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APRESENTAÇÃO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

estudos em saúde em suas múltiplas faces. 

 

Boa leitura! 

 

Lidia Rocha de Oliveira  

José Erivelton de Souza Maciel Ferreira 
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RESUMO 

A Morte Encefálica é uma condição clínica complexa e envolve 
diversas questões éticas e decisões familiares. Cabe ao profissional 
de enfermagem atuante na Unidade de Terapia Intensiva ter 
conhecimento necessário para lidar com essa questão. O objetivo 
deste estudo foi identificar o conhecimento dos profissionais de 
enfermagem intensivistas a respeito da Morte Encefálica. Para isso, 
realizou-se um estudo do tipo revisão integrativa. Os dados foram 
coletados através de pesquisas nas bases de dados LILACS, 
MEDLINE e na biblioteca SciELO. A busca foi realizada durante 
os meses de setembro a novembro de 2014 e atualizada em 
fevereiro de 2022. Foram incluídos 10 artigos para a revisão. Seus 
resultados mostraram que os conhecimentos dos profissionais de 
enfermagem estão atrelados a duas categorias: dificuldades dos 
profissionais de enfermagem em lidar com a Morte Encefálica e 
estratégias recomendadas para o enfrentamento dos problemas. 
Dessa forma, faz-se necessário o aprimoramento da prática 
profissional e a oferta de cursos de educação permanente para esses 
profissionais, no intuito de fornecer uma assistência de 
enfermagem eficaz ao paciente. 
 

  

  

 

 
IDENTIFICATION OF THE KNOWLEDGE OF NURSES OF THE 
INTENSIVE THERAPY UNIT ABOUT BRAIN DEATH 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Brain Death 

Nursing Care 

Knowledge 

Intensive Care Unit 

 
Brain death is a complex clinical condition and involves several 
ethical issues and family decisions. It is up to the nursing 
professionals working in the Intensive Care Unit to have the 
necessary knowledge to deal with this issue. The objective of this 
study was to identify the knowledge of intensive care nursing 
professionals about Brain Death. For this, an integrative review 
study was carried out. Data were collected by searching the 
LILACS, MEDLINE and SciELO databases. The search was 
conducted during the months of September to November 2014 
and updated in February 2022. Ten articles were included for the 
review. The results showed that the knowledge of nursing 
professionals is linked to two categories: difficulties of nursing 
professionals in dealing with brain death and recommended 
strategies for dealing with the problems. Thus, it is necessary to 
improve professional practice and offer continuing education 
courses for these professionals, in order to provide effective 
nursing care to patients. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A morte integra o ciclo vital do ser humano, para alguns é considerada como natural 

e inevitável ou ainda como uma extensão e prolongamento da vida em outro plano. Para 

outros, é vista como um evento complexo e inadmissível independente das circunstâncias 

vivenciadas (PRADO et al., 2019). 

Nesse contexto, a Morte Encefálica (ME) é definida como a parada total da 

atividade cerebral, na qual é verificada ferimento grave e severo no tecido encefálico, 

ocasionado pela ausência do suprimento de oxigênio fornecido pelo fluxo sanguíneo, que 

resulta em um agravo permanente e irreversível (COSTA; COSTA; AGUIAR, 2016). 

Quando esta ocorre, seu diagnóstico deve ser comunicado em tempo hábil aos familiares do 

paciente, por este configurar-se como um potencial doador de órgãos, para que seja iniciado 

o protocolo de ME (TANNOUS et al., 2016). 

As causas mais comuns de morte encefálica são: traumatismo crânio-encefálico 

(TCE), hemorragia subaracnóidea (HSA) relacionada a ruptura de aneurisma, lesão após uma 

Parada cardiorrespiratória (PCR), hemorragia cerebral e lesões isquêmicas extensas derivadas 

do acidente vascular encefálico (AVE) (MOURA et al., 2021). Sabe-se que essas condições 

clínicas podem ser vistas pelo paciente em regime de internação na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), levando em consideração que é um paciente com elevado grau de 

complexidade clínica. Assim, o profissional de enfermagem é um agente de suma importância 

na assistência ao paciente em regime de internação na UTI. 

A Resolução nº 543/2017, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 

estabelece que são necessárias 18 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intensivo. 

Sendo 52% dos profissionais enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem. Dessa forma, 

é importante ressaltar que o enfermeiro é um dos profissionais da saúde que permanece por 

mais tempo junto ao paciente em tratamento intensivo, assim é de suma relevância a 

realização de estudos que avaliem o seu conhecimento a respeito da assistência ao paciente 

em Morte Encefálica (COFEN, 2017). 

Nesta feita, foram encontrados poucos estudos de revisão que abordassem os 

aspectos do profissional de enfermagem no contexto da morte encefálica na Unidade de 

Terapia Intensiva (SANTOS; BRASILEIRO, 2021; MATTIA et al., 2010). Porém, não foi 

encontrado nenhum que trouxesse a questão do conhecimento propriamente dito dos 

profissionais de enfermagem sobre a ME na Unidade de Terapia Intensiva. Assim, este 
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estudo se justifica, visto que compilará as informações relacionadas a temática trazidas por 

artigos originais, facilitando dessa forma o acesso a esse conteúdo. 

Espera-se que este estudo possa contribuir com o conhecimento dos profissionais 

de enfermagem, para que estes observem aspectos importantes que podem ser melhorados 

em sua prática; para os gestores, espera-se que possibilite a identificação da importância da 

assistência de enfermagem nesse setor, trazendo valorização; e para os pacientes, familiares 

e demais interessados na temática, deseja-se que seus achados sejam apropriados e 

disseminados.  

Dessa maneira o objetivo deste estudo foi identificar o conhecimento dos 

profissionais de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva sobre a ME, através dos 

achados na literatura científica. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Estudo caracaterizado como uma revisão integrativa da literatura fundamentada nas 

etapas propostas por Mendes, Silveira & Galvão (2008), a saber: 1) Identificação do tema e 

seleção da questão de pesquisa; 2) Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/amostragem; 3) Categorização dos estudos   selecionados; 4) Avaliação dos estudos; 

5) Interpretação dos resultados e 6) Apresentação da revisão e síntese do conhecimento. 

