  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Inicialmente foram identificadas 239 publicações por meio das buscas nas três bases 

de dados supramencionadas. Realizou-se a leitura de título e objetivos, de modo que foram 

excluídos os estudos duplicados e que não respondiam ao tema escolhido. Assim, mediante 

essa leitura, foram selecionados 26 artigos primários para a revisão integral e, após a análise 
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daqueles que respondiam à pergunta norteadora, selecionaram-se 11 deles para a amostra 

deste estudo. 

Nota-se que, entre os estudos selecionados, o ano em que mais ocorreu publicação 

relacionada ao tema pertinente foi o de 2018, com cinco (45,4%) publicações. O Brasil foi o 

país no qual ocorreram as publicações, com 11 (100%) artigos publicados. Considerando-se 

os objetivos, seis (54,5%) artigos objetivaram investigar a participação do parceiro no pré-

natal e os motivos da ausência, e os outros cinco (45,4%) artigos analisaram a perspectiva da 

gestante acerca da participação do parceiro e os motivos da sua ausência. Entre os estudos, 

quatro (36,4%) encontraram-se disponíveis na BDENF, os outros quatros (36,4%) foram 

retirados da LILACS e três (27,3%) da SciELO. 

 

Quadro 1 – Distribuição dos artigos incluídos na amostra segundo o nome dos autores, ano, título do artigo 
e periódico.  

Nº AUTOR ANO TÍTULO DO ARTIGO PERIÓDICO 

1 BRAIDE et al. 2018 Sou homem e pai sim! (Re)construindo 
a identidade masculina a partir da 

participação no parto. 

Revista Panamericana de 
Salud Pública. 

2 CARDOSO et al. 2018 A Participação do Parceiro na Rotina 
Pré-Natal Sob a Perspectiva da Mulher 

Gestante. 

Revista de Pesquisa, 
Cuidado é Fundamental. 

3 CABRITA et al. 2012 A ausência do companheiro nas 
consultas de pré-natal: desafios e 

conquistas. 

Revista de Pesquisa, 
Cuidado é Fundamental. 

4 SILVA; BRITO. 2010 Percepção de gestantes acerca das 
atitudes do companheiro diante da sua 

ausência no pré-natal. 

Revista Rene. 

5 HOLANDA et al. 2018 Influência da participação do 
companheiro no pré-natal: satisfação de 

primíparas quanto ao apoio no parto. 

Revista Texto & Contexto 
Enfermagem. 

6 FERREIRA et al. 2016 Percepções de gestantes acerca da 
atuação dos parceiros nas consultas de 

pré-natal. 

Revista Rene. 

7 COSTA; 
TAQUETE. 

2017 Atenção à gestante adolescente na rede 
SUS – O acolhimento do parceiro no 

pré-natal. 

Revista de Enfermagem 
UFPE. 

8 LIMA; SANTOS; 
CUNHA. 

2018 Participação do pai/parceiro antes, 
durante e após o parto. 

Revista de Enfermagem 
UFPI. 

9 HENZ; 
MEDEIROS; 
SALVATORI. 

2017 A inclusão paterna durante o pré-natal. 
 

Revista de Enfermagem 
Atenção Saúde (Online). 

10 MOREIRA, 
GOMES, 

RIBEIRO. 

2016 E agora o homem vem?! Estratégias de 
atenção à saúde dos homens. 

Cadernos de Saúde Pública. 

11 CAVALCANTI, 
HOLANDA 

2019 Participação paterna no ciclo gravídico-
puerperal e seus efeitos sobre a saúde da 

mulher. 

Enfermagem em Foco. 

Fonte: Elaboração própria  
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Quadro 2 – Síntese dos artigos incluídos segundo os seus objetivos, tipo de estudo e resultados.  

Nº OBJETIVO 
TIPO DE 
ESTUDO 

RESULTADOS 
(CONTINUA) 

1 Compreender como as 
experiências de participação ativa 

do homem no pré-natal e no 
parto influenciam a 

ressignificação das identidades 
masculinas. 

Qualitativo O impacto da compreensão de que a 
masculinidade não se perde se houver 

uma participação do homem no parto e 
cuidados ao filho. Além disso, mostraram 
que a experiência de participar do parto 
abriu uma possibilidade de aproximação 
do homem aos sistemas de saúde, para a 
manutenção do bem-estar, ao invés de 
necessariamente para o tratamento de 

doença. 

2 
2 

Analisar como a gestante percebe 
a participação do parceiro na 

rotina pré-natal. 

Qualitativo É constituído como divisor para a 
atuação dos pais/parceiros nas consultas 
de pré-natal, dificultando sua presença 

efetiva nesse processo, sendo 
significativa e urgente a revisão e a 

divulgação para conhecimento das leis 
trabalhistas que objetivam garantir ao 

pai/parceiro a participação na assistência 
à gestante e ao bebê, bem como no 

cuidado com a saúde. 

3 
3 

Analisar a inserção e visão do 
companheiro acerca da 

assistência pré-natal, identificar e 
analisar os motivos que levam a 

uma parcela desses companheiros 
a não acompanharem suas 

mulheres gestantes nas consultas 
de pré-natal. 

Qualitativo É perceptível a pouca ou nenhuma 
participação dos homens relatada pelas 
mulheres, no processo do planejamento 
familiar. Isso pode ser interpretado com 

base na  perspectiva de gênero, na 
medida em que práticas médicas, 
sobretudo a da reprodução, são 

consideradas pela sociedade como sendo 
papel da mulher, contrariando aspectos 

previstos inclusive pelo programa da 
assistência integral à saúde da mulher, em 

que o homem também é sujeito no 
processo sexual e na contracepção. 

4 
4 

Descrever a percepção de 
gestantes acerca das atitudes do 

companheiro diante de sua 
ausência nas consultas de pré-

natal. 

Qualitativo As concepções machistas ditam condutas 
de força, coragem, agressividade, 

superioridade, independência, 
contribuindo para o seu afastamento das 
questões relativas à saúde.  Nessa linha 

de abordagem, os homens atribuem 
pouca relevância a condutas preventivas 
sob a justificativa de não poder perder 

tempo esperando uma consulta médica e 
de não gostar de frequentar serviços de 

saúde. 

5 
5 

Correlacionar a satisfação de 
primíparas quanto ao apoio e à 

utilidade do companheiro durante 
o processo de parto com a sua 
presença e capacitação no pré-

natal. 

Quantitativo A inclusão do parceiro no contexto do 
pré-natal e no trabalho de parto e parto 

encontra reflexo no desempenho do 
profissional nesse cenário, visto que 

muitos homens apresentam uma 
percepção incerta acerca de sua função 

nos serviços de maternidade, em especial 
durante o parto, o que contribui para a 

criação de uma tendência a alienação no 
que diz respeito ao papel do parceiro 

durante o puerpério. 
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Nº OBJETIVO 
TIPO DE 
ESTUDO 

RESULTADOS 
(CONTINUA) 

6 
 
6 

Compreender as percepções de 
gestantes acerca da atuação de 
parceiros nas consultas de pré-

natal. 

Qualitativo As gestantes percebem que, se os 
companheiros frequentassem as 

consultas de pré-natal, compreenderiam 
os processos fisiológicos e patológicos 

que perpassam a gravidez, então 
saberiam como agir e teriam mais atitude 

em situações de emergência, por 
exemplo.  Percebe-se que a questão de 

gênero ainda é um fator preponderante, 
o que remete à paternidade tradicional, 

uma vez que está arraigada à cultura 
masculina. Observa-se que a maioria 
ainda está vinculada à concepção do 

homem como provedor. 

7 
 
7 

Verificar o acolhimento e a 
participação de parceiros de 

gestantes adolescentes no pré-
natal da rede SUS. 

Qualitativo O desconhecimento do direito de 
participar se encaixa no modelo 

hegemônico de gênero em que o homem 
não exerce nenhum protagonismo na 

gestação de seu filho e também 
tradicionalmente não procura o serviço 

de saúde a não ser quando doente; a 
pouca presença dos homens pode estar 
relacionada à falta de informações e os 

devidos conhecimentos. 

8 
8 

Descrever a participação do 
pai/parceiro no pré-parto, parto e 

pós-parto imediato. 

Quantitativo Para que ocorra adesão paterna ao pré-
natal é necessário que os profissionais 

criem atividades e estratégias para que os 
homens façam os seus exames 

preventivos e tenham um 
acompanhamento na mesma época em 
que as mulheres estejam fazendo o pré-
natal. Tendo, assim, a oportunidade de 
realizar um acompanhamento do pai 

durante a gestação. 

9 
9 

Investigar a participação paterna 
durante o pré-natal em um 

Centro de Atenção à Saúde da 
Mulher. 

Qualitativo A limitação da oferta de horários de 
atendimento, que coincidem com os de 

trabalho dos homens, dificulta a 
participação paterna. Destacando-se 

também a importância de as gestantes 
encorajarem seus parceiros a participar 

das consultas de pré-natal. 

1
10 

Compreender como interpretam 
essa presença e como 

desenvolvem estratégias de 
abordagem. 

Qualitativo Interessante assinalar dois elementos 
associados nos depoimentos acima: um é 

aquele referente à cultura de pares, 
homens conversando com homens, 
sobre saúde, doenças sexualmente 

transmissíveis, prevenção, sexualidade e 
temas considerados difíceis; outro é o 

associado à estratégia de buscar a 
espontaneidade do encontro, a 

brincadeira, o elemento lúdico como 
facilitador para criar vínculo e, 

brincando, falar sério. 
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Nº OBJETIVO 
TIPO DE 
ESTUDO 

RESULTADOS 
(CONTINUA) 

1
11 

Buscar evidências científicas 
sobre a participação paterna no 

processo de gestação, parto, 
nascimento e puerpério, 

relacionando-os com os seus 
efeitos para a saúde da mulher. 

Qualitativo Salienta-se que nas consultas de pré-natal 
a presença do companheiro 

proporcionou sentimentos de segurança, 
confiança e credibilidade, permitindo 

agregar novas informações e esclarecer 
dúvidas sobre saúde do bebê e da 

mulher. 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Seguindo a mesma linha de análise dos momentos da descoberta da gravidez até o 

puerpério, discute-se que durante a gestação o apoio paterno é de suma importância para que 

a mulher possa enfrentar todos os desafios desse período, essa participação começa a partir 

da presença do homem nas consultas de pré-natal, de modo que diversos fatores contribuem 

para que essa participação não ocorra, como fatores culturais de gênero, limitação na oferta 

de horários e carga horária de trabalho. Além disso, falta de incentivo do profissional da 

saúde durante as consultas, o desconhecimento sobre os seus direitos de participação e até 

mesmo a falta de incentivo da própria gestante de que esse parceiro se faça presente (MELO; 

PONTES; BRITO, 2018). 

Alguns autores apontam que, dentre as principais dificuldades encontradas em 

relação à não adesão dos parceiros ao pré-natal, as que mais prevalecem são os fatores 

culturais de gênero, pois ainda se percebe que muitas gestantes e parceiros têm a concepção 

do homem apenas como provedor; outras concepções foram discutidas, como a posição 

enquanto chefe da família, em que as concepções autoritárias ditam condutas de força, 

coragem, agressividade, superioridade e independência, contribuindo para o distanciamento 

das questões relativas à saúde.  

Nesta linha de raciocínio, os homens não consideram relevante as condutas de 

prevenção sob a justificativa de não poder perder tempo esperando uma consulta médica e 

de não gostar dos serviços de saúde (SILVA; BRITO, 2010; CABRITA et al., 2012; 

FERREIRA et al., 2016; BRAIDE  et al., 2018; MOREIRA; GOMES; RIBEIRO, 2016). 

Em segundo lugar, destacaram-se as questões de trabalho e disponibilidade de 

horário, que determinaram que as relações de trabalho acabam dificultando a participação 

desse parceiro, uma vez que não é permitido que o homem falte ao trabalho para dar 

assistência à mulher e ao filho (CARDOSO et al., 2018; HENZ; MEDEIROS;  

SALVADORI, 2017). 

Os estudos demonstraram que os parceiros desconhecem os seus direitos de 

participar das consultas, o que os faz não realizar o acompanhamento e desconhecer a 
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respeito dos processos fisiológicos da mulher durante esse período. A maior parte dos 

entrevistados revelou que conversava com sua companheira após as consultas para saber 

como foi, o que foi falado, como estava a saúde do bebê, mas provavelmente tinham muitas 

dúvidas sobre o processo, e a forma que eles encontravam para retirar essas dúvidas muitas 

vezes era recorrendo à própria gestante. Cabe então às unidades de saúde disponibilizar 

estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde, como a Rede Cegonha e a Lei do 

Acompanhante (LIMA; SANTOS; CUNHA, 2018; COSTA; TAQUETTE, 2017; 

HOLANDA et al., 2018; CAVALCANTI; HOLANDA, 2019). 

No entanto, outro estudo aponta que muitos brasileiros não conhecem essa lei e 

acabam não tendo a oportunidade de vivenciar essa experiência, sendo importante a 

divulgação dessa legislação, a fim de incluir o parceiro nesse processo gravídico-puerperal, 

para que os profissionais sejam estimulados a incentivar as gestantes a trazerem seus 

parceiros para a consulta, devendo-se, portanto, levar em conta que pode ser o primeiro 

contato desse parceiro com o serviço de saúde, sendo esta uma ótima oportunidade de fazer 

com que esse parceiro venha a participar não só das consultas de pré-natal, mas também do 

pré-natal do parceiro (BRAIDE et al., 2018). 

O profissional de enfermagem deve buscar estratégias voltadas para o cuidado 

integral à saúde na Atenção Básica, conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde, 

ofertando a esses parceiros os testes rápidos e solicitando os exames de rotina e atualização 

da caderneta de vacina. Portanto, sua inserção em todo esse período traz inúmeras vantagens 

para a gestante e também para toda a mudança na vida do homem que passa a viver a 

paternidade (CABRITA et al., 2012; CAVALCANTI; HOLANDA, 2019). 

Após o parto, deve haver também o apoio do parceiro durante o período de 

amamentação, e as informações sobre esse período são passadas durante o pré-natal, o que 

demonstra que o parceiro torna-se um aliado nesse processo de amamentação, pondo em 

prática o que lhe foi passado durante as consultas de pré-natal, contribuindo adequadamente 

para que esse processo seja o melhor possível (REGO et al., 2016). 

Cavalcante e Holanda (2019), Lima, Santos e Cunha (2018) e Holanda et al. (2018) 

consideram que o parceiro geralmente é a única ou a principal referência emocional e social 

da gestante, salientando que, nas consultas de pré-natal, a presença do parceiro proporcionou 

uma variedade de sentimentos na gestante, sentimentos esses de segurança, confiança e 

credibilidade, permitindo agregações de novas informações e esclarecendo dúvidas sobre a 

saúde materno-fetal. Dessa forma, nota-se que as gestantes sentem a necessidade de 

compartilhar as responsabilidades do pré-natal. Logo, a presença desse parceiro representa 
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até mesmo um incentivo para que a própria gestante faça a adesão às consultas que são 

recomendadas (SILVA et al., 2018). 

 

3.1 Limitações do estudo 

 

Um número reduzido de artigos atendeu aos critérios de inclusão e limitou a 

comparação dos resultados com estudos já realizados. 

 

3.2 Contribuição do estudo para a prática 

 

Os resultados do presente estudo contribuem na evidência de fatores associados à 

não adesão do parceiro ao pré-natal, fatores estes que podem ser trabalhados pelos 

enfermeiros a fim de estimularem a participação do parceiro nas consultas de enfermagem, 

fazendo com que ele compreenda sua importância durante o ciclo gravídico-puerperal, e que 

esses profissionais possam criar estratégias educacionais para que esse parceiro venha a aderir 

ao pré-natal mesmo com tantas dificuldades, objetivando-se possibilitar os benefícios desses 

serviços tanto ao filho que está por vir quanto a si próprio. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

  

A participação do parceiro durante o período do pré-natal é algo complexo, 

possuindo muitas variáveis, dependendo da estimulação dos profissionais da área da saúde, 

envolvendo também questões familiares, de gênero e culturais. Suas cargas horárias de 

trabalho dificultam na presença, junto com a não flexibilidade de horários dos profissionais 

das Unidades Básicas de Saúde. 

Observa-se a necessidade de as unidades de saúde promoverem ações e estratégias, 

bem como a capacitação dos profissionais em relação ao estímulo da presença do parceiro e 

a ampliação nos horários de atendimento das unidades, havendo uma maior flexibilidade de 

horários, além da realização de atividades alusivas aos homens no exercício da paternidade.  

Portanto, sendo importante que a nova meta a ser seguida pelo profissional da área 

da saúde seja de acompanhar o casal como um todo, incentivando a presença do parceiro nas 

consultas, ajudando na criação de vínculo do trinômio mãe-pai-feto, tornando o pai mais 

consciente e participativo, visto que a sua participação é fundamental e indispensável. 
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Vale ressaltar que este trabalho abre portas para que novos estudos sobre essa 

temática sejam realizados, com o objetivo de estimular enfermeiros e profissionais da área da 

saúde a realizar o pré-natal do parceiro.  

Sugere-se a realização de estudos que investiguem o conhecimento e incentivos 

oferecidos pelos enfermeiros a esse parceiro.  
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Enfermagem 

Ética em Enfermagem 

RESUMO 

Objetivou-se compreender a ética da alteridade no cuidado de 
enfermagem em hospital de ensino no Ceará. Estudo de caráter 
descritivo, qualitativo, fundamentado na fenomenologia-
Hermenêutica. Realizado com nove enfermeiros do quadro 
funcional do hospital, com a utilização da técnica de entrevista 
individual. A análise dos dados com a discussão da ética da 
alteridade de Emmanuel Lévinas. Os resultados evidenciaram três 
categorias temáticas: cuidado de Enfermagem, ética de 
Enfermagem e alteridade no cuidado. Identificar-se a importância 
da Ética da alteridade no cuidado de Enfermagem, a busca da 
organização do processo de cuidar e da gestão, o aperfeiçoamento 
profissional, a interdisciplinaridade das ações mediante a 
mobilização e articulação de saberes, o cuidado responsável e ético, 
a atitude de entender a importância da qualidade assistencial e o 
compromisso com a subjetividade do cuidado. Estes profissionais, 
todavia, convivem, atualmente, com as contradições inerentes ao 
seu processo de trabalho, acentuando o modelo assistencial que 
persiste em transitar entre o modelo funcional e integral, nos 
moldes curativista e hospitalocêntrico. O modelo a gestão 
imprime, ainda hoje, as características do trabalho mecanicista e 
fragmentado; a multidisciplinaridade e sua relação direta com a 
hierarquização do cuidado, em detrimento da interdisciplinaridade; 
o sofrimento ocupacional derivado das condições laborais 
inadequadas; déficit progressivo da força de trabalho e absenteísmo 
crescente; a mudança atual da estrutura organizacional concorrem 
para a tensão entre o cuidar e gerenciar. Em decorrência deste 
cenário, é possível concluir que a Enfermagem resiste, de forma 
propositiva, a estes desafios, revelando acentuado indício ético em 
relação à alteridade do cuidado. Esta tendência poderá expressar a 
reflexão para a reinvenção da prática social do cuidar, 
transcendendo a clássica atitude do cuidado parcelar para a 
dimensão da alteridade do cuidado ético. 
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ETHICS OF ALTERITY IN NURSING CARE IN A TEACHING 

HOSPITAL IN CEARÁ 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Nursing 

Nursing Ethics  

Watch out 

The objective was to understand the ethics of otherness in nursing 
care in a teaching hospital in Ceará. Descriptive, qualitative study 
based on phenomenology-hermeneutics. Conducted with nine 
nurses from the hospital's staff, using the individual interview 
technique. Data analysis with the discussion of the ethics of 
otherness by Emmanuel Lévinas. The results showed three 
thematic categories: Nursing care, Nursing ethics and alterity in 
care. identify the importance of the Ethics of otherness in Nursing 
care, the search for the organization of the care and management 
process, professional improvement, the interdisciplinarity of 
actions through the mobilization and articulation of knowledge, 
responsible and ethical care, the attitude to understand the 
importance of quality care and the commitment to the subjectivity 
of care. These professionals, however, currently live with the 
contradictions inherent to their work process, emphasizing the care 
model that persists in moving between the functional and integral 
model, in the curative and hospital-centered molds. characteristics 
of mechanistic and fragmented work; multidisciplinarity and its 
direct relationship with the hierarchy of care, to the detriment of 
interdisciplinarity; occupational suffering due to inadequate 
working conditions; progressive workforce deficit and increasing 
absenteeism; the current change in the organizational structure 
contributes to the tension between caring and managing. As a 
result of this scenario, it is possible to conclude that Nursing 
purposefully resists these challenges, revealing a strong ethical 
indication in relation to the otherness of care. This trend may 
express the reflection for the reinvention of the social practice of 
care, transcending the classic attitude of partial care to the 
dimension of the otherness of ethical care. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como propósito compreender como os Enfermeiros 

cotidianamente vivenciam os aspectos éticos na produção do cuidado, em hospital de ensino, 

desde discussão da alteridade radical proposta pelo filósofo Emmanuel Lévinas, referencial 

centro do debate. 

A inspiração para desenvolver este estudo foi embasada na filosofia de Emmanuel 

Lévinas, consolidada na que nos provocou a curiosidade de compreender como o enfermeiro 

poderia, em sua prática cotidiana, desenvolver sua relação com a alteridade na transcendência 

do cuidado ético. 
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Para Lévinas, a relação intersubjetiva implica, necessariamente, um certo 

deslocamento ou modificação na experiência subjetiva (NELSON, 2008). É com base nessas 

posições que emerge uma concepção particular de ética, compreendida como o permanente 

reconhecimento do outro, que nos antecede e faz com que sejamos alguém. 

Alteridade é, portanto, a representação do outro dentro de nós, que implica a 

capacidade de conviver com o outro diferente, de se proporcionar um olhar interior com 

base nas diferenças. Significa que eu reconheço “o outro” também como sujeito de iguais 

direitos. É exatamente esta constatação das diferenças que enseja a percepção da alteridade.  

Portanto, o significado do cuidado de Enfermagem implica colocar-se no lugar do 

outro, de se responsabilizar pelo outro, cuidado como abertura ética ao outro, geralmente 

em condições adversas. É um modo de estar com o outro, na intersubjetividade do cuidado 

ético, no que se refere às questões especiais da vida dos cidadãos e de suas relações sociais, 

dentre estas o nascimento, a promoção da saúde, a recuperação da saúde e a própria morte. 

Então, eticamente, não há subjetividade sem que haja antes uma alteridade radical que a 

possibilite. 

Compreender o valor do cuidado de Enfermagem requer uma concepção ética que 

contemple a vida como um bem valioso em si, iniciando com a valorização e o respeito ao 

outro em sua complexidade e em suas escolhas. Nesta vertente, o cuidado de Enfermagem 

possui em sua amplitude um componente humanístico ao promover a continuidade da 

espécie humana, inserindo-se no âmbito da responsabilidade, no concerto individual, 

universal, agregando uma série de ações profissionais de natureza própria da Enfermagem, 

que se caracteriza em prática multidisciplinar, e com sustentação teórica, inclusive, em outras 

ciências. 

Por ser um conceito de amplo espectro, o cuidado pode incorporar diversos 

significados; ora quer dizer solidarizar-se, evocando relacionamentos compartilhados entre 

cidadãos em comunidades, ora dependendo das circunstâncias e da doutrina adotada, 

transmite uma ideia de obrigação, dever e responsabilidade social (SOUSA et al., 2005). 

A aproximação com a realidade concreta vivida no cotidiano nos espaços dos 

serviços públicos de saúde coletiva e hospitalar nos instigou às primeiras reflexões acerca da 

ética no cuidado, tendo como horizonte o contexto das crises ocorridas no âmbito das 

instituições públicas, em particular, as de saúde. Essas crises têm origens localizadas, tanto 

na macroestrutura das instituições, pelos muitos equívocos das políticas públicas para o setor 

da saúde, quanto na microestrutura institucional, onde se estabelecem as relações de trabalho 

em saúde. A Enfermagem, como profissão da área da saúde, inserida no contexto histórico-
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social, se manifesta na preservação do potencial saudável do cidadão, dependendo de uma 

concepção ética do cuidado que privilegia a vida como um bem valioso em si. 

A inquietação com a dimensão da ética no cuidado de Enfermagem configurou-se 

na medida em que vivenciamos as experiências profissionais em Enfermagem médico-

cirúrgica. Esta aproximação com o cuidado na perspectiva da responsabilidade ética no 

exercício da profissão ensejou a abertura de espaços para questionar a divisão social do 

trabalho, o cuidado parcelado, as contradições e dúvidas inerentes ao processo de trabalho 

da Enfermagem. 

Ao nos deparar com os impasses institucionais e profissionais do cotidiano, 

percebemos muitos desconfortos da equipe de Enfermagem com relação à forma de 

promoção da integralidade do cuidado direto aos usuários do sistema de saúde. Embora este 

princípio da integralidade do cuidado seja de enorme relevância, observávamos que ele se 

reproduz sem criticidade, fragmentando, também, os problemas e as opções. 

Nesta vertente, assumimos a proposta desta investigação, que apontou no sentido 

da dimensão ética expressiva do cuidado do enfermeiro, com suporte no referencial da ética 

da alteridade, de Emanuel Lévinas, e sob a perspectiva da responsabilidade em que são 

realizadas estas práticas profissionais. 

Na vivência dos problemas decorrentes do processo de trabalho do enfermeiro, 

estamos conscientes de que há implicações éticas, sociais e políticas, tanto no 

comportamento humano quanto no âmbito da organização, que comprometem o exercício 

do respeito à alteridade. 

Diante do exposto, gerou uma inquietação: Como se dá a ética da alteridade no 

cuidado de enfermagem em hospital de ensino no Ceará? 

Acreditamos que essa investigação poderá ter um valor social relevante, no sentido 

de contribuir para provocar reflexões para o reconhecimento da alteridade nas dimensões do 

cuidado para com o cliente, envolvendo a ressignificação dos valores compartilhados pelos 

agentes que fazem as instituições. Este despertar para a consciência da prática de uma ética 

crítica certamente, proporcionará a diminuição dos dilemas éticos, com o devido aumento 

da confiança e a motivação dos profissionais. 

Desta forma, esperamos que esta investigação possibilite o desenvolvimento de 

mecanismos que viabilizarão perceber aspectos subjetivos, dificilmente tangíveis, e ainda dará 

subsídios para uma reflexão crítica para a importância da ética da alteridade. 
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Diante da escassez de publicação sobre o tema “a ética da alteridade no cuidado de 

enfermagem” nas bases nacionais e internacionais, objetivou-se compreender a ética da 

alteridade no cuidado de enfermagem em hospital de ensino no Ceará. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Na busca de atender ao objetivo proposto, realizou-se uma investigação de natureza 

descritiva, utilizando a abordagem de pesquisa qualitativa, e tendo como principal referência 

metodológica a fenomenologia hermenêutica. Heidegger (1981) redefine fenomenologia 

como a ciência dos fenômenos, ou seja, a ciência do que se revela, utilizando-se da máxima 

husserliana "ir às coisas mesmas", caracterizando-a por deixar e fazer ver por si mesmo aquilo 

que se mostra.  

Na Enfermagem, a utilização da fenomenologia também ocorreu como busca de 

estratégias metodológicas de pesquisa. Nesse sentido, ainda de acordo com Omery (1983), 

muitos pesquisadores enfermeiros começaram a perceber o uso do método científico como 

problemático, na medida em que reduz o ser humano, limitando-o em unidades quantitativas 

pequenas a serem estudadas, não dando pistas de como tais unidades podem ser combinadas 

num todo dinâmico - o ser humano vivo com o qual o enfermeiro interage na prática. 