Para a realização da revisão, adotou-se a seguinte questão norteadora: qual o 

conhecimento dos profissionais de enfermagem atuantes na UTI sobre a Morte Encefálica?  

A busca inicial foi realizada entre setembro a novembro de 2014 e atualizada no 

mês de fevereiro de 2022. Os dados foram coletados nas bases de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LICACS) e Sistema Online de Busca e Análise 

de Literatura Médica (MEDLINE); e na Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO). 

Os critérios de inclusão definidos para essa revisão bibliográfica foram: artigos 

disponíveis eletronicamente na íntegra, gratuitos, publicados em português, espanhol e/ ou 

inglês e que respondessem a questão norteadora. Na primeira busca foi delimitado os anos 

de publicação para 2010 a 2014. Na busca atual realizada em 2022, foram considerados os 

artigos publicados após o ano de 2014 até 2022. Foram excluídos editoriais, revisões, cartas 

ao editor, relatos de caso, duplicatas nas bases/biblioteca, monografias, teses e dissertações. 

Para o processo de coleta de dados nas bases e biblioteca foram utilizadas os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Morte encefálica, Assistência de Enfermagem, 
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Conhecimento e Unidade de Terapia Intensiva, combinados com o operador booleano 

AND. 

Os achados obtidos foram analisados e sintetizados descritivamente, de acordo com 

a experiência dos autores e organizados em tabelas para facilitar o entendimento dos leitores. 

Os resultados dos artigos também foram divididos em duas categorias, a saber: Dificuldades 

dos profissionais de enfermagem ao lidar com a ME e estratégias recomendadas para o 

enfrentamento dos problemas para facilitar a visualização das principais informações. 

A busca realizada em 2014, recuperou 258 artigos na LILACS; 347 na MEDLINE 

e 510 na SciELO. A busca atual (2022) encontrou: 2 novos artigos na LILACS; 21 na 

MEDLINE e 2 na SciELO. Após a seleção prévia, procedeu-se a leitura dos títulos e dos 

resumos e foram eleitos 10 estudos para compor a amostra deste estudo de revisão. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O quadro 1 evidencia os artigos selecionados, de acordo com o seu título, ano de 

publicação e periódico. 

 

Quadro 1 - Apresentação dos artigos selecionados para a revisão. 

Título (A*) Ano Periódico 
A1- Morte: Percepção de Enfermeiros que Atuam em 
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Milton 
Pessoal Morbeck (SILVA et al., 2014) 
 

2014 Revista Interdisciplinar de Estudos 
Experimentais 

A2- Situação de estresse vivenciado pela a equipe de 
enfermagem no cuidado ao potencial doador (SOUZA et al., 
2013) 

2013 Revista de Pesquisa (Universidade 
Federal do Estado do Rio de 
Janeiro. Online) 
 

A3- Compreensão da equipe de enfermagem sobre a morte 
encefálica e doação de órgãos (FREIRE et al., 2014) 
 

2014 Enfermeria Global 

A4- Morte Encefálica Conhecimento de Acadêmicos de 
enfermagem e Medicina (MAIA; AMORIM, 2009) 
 

2009 Brazilian Journal of 
Transplantation  

A5- Cuidado da pessoa com Morte Encefálica: experiência 
da equipe de Enfermagem (GUELBER et al., 2011) 
 

2011 Brazilian Journal of Transplantation 

A6- Emergindo a Complexidade do Cuidado de enfermagem 
ao ser Em Morte Encefálica (PESTANA; ERDMANN; 
SOUSA, 2012) 
 

2012 Escola Anna Nery 

A7- Conflitos éticos vivenciados por enfermeiros no 
processo de doação de órgãos (ARAÚJO; MASSAROLLO, 
2014) 
 

2014 Acta Paulista de Enfermagem 

A8- Morte encefálica em criança: subsídios para a prática 
clínica (SALLUM et al., 2011) 

2011 Revista Brasileira de Enfermagem 
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A9- Processo de morte encefálica: significado para 
enfermeiros de uma unidade de terapia intensiva (ALVES et 
al., 2019) 
 

2019 Revista Baiana de Enfermagem 

A10- Conhecimento de enfermeiros intensivistas acerca do 
processo de diagnóstico da morte encefálica 
(LONGUINIERE et al., 2016) 

2016 Revista Rene 

Legenda: A*= Artigo 

 

Nota-se que a maioria dos estudos foram publicados entre 2009-2014 (80%), 

evidenciando que não se tem pesquisado muito sobre a temática nos últimos anos. Dessa 

forma, observa-se esse déficit, mesmo sabendo que este é um assunto de grande relevância. 

Assim, reforça-se que estudos futuros pesquisem sobre o conhecimento dos 

profissionais de enfermagem sobre a morte encefálica no contexto da UTI. Pois, o 

atendimento ao paciente na UTI por si só já é caracterízado como complexo, havendo a 

necessidade constante da atualização do conhecimento profissional para realizar a prática 

baseada em evidências. Somado o fato do paciente em ME, torna-se ainda mais complexo, 

pois é necessário que o enfermeiro e técnico de enfermagem conheçam os procedimentos 

que devem ser executados para o cuidados com os órgãos do potencial doador e a equipe de 

saúde como um todo deve se mobilizar em tempo hábil para comunicar os familiares e 

levantar a possibilidade. 

O Quadro 2, apresenta a divisão dos achados dos artigos desta revisão em duas 

categorias, que foram criadas para facilitar a organização e sintetização dos dados para 

facilitar seu entendimento. 

 

Quadro 2 - Organização categorizada dos achados dos artigos da revisão. 

Artigo 
(A*) 

Categoria 1: Dificuldades dos 
profissionais de enfermagem ao 
lidar com a ME 

Categoria 2: estratégias recomendadas para o 
enfrentamento dos problemas 

A1 Percebe-se a fragilidade dos 
enfermeiros em lidar com a morte em 
seu ambiente de trabalho, fato que 
acarreta problemas de envolvimento 
emocional dos profissionais de saúde 
com os pacientes terminais, que 
interfere na assistência de 
enfermagem. 

Nesse caso, sugere-se uma abordagem aprofundada a 
respeito do tema morte, durante a graduação. Como 
também apoio psicológico e educação permanente 
para os profissionais que lidam diretamente com a 
Morte encefálica. 