Compreender como os enfermeiros experienciam cotidianamente aspectos éticos 

na produção do cuidado, em um Hospital de Ensino, com sustento na discussão da alteridade 

radical por Lévinas constitui o objetivo central deste estudo, mediante a identificação do 

significado do cuidado do enfermeiro no Hospital de Ensino, da descrição de entendimento 

da ética desses profissionais, bem como da análise das formas de compreender a dimensão 

da alteridade no cuidado por parte dos enfermeiros.  

Definiu-se como local do estudo uma instituição hospitalar, que se caracteriza por 

ser um hospital público de ensino, situado no Município de Fortaleza. A pesquisa foi 

desenvolvida nas Unidades de Clínicas Médicas, Clínicas Cirúrgicas e Pacientes Externos.  

Os sujeitos do estudo foram constituídos por nove profissionais enfermeiros, 

gerentes de unidade e enfermeiros assistenciais distribuídos nas diversas unidades. Os 

critérios de inclusão utilizados para a amostra foram: que os enfermeiros informantes 

estivessem lotados nas unidades de Clínicas Médicas, Clínicas Cirúrgicas e Ambulatórios, e 

que aceitassem participar da pesquisa. 
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O número suficiente de participantes foi determinado com atenção a certa 

“reincidência das informações”. Como a pesquisa qualitativa não tem por finalidade a 

generalização, e sim o aprofundamento da compreensão de um determinado fenômeno, o 

critério não é numérico. Nesse sentido, priorizamos a busca dos sujeitos com atributos para 

o desvelamento do objeto focalizado. 

Para a coleta de dados, utilizou-se a técnica de entrevista individual, tendo como 

instrumento um roteiro de temas referentes ao significado do cuidado de Enfermagem, a 

descrição e entendimento da ética do cuidado, bem como a dimensão da alteridade destes 

profissionais no hospital de ensino. As entrevistas foram realizadas no próprio hospital, em 

local reservado e os encontros previamente estabelecidos com os participantes, levando-se 

em conta a disponibilidade de seu horário de trabalho e/ou seus compromissos. O tempo 

de duração da entrevista transcorreu entre dez a vinte minutos. 

Para tanto, encontramos em Minayo (2013) uma proposta de análise dos dados, 

denominada Hermenêutica dialética, método que nos parece ser o mais coerente com o 

objeto definido par dar relevância à práxis. Esta escolha está vinculada à incessante busca 

que acompanha todo este trabalho, de entender o significado, mais do que de reconstruir 

processos que se organizaram de forma sequenciada, para, nesse caminho, buscar na 

linguagem das práxis a compreensão do sentido dos fatos experiências. 

Das exaustivas leituras e interpretação do material empírico, surgiram três 

categorias: Assim, para a categoria 1. Cuidado de Enfermagem, as unidades de sentido foram: 

cuidado e assistência. Para a categoria 2. Ética de Enfermagem, as unidades de sentido foram: 

a interdisciplinaridade no hospital-escola e ética. Para a categoria 3. Alteridade no cuidado, 

as unidades de sentido foram: “outridade” e sobrecarga profissional. 

Para realização deste estudo, respeitou-se a Resolução 466/2012. Foi orientado os 

riscos mínimos da pesquisa, pelo desconforto ou constrangimento por parte do entrevistado. 

Obteve-se aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Walter 

Cantídio sob Número do Protocolo 0520808. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao requer a proposta deste estudo, que buscou compreender como os enfermeiros 

em seu cotidiano laboral vivenciam os aspectos éticos da produção do cuidado, com base na 

discussão da alteridade radical proposta pelo filósofo Emmanuel Lévinas, iniciamos, 
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portanto, a etapa que requer a sensibilidade e o dinamismo intelectual do pesquisador para a 

compreensão dos fenômenos representados pelos participantes da pesquisa. Com a definição 

das três categorias temáticas: (1) cuidado de Enfermagem; (2) ética de Enfermagem; e (3) 

alteridade do cuidado.  

 

3.1 Cuidado de Enfermagem 

 

Quanto ao primeiro tema da rede interpretativa – “cuidado de Enfermagem” - os 

participantes demonstraram particularidades que agora tentaremos explicitar, situando-nos 

na óptica dos entrevistados, para a compreensão de como o cuidado é concebido no âmbito 

deste Hospital Público de Ensino. Tentar entender como eles compreendem o cuidado, indo 

além de suas definições, implica reconhecer que seus conhecimentos são diversos, e que a 

percepção de suas realidades está permeada de fenômenos também complexos e dinâmicos, 

os quais evidenciam a influência das diferenças individuais. 

Ao discorrer sobre o cuidado como objeto epistemológico da profissão de 

Enfermagem, enfatizamos que a produção do conhecimento acontece sobre o cuidado do 

corpo, mas também de um corpo que vive de modo inteiro, ou é vivido como inteiro, pessoa 

e experiência inteira, além dos limites meramente físicos ou biológicos. Neste sentido, 

percebemos literalmente a influência de nossa formação, quando da asserção veemente, 

recheada de emoção, observada na fala da participante, acerca da compreensão do cuidado 

de Enfermagem prestado aos nossos usuários no hospital escola: “[...] o cuidado de 

enfermagem é a essência de enfermagem[...]” 

Esta ideia ainda é bastante enfatizada na formação acadêmica, por meio da Teoria 

de Leininger (1991, p. 13), que tem como crença básica a noção de que “cuidar/cuidado é a 

essência da enfermagem”, com seu foco principal dominante e unificador. 

Para a viabilização da busca para a qualificação do cuidado, ressalta Merhy (2006, 

p.89), “ocorre na medida em que vários trabalhadores atuam, transformando esta busca 

numa ação coletiva concreta”. Nas ações cuidadoras, verificaremos que um diversificado 

número de trabalhadores, com seus conhecimentos, autonomia e poder, vai intervir sobre o 

processo saúde-doença. 

A ação cuidadora, então, faz parte do processo vital; aqueles que cuidam, não raro 

se deixam envolver por atos de desvelo e preocupação, em favor de pessoas que estão sob 

sua responsabilidade e que necessitam dos seus cuidados, assim como afirma as participantes: 
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[...] O cuidado exercido pela Enfermagem é o cuidado muito voltado ao cliente, 

vendo todas as suas limitações, dentro de um respeito mútuo tanto de paciente 

para enfermagem, quanto da enfermagem para o paciente [...] 

 

[...] ninguém faz a enfermagem consigo próprio. Pra você fazer a enfermagem, 

você pressupõe o encontro entre duas pessoas. E do encontro de duas pessoas 

você tem alguém que tá necessitando de seu trabalho como enfermeiro [...] 

 

Na óptica de Collière (2003, p. 385), o “ser humano é um ser de múltiplas relações. 

O relacionamento implica “sair de si”, de projetar-se nos outros, de transcender. Implica na 

necessidade de nutrir e ser nutrido”. 

Nesta compreensão, cuidado corresponde a um ato de reciprocidade, que somos 

levados a prestar a todo ser humano que, temporária ou definitivamente, tem necessidade de 

ajuda para assumir suas necessidades vitais. Refletindo acerca da natureza do cuidado, chega-

se a compreender a importância de acolher o outro como ser humano, além de contribuir 

para a melhoria de sua qualidade de vida, bem como para a sobrevivência humana, conforme 

o entrevistado: “[...] vai além do desenvolvimento de tarefas vai na perfeição, sensibilidade 

de você captar todas as alterações que perpassam esse cuidado, que é exatamente o foco[...]” 

 O panorama de alta complexidade onde ocorreu este estudo nos instiga à constante 

reflexão de como estes profissionais se envolvem com a integralidade do cuidado, conforme 

a recomendação do SUS, e constatada na fala do entrevistado:  

 

[...] o cuidado com o paciente é um cuidado integral que envolve o cuidado da 

enfermagem, que envolve o cuidado do odontólogo, do nutricionista, do 

fisioterapeuta, do psicólogo, do médico Enfim, todos estão dentro de uma equipe 

pra prestar um cuidado integral ao paciente ; como o paciente, ele é um paciente 

dependente não só do cuidado técnico, mas também daquele cuidado de atenção, 

de visão, de segurança, de ser bem atendido, não só da parte de enfermagem, mas 

também garantir que haja continuidade também pelos outros serviços[...] 

 

Na visão do participante, o cuidado prestado ao paciente consiste na efetivação de 

sua integralização, envolvendo todos os profissionais. Neste caso específico, o participante 

se mostrou reticente quanto à afirmação ser de total veracidade, submetendo a dúvida este 

envolvimento geral entre as profissões que interagem no cenário hospitalar, que ainda 

continuam fechadas em suas castas, reproduzindo o trabalho fragmentado e dividido 

socialmente. 
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[...] existe também o problema colaborativo, que você cuida da enfermagem, mas 

você vai precisar também da colaboração de outros profissionais que devem, pelo 

menos deveriam trabalhar de uma forma interdisciplinar e não multiprofissional, 

porque aí pressupõe a existência de uma hierarquização do poder. 

 

Observou-se nesta narrativa a valorização fundamental das profissões, que 

colaboram para a realização do cuidado integral, de maneira interdisciplinar, em detrimento 

da forma multiprofissional, que privilegia a existência do poder hegemônico outorgado 

socialmente ao profissional médico.  

Baseadas nesta compreensão, Almeida e Rocha (1986, p.76) esclarecem “que a 

enfermagem e a medicina permaneceram como trabalhos independentes até meados do 

século XIX, quando o modelo tecnológico de saúde individual começou a organizar-se”. 

Estas práticas, antes independentes, se encontram, a partir daí, no mesmo espaço em que o 

saber médico começa a se constituir e onde a organização desse espaço, ainda confuso, se 

torna inadiável. 

Contrariando o modelo tradicional, o encontro dos serviços com seu destinatário 

final ocorre por parâmetros burocráticos, em que as necessidades dos usuários são apenas 

subsidiárias aos interesses das corporações e estabelecimento (MERHY, 2006). 

A Enfermagem, como profissão histórica e culturalmente filosófico-humanista, 

potencializa a saúde do cidadão e a própria formação da cidadania. Por isto mesmo, não se 

pode focalizar somente no biológico, em patologias, e, menos ainda, submeter-se ao poder 

de outras áreas, práticas sociais e de organizações que controlam e manipulam a saúde, 

política, econômica e ideologicamente. 

Sob tal aspecto, afirmamos que a profissão de Enfermagem é regulamentada por 

uma Lei do Exercício Profissional nº 7.498/86, sancionada pelo Presidente da República José 

Sarney, que determina e especifica a todos os membros da equipe de Enfermagem suas 

competências profissionais em todo o Território nacional. Nesta óptica, subliminarmente, 

foi observado pelo entrevistado que o enfermeiro ainda não adquiriu, em sua totalidade, 

atitudes de autonomia profissional mediante atribuições que não lhe compete, prevalecendo 

a vulnerabilidade quanto ao conhecimento do seu real papel frente às necessidades do 

usuário. Ao ser sequestrado para outras tarefas, deixa o cuidado ser banalizado, com o 

comprometimento de sua responsabilidade social e de sua competência profissional.  
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3.2 Ética de Enfermagem 

 

No segundo tema da rede interpretativa, faz-se referência à dimensão “ética de 

Enfermagem”, que procuramos delinear, como uma reflexão crítica sobre o comportamento 

humano, o qual interpreta, discute, problematiza e investiga valores e princípios.  

Aristóteles (2000) articulava em suas inspirações teóricas a ideia de se encontrar a 

felicidade no centro das questões éticas, sendo a Ética era a doutrina da virtude, do agir 

ponderado, racional. Agir bem significava buscar o bem, que pode ser denominado de 

“felicidade”.  

Ao discutir acerca de Ética, meditamos sobre a nossa vida real e profissional na 

circunstância concreta da fala do participante, em cuja compreensão acerca da Ética no 

cuidado de enfermagem se apoia no pensamento ético-filosófico de Immanuel Kant, cujas 

obras voltadas à Filosofia prática demonstram certa relevância na exigência imperativa, o de 

dever ajudar (KANT, 1994). Na medida em que se fundamenta quase que exclusivamente na 

razão, na lógica, no princípio da não-contradição, o seu ideal ético é o de uma ação moral 

universalizável.  

Tal ação se torna sábia, na condição de que o exercedor da Enfermagem reconheça 

que muitas de nossas relações trazem a marca da utilização do outro como um meio, quando 

deve ser tratado com um fim em si mesmo; exigindo-se, contudo, o respeito pelo outro; isto 

significa dizer que a valorização do respeito como virtude que dignifica a pessoa humana 

transcende a teoria ética contida no Código de Deontologia da profissão de Enfermagem, 

que contempla ações que regulamentam o comportamento dos profissionais, como atitude 

de dever, de ser correto, bem compreendida pelo respondente: 

 

[...] Quando é que um enfermeiro tem ética. Quando ele faz aquilo que é bom. 

Quando ele faz aquilo que é certo. Quando ele faz aquilo que é correto[...] 

 

[...] e há profissionais já tão inerente ao desempenho dele, que você percebe 

claramente a ética é inerente ao desempenho, é algo que já está intrínseco nele. 

 

[...] O respeito entre as profissões. Entre os valores humanitários, principalmente 

não só como a gente não tem que se comportar não tão somente como 

profissionais, mas como seres humanos que respeitamos e entendemos os 

diferentes como pessoas que tem seus limites e tem suas contribuições também 

pra dá. 
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[...] desta forma a ética, ela torna-se fundamental, essencial para o bom convívio 

do atendimento assistencial ao paciente no sentido de manter esse paciente 

seguro, tranquilo, em perfeito equilíbrio não só com a parte do cuidado dos 

procedimentos que ele vai ser submetido, mas também a essa demanda de 

solicitações que ele sofre diariamente 

 

Ressalta-se também que o profissional de Enfermagem, ao se reconhecer como 

sujeito que participa da formulação do cuidado ético em saúde, estará habilitado a lidar com 

os constrangimentos peculiares do cenário laboral, para então levantar algo do que venha a 

se orgulhar, dentro de um processo que será reinventado dia após dia (CAMPOS, 1997). 

Nesta lógica, a ética profissional professada no código de deontologia, se torna, 

muitas vezes, a expressão caricata da ética, reduzindo-se a pequenos códigos, muitas vezes 

corporativos, dando margem à ocorrência de choques entre a legalidade e a moralidade, entre 

o direito e a moral, vivenciada pelos entrevistados: 

 

[...] A enfermagem do hospital universitário, ela é muito ética [...] 

 

[...] envolve totalmente esse processo, porque a ética ela envolve desde a relação 

com o próprio paciente, a relação com todos os outros clientes [...] 

 

[...] você tem que ter a ética com o próprio paciente, de estar respeitando essa 

pessoa, esse indivíduo, que dentro do hospital ele perde um pouco da sua 

individualidade então você ainda tem que estar preparado, e tem que oferecer essa 

individualidade para ele e com os outros profissionais[...] 

 

[...] para você ser um enfermeiro você tem que gostar do cuidado, tem que ter 

essa responsabilidade de como você está cuidando do outro e não tem como fazer 

essas duas coisas se você não tiver ética como profissional, como pessoa, que aí 

entra o respeito com o outro [...] 

 

[...] Isto é ter sensibilidade, isto é ter ética, não deixar que os problemas e as nossas 

rotinas que os nossos problemas atrapalhem o nosso cuidado, o cuidado acima 

de tudo, isto é ter ética[....] 

 

[...] Até porque os profissionais da área de saúde, por serem vários, eles tem esse 

desejo de querer aprender, mas também esse desejo não pode ir de encontro com 

as necessidades do paciente. Então, a ética se torna fundamental [...] 
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Na concepção de interdisciplinaridade, a preocupação com o cliente após a alta 

hospitalar, a educação em saúde, o retorno à sua comunidade apto a manter o seu 

autocuidado, comporta o trabalho interdisciplinar em seus diferentes níveis, especificidades 

e abordagens. Estas ações demandam a convergência de esforços das diversas profissões, 

visando à resolubilidade das questões da comunidade. 

 

3.3 Alteridade de Enfermagem 

 

No terceiro tema da rede interpretativa “alteridade em Enfermagem”, observou-se 

o maior número de respostas referentes à dimensão “outridade”, emanada dos respondentes, 

seguidos da concepção relativa ao cuidado, fato que ratifica a importância e experiência que 

estes temas trazem à prática profissional, e que, imbricados na mesma interpretação, impacta 

positivamente na alteridade do cuidado ético. Para dar sustentação teórica a este tema, 

escolhemos o pensamento levinasiano, que se insere como um destaque peculiar entre as 

múltiplas correntes do pensamento dialógico contemporâneo, delineando uma nova atitude 

na reflexão crítica e abrangente dos direitos humanos. 

Associamo-nos ao pensamento de Lévinas (1991), ao assimilar que somos seres de 

relação, quando a Ética nos traz a ideia de infinito, com a responsabilidade de ser por, pelo 

e para o outro; a subjetividade se fará presente na ação de resposta ao chamado do outro. 

No exercício da Enfermagem nesta instituição, observamos esta tendência de prestar serviços 

com envolvimento, preocupação e responsabilidade, em cujos traços o respeito à alteridade 

se faz presente no cuidado, traduzida na força de uma subjetividade reveladora, assim como 

enfatiza o entrevistado: 

 

[...] a enfermagem neste momento, é uma das profissões onde a outridade é um 

dos elementos mais necessários para a realização do nosso trabalho como 

enfermeiro; assim o estar com o outro é uma preocupação nossa [...] 

 

[...] importantíssimo esse conceito de outricidade para o desenvolvimento da 

função de enfermagem, essa preocupação que você tem que ter com o outro, faz 

parte da essência da atividade profissional de enfermagem. Esse conceito de 

outricidade. Esse conceito de você só existir a partir do momento que você 

acredita que o outro é a extensão de você próprio. Ou seja, pra você existir é 

condição que o outro exista. 
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A ética da alteridade, em seu aspecto da responsabilidade do cuidado ético, significa 

que nascemos em um mundo de relacionamentos sociais que não escolhemos, mas que não 

podemos ignorar (HUTCHENS, 2007). Logicamente compreendida na convergência de 

todas as falas, nas quais inferimos que há grandes possibilidades de indícios e tendências à 

transcendência do cuidado, apesar das grandes contradições e intempéries vivenciadas por 

esta categoria, mantendo-se, portanto, a perspectiva ética da responsabilidade do cuidado 

como compromisso maior da profissão. A relação que manifesta a essência do outro por 

excelência não pode ser de forma alguma uma fusão, pois a relação será sempre assimétrica 

(LÉVINAS, 1999), com o outro precedendo e antecedendo o eu.  

Com relação à responsabilidade, captamos a emoção da missão de “dar conta” do 

processo cuidar em toda sua complexidade e convergindo com Freire (2002), ao acentuar 

que a perspectiva da responsabilidade ocorre pela reformulação ética, seja ecológica, 

humanitária, ou econômica; se respondo ao outro, me torno responsável (LÉVINAS, 1999), 

porque sou constantemente exigido pelo outro em sua alteridade. O princípio da 

responsabilidade implica preservação da condição de existência da humanidade, mostrando 

como o ser humano é vulnerável, quando se apresenta ante a fragilidade natural da vida, aqui 

descrita pelo entrevistado, no processo da doença: 

 

[...] nossa prática diária, o que eu posso observar dos meus colegas e das equipes 

onde nós trabalhamos, que essa preocupação com o paciente. Na maioria dos 

profissionais de enfermagem deste hospital eu identifico esse compromisso, essa 

dedicação. E de uma forma muito valorosa, muito heroica; na nossa prática diária, 

o que eu posso observar dos meus colegas e das equipes onde nós trabalhamos, 

que essa preocupação com o paciente[...] 

 

[...] eu vejo que na hora que a gente se forma como enfermeiro, não tem como 

ser enfermeiro se não se vê o outro, saber olhar o outro, e principalmente não ter 

disposição e gostar de cuidar de alguém; pra você ser um enfermeiro você tem 

que gostar do cuidado, tem que ter essa responsabilidade de como você está 

cuidando do outro e não tem como fazer essas duas coisas se você não tiver ética 

como profissional, como pessoa, que aí entra o respeito com o outro[...] 

 

Trata-se, portanto, da necessidade de um novo horizonte na prática profissional, 

que considere a diferença como um atributo que, ao ser compartilhado, promoverá um 

mútuo crescimento, e não como possibilidade de ameaça. 

Com relação aos riscos para a saúde dos trabalhadores referentes à sua atividade 

laboral nas instituições de saúde, constata-se através da literatura (LOPES, 1988; 
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MARZIALE et al., 1991; POSSO, 1988) que seus profissionais possuem condições de 

trabalho insatisfatórias em decorrência de a inúmeros fatores, que vão desde a baixa 

remuneração a rodízios de horários de trabalho. A atividade de Enfermagem se caracteriza 

pela promoção, manutenção e restabelecimento das necessidades básicas do indivíduo, em 

especial, quando este é atingido em sua integridade física e mental.  

Atualmente no Brasil, essas atividades são realizadas por profissionais que se 

encontram subdivididos em categorias, segundo o seu preparo técnico. São eles: enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de Enfermagem e atendentes, sendo que essa última categoria não é 

regulamentada por lei do Conselho Federal de Enfermagem.  

Essa precariedade pode ser detectada por meio da elevada incidência de acidentes 

de trabalho e doenças ocupacionais, mesmo que as notificações encontradas não coincidam 

com a realidade. As condições de trabalho dos enfermeiros nos hospitais há muito tempo 

têm sido consideradas inadequadas em decorrência das especificidades do ambiente e das 

atividades insalubres executadas. 

Aliados a outros elementos que podem interferir no processo do cuidado ético, 

poderemos elencar as longas jornadas de trabalho, atualmente em decurso de redução para 

30 horas semanais, multiplicidade de vínculos empregatícios, trabalho em turnos 

desgastantes, riscos ocupacionais, divisão técnica e social do trabalho, o sistema hierárquico 

e relações de poder, absenteísmo causado por fatores laborais, sociais, culturais, direção 

deficiente, que não prioriza política pública prevencionista e humanista ao colaborador. 

O desgaste físico e emocional, a baixa remuneração e o desprestígio social são 

fatores associados às condições de trabalho do enfermeiro, que refletem negativamente na 

qualidade da assistência prestada ao cliente, levando ao abandono da profissão e 

consequentemente à escassez de profissionais no mercado de trabalho. Foi ressaltado 

também, na fala dos entrevistados, o fato de que, na organização, pelo enfermeiro, do seu 

tempo de trabalho, este se expressa na permanente preocupação e compromisso em realizar 

o trabalho da melhor maneira possível, em detrimento de suas condições físicas e psíquicas, 

além de ter que lidar com impasses oriundos do déficit da força de trabalho, e além de se 

empenhar no provimento de condições para a execução das tarefas da equipe 

multiprofissional, para a implementação do cuidado. 

Mesmo com o processo de trabalho organizado sob a égide do modelo clínico de 

atenção à saúde, identificamos o fato de que o enfermeiro tem o diferencial laborativo 

visualizado no contexto hospitalar, pelo compromisso e envolvimento com o cliente, bem 

como pela multiplicidade de atividades que realiza simultaneamente, além da sua capacidade 
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de articulação e mobilização entre os diferentes setores e agentes, convergindo, portanto, 

para a complementaridade dos diversos agentes do processo de cuidar. As dimensões 

subjetivas do processo de cuidar no comportamento do profissional constituem facetas 

importantes e o conjunto delas determina a forma de relacionamento interpessoal 

humanizado prestado aos clientes, de acordo com a expressão de um dos informantes: 

 

[...] eu considero que apesar de todos os fatores que interferem na qualidade desse 

cuidado, que tem a questão dos RH e materiais, mais de um vínculo empregatício 

que tem atividade social fora do hospital, do stress cotidiano, mesmo acho que o 

enfermeiro perpassa tudo isso e cuida bem do paciente na medida do possível, é 

um cuidado humanizado e ético[...] 

 

[...] apesar de todos os problemas de falta de RH e falta de material, eu percebo 

que há preocupação com o paciente, que está passando por problema, que precisa 

muitas vezes não só do cuidado mais aquela atenção o ouvir de um olhar, de um 

sorriso, então ainda percebo que existe isso por parte da enfermagem, que se 

preocupa com o paciente [...] 

 

[...] de muitas vezes a gente vê o esforço sobre-humano dos profissionais pra 

terem uma melhoria de vida eles tem que estar em 2, 3 até 4 empregos, mas não 

deixam a peteca cair[...] 

 

[...]a gente está conseguindo resgatar nossos direitos com as 30 horas, o APH para 

sanar as deficiências que está nos perturbando e questionando a nossa prática, 

mas o nosso dever do SAE é de fazer o melhor[...] 

 

O excesso de horas trabalhadas reduz as oportunidades de apoio social do 

indivíduo, causando insatisfação, tensão e outros problemas de saúde. Por outro lado, o 

indivíduo, muitas vezes, está exposto a fatores situacionais que por si só ensejam incertezas 

e ameaça, originando processos antecipatórios de afrontamento, assim como a 

responsabilidade excessiva, em consequências psicológicas e somáticas negativas, podendo 

determinar um estresse agudo ou crônico. 

Desta maneira, a autonomia dos enfermeiros sugere o momento profissional 

vivenciado pelo grupo, explicitando a forma como apreendem a situação, bem como se 

relacionam, na interioridade das instituições de saúde, com o cotidiano repleto de conflitos 

e relações de poder. 

Temos ciência de que a reflexão acerca da dimensão ética da alteridade no cuidado 

da Enfermagem contemporânea é inesgotável, por não ser de fácil exercício, porquanto estes 
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profissionais refletirão diuturnamente suas atitudes nos espaços institucionais, tendo a clara 

consciência de sua atuação e de seu espaço profissional. Entendemos, também, que estes 

profissionais, como agentes de mudança, se entrelaçam em um contexto humano, que é 

também social, político, e autônomo, consagrando este dinâmico movimento para as 

transformações necessárias às políticas sociais de cunho emancipatório. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os dados analisados nos permitem identificar a grande capacidade de mobilização 

e articulação dos saberes dos enfermeiros com os demais membros da equipe 

multiprofissional, bem como nos aspectos de organização e gestão, acompanhando todas as 

ações inerentes ao processo de cuidar, mesmo carentes de políticas públicas que contemplem 

as necessidades básicas destes profissionais.  

Apesar de todo um ranço histórico de disputas internas pelo poder, precárias 

condições de trabalho, desvalorização profissional pelo sistema vigente, decréscimo 

progressivo da força de trabalho, angústia coletiva que se traduziu em todos os participantes 

com relação à mudança de estrutura organizacional imposta pela atual gestão, bem como a 

rejeição, em vez do acolhimento e resolução das questões e a indiferença surda, associada ao 

sofrimento ocupacional decorrentes do próprio processo de trabalho destes profissionais, se 

dizem dispostos a continuar na busca de melhoria contínua, tendo a alteridade como 

significado primordial ao desenvolvimento pessoal e profissional.  