A2 O estresse é um fator que interfere no 
cuidado ao paciente em morte 
encefálica. 

Oferecer curso de capacitação na área especifica e 
proporcionar a equipe momentos de lazer e apoio 
psicológico. 

A3 Nesse estudo, os autores perceberam 
que os enfermeiros ainda tem muita 
dificuldade em assistir o paciente em 

Educação e aperfeiçoamento dos profissionais de 
enfermagem sobre a ME. 
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ME. 
A4 Os resultados deste estudo mostraram 

que os acadêmicos de Enfermagem e 
Medicina possuem conhecimento 
sobre a ME, porém a pesquisa 
demostrou que tal conhecimento 
precisa ser aperfeiçoado. 

Disseminar o conhecimento sobre ME a todos os 
profissionais e futuros profissionais da saúde 

A5 Cuidar do paciente em ME, para a 
equipe de enfermagem pode gerar uma 
grande carga de estresse por se tratar 
de um paciente muito instável e que 
requer monitorização constante. 

Trabalho    em    equipe,    apoio psicológico e 
redução da jornada de trabalho dos profissionais que 
lidam diretamente com o paciente em ME, são 
fatores que podem reduzir o estresse. 
 

A6 A complexidade do cuidado ao ser em 
ME permite ao enfermeiro a 
experiência e a singularidade, 
compreensão e a incompreensão, o 
real e o utópico, a vida e a morte. 

Apontam-se necessidades de revisão no currículo dos 
cursos de graduação em Enfermagem com o objetivo 
de ampliar o conhecimentos sobre o conceito 
e o protocolo diagnóstico de ME. 

A7 A falta de conhecimento para realizar o 
protocolo de ME, o descaso no 
cuidado com o potencial doador e a 
escassez de materiais são fatores que 
geram conflitos éticos. 

Conhecer as teorias éticas que direcionam as tomadas 
de decisões. 

A8 ME, condição clinica que necessita de 
intervenção imediata, no qual o 
enfermeiro é responsável por grande 
parte do atendimento. 

Preparar melhor os enfermeiros 
que estão envolvidos no processo de ME. 

A9 Alguns profissionais não 
compreendem a necessidade da 
continuidade do cuidado ao paciente 
em ME. 

Trabalho multiprofissional como potencializador da 
doação de órgãos e tecidos para transplantes e 
Cuidado Baseado em evidências 

A10 Conhecimento equivocado sobre os 
exames complementares necessários 
para confirmação do diagnóstico de 
morte encefálica 

Conhecimento sobre o diagnóstico da morte 
encefálica e o papel do enfermeiro como membro da 
equipe multiprofissional, mostrando sua relevância 
para efetivar a doação de órgãos e a necessidade 
constante de atualização profissional.    

Legenda: A*= Artigo 

 

Silva et al., (2014) (A1) e Freire et al., (2014) (A3) pontuam que os enfermeiros 

possuem muita dificuldade em lidar com o processo da ME e isso acaba prejudicando a sua 

prática profissional. O envolvimento emocional com os pacientes pode afetar a prestação do 

cuidado, por isso é necessário desenvolver um relacionamento enfermeiro-paciente saudável, 

porém impondo limites. É fato que o profissional de enfermagem precisa atuar com empatia, 

porém também é necessário ter profissionalismo e seriedade nas suas relações, 

principalmente quando se trata de uma condição clínica complexa como a ME, que requer 

também os cuidados com o potencial doador e todo o preparo, por isso é essencial que os 

serviços de terapia intensiva forneçam apoio psicológico e educação continuada para esses 

profissionais que lidam diretamente com a morte. 

O estresse também é apontado como um fator que interfere no cuidado ao paciente 

(SOUZA et al., 2013; GUELBER et al., 2011) (A2; A5). Assim é necessário ofertar a equipe 
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atividades que proporcionem o alívio da tensão no ambiente de trabalho, para que isso não 

prejudique a assistência, bem como a redução da carga horária de trabalho. 

Sallum et al., (2011) (A8) e Longuiniere et al., (2016) (A10) apontaram que é 

necessário preparar melhor os profissionais de enfermagem quanto a execução do cuidado 

ao paciente em ME, evidenciando a falta de conhecimento, principalmente com relação aos 

exames complementares necessários para o diagnóstico. Já o estudo de Amorim & Maia 

(2009) (A4) apontou que acadêmicos de enfermagem e medicina possuem baixo 

conhecimento sobre a ME, o que leva a alguns questionamentos: será que a graduação tem 

ofertado disciplinas que discutam a temática com profundidade? Caso não, quais serão os 

prejuízos que essa carência poderá causar para o desempenho desses futuros profissionais? 

Dito isso, é necessário rever as grades dos referidos cursos e buscar implementar amplamente 

essa discussão, considerando sua importância para a prática profisssional. 

Pestana; Erdmann & Sousa (2012) (A6) trazem uma reflexão profunda em seu 

estudo, a respeito do cuidado e sua complexidade ao ser humano em ME. Apesar de ser 

difícil, o cuidado permite ao enfermeiro a experiência e a singularidade de vivenciar junto aos 

familiares do paciente esta experiência que é complexa. Torna-se ainda mais, quando envolve 

a questão da doação dos órgãos, sendo necessário apoio e diálogos junto a família para 

explicar a importância da ação, caso o paciente não tenha declarado ser doador em vida, pois 

é necessário a autorização familiar.  

É válido ressaltar os desafios e conflitos éticos que perpassam a prática profissional. 

Estes estão atrelados a falta de conhecimento para realizar o protocolo de ME, o descaso no 

cuidado com o potencial doador, somados a escassez de materiais (ARAÚJO; 

MASSAROLLO, 2014) (A7). Assim, aponta-se a necessidade do aperfeiçoamento 

profissional e do dialógo com os gestores dos serviços de saúde em UTI para ofertarem 

condições de trabalho, materiais e a educação permanente para o seu corpo profissional, no 

intuito de promover o cuidado livre de danos ao paciente. 