 Em decorrência deste cenário, é possível concluir que a Enfermagem resiste, de 

forma propositiva, a estes desafios, revelando acentuado indício ético em relação à alteridade 

do cuidado. Esta tendência poderá expressar a reflexão para a reinvenção da prática social 

do cuidar, transcendendo a clássica atitude do cuidado parcelar para a dimensão da alteridade 

do cuidado ético. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar evidências disponíveis na literatura sobre os 
fatores associados ao início tardio do pré-natal. Método: O 
presente trabalho corresponde a uma revisão integrativa, cujas 
pesquisas foram realizadas através das fontes Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) e Base de Dados de 
Enfermagem (BDENF), onde buscaram-se estudos no idioma 
português, correspondentes ao período de 2013 a 2020. 
Resultados: As literaturas identificaram os principais fatores que 
levaram as gestantes a buscar tardiamente o pré-natal. Dentre os 
fatores listados estão: dificuldade de acesso ao serviço, grau baixo 
de escolaridade, não planejamento da gestação, vida conjugal, baixa 
renda, raça/cor, baixa idade, violência física, número maior de 
paridades, e consumo de álcool e/ou de drogas ilícitas. Conclusão: 
Após a análise dos estudos, pôde-se concluir que a grande maioria 
dos artigos pesquisados destaca a baixa escolaridade como fator 
mais contribuinte para o início tardio do pré-natal, visto que a 
carência de conhecimento relacionado à suma importância do pré-
natal ocasiona o baixo índice de adesão dessa assistência. 
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FACTORS ASSOCIATED WITH LATE ONSET OF PRENATAL 
CARE: AN INTEGRATIVE REVIEW 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Health care  

Prenatal care 

Socioeconomic factors 

Objective: To identify evidence in the literature on the factors 
associated with late prenatal-onset. Methodology: The present 
work corresponds to an integrative review, whose research was 
carried out through the sources Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), and Base de Dados de Enfermagem 
(BDENF), which sought studies in the Portuguese language, 
corresponding to the period from 2013 to 2020. Results: how the 
literature identified the main factors that led pregnant women to 
seek late or prenatal care. Among the factors listed are: difficulty in 
accessing the service, low level of education, no management 
planning, married life, low income, race / color, low age, physical 
violence, higher number of parities and consumption of alcohol 
and/or illicit drugs. Conclusion: After the analysis of the studies, it 
was possible to conclude that the vast majority of the articles 
studied highlight the low schooling as a more contributing factor 
for the late onset of prenatal care, since the lack of knowledge 
related to the very importance of prenatal care causes the low rate 
of adherence of this care.  

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O pré-natal é um conjunto de componentes que visa à importância de identificar e 

prevenir possíveis situações que põem em risco a saúde do feto e da mãe, tendo como 

objetivo promover à mesma uma gestação e puerpério sem complicações. A qualidade da 

assistência do pré-natal é de suma relevância para assegurar uma evolução normal da 

gravidez. Recomenda-se a realização de mais de seis consultas, iniciadas no primeiro trimestre 

de gestação, juntamente com a realização de exames laboratoriais e vacinação (DANTAS et 

al., 2018).   

A assistência pré-natal, na maioria das vezes, retrata o primeiro contato das 

gestantes com o serviço de saúde, por isso deve ser planejada de forma que atenda suas 

necessidades. Em alguns estudos, foram identificadas falhas que intervêm na sua qualidade, 

como baixa cobertura, início tardio, realização incompleta dos procedimentos recomendado 

e carência de informações (VIELLAS et al., 2014). 

O atendimento de qualidade de assistência pré-natal é formado por uma equipe 

multidisciplinar, cada um com sua função específica, porém trabalhando em conjunto, 

orientando a gestante sobre a importância da realização do pré-natal, amamentação e 
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vacinação. A principal tarefa dos profissionais envolvidos na assistência ao pré-natal é a 

criação de um vínculo com as gestantes, obtendo-se uma comunicação eficaz com as mesmas 

e com os demais membros das famílias (ANDRADE; SANTOS; DUARTE, 2019).  

Dessa forma, a assistência pré-natal não deve se sintetizar somente à realização de 

consultas e solicitação de exames, pois também precisa considerar o acolhimento e o 

reconhecimento das necessidades das gestantes, objetivando a formação de tais vínculos 

(LIVRAMENTO et al., 2019). 

Em 2000, foi criado o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento 

(PHPN), com objetivo de reduzir a morbimortalidade materna e melhorar os atendimentos 

de consultas de pré-natal (CARNEIRO et al., 2016).  

Segundo Nunes et al. (2017), embora haja melhoria na assistência pré-natal no país, 

ainda existe o nível elevado de inadequação, além de marcantes desigualdade regionais e 

sociais na cobertura e na qualidade dos serviços disponibilizados. 

Estudos têm mostrado a junção da Atenção Pré-Natal com a prevenção de risco na 

gravidez, diminuição de complicações no parto, puerpério e de complicações perinatais, e 

melhores condições de saúde — como melhor desenvolvimento intrauterino, redução na 

incidência de baixo peso ao nascer, diminuição da mortalidade materno-infantil, e da 

morbimortalidade neonatal e perinatal (LUZ; AQUINO; MEDINA, 2018). 

Contudo, é evidente que o pré-natal bem-sucedido depende, na maioria das vezes, 

do período em que é iniciado e do número de consultas realizadas. Desse modo, o início 

precoce das consultas é um dos fatores associados à assistência pré-natal adequada, que tem 

como objetivo diminuir a mortalidade materna e neonatal, garantindo no fim da gestação o 

nascimento de uma criança saudável e uma satisfação materna (GADELHA et al., 2020). 

Nesse sentido, o presente estudo objetiva identificar as evidências disponíveis na 

literatura a respeito dos fatores associados ao início tardio do pré-natal. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente projeto de pesquisa corresponde a uma revisão integrativa da literatura. 

Segundo Santana et al. (2020), a revisão integrativa é realizada em 6 etapas, disponíveis para 

visualização na Figura 1, apresentada a seguir. 
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Figura 1 -  Componentes da Revisão Integrativa da Literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, considerou-se que os artigos escolhidos como referência bibliográfica 

para este estudo deveriam conter respostas o seguinte questionamento: quais são os fatores 

associados ao início tardio do pré-natal? 

A busca na literatura foi realizada em pares, iniciando no mês de março de 2020, 

através das bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF). Selecionou-se os descritores controlados, que foram: Cuidado Pré-Natal, 

Assistência à Saúde e Fatores Socioeconômicos, sendo esses extraídos dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde. Incluíram-se artigos de pesquisa 

completos disponíveis eletronicamente, no idioma português, com delimitação temporal do 

período de 2013 a 2020, e que responderam à pergunta norteadora. Excluíram-se os artigos 

pagos, textos não científicos e artigos repetidos. 

Para a coleta de dados, utilizou-se um instrumento adaptado para o objetivo deste 

estudo, a fim de expor as características das pesquisas, como: título do artigo, tipo de artigo, 

autores, ano de publicação, objetivo, resultados, conclusões e base de dados. A partir dos 

cruzamentos entre os descritores nas bases de dados eleitas, os artigos selecionados foram 

submetidos à leitura exploratória, seletiva e analítica.  
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Utilizou-se, para a apresentação dos resultados, o fluxograma Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Fluxograma do Processo de Inclusão dos Artigos Científico. 

 

Na busca das bases de dados, observaram-se 94 artigos publicados. Adiante, 

realizou-se a leitura de títulos e resumos, além da consideração dos critérios de inclusão e 

exclusão. Após isso, dezoito estudos foram selecionados para a leitura integral, e, então, a 

análise daqueles que respondiam à pergunta norteadora. Por fim, enumeraram-se nove 

desses para a apresentação deste projeto. 

Em relação aos aspectos éticos da revisão integrativa, o estudo foi realizado 

respeitando-se os escritos dos artigos selecionados e direitos autorais, não havendo 

modificação do conteúdo encontrado em benefício da pesquisa ora proposta pelos autores. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na presente revisão integrativa, foram analisados nove artigos, que atenderam aos 

critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. No Quadro 1, está apresentada a 

caracterização dos estudos, que foram publicados entre 2013 e 2020, sendo a maioria 

publicados em 2016. Dos nove artigos selecionados, quatro foram publicados e encontrados 

na base de dados SciELO, três no LILACS, e dois na BDENF. 

 

Quadro 1 - Apresentação da amostra de acordo com base de dados, título, autoria e ano de publicação 

(Fortaleza/CE, 2020). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Quadro 2, estão descritas as informações acerca de cada um dos nove trabalho, 

tais como objetivos, resultados e conclusão. Veja a seguir: 
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Quadro 2 - Apresentação da amostra de acordo com o objetivo, tipo de estudo, resultados e conclusão 

(Fortaleza/CE,2020). 

Nº 
do 

artigo 
Objetivo 

Tipo do 
estudo 

Resultados 
Conclusão 
(Contínua) 

1º 

Analisar a assistência 
pré-natal oferecida às 
gestantes usuárias de 
serviços de saúde 
pública e/ou privados 
utilizando dados da 
pesquisa Nascer no 
Brasil, realizada em 2011 
e 2012. 

Quantitativo Barreiras de acesso e 
problemas foram as razões 
mais frequentes para a não 
realização do pré-natal. 
mulheres sem companheiro e 
aquelas que tentaram 
interromper a gestação 
referiam mais problemas 
pessoais para não ter feito pré-
natal e mulheres com baixa 
escolaridade. Ainda que sem 
significância estatística, 
indígenas apresentaram 
proporção três vezes maior de 
barreiras de acesso do que 
mulheres de raça/cor branca. 

Desafios persistem 
para a melhoria de 
qualidade dessa 
assistência, com a 
realização de 
procedimentos 
efetivos para a 
redução de desfechos 
desfavoráveis. 

2º 

Analisar a associação 
entre violência física pelo 
parceiro íntimo e uso 
inadequado da atenção 
pré-natal 

Transversal As mulheres com menor 
escolaridade, acima de 35 anos, 
baixa renda e aquelas que não 
viviam com o parceiro 
apresentaram maior frequência 
de uso inadequado do PN. Da 
mesma forma, ter o hábito de 
fumar, consumir bebida 
alcoólica e/ou fazer uso de 
drogas ilícitas na gravidez, ter a 
gravidez não pretendida, maior 
paridade, ter tido TMC na 
gravidez e a atitude negativa do 
companheiro em relação ao PN 
aumentaram a chance do uso 
inadequado do PN. 

Mulheres vítimas de 
violência física pelo 
parceiro íntimo têm 
maior chance de 
realizar um pré-natal 
inadequado, seja pelo 
início tardio, pela 
realização de menor 
número de consultas 
ou mesmo pelas duas 
condições juntas. 

3º 

Verificar os fatores 
associados ao parto 
cesáreo, baixa cobertura 
de pré-natal e baixo peso 
ao nascer no Estado do 
Paraná 

Ecológico A baixa  cobertura de consultas 
de pré-natal apresentou 
associação com a baixa idade,  
escolaridade e paridade da mãe, 
com a cobertura de  ESF. 

O número insuficiente 
de consultas de pré-
natal, indicador de 
assistência à saúde mais 
frequente nos 
municípios com menor 
cobertura de ESF, 
mostrou relação com 
indicadores 
socioeconômicos. 

4º 

Avaliar os determinantes 
sociais da saúde de 
gestantes acompanhadas 
no pré-natal de alto risco. 

Transversal Acredita-se que o não 
planejamento da gestação pode 
refletir na sua descoberta tardia 
e no início tardio do pré-natal. 

Verificou-se a 
prevalência de gravidez 
não planejada como 
comportamento 
desfavorável. 
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Nº 
do 

artigo 
Objetivo 

Tipo do 
estudo 

Resultados 
Conclusão 
(Contínua) 

5º 

Descrever indicadores de 
qualidade da atenção pré-
natal no Brasil no âmbito 
do Programa de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade 
(PMAQ-AB). 

Transversal Dados apontam que 
adolescentes tem menor acesso 
aos serviços de saúde. A 
proporção de mulheres que 
realizaram seis ou mais 
consultas durante a gestação foi 
maior entre as de mais idade, as 
brancas, as de renda mais alta. 

Persistem 
desigualdades sociais e 
individuais que podem 
ser objeto de ações de 
qualificação dos 
processos de trabalho 
das equipes. 

6º 

Investigar os fatores 
associados à realização de 
sete ou mais consultas 
pré-natal, no Brasil, no 
ano de 2013 

Transversal As gestantes adolescentes, com 
nível baixo de escolaridade e 
solteiras tem maior chances de 
realizar 7 ou menos consultas 
de pré-natal. 

Apesar de o Brasil 
possuir um Sistema 
Único de Saúde que 
oferece assistência pré-
natal universal, o uso 
desse serviço é desigual 
segundo características 
geográficas, 
demográficas e 
socioeconômicas das 
gestante 

7º 

Analisar o conteúdo da 
assistência pré-natal em 
São Luís e os fatores 
associados com sua 
inadequação 

Transversal Uma alta taxa de inadequação 

do conteúdo da assistência pré-
natal realizado pelas gestantes 
de São Luís, mostrando 
associação com baixa classe 
econômica, trabalho não 
qualificado/desempregada, 
baixa escolaridade, usuárias de 
álcool na gestação, sem religião 
e que fizeram atendimento pré-
natal em serviço público de 
saúde. 

Os resultados 
demonstraram 
inadequação e 
iniquidade da 
assistência pré-natal, 
evidenciando que 
mulheres de pior 
condição 
socioeconômica foram 
as que receberam 
assistência de menor 
qualidade. 

8º 

Verificar desigualdades 
regionais no acesso e na 
qualidade da atenção ao 
pré-natal e ao parto nos 
serviços públicos de 
saúde no Brasil e a sua 
associação com a saúde 
perinatal 

Quantitativo A menor cobertura e início 
tardio nas regiões Norte e 
Nordeste em gestantes com 
menor escolaridade estavam 
associadas mais a barreiras de 
acesso do que ao 
desconhecimento da gravidez e 
a problemas de natureza 
pessoal da gestante. 
 

Persistem as 
desigualdades 
regionais, as barreiras 
no acesso e a 
inadequação da atenção 
pré-natal, contribuindo 
para resultados 
adversos para os 
recém-nascidos. 

9º 

Investigar a associação 
entre fatores 
socioeconômicos e 
demográficos e a 
assistência ao pré-natal e 
ao parto em São Tomé e 
Príncipe, utilizando um 
estudo de base 
populacional. 

Quantitativo Os fatores domiciliares 
mostraram uma relação direta 
entre o nível de bem-estar 
econômico e a chance de 
adequação do cuidado pré-
natal. Assim, a chance de 
realizar o pré-natal adequado 
entre mulheres pertencentes ao 
quintil de renda mais elevada 
foi 160% maior do que a 
chance observada entre 
mulheres pertencentes ao 
quintil de renda mais baixo. 

A importância dos 
fatores 
socioeconômicos 
aponta para a 
elaboração de ações 
que visem reduzir a 
desigualdade social em 
São Tomé e Príncipe. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tendo por finalidade identificar os fatores associados ao início tardio do pré-natal, 

segue-se, no Quadro 3, a descrição dos fatores que foram citados em mais de um artigo, 

com a devida identificação dos artigos em que foram citados. 

 

Quadro 3 - Distribuição dos fatores associados ao início tardio do pré-natal, em relação aos artigos 

analisados (Fortaleza/CE, 2020). 

Fatores associados 

ao início tardio do 

pré-natal 

N° de artigos em que 

aparecem (%) 
Artigos em que foram citados 

Baixa escolaridade 6(67%) 1, 2, 3, 6, 7, 8 

Mulheres solteiras 3 (33%) 1, 2, 6 

Baixa idade 3(33%) 3, 5, 6 

Baixa renda 3(33%) 2, 7, 9 

Raça/Cor 2(22%) 1, 5 

Multíparas 2(22%) 2, 3 

Álcool e drogas 

ilícitas 
2(22%) 2, 7 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Resultados encontrados nos artigos 2 e 3 evidenciaram que a baixa cobertura de 

consultas de pré-natal está associada à baixa escolaridade (CARNEIRO et al., 2016; MELO 

et al., 2013). Tal conclusão é corroborada no estudo de Lial (2014), que também identificou 

que as gestantes com menor grau de escolaridade apresentam maiores chances de iniciar o 

pré-natal tardiamente. Os mesmos fatos são comparativamente semelhantes ao encontrado 

nos artigos 6 e 7, que apontaram mulheres com maior escolaridade como as mais capacitadas 

a identificarem sinais de complicações na gestação, e como as que tendem a praticar hábitos 

alimentares saudáveis, tendo em vista, evitar riscos para si e para o bebê (ANJOS; BOING, 

2016; GOUARD et al., 2016). 

Os artigos 1 e 8 afirmam que, nas regiões Norte e Nordeste, foram identificadas 

diversas barreiras para a não realização precoce do acompanhamento pré-natal. Dentre elas, 

a menor cobertura e início tardio em gestantes com menor escolaridade estavam relacionados 

mais à dificuldade de acesso do que ao desconhecimento da gravidez (VIELLAS et al., 2014; 

LEAL et al., 2020). No entanto, os resultados da pesquisa apresentados no artigo 4 apontam 

que o principal fator relacionado ao início tardio do pré-natal está relacionado ao não 

planejamento da gestação (GADELHA et al.,2020). 

Além do baixo nível de escolaridade, os estudos 1 e 5, relataram outros fatores 

identificados para o início tardio do pré-natal, sendo estes: desigualdades sociais, menor 
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acesso de mulheres indígenas e pretas, maior paridade e não saber da gravidez. As mulheres 

que realizaram seis ou mais consultas durante a gestação caracterizavam-se por ter mais idade, 

serem brancas, de renda alta, e serem moradoras da Região Sul (VIELLAS et al., 2014; 

TOMASI et al., 2017). 

Nos estudos de 2 e 7, foi demonstrado que a qualidade da atenção ao pré-natal é 

afetada pela renda, pois as gestantes com baixa renda iniciam o pré-natal tardiamente e, 

consequentemente, realizam menor número de consultas (CARNEIRO et al., 2016; 

GOUARD et al., 2016). Dessa forma, o artigo 9 afirma que a chance de realização de um pré-

natal adequado foi maior entre mulheres de renda mais elevada do que entre mulheres de 

renda baixa (REIS et al., 2015). 

O estudo 2 menciona que um dos fatores também associados ao pré-natal tardio é 

a violência física, onde se pode entender que as mulheres que sofrem violência física aplicada 

pelo parceiro iniciaram tardiamente o pré-natal por problemas como depressão, baixa 

autoestima, dificuldade de cuidar da saúde e constrangimento, por apresentar marcas físicas 

da violência (CARNEIRO et al., 2016). 

Dentre os outros fatores encontrados, o estudo 6 aponta a vida conjugal das 

gestantes e os números de gestações, sendo que, em relação à vida conjugal, a gestante solteira 

demora mais em aceitar a gestação, assim iniciando tardiamente as consultas de pré-natais, 

dessa forma, obtendo também o menor número de consultas (ANJOS; BOING, 2016). No 

entanto, o estudo 2 relata que gestantes que não viviam com o parceiro apresentaram maior 

frequência de uso inadequado do pré-natal (CARNEIRO et al., 2016). 

No entanto, em outro estudo, reforça-se que a presença do companheiro deve ser 

incentivada nas atividades de consulta. Afirma-se que deve ser elucidada ao companheiro a 

importância de sua presença no pré-natal e parto, pois a gestação, o parto, o nascimento e o 

puerpério são repletos de sentimentos (HOLANDA et al., 2018). 

Os estudos de 3 e 6 demonstraram que gestantes adolescentes têm maiores chances 

de realizar sete ou menos consultas de pré-natal (MELO et al., 2013; ANJOS; BOING, 2016). 

Com semelhanças, o estudo 5 aponta que existe uma grave desigualdade relacionada à idade 

das gestantes, pois frequentemente as mais jovens ficaram com os mais baixos índices de 

acesso ao pré-natal precoce, quando comparadas as gestantes de maiores idades (TOMASI 

et al., 2017). De maneira oposta, o estudo 2 relata que mulheres acima de 35 anos também 

iniciaram o pré-natal tardiamente (CARNEIRO et al., 2016). 

O artigo 2 realizou uma entrevista com gestantes que tiveram o pré-natal 

inadequado, onde 41% das gestantes estavam na segunda ou terceira gravidez. À vista disso, 
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é válido ressaltar que o estudo 3 identifica que mulheres com mais de três filhos tiveram uma 

baixa cobertura no pré-natal (CARNEIRO et al., 2016; MELO et al., 2013). 

O estudo 7, semelhante ao estudo 2, demonstra que mulheres que possuem o hábito 

de fumar, consumir drogas ilícitas e álcool, apresentam mais chances de usufruir 

inadequadamente do pré-natal (GOUARD et al., 2016; CARNEIRO et al., 2016). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível evidenciar que a grande maioria dos artigos pesquisados indicou que o 

fator que mais contribuiu para o início tardio da assistência ao pré-natal está relacionado à 

baixa escolaridade, tendo em vista que o baixo índice demonstra uma carência de 

conhecimento relacionado à importância da assistência ao pré-natal. 

Este estudo mostrou que a atenção primária deve estimular e capacitar os 

profissionais de saúde para que trabalhem de forma ativa junto a estas gestantes, através da 

educação em saúde, impactando a gestante, parceiro e familiares sobre a importância do 

início precoce do pré-natal. 

O conhecimento dos fatores associados ao início tardio do pré-natal poderá 

colaborar para a busca ativa destas gestantes, para um programa de palestras ou realização 

de grupos onde as mesmas possam trocar ideias e se ajudar.  

A realização precoce do pré-natal possibilita a vivência de uma gestação mais branda 

e com menos risco de complicações, reduzindo a mortalidade materna e neonatal. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar as principais causas patológicas do 
absenteísmo laboral de profissionais da enfermagem. Método: 
Trata-se de uma revisão integrativa. Para a coleta das informações 
foi realizado um levantamento bibliográfico em bases de dados 
eletrônicos como a Literatura Latino-americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), o Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) e o do Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), 
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Absenteísmo 
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Saúde do trabalhador  

onde as causas patológicas que se destacaram foram as doenças 
osteomusculares provocadas pela sobrecarga física e condições 
ergonômicas insatisfatórias na realização do trabalho. Os 
transtornos depressivos e de ansiedade, os transtornos mentais e 
comportamentais, as tendinites, as tenossinovites, a bursite, a 
síndrome do túnel do carpo e a lesão de Quervain também foram 
citadas como motivos para a ausência no trabalho.  Conclusão: A 
carga horária excessiva de trabalho e um dimensionamento 
inadequado de profissionais no atendimento aos pacientes 
contribuem para o adoecimento desses profissionais, provocando 
um índice de absenteísmo elevado, o que prejudica o trabalho da 
equipe e pode implicar fragilidade no atendimento aos pacientes.  

  

 

SWEETENING IN THE NURSING EXERCISE: INTEGRATIVE 
REVIEW 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Absenteeism 

Nursing 

Worker's health 

Objective: Identify the main pathological causes of occupational 
absenteeism in nursing professionals. Method: This is an 
integrative review. To collect the information, a bibliographic 
survey was carried out in electronic databases such as the Latin 
American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), 
the Scientific Electronic Library Online (SciELO) and the Nursing 
Database (BDENF), using the descriptors: Absenteeism. Nursing. 
Worker's health. Results: The sample consisted of 13 articles, 
where the pathological causes that were highlighted as 
musculoskeletal diseases caused by physical overload and 
unsatisfactory ergonomic conditions in carrying out the work. 
Depressive and anxiety disorders, mental and behavioral disorders 
such as tendonitis, tenosynovitis, bursitis, carpal tunnel syndrome 
and Quervain's injury were also cited as reasons for lack of work. 
Conclusion: The excessive workload and an inadequate 
dimensioning of professionals in patient care contribute to the 
illness of these professionals, causing a high rate of absenteeism, 
which impairs the work of the team and can imply fragility in 
patient care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é, certamente, um dos elementos mais gratificantes da vida na medida 

em que produza algo que contribua para a realização pessoal do indivíduo. Mas ao mesmo 

tempo, a prática laboral pode se tornar incompatível com uma boa qualidade de vida, 

podendo ocasionar sofrimentos físicos e mentais ao trabalhador (SANTOS; MAMEDE; 

PAULA, 2014).  

O adoecimento ocupacional é caracterizado como qualquer disfunção biológica ou 

funcional, podendo ser física ou mental, desencadeada pelo processo de trabalho (BRASIL, 

2018). Algumas leis e normas foram criadas para regulamentar os tipos de exposição no 

ambiente de trabalho. A Constituição Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT 

determinam em formato de artigos que é direito do trabalhador exercer suas funções em um 

ambiente seguro e saudável (BRASIL, 2018).   

Sabe-se que a enfermagem é uma profissão que exige além de conhecimento 

científico e habilidade psicomotora, sensibilidade para a realização de um trabalho eficiente 

e promover o cuidado ao indivíduo de forma integral e humana (FERREIRA; MEDEIROS; 

CARVALHO, 2017).  

O profissional de enfermagem em sua vivência diária se depara com diversos fatores 

como: condições desfavoráveis de ambiente de trabalho, sobrecarga de tarefas, carga horária 

excessiva, baixa remuneração com submissão a mais de um emprego, supervisão omissa, 

desvalorização institucional do profissional, estresse emocional pela convivência com o 

sofrimento e morte dos pacientes, entre outros, que devem ser levados em consideração, 

pois evidenciam a vulnerabilidade do trabalhador ao adoecimento e consequente afastamento 

de suas atividades laborais (MARCHI, 2018). 

O afastamento laboral gera impacto negativo para o cuidado prestado ao usuário, 

pois resulta em menos profissionais para dar andamento ao processo de trabalho, 

sobrecarregando os demais integrantes da equipe que permanecem na assistência 

(BAPTISTA, 2018).  

A minimização dos índices de absenteísmo torna-se essencial para a preservação do 

estado de saúde do profissional e ao mesmo tempo oferecer um atendimento sempre com 

qualidade ao paciente com a permanência completa da equipe de enfermagem. Diante isso, 

o presente artigo tem como objetivo identificar as principais causas patológicas do 

absenteísmo laboral de profissionais da enfermagem. 
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa. Segundo Soares et al (2014) a revisão integrativa 

da literatura pode ser definida como um método de revisão específico, que sumariza a 

literatura teórica e empírica a fim de promover uma melhor compreensão de um fenômeno 

particular ou um problema de saúde 

 Na concepção de Matos (2015), a revisão integrativa inclui a análise de pesquisas 

relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, 

possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de 

apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos 

estudos.   

Para um melhor entendimento, a revisão integrativa é um método de pesquisa 

utilizado desde 1980, no âmbito da Prática Baseada em Evidências (PBE), que envolve a 

sistematização e publicação dos resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde para que 

possam ser úteis na assistência à saúde, acentuando a importância da pesquisa acadêmica na 

prática clínica. O principal objetivo da revisão integrativa é a integração entre a pesquisa 

científica e a prática profissional no âmbito da atuação profissional (MATOS, 2015).  

Os estágios da revisão integrativa são semelhantes aos utilizados pela pesquisa 

tradicional, conforme pode ser observado a seguir (CUNHA, 2014):  

1. Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração 

da revisão integrativa;  

2. Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos, amostragens e busca 

na literatura;  

3. Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização 

dos estudos;  

4. Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa;  

5. Interpretação dos resultados;  

6. Apresentação da revisão e síntese do conhecimento.  

Para o cumprimento do primeiro passo foi estabelecido o Tema “O adoecimento 

no exercício da enfermagem” e a questão de pesquisa é: Quais são as principais causas 

patológicas do absenteísmo laboral de profissionais da enfermagem?  

Para a coleta das informações será realizado um levantamento bibliográfico em 

bases de dados eletrônicos como a Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 
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Saúde (LILACS), o Scientific Electronic Library Online (SciELO) e o do Banco de Dados 

em Enfermagem (BDENF). 

Na segunda etapa foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: publicação 

de 2014 até a presente data; estar em formato de artigo científico; publicação em língua 

portuguesa; e adequação ao tema do estudo, respondendo aos objetivos propostos na 

pesquisa. E quanto aos critérios de exclusão foram considerados os artigos publicados antes 

do ano de 2014; artigos publicados em língua estrangeira; formatos de textos diferentes de 

artigos; e publicações diferenciadas do objetivo da presente pesquisa.  