Além disso, alguns profissionais não entendem as particularidades do cuidado que 

deve ser prestado ao paciente em ME (ALVES et al., 2019). Dessa forma, reforça-se a 

necessidade da oferta de cursos de capacitação no serviço, para que os profissionais possam 

entender que é necessário a continuidade do cuidado em vista de que estes são potenciais 

doadores e podem ter um papel importante para salvar outras vidas. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo mostraram que os profissionais de enfermagem que 

atuam na UTI nos cuidados diretos ao paciente em ME, possuem pouco conhecimento sobre 

o processo de cuidados aos pacientes em ME. Também foram demonstradas as dificuldades 

vivenciadas pelos profissionais atribuídas a falta de preparo e a carência de oferta de 

capacitação e materiais adequados no serviço de saúde. 

Dessa forma, fica a reflexão para os gestores das instituições de UTI e para os 

profissionais, levando em consideração a necessidade do aperfeiçoamento dos seus 

conhecimentos para ofertar a continuidade do cuidado ao paciente em ME, visando 

proporcionar condições ideiais para a doação de órgãos, caso esse tenha sido o seu desejo 

e/ou dos seus familiares. 

Assim, considerando também a carência de estudos recentes que avaliaram o 

conhecimento dos profissionais de enfermagem intensivistas, sugere-se que pesquisas futuras 

discutam essa temática, considerando sua importância para a saúde coletiva como um todo. 
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RESUMO 

O processo do envelhecimento leva ao aumento do risco para 
acidentes, devido principalmente às mudanças na acuidade visual e 
auditiva, decréscimo da massa muscular e força, redução da 
destreza e diminuição da massa óssea. Dentre os acidentes que 
causam algum tipo de lesão no idoso, o mais comum é a queda. O 
objetivo desse estudo é descrever os fatores de risco ligados a 
ocorrência das quedas e conhecer a atuação da equipe de 
enfermagem da atenção primária na prevenção desses eventos. 
Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura. A busca 
de dados foi realizada nas bases de dados LILACS, MEDLINE e 
biblioteca SciELO, entre os meses de janeiro a março de 2015 e 
atualizada em fevereiro de 2022. Os resultados obtidos foram 
organizados em Tabelas e em duas categorias: fatores de risco 
associados a quedas em idosos e atuação da equipe de enfermagem 
da atenção primária na prevenção de quedas. Foram identificados 
que são fatores de risco para a ocorrência de quedas: idade elevada, 
sexo feminino, realização de atividades domésticas, entre outros. 
Acrescenta-se que as quedas de idosos devem-se à combinação e à 
interação de diferentes fatores, não podendo ser atribuídas a 
somente uma causa. Através do estudo foi possível perceber que 
são diversos fatores de risco para quedas em idosos e que os fatores 
extrínsecos têm uma maior freqüência quando comparados aos 
fatores intrínsecos e que as quedas ocorrem principalmente no 
ambiente domiciliar. Dessa forma, a equipe de enfermagem pode 
atuar na prevenção das quedas orientando o idoso e seus 
cuidadores e/ou familiares sobre as adaptações que devem ser 
realizadas em seus lares para evitar a ocorrência desses eventos. 
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The aging process leads to increased risk for accidents, mainly due 
to changes in visual and auditory acuity, decreased muscle mass and 
strength, reduced dexterity, and decreased bone mass. Among the 
accidents that cause some type of injury in the elderly, the most 
common is falling. The aim of this study is to describe the risk 
factors linked to the occurrence of falls and to know the role of the 
primary care nursing team in preventing these events. This is an 
integrative literature review study. The search for data was 
conducted in LILACS, MEDLINE and SciELO databases, 
between January and March 2015 and updated in February 2022. 
The results obtained were organized in tables and in two categories: 
risk factors associated with falls in the elderly and the performance 
of the primary care nursing team in preventing falls. The following 
risk factors were identified for the occurrence of falls: older age, 
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female gender, performance of household activities, among others. 
It should be added that falls in the elderly are due to the 
combination and interaction of different factors, and cannot be 
attributed to a single cause. Through this study it was possible to 
notice that there are several risk factors for falls in the elderly, that 
extrinsic factors are more frequent when compared to intrinsic 
factors, and that falls occur mainly in the home environment. Thus, 
the nursing team can act to prevent falls by guiding the elderly and 
their caregivers and/or family members about the adaptations that 
must be made in their homes to prevent the occurrence of these 
events. 
 

  

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o envelhecimento populacional tem sido objetivo de discussão 

em toda a sociedade, já que vêm ocorrendo de maneira rápida, principalmente em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, sendo responsável por modificações consideráveis em sua 

pirâmide (CHIBANTE et al., 2016).  

Somado a isso, a população com 60 anos ou mais vem crescendo no Brasil, cerca 

de 4% por ano entre 2012-2022. Assim, espera-se para os próximos 10 anos um aumento de 

mais de 1 milhão de idosos anualmente (ERVATTI; BORGES; JARDIM, 2015).  

O envelhecimento é um processo fisiológico, dinâmico e progressivo, que acontece 

naturalmente no organismo dos seres vivos, apresentando variações em cada indivíduo, em 

que é possível perceber diversas alterações funcionais, morfológicas, bioquímicas e 

psicológicas. Essas modificações podem favorecer a ocorrência de quedas (BARBON; 

WIETHÖLTER; FLORES, 2016). 

A queda é considerada o principal evento adverso na população idosa, sendo 

caracterizada como um deslocamento não intencional do corpo para um grau inferior à 

posição inicial, em que não há tempo hábil para evitá-la (MIRANDA et al., 2017). Ela 

frequentemente ocorre como um somatório de fatores de riscos intrínsecos e extrínsecos, 

sendo difícil restringir a um evento isolado. Os fatores intrínsecos estão relacionados as 

alterações fisiológicas e os extrínsecos às condições ambientais. A incidência de quedas é de 

28% a 35% em idosos com mais de 65 anos de idade, 35% naqueles com mais de 70 anos e 

de 32% a 42% acima de 75 anos (MORSCH; MYSKIW; MYSKIW, 2016; RIBEIRO et al., 

2008). 
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Nesse contexto, o profissional de enfermagem atuante na Atenção Primária à Saúde 

(APS) é um importante agente na prevenção da ocorrência de quedas, visto que este se 

encontra mais próximo do público idoso, realizando seu acompanhamento na unidade de 

APS. Assim, o enfermeiro também pode desenvolver ações de intervenção em seu território, 

através da educação em saúde, como forma de alcançar os idosos que não frequentam o 

serviço de saúde. 

Dessa forma, este estudo se justifica, pois torna-se essencial conhecer os fatores de 

risco atrelados a ocorrência de quedas, sabendo que esta é uma população em constante 

crescimento e pelo declínio funcional próprio do envelhecimento, esta é uma população com 

alta susceptibilidade. Bem como, se faz necessário identificar quais as medidas de prevenção 

que tem sido adotado pelos profissionais de enfermagem nos serviços de APS, considerando-

os como agentes mais próximos desse público. 

Diante disso, essa revisão de literatura torna-se relevante, pois seus resultados 

compilarão os achados de estudos originais desenvolvidos sobre a temática, o que facilitará 

o acesso a informações pela população idosa em geral e seus familiares; gestores da Atenção 

Primária à Saúde; e para os próprios profissionais de enfermagem atuantes na APS. 

Portanto, diante da importância do tema apresentada, surgiu o seguinte 

questionamento: como atuaria a equipe de enfermagem na prevenção de quedas em pessoas 

idosas? Quais os fatores de risco determinantes para quedas em idosos? 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é descrever os fatores de risco atrelados a 

ocorrência de quedas, bem como conhecer a atuação da equipe de enfermagem da APS para 

prevenir esses eventos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, caracterizado como revisão integrativa da 

literatura. A pesquisa bibliográfica, tem função integradora e facilita o acúmulo de 

conhecimento aos leitores, dando uma maior compreensão sobre o tema publicado (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004). 

Suas etapas são descritas por Mendes, Silveira & Galvão (2008), a saber: 1) 

Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; 2) Estabelecimento de critérios para 

inclusão e exclusão de estudos/amostragem; 3) Categorização dos estudos   selecionados; 4) 
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Avaliação dos estudos; 5) Interpretação dos resultados e 6) Apresentação da revisão e síntese 

do conhecimento. 

Os dados foram coletados nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LICACS) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica (MEDLINE); e na Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO), entre os meses 

de janeiro a março de 2015 e fevereiro de 2022. Foram utilizadas as seguintes palavras-chaves 

para efetuar a busca: prevenção de quedas; acidentes por quedas; idoso e enfermagem. 

Para realização do estudo foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

trabalhos disponíveis online na íntegra, publicados em português entre os anos de 2008 a 

2022 e que respondessem a questão norteadora. Foram exclusas cartas ao editor, editoriais, 

relatos de caso, dissertações e teses. 

Os artigos foram analisados descritivamente, de acordo com a experiência dos 

autores a respeito da temática e organizados em Tabelas e categorias para facilitar o 

entendimento dos achados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Quadro 1 apresenta a organização dos artigos incluídos nesta revisão de acordo 

com o seu título, ano de publicação e periódico. 

 
Quadro 1 - Apresentação dos artigos selecionados para a revisão. 

Título (A*) Ano Periódico 

A1- Prevalência de quedas em mulheres após Menopausa 
(REZENDE et al., 2011) 
 

2011 Journal of Human Growth 
and Development 

A2- Senescência e senilidade: novo paradigma na Atenção Básica de 
Saúde (CIOSAK et al., 2011) 
 

2011 Revista da Escola de 
Enfermagem da USP 
 

A3- Efeitos da hidroterapia na recuperação do equilíbrio e prevenção 
de quedas em idosos (RESENDE; RASSI; VIANA, 2008) 
 

2008 Revista Brasileira de 
Fisioterapia 

A4- Características biológicas e psicológicas do envelhecimento 
(MORAES; MORAES; LIMA, 2010) 
 

2010 Revista Médica de Minas 
Gerais 

A5- Envelhecimento e quedas: a fisioterapia na promoção e atenção 
à saúde do idoso (SCHNEIDER, 2010) 
 

2010 Revista Brasileira de 
Ciências do 
Envelhecimento Humano 

A6- Perfil epidemiológico de idosos com fraturas atendidos em 
hospital de emergência (COSTA; XAVIER; FILGUEIRAS, 2013) 
 

2013 Revista de Atenção à Saúde 

A7- Qualidade de vida: percepção de idosos de uma unidade de saúde 
da família (ALVES et al., 2012) 
 

2012 Revista de Enfermagem da 
UFSM 

A8- Quedas em idosos: reflexão para os enfermeiros e demais 
profissionais (ILHA et al., 2014) 

2014 Revista de Enfermagem 
UFPE On Line 
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A9- Fatores de risco de quedas em idosos: produção científica em 
periódicos online no âmbito da saúde (COSTA et al., 2012) 
 

2012 Revista Brasileira de 
Ciências da Saúde 

A10- A atuação da enfermagem na atenção à saúde do idoso: 
possíveis ações a serem realizadas segundo as diretrizes da política 
nacional de saúde da pessoa idosa (SANTOS; SOUZA; LIMA, 2013) 
 

2013 Revista Científica do Centro 
Universitário de Jales 

A11- Atenção à saúde do idoso nas equipes de saúde da família- um 
estudo sobre integralidade (SILVEIRA; CONCER, 2011)  

2011 Revista on-line de 
divulgação científica da 
UNIDAVI 

A12- O processo de envelhecimento: as principais alterações que 
acontecem com o idoso com o passar dos anos (FECHINE; 
TROMPIERI, 2012) 

2012 Revista Científica 
Internacional  

A13- Processo de enfermagem voltado à prevenção de quedas em 
idosos institucionalizados: pesquisa-ação (DIAS et al., 2013) 
 

2013 Enfermeria Global 

A14- Qualidade de vida em idosos que sofreram quedas: revisão 
integrativa da literatura (NICOLUSSI et al., 2012) 
 

2012 Ciencia & Saúde Coletiva 

A15- Consequências das quedas em idosos vivendo na comunidade 
(MAIA et al., 2011) 
 

2011 Revista Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia 

A16- Efeito do envelhecimento cronológico na função pulmonar: 
comparação da função respiratória entre adultos e idosos saudáveis 
(RUIVO et al., 2009) 
 

2009 Revista portuguesa de 
pneumologia 

A17- Cuidado de enfermagem para prevenção de quedas em idosos: 
proposta para ação (FREITAS et al., 2010) 
 

2010 Revista Brasileira de 
Enfermagem 

A18- Fatores associados às quedas entre idosos praticantes de 
Atividades físicas (BECK et al., 2011) 
 

2011 Texto & Contexto 
Enfermagem 

A19- Representações de fragilidade para idosos no contexto Da 
estratégia saúde da família (OLIVEIRA; MENEZES, 2011) 
 

2011 Texto & Contexto 
Enfermagem 

A20- Equilíbrio postural e risco para queda em idosos da cidade de 
Garça, SP (ALVES; SCHEICHER, 2011) 
 

2011 Revista Brasileira de 
geriatria e gerontologia 

A21- Assistência domiciliar a idosos: fatores associados, 
características do acesso e do cuidado (THUMÉ et al., 2010) 
 

2010 Revista de Saúde Pública 

A22- Risco de queda da cama. O desafio da enfermagem para a 
segurança do paciente (INOUE et al., 2011) 
 

2011 Investigación y Educación 
en Enfermería 

A23- Avaliação do risco de quedas em idosos atendidos em Unidade 
Básica de Saúde (PINHO et al., 2012) 
 

2012 Revista da Escola de 
Enfermagem da USP 

A24- Capacidade funcional no idoso longevo: Uma revisão 
integrativa (LOURENÇO et al., 2012) 
 

2012 Revista Gaúcha de 
Enfermagem 

A25- Quedas em idosos: identificando fatores de risco e meios de 
Prevenção (MIRANDA; MOTA; BORGES, 2010) 
 

2010 Revista Enfermagem 
Integrada – Ipatinga 

A26- Fatores de risco para quedas em idosos (COSTA et al., 2013) 
 

2013 Revista RENE 
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A27-Terminologia especializada de enfermagem para a prevenção de 
quedas em idosos na atenção primária (SANTOS et al., 2021) 
 

2021 Revista da Escola de 
Enfermagem da USP 

A28- Queda domiciliar de idosos: implicações de estressores e 
representações no contexto da COVID-19 (SANTOS et al., 2021) 
 

2021 Revista Gaúcha de 
Enfermagem 

A29- Medidas de prevenção de queda em idosos hospitalizados 
(SILVA et al., 2020) 
 

2020 Enfermagem em foco 

A30- Vulnerabilidade funcional e queda de idosos: quais fatores estão 
associados? (RODRIGUES; ALVARENGA, 2020) 

2020 Enfermagem em foco 

Legenda: A*= Artigo 

 

Nota-se pelos dados apresentados na Tabela 1 que a maior parte dos artigos foram 

publicados entre 2008-2014 (86,6%). 

Com relação aos achados dos artigos, estes foram organizados em duas categorias, 

de acordo com a pergunta norteadora do estudo. Na primeira foram incluídos os estudos 

que traziam aspectos referentes aos fatores de risco para quedas em idosos; e na segunda 

foram incluídos os estudos que mostraram a atuação da equipe de enfermagem da atenção 

primária frente a prevenção de quedas (Quadro 2). 

 

Tabela 2 - Organização dos artigos incluídos na revisão de acordo com as categorias dos 
achados. 

 
1ª- Fatores de risco associados a quedas em idosos 2ª- Atuação da equipe de enfermagem da 

atenção primária na prevenção de quedas 
A1, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A14, A15, A16, A18, 
A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A28, A30 

A2, A3, A8, A10, A11, A13, A17, A19, A21, A25, 
A27, A29,    

Legenda: A*- artigo 
 
 

Com base no exposto na Tabela 2, observa-se que a maioria dos artigos (22) 

abordaram em seu conteúdo os fatores de risco associados a ocorrência de quedas em idosos, 

encaixando-se, portanto, na primeira categoria. 

Dentre os fatores de risco mais citados nos artigos, encontram-se: pós-menopausa; 

ambiente externo; aumento da idade; sexo feminino; realização de atividades domésticas; 

redução da capacidade funcional, audição e visão; hipotensão postural; uso de medicamentos, 

dentre outros. Reforçando dessa forma, que não existe uma causa única para a ocorrência de 

quedas, havendo uma somatória entre os fatores intrínsecos e extrínsecos. Dessa forma, 

orienta-se a minimização dos perigos domésticos e externos no intuito de evitar a ocorrência 

das quedas. 
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Os profissionais de enfermagem devem orientar os idosos, seus familiares e 

cuidadores sobre as adequações necessárias no ambiente domiciliar para a prevenção de 

quedas e avaliar individualmente o risco que cada idoso apresenta para quedas. 

Considerando isso, é válido ressaltar a necessidade da implantação das medidas de 

prevenção relacionadas as quedas. Os estudos mostram que é fundamental que os 

trabalhadores de saúde assumam o compromisso de ofertar à população em processo de 

envelhecimento uma atenção à saúde que priorize não só o tratamento das doenças, mas 

também aspectos da promoção de um envelhecimento ativo e capacidade funcional 

(CIOSAK et al., 2011). 

O maior desafio na atenção à pessoa idosa é contribuir para que, apesar das 

progressivas limitações que possam ocorrer, ela possa redescobrir possibilidades de viver sua 

própria vida com a máxima qualidade possível. Essa possibilidade aumenta à medida que a 

sociedade considera o contexto familiar e social e consegue reconhecer as potencialidades e 

o valor das pessoas idosas, pois parte das suas dificuldades está mais relacionada a uma 

cultura que as desvaloriza e limita. (CIOSAK et al., 2011). 

A assistência ao idoso deve prezar pela manutenção da qualidade de vida, 

considerando os processos de perdas próprias do envelhecimento e as possibilidades de 

prevenção, manutenção e reabilitação do seu estado de saúde. As equipes da estratégia saúde 

da família devem estar preparadas para acolher os idosos considerando as particularidades 

de cada um e dessa forma prabalhar a prevenção de queda (SILVA et al., 2020; 

RODRIGUES; ALVARENGA, 2020). 

Referentemente às quedas, é preciso reconhecê-las como um evento real na vida 

dos idosos, podendo trazer conseqüências irreparáveis. Assim, a abordagem do idoso que 

sofre uma queda necessita ser ampla e integral, com anamnese bem detalhada, direcionada 

às causas que a promoveram, bem como se esta é a primeira queda, ou se já havia ocorrido 

outra, investigando a ocorrência da queda com fatores extrínsecos e/ ou intrínsecos. Devem-

se incluir nesse processo a contribuição e percepção da avaliação por outros profissionais 

que também atuam junto ao idoso, bem como o relevante depoimento de familiares e 

cuidadores que o acompanham em seu cotidiano. Reconhecer o local de moradia do idoso 

(casa própria, dos familiares, residenciais de cuidado ou asilos) também é fundamental. Essa 

avaliação permitirá uma melhor compreensão da queda, além de evitar quedas posteriores 

(SCHNEIDER, 2010; SILVA et al., 2020). 
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4 CONCLUSÕES 
 

 
A partir deste estudo foi possível perceber que são vários os fatores de risco para 

quedas em idosos. 

Dessa forma, faz-se importante ressaltar que a equipe de enfermagem pode atuar 

na prevenção das quedas através da realização de atividades de educação em saúde, 

orientando o idoso e seus familiares e/ou cuidadores sobre as adaptações que devem ser 

realizadas para evitar sua ocorrência. Constatou-se, ainda, que os fatores responsáveis por 

uma situação de queda envolvem não apenas a presença de doenças associadas e 

medicamentos, e fatores ambientais e psicológicos do indivíduo idoso, mas também 

alterações da postura e de equilíbrio.  

Espera-se que este estudo possa contribuir para que os profissionais da Saúde, 

principalmente a equipe de enfermagem das unidades de APS possam incluir na sua prática 

assistencial a atenção voltada a prevenção de quedas em idosos. 
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RESUMO 

Paquimeningite Hipertrófica é uma doença inflamatória rara, 
relacionada à níveis séricos elevados de imunoglobulina IgG4 que 
leva ao espessamento da dura mater e alterações neurológicas. 
OBJETIVO: Relatar um caso de Paquimeningite Hipertrófica. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo da a partir da anamnese 
e análise do prontuário da paciente internada no Centro Estadual 
de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) 
localizado na cidade de Goiânia-Goiás. RESULTADOS: Processo 
de reabilitação é importante na melhora funcional dos pacientes 
com Lesão medular. CONCLUSÃO: Com este relato de caso 
pode-se evidenciar a importância da reabilitação no tratamento pós 
fase aguda dos pacientes portadores de Lesão Medular de etiologia 
traumática. 
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CASE REPORT: RACHIMEDULAR TRAUMAAND 
HYPERTROPHIC PACHYMENINGITIS 

 
 
ABSTRACT 
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Hypertrophic pachymeningitis is a rare inflammatory disease 
related to high serum levels of IgG4 immunoglobulin that leads to 
thickening of the dura mater and neurological changes. 
OBJECTIVE: To report a case of Hypertrophic Pachymeningitis. 
METHODOLOGY: This is a study based on the anamnesis and 
analysis of the medical record of the patient hospitalized at the 
State Center of Rehabilitation Readaptation Dr. Henrique Santillo 
(CRER) located in the city of Goiânia-Goiás. RESULTS: 
Rehabilitation process is important in the functional improvement 
of patients with spinal cord injury. CONCLUSION: With this case 
report, the importance of rehabilitation in the post-acute phase 
treatment of patients with spinal cord injury of traumatic etiology 
can be highlighted. 

  

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Traumatismo Raquimedular é definido como lesão de etiologia traumática que 

acomete no mínimo uma das estruturas contidas no canal medular (medula, cone medular 

e/ou cauda equina). Consequentemente, os pacientes lesados medulares podem apresentar 

alterações motoras, sensitivas, autonômicas e psicoafetivas. Sendo assim, podem evoluir com 

paralisia, paresia dos membros, alteração de sensibilidade, perda de controle esfincteriano, 

distúrbios autonômicos e alteração de reflexos superficiais e profundos. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013) 

No mundo existe cerca de 2,8 milhões de pessoas com Lesão Medular, sendo a 

prevalência nos homens maior do que nas mulheres, com idade entre 16-30 anos. Os 

acidentes automobilísticos são as principais causas etiológicas de Lesão Medular 

representando 36%-48%.(DEL BEL; DA SILVA; MLADINIĆ PEJATOVIĆ, 2014) 

Grande parte da lesão que acomete a medula advém de eventos secundários que 

ocorre em um período que varia de minutos a semanas após a lesão primária. Existem quatro 

mecanismo de lesão primária relacionada ao Trauma Raquimedular: compressão persistente 
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gerada por ruptura do disco intervertebral, fragmentos ósseos e fraturas com deslocamento; 

compressão transitória; distensões ocasionadas por forças relacionadas à flexão, extensão, 

rotação ou ao deslocamento, comprometendo o fluxo sanguíneo; e, por último, laceração ou 

transecção. (DEL BEL; DA SILVA; MLADINIĆ PEJATOVIĆ, 2014) 

Paquimeningite Hipertrófica é uma doença inflamatória rara, relacionada à niveis 

séricos elevados de imunoglobulina IgG4 que leva ao espessamento da dura mater. Pode ser 

classificada em dois subtipos sendo paquimeningite externa que aparece após traumas ou 

infecções de locais adjacentes e a interna retratada como processo difuso após hemorragia 

ou infeção meníngea. São encontrados na histopatologia níveis séricos elevados de IgG4, 

além de fibrose, flebite obliterante e eosinofilia. O tratamento pode ser realizado com 

imunossupressores e esteroides. O Rituximab não atravessa a barreira hematoencefálica, 

pode deixá-la mais permeável à ação dos anticorpos monoclonais. (DOURADO et al.,20110) 

(LIAO et al., 2014) 

 
2 RELATO DE CASO 
 
 

Paciente sexo feminino, 24 anos, há 5 anos sofreu um Trauma Raquimedular após 

descer de um escorregador. Foi então diagnosticada com Tetraplegia C5 ASIA C, realizou 

cirurgia de drenagem de Hematoma em canal medular via anterior e posterior. Evoluiu com 

leve infecção de ferida operatória sendo tratada com antibióticos. Exame anátomo-

patológico evidenciou lesão sugestiva de Paquimeningite Hipertrófica. 

Após quatro dias do trauma paciente foi admitida no Centro Estadual de 

Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) na cidade de Goiânia – Goiás para 

tratamento com equipe de Reabilitação. Recebeu tratamento de reabilitação com equipe 

multidiscilplinar durante 64 dias. Na admissão paciente encontrava-se dependente para 

mudanças posturais, transferências e locomoção. Paciente recebeu alta com melhora do nível 

funcional, ganho de força muscular MMSS e MMII, independente em suas posturas e 

transferências, realizando marcha com auxílio de bengala Canadense. A Tabela 1 evidencia a 

graduação de força inicial e final, MIF inicial e final, CIF inicial e final da primeira internação. 
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Tabela 1 - Graduação de força inicial e final, MIF inicial e final, CIF inicial e final referente 
à primeira internação). 

 

Graduação de 
Força Inicial 
hemicorpo D 

Graduação de 
Força Inicial 
hemicorpo E 

Graduação de 
Força Final 
hemicorpo D 

Graduação de 
Força Final 
hemicorpo E 

CIF 
Inicial 

CIF Final MIF 
Inicial 

MIF Final 

C5 - 2 C5 - 0 C5 - 4 C5 - 0 b450 - 1 b450 - 0 46 
(Máximo 
de 126) 

106 
(Máximo 
de 126) 

C6 - 2 C6 - 0 C6 - 4 C6 - 0 d4100 - 4 d4100 - 0 
  

C7 - 3 C7 - 0 C7 - 4 C7 - 0 D4103 - 4 D4103 - 0 
  

C8 - 3 C8 - 0 C8 - 4 C8 - 0 D4104 - 4 D4104 - 0 
  

T1 - 3 T1 - 0 T1 - 4 T1 - 0 D450 - 4 D450 - 2 
  

L2 - 2 L2 - 2 L2 - 4 L2 - 4 D460 - 4 D460 - 2 
  

L3 - 2 L3 - 2 L3 - 4 L3 - 4 D465 - 4 D465 - 1 
  

L4 - 2 L4 - 2 L4 - 4 L4 - 4 E1151+ - 
0 

E1151+ - 
0 

  

L5 - 2 L5 - 1 L5 - 4 L5 - 4 E1201- - 
4+ (e - 
bengala) 

E1201- - 
4+ (e - 
bengala) 

  

S1 - 2 S1 - 1 S1 - 4 S1 - 4 
    

S2 - 2 S2 - 1 
      

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 
Há 6 meses, paciente procurou nosso serviço com queixa de piora da função 

motora em membro superior direito, da marcha e intensa dor lombar com irradiação para 

todo o membro inferior direito. Foi feita RNM de neuroeixo que evidenciou Hipertrofia do 

ligamento longitudinal posterior em múltiplos níveis vertebrais, de predomínio cervical, 

Hipertrofia do ligamento amarelo promovendo importante redução da amplitude do canal 

vertebral, da transição craniovertebral ao nível dorsal superior, como pode-se observar na 

figura 1. 

Paciente, então, foi submetida a Laminoplastia para descompressão do canal 

medular, Artrodese via posterior C7T5 e Duroplastia.   

Procedimento cirúrgico ocorreu sem nenhuma intercorrência, paciente evoluiu bem 

no pós-operatório e com melhora da musculatura intrínseca da mão direita, melhora do 

déficit em raíz de C6, C7 E T1 a direita, começou a deambular com apoio, com considerável 

melhora das queixas álgicas. Tabela 3 evidencia exame físico após o procedimento cirúrgico. 

Paciente continua internada, em tratamento de sepse de foco urinário, está sendo 

tratada com antibióticos e segue estável clinicamente. 
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Tabela 2 - Graduação de força referente à admissão na segunda internação. 

 

Graduação de Força Inicial hemicorpo D Graduação de Força Inicial hemicorpo E 

C5 - 4 C5 - 4 

C6 - 3 C6 - 2 

C7 - 2 C7 - 2 

C8 - 0 C8 - 0 

T1 - 0 T1 - 0 

L2 - 4 L2 - 4 

L3 - 4 L3 - 4 

L4 - 5 L4 - 5 

L5 - 5 L5 - 5 

S1 - 5 S1 - 5 

 
                  Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 
 

TABELA 3 - Graduação de força pós-operatório. 
 

Graduação de Força Inicial hemicorpo D Graduação de Força Inicial hemicorpo E 

C5 - 4 C5 - 2 

C6 - 4 C6 - 3 

C7 - 3 C7 - 3 

C8 - 2 C8 - 2 

T1 - 1 T1 - 4 

L2 - 3 L2 - 4 

L3 - 3 L3 - 4 

L4 - 3 L4 - 4 

L5 - 3 L5 - 4 

S1 - 4 S1 - 4 

 
                  Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 
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Figura 1 - RNM de coluna cervical, T2 sagital: Hipertrofia do ligamento longitudinal 
posterior em múltiplos níveis vertebrais, de predomínio cervical, Hipertrofia do ligamento 
amarelo promovendo importante redução da amplitude do canal vertebral, da transição 
craniovertebral ao nível dorsal superior. 
 

 
 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

3 CONCLUSÃO 

 
Com este relato de caso pode-se evidenciar a importância da reabilitação no 

tratamento pós fase aguda dos pacientes portadores de Lesão Medular de etiologia 

traumática. Além disso, ficou evidente a relevância de conhecer os diagnósticos secundários 

(neste caso Paquimeningite Hipertrófica) para adequado tratamento e melhora clínica do 

paciente. 
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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi descrever a experiência da 
implementação da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem a uma puérpera gemelar. Trata-se de um relato 
de experiência de abordagem descritiva, de natureza 
qualitativa, o qual descreve a vivência de enfermeiros e 
acadêmicos de enfermagem na sistematização da assistência de 
enfermagem à uma puérpera gemelar com um óbito fetal. Para 
o planejamento do cuidado, foram elencados diagnósticos 
prioritários, metas e intervenções de enfermagem, de acordo 
com a condição atual da paciente, a partir das taxonomias de 
enfermagem NANDA, NOC e NIC. Com a aplicação do 
plano, a paciente evoluiu bem e os resultados e metas 
estipulados foram atendidos. Conclui-se, portanto, que a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem foi uma 
importante ferramenta para o planejamento dos cuidados 
prestados a paciente em questão, evidenciando a sua utilização 
na prática do profissional enfermeiro. 

  

  

 

 
SYSTEMATIZATION