 A terceira etapa foi a busca on-line das produções científicas nacionais a respeito 

do tema, no período de abril e maio de 2020, nas bases de dados da Lilacs, Bdenf e Scielo 

publicadas nos últimos cinco anos. Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados 

os seguintes Descritores em saúde: Saúde do trabalhador, Enfermagem e Absenteísmo, 

extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). 

Na quarta etapa, ocorreu a análise do material recolhido através de uma leitura 

crítica, atenta e sistemática, com o propósito da identificação do conteúdo e os assuntos 

relevantes presentes nas literaturas selecionadas de acordo com o objetivo do presente artigo.  

Na quinta etapa foi a vez de fazer uma interpretação e discussão dos resultados, sendo esta 

etapa realizada somente após a leitura e análise dos artigos, previamente selecionados.  

Na sexta e última etapa, foram apresentadas a revisão e síntese das principais causas 

e doenças que contribuem para a formação do absenteísmo nos profissionais de enfermagem. 

Conforme figura 1 a seguir: 
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Figura 1 – Fluxograma da revisão de síntese 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Mediante o recorte temporal pesquisado, os anos de 2015 e 2016 foram os períodos 

nos quais ocorreram o maior número de publicações, com três artigos em cada ano, seguido 

de 2017, 2018 e 2019 onde tiveram a ocorrência de dois artigos publicados em cada ano, e 

no ano de 2020 foi encontrada apenas uma publicação com o assunto pesquisado, 

perfazendo um total de treze artigos. O quadro 1 a seguir, destaca e sumariza os artigos de 

acordo com o período, título, ano e base de dados da publicação. Observa-se no quadro que 

os artigos se distribuem entre os anos de 2015 a 2020. 

 

 

 
Registros identificados por meio de pesquisas nas bases de 

dados (n=104) 

Registros após eliminar os estudos duplicados (n=24) 

Estudos 

selecionados para 

leitura na integra 

(n=23) 

Estudos excluídos 

(n=05) 

Estudos completos 

avaliados para 

elegibilidade (n=18) 

Estudos completos 

excluídos (n=05) 

Estudos incluídos 

em síntese 

qualitativa (n=04) 

Estudos incluídos 

em síntese 

quantitativa (n=09) 
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Quadro 1 -  Apresentação da amostra de acordo com o período, título, ano e base de dados da publicação. Fortaleza, 

CE. 2020. 

Nº DO 
ARTIGO 

PERIODICO 

ANO/ 
BASE 

DE 
DADOS 

TÍTULO 

 
1 

Revista Rene – Universidade 
Federal do Ceara 

2020 
 
BDENF 

Condições de saúde e características do trabalho de 
enfermeiros de um hospital universitário 

 
2 
 

Revista de Enfermagem – 
UFPE  
 

2016 
 
BDENF 

Absenteísmo com foco na saúde do trabalhador da 
equipe de enfermagem atuante na terapia intensiva: 
revisão integrativa 

 
3 

 Revista Uruguaya de 
Enfermería 

2016 
 
LILACS 

Absenteísmo da equipe de enfermagem das unidades 
clínicas de um hospital 
universitário da região centro oeste do Brasil 

 
4 
 

Revista Brasileira de Medicina 
do Trabalho 

2015 
 
LILACS 

Absenteísmo dos profissionais de Enfermagem de um 
hospital universitário do estado de São Paulo, Brasil. 

 
5 

Revista de Enfermagem da 
universidade Federal de Santa 
Maria – UFSM 

2018 
 
BDENF 

Absenteísmo e sintomas osteomusculares em técnicos 
e auxiliares de enfermagem de unidades de internação 
hospitalar 

 
6 

ACTA Paulista de 
Enfermagem 

2018 
 
SCIELO 

Absenteísmo na equipe de enfermagem em serviços 
de emergência: implicações na assistência 

 
7 

 Revista Mineira de 
Enfermagem 

2015 
 
BDENF 

Absenteísmo por enfermidade em profissionais de 
enfermagem 

 
8 

 Revista Gaúcha de 
Enfermagem 

2016 
 
SCIELO 

Absenteísmo por transtornos mentais em 
trabalhadores de saúde em um hospital no sul do 
Brasil 

 
9 

Revista Cuidarte 2019 
 
SCIELO 

Afastamento do trabalho por transtornos mentais e 
comportamentais entre profissionais de enfermagem 

 
10 

 Revista de Enfermagem – 
UFPE 

2017 
 
BDENF 

Motivos do absenteísmo em uma equipe de 
enfermagem ambulatorial 

 
11 

Revista de Enfermagem – 
UFPE 

2019 
 
BDENF 

Níveis de estresse da enfermagem nas Unidades de 
Terapia Intensiva 

 
12 

Revista de Enfermagem do 
Centro-Oeste Mineiro 

2017 
 
BDENF 

O absenteísmo entre os trabalhadores de saúde de um 
hospital público do Sul do Brasil. 

 
13 

Revista da Escola de 
Enfermagem da USP 

2015 
 
SCIELO 

Saúde dos trabalhadores de enfermagem e a segurança 
do paciente: o olhar de gerentes de enfermagem. 

 

Para a leitura dos artigos e uma melhor apreciação do seu conteúdo, foi realizada uma 

matriz de análise, o que facilitou a síntese dos principais eixos temáticos abordados neste estudo, 

através de uma revisão integrativa, no qual estão apresentados no Quadro 2 uma amostra de acordo 

com autoria, tipo de pesquisa e resultados obtidos. 
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Quadro 2 - Apresentação da amostra de acordo com autoria, tipo de pesquisa e resultados. Fortaleza, CE. 2020. 

Nº DO 
ARTIGO 

AUTORES TIPO DE 
PESQUISA 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

1 
 Pimenta et al. Estudo 

transversal e 
quantitativo 

As principais causas de afastamento foram: problemas de 
saúde, razões pessoais, afastamento e motivos que não se 
aplicam a nenhuma das categorias citadas acima. 

2 

Lima et al. Revisão 
integrativa 

Considera-se como motivos que levam ao absenteísmo a 
sobrecarga de trabalho, as condições inadequadas de 
trabalho, o desgaste do trabalhador e o dimensionamento 
inadequado, ou seja, fatores do processo de trabalho que 
vão contribuir para o adoecimento do trabalhador ou 
acidentes de trabalho e, consequentemente, para a ausência 
do mesmo. 

3 

Coelho et al. Estudo de caso 
descritivo de 
natureza 
quantitativa 

Nesta pesquisa as ausências foram divididas entre ausência 
prevista e ausência não prevista, em todas as unidades de 
internação de adultos, o tipo de ausência não prevista mais 
frequente foi a licença médica tanto para os enfermeiros 
quanto para os técnicos e auxiliares de enfermagem. 

4 

Lucca e 
Rodrigues 

Estudo 
epidemiológico 
descritivo e 
transversal 

O grupo de doenças osteomusculares foi a principal causa 
de afastamento do trabalho dos profissionais de 
enfermagem do hospital estudado. Estes dados revelam 
sobrecarga física e condições ergonômicas insatisfatórias 
na realização do trabalho.  

5 

Souza et al. Estudo 
transversal, 
descritivo, com 
abordagem 
quantitativa. 

Estudo com trabalhadores de um hospital público do sul 
do Brasil identificou que as doenças do aparelho 
osteomuscular foram à segunda causa de afastamento e a 
primeira de dias perdidos de trabalho. Os auxiliares e 
técnicos de enfermagem tiveram taxas mais elevadas de 
dias perdidos de trabalho em relação aos outros 
profissionais. 

6 

 Ferro et al. Trata-se de 
estudo 
descritivo, com 
abordagem 
qualitativa. 

A comunicação efetiva foi apontada como essencial para o 
desenvolvimento do trabalho em equipe, sendo que a sua 
ausência pode levar os profissionais ao absenteísmo, 
devido à desmotivação relacionada ao processo de 
trabalho. 

7 

 Mantovani et 
al. 

Trata-se de 
estudo de coorte 
retrospectivo. 

O absenteísmo por enfermidade entre os profissionais de 
enfermagem é um problema presente nas unidades de 
internação estudadas. Percebeu-se que quanto menor o 
nível hierárquico do trabalhador maior o número de 
afastamentos por doença. Os atestados externos sem CID 
foram os mais frequentes nas três categorias. 

8 

 Santana et al. Estudo 
epidemiológico 
do tipo 
transversal e 
retrospectivo 

Ao avaliar o Índice de dias de afastamento por CID 
segundo a categoria profissional observou-se que entre os 
enfermeiros os transtornos que geraram mais dias de 
afastamentos foram os ansiosos totalizando 05 dias. Nos 
técnicos e nos auxiliares de enfermagem predominaram os 
episódios depressivos, com 129 e 53 dias de absenteísmo, 
respectivamente. 

9 

 Oliveira et al. Estudo 
transversal e 
descritivo 

Quanto aos transtornos mentais e comportamentais, o 
estudo em tela revelou que os episódios depressivos foram 
os responsáveis pela maior parte dos afastamentos dos 
trabalhadores de enfermagem. 

10 

 Galindo et al. Estudo 
exploratório, de 
abordagem 
quantitativa. 

A idade é fator importante ao discutirem-se determinadas 
características do trabalho, comumente causadoras de 
absenteísmo. Com relação às doenças referidas pela equipe 
de enfermagem, os distúrbios osteomusculares são a causa 
mais comum de afastamento. 

11 
Moura et al. Trata-se de 

estudo 
quantitativo, 

Demonstrou-se uma associação significativa entre a 
sintomatologia do estresse e o estresse produzido pelo 
ambiente laboral. 
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Nº DO 
ARTIGO 

AUTORES TIPO DE 
PESQUISA 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

analítico e 
transversal. 

12 

 Brey et al. Caracteriza-se 
como descritivo, 
retrospectivo e 
de abordagem 
quantitativa. 

Com relação às doenças, foram mais frequentes as do 
sistema osteomuscular. A dorsalgia foi a patologia que 
apresentou maior frequência de dias de trabalho perdidos, 
com maior frequência na enfermagem. 

13 

 Baptista et al. Trata-se de uma 
pesquisa 
qualitativa 
fenomenológica 

Dentre as principais causas de adoecimento nos 
trabalhadores de enfermagem, destacam-se 
especificamente, as tendinites, as tenossinovites, a bursite, 
a síndrome do túnel do carpo, a lesão de Quervain, 
associadas à depressão e aos transtornos de ansiedade. 

 

Reis e Rodrigues (2016) descrevem que a saúde do trabalhador reflete no seu 

trabalho diário e o desenvolvimento desses procedimentos podem comprometer 

negativamente na saúde desse profissional, por existir uma relação muito próxima entre 

paciente e cuidador no atendimento prestado. 

As atividades laborais desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem no 

ambiente hospitalar, tem se mostrado insalubres e perigosas, chegando a provocar uma 

exposição a inúmeros riscos ocupacionais que podem causar situações de agravos à saúde, 

gerando o adoecimento destes profissionais (REIS, RODRIGUES, 2016). O artigo 1 

pesquisado destaca que os motivos nos quais causam absenteísmo dos profissionais de 

enfermagem em seu ambiente de trabalho são causados por problemas de saúde, razões 

pessoais, afastamento e motivos que não se aplicam a nenhuma das categorias citadas. O 

artigo 3 também menciona o atestado médico como motivo de ausência no trabalho. 

(PIMENTA et al., 2020; COELHO et al., 2016; FERREIRA et al., 2017) 

O adoecimento do trabalhador ou acidentes de trabalho, segundo o artigo 2, tem 

relação direta com as condições inadequadas de trabalho e a sobrecarga de atividades 

desenvolvidas, provocadas por um dimensionamento inadequado de profissionais x 

pacientes (LIMA et al., 2016). 

Tem-se discutido muito sobre a precarização das relações de trabalho, a insatisfação 

promovida pelos baixos salários e as jornadas de trabalho extenuantes, a lacuna existente 

entre a organização ideal e a real nos ambientes de trabalho, aliados ao subdimensionamento 

dos profissionais nos serviços de saúde com a falta de reconhecimento, podem ser 

consideradas como fatores para o adoecimento mental dos profissionais de enfermagem 

(PAES, 2019). 

FELLI (2015) chama a atenção para as consequências advindas das cargas 

fisiológicas, geradas pelo intenso trabalho em pé, posturas inadequadas para a execução de 
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procedimentos, manipulação excessiva de pesos, nas quais ocorrem  muitas vezes na 

mudança de posição dos pacientes acamados, rodízios de turnos e trabalho noturno, que 

podem ser considerados como responsáveis pela fadiga apresentada pelo profissional de 

enfermagem, implicando na inquestionável presença de cansaço (desgaste) e adoecimento. 

Os resultados apresentados no artigo 4 apontam como causas principais para o 

absenteísmo do profissional de enfermagem as doenças osteomusculares, sobrecarga física e 

condições ergonômicas insatisfatórias na realização do trabalho. Da mesma maneira, o artigo 

5 também destaca as doenças do aparelho osteomuscular como as responsáveis pela ausência 

no trabalho desses profissionais (LUCCA E RODRIGUES, 2015; SOUZA et al., 2018). 

A presença dos distúrbios osteomusculares também representa as causas 

mencionadas nos artigos 10 e 12 para o adoecimento dos profissionais de enfermagem. O 

artigo 13 segue a mesma categoria dos artigos 4, 5, 10 e 12 no que se refere aos resultados 

obtidos como causas os distúrbios osteomusculares, sendo estes responsáveis pelo 

absenteísmo do profissional de enfermagem. Desta feita são citadas as tendinites, as 

tenossinovites, a bursite, a síndrome do túnel do carpo e a lesão de Quervain como as mais 

predominantes. (LUCCA E RODRIGUES, 2015; SOUZA et al., 2018; GALINDO et al., 

2017; BREY et al., 2017). 

Segundo Felli (2015) os desgastes provenientes da exposição às cargas, são 

representadas pelas doenças do sistema osteomuscular. O autor especifica que a magnitude 

dos problemas musculoesqueléticos nos trabalhadores de enfermagem, são representadas 

pelas posições assumidas por longo tempo durante a assistência ao paciente como grande 

responsável por esse perfil de morbidade. 

No artigo 6 os resultados evidenciaram que a falta de comunicação efetiva pode 

levar a desmotivação relacionada ao processo de trabalho. Reis e Rodrigues (2016) ressaltam 

que além dos fatores relacionados ao ambiente hospitalar, devem ser considerados os 

aspectos que envolvam   às condições empregatícias dos profissionais e sua relação de 

trabalho com seus superiores. Um desequilíbrio organizacional pode acarretar insatisfação 

profissional e uma possível ocorrência de conflitos entre as equipes de trabalho, facilitando 

dessa forma o surgimento de doenças ocupacionais. (FERRO et al., 2018) 

O artigo 7 faz referência aos atestados externos sem CID trabalho. É comum o 

trabalhador sentir-se fatigado e não ter condições de trabalhar, optando pela falta. (FELLI, 

2015; MANTOVANI et al., 2015) 

O adoecimento dos profissionais de enfermagem também pode ser ocasionado por 

transtornos mentais, que responde por um maior número de dias de afastamentos do 
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trabalho. Existe um consenso entre diversos autores no qual as doenças do sistema 

osteomuscular e os transtornos mentais e comportamentais representam os grupos de 

doenças da CID que mais geram dias de afastamento (FELLI, 2015). 

No artigo 8 houve o predomínio dos afastamentos por licença de ansiedade e por 

ocorrências de episódios depressivos. O mesmo ocorrendo no artigo 9, destacando-se os 

transtornos mentais e comportamentais, como também a prevalência de episódios 

depressivos. (SANTANA et al., 2016; BREY et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2019). O artigo 

11 e 13 também resultaram na demonstração de uma associação significativa entre a 

sintomatologia do estresse e o estresse produzido pelo ambiente laboral, com sintomas de 

depressão e transtornos de ansiedade. Atente-se para o fato de que o artigo 13 também foi 

concluído indicando a presença de distúrbios osteomusculares, mencionados anteriormente. 

(MOURA et al., 2019; SANTOS, 2014). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com o conhecimento adquirido com a leitura dos trabalhos científicos 

selecionados, atingiu-se os objetivos propostos com a identificação das principais causas do 

absenteísmo, as doenças do aparelho osteomuscular; as ocorrências de episódios depressivos; 

a sintomatologia do estresse e o estresse produzido pelo ambiente laboral, como os sintomas 

de depressão e os transtornos de ansiedade, podendo ser apontado como origem dessas 

causas o excesso de carga horária trabalhada. 

Verificou-se também que a baixa remuneração dos profissionais de enfermagem faz 

com que estes procurem um outro emprego para complementar a sua renda, com isso, 

adquirem um cansaço físico e mental, expondo-lhes com mais facilidade a algum tipo de 

adoecimento. 

Diante do que foi apresentado conclui-se que o profissional de enfermagem exerce 

um papel de suma importância no atendimento ao paciente e que necessita estar plenamente 

saudável em suas condições físicas e mental para poder oferecer um serviço de qualidade, 

evitando-se ausentar do trabalho por algum tipo de doença.  
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O aumento dos critérios (objetivos e subjetivos) para seleção de 
doadores implica, também, na diminuição da oferta de sangue para 
os receptores. Objetivo: O presente artigo objetiva promover uma 
reflexão sobre os aspectos éticos envolvidos na recusa subjetiva do 
candidato a doação de sangue. Metodologia: Realizou-se pesquisa 
bibliográfica no mês de abril de 2019, por meio de busca eletrônica 
nas principais bases de dados. Resultados e conclusão: Observou-
se que a triagem de doadores é uma importante estratégia para 
minimizar os casos de transmissão de doenças transmissíveis, 
porém a recusa subjetiva influencia sobremaneira na aptidão ou 
inaptidão da bolsa de sangue coletada. 
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REFLECTIONS ABOUT SUBJECTIVE REFUSAL OF CANDIDATES 
TO BLOOD DONATION: AN ANALYSIS OF LITERATURE 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Blood donator 

Collection of Blood 

Samples  

Communicable diseases  

Refusal to participate  

The increase in criteria (objective and subjective) for donor 
selection also implies a decrease in blood supply to receivers. 
Objective: This article aims to promote a reflection about ethical 
aspects involved in the subjective refusal of the blood donation 
candidate. Methodology: Bibliographic research was carried out in 
April 2019, by means of electronic search in the main databases. 
Results and conclusion: It was observed that donor screening is an 
important strategy to minimize the cases of transmission of 
communicable diseases, but the subjective refusal greatly 
influences the suitability or inability of the collected blood bag. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A doação de sangue consiste em um ato altruísta e não remunerado em compartilhar 

um componente orgânico indispensável para vida, visando beneficiar o indivíduo receptor 

sem causar danos também à saúde do doador (MONTEIRO; COMPARSI, 2015; PEREIRA 

et al., 2016). 

No processo de captação de doadores e transfusão do material biológico, técnicas 

e critérios específicos como o registro e triagem dos candidatos à doação de sangue são 

adotados, com o objetivo de identificar enfermidades nos candidatos à doação que possam 

acarretar riscos para o receptor ou para si próprios (CAMPOS; KIEL; BORDIGNON, 2013; 

SANTOS; VIEIRA; NASCIMENTO, 2017). No entanto, o aumento dos critérios para 

seleção de doadores implica, também, na diminuição da oferta de sangue para os receptores, 

sendo um dos fatores que colaboram com o baixo volume nos estoques de bancos de sangue 

(MONTEIRO; COMPARSI, 2015). 

Os critérios adotados na atuação profissional da equipe de saúde atuante nos 

Hemocentros devem estar pautados nas diretrizes do Ministério da Saúde (MS), por meio da 

Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, que abrange os procedimentos 

desde a coleta do material biológico até o uso de seus componentes pelo receptor, sendo a 

triagem clínica um momento de avaliação de grande responsabilidade e necessidade de 

padronização, conforme o que preconiza o MS (VIEIRA et al., 2015).  

Na entrevista da triagem clínica pode-se identificar situações de risco para a janela 

imunológica, uma vez que a transmissão de doenças pelo sangue não pode ser totalmente 

evitada com a realização dos testes sorológicos. Além disso, pode haver omissão dos 
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doadores durante a entrevista os quais podem agir de má fé em questionários que investigam 

a existência de comportamentos considerados de risco (AZEVEDO et al., 2015; SOARES; 

SIQUEIRA; CORDEIRO, 2018). Muitos candidatos podem sentir-se constrangidos no 

momento da triagem, podendo alegar falsas informações (OLIVEIRA, 2015). 

Após o processo da triagem clínica, o candidato à doação tem a possibilidade de se 

autodeclarar apto ou inapto à doação, de forma sigilosa, por meio do voto de autoexclusão, 

uma ferramenta de apoio à triagem, porém não totalmente eficaz, visto que o doador que 

tem o intuito de omitir sua exposição aos fatores de risco na anamnese, pode ainda continuar 

omitindo no voto. Ademais, existe a recusa subjetiva, que consiste na recusa do candidato à 

doação pelo profissional da triagem clínica mesmo que as respostas apresentadas pelo 

candidato impliquem na sua aptidão para doação, caso o profissional de saúde julgue o 

comportamento e as informações prestadas de caráter duvidoso ou inverídico, baseando-se, 

somente, na sua avaliação subjetiva (OLIVEIRA, 2015). 

O voto de autoexclusão e a recusa subjetiva são ferramentas que visam o aumento 

da segurança transfusional, na busca pela diminuição dos riscos relacionados à margem de 

erro dos testes sorológicos e à janela imunológica, essa última consistindo no tempo 

necessário para que o organismo produza anticorpos que serão detectados nos exames contra 

uma infecção, variando de acordo com o patógeno (OLIVEIRA, 2015). Todavia, nota-se 

que a recusa subjetiva advém do julgamento próprio de cada profissional, sendo 

fundamentada em experiências individuais não havendo embasamento científico relacionado 

a esse critério de inaptidão. Assim, o presente estudo objetiva promover uma reflexão sobre 

os aspectos éticos envolvidos na recusa subjetiva do candidato à doação de sangue. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no mês de Abril de 2019, por meio de busca 

eletrônica nas principais bases de dados, como: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), PubMed, 

e Scielo. Para a seleção das publicações cientificas foram utilizados os descritores “doação de 

sangue”, “descarte subjetivo” “recusa subjetiva” e “triagem clínica”.  

Os critérios de inclusão para escolha das publicações foram: artigos científicos que 

tratam do referido tema, publicados no período de 2008 a 2018, no Brasil, em idioma 

português. Dentre os 17 artigos científicos selecionados com os referidos descritores, 10 

atenderam a todos os critérios e 02 foram inclusos na revisão de literatura deste estudo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A triagem do doador, antes que ocorra a coleta de sangue, é uma importante 

estratégia que objetiva minimizar os casos de transmissão de doenças transmissíveis pelo 

sangue para um possível receptor, sendo fundamental para o triador (o qual pode ser 

qualquer profissional de nível superior da área da saúde e devidamente qualificado) a 

realização de perguntas ao doador em conformidade com a Portaria de Consolidação nº 

5/2017 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).Desse modo, a triagem exerce um importante 

recurso nos serviços de capitação de sangue e hemoterapia, sendo a recusa subjetiva um 

mecanismo que aumenta a segurança transfusional, porém, esse método também fere os 

preceitos éticos do ato da doação de sangue, por ser uma prática voluntária e altruísta. 

Estudo publicado por Oliveira (2015), relacionado à recusa subjetiva de doadores 

no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará (HEMOPA), entre os anos de 

2012 a 2013, mostrou que do total das doações que ocorreram no período estudado, 2.185 

bolsas sanguíneas foram inabilitadas por meio de descarte subjetivo, ou seja, antes mesmo 

do início da doação, os hemocomponentes foram classificados como descartáveis e a bolsa 

doada como inapta para o ato transfusional. Em questionamento aos triadores, foi observado 

que o profissional é motivado pela sua ética pessoal durante a entrevista com o doador, a 

qual influencia na aptidão ou inaptidão da bolsa de sangue coletada.  

No trabalho de Gonzaga, Almeida e Anjos (2008), referente à reflexão ética no 

descarte subjetivo da doação de sangue, os autores afirmaram que alguns entrevistadores 

sentem constrangimento ao dispensar determinados doadores, e baseados em uma impressão 

subjetiva torna-os um falso apto, aceitando a doação. No entanto, sem autorização prévia e 

conhecimento do doador, descartam o sangue doado independentemente dos resultados dos 

testes hematológicos, sorológicos e moleculares.  

É importante ressaltar que a recusa subjetiva é uma prática que não está 

fundamentada na legislação referente aos regulamentos técnicos de procedimentos 

hemoterápicos, o que a torna um exercício particular aos bancos de sangue.  

Durante a entrevista ao doador, ao julgar de forma subjetiva a veracidade das 

informações do candidato a doação e realizar a recusa subjetiva sem informá-lo, essa prática 

fere não somente o doador, como paciente e funcionários, visto que o doador é enganado 

por cogitar que seu sangue será aproveitado. Além disso, há um custo na coleta do material 
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biológico e na realização de exames, e um risco para os profissionais envolvidos que 

manuseiam o material biológico supostamente contaminado. 

Outrossim, perante a bioética, a recusa subjetiva desrespeita os preceitos éticos da 

pessoa candidata a doação, tais como: a subjetividade, quando o triador vai contra a 

legitimidade dos fatos e relatos do doador durante a entrevista; a autonomia, pois o doador 

perde o poder de tomar decisões que afetem sua escolha no ato da doação; vulnerabilidade, 

em que o triador considera o doador como vulnerável, tornando-o um “perigo” ou risco 

iminente sem que ele tenha conhecimento do seu potencial risco; e a partir do preceito 

anterior, outro aspecto ético não é exercido, o consentimento perante as informações 

fornecidas, em razão de o triador não repassar os motivos de forma consistente e 

esclarecedora que levaram a recusa do doador; o preconceito e eugenia em que ocorre o 

julgamento prévio negativo do entrevistado, quando os estereótipos tendem a ter influência 

na decisão do triador; e o paternalismo, o qual o triador apresenta a liberdade de considerar 

as decisões fundamentadas em seus próprios valores e convicções (GONZAGA; 

ALMEIDA; ANJOS, 2008). 

Diante desses aspectos éticos, o profissional responsável pela triagem de doadores 

de sangue deve ter um compromisso ético com o doador e nunca lhe faltar com a verdade, 

transmitir informações corretas e esclarecedoras, permitindo-lhe usufruir plenamente da sua 

cidadania. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho viabilizou a reflexão ética sobre o descarte subjetivo do candidato a 

doação de sangue, demonstrando a importância do processo de análise cuidadosa das 

informações coletadas durante a triagem, haja visto que apenas os testes laboratoriais não 

asseguram a eliminação do risco transfusional. Convém salientar ainda, que a recusa subjetiva 

normalmente está baseada na intuição do triador, tendendo a ser influenciado por suas 

próprias suposições e não por fontes fidedignas e legitimidade dos fatos, o que o faz muitas 

vezes sentir-se envergonhado em dispensar um doador de forma concisa.  

Faz-se necessário, portanto, maior esclarecimento e treinamento das equipes 

triadoras a partir de educação permanente e continuada para evitar possíveis vieses e 

conceitos pré-estabelecidos, além de clareza nas informações disponibilizadas aos candidatos 

à doação de sangue e revisão dos protocolos operacionais. Assim, a recusa subjetiva seria 
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apoiada nos valores éticos, morais e cidadãos, contribuindo ainda, com redução de custos, 

perdas financeiras e sociais, podendo ser validada como um método de segurança 

transfusional eficaz. 
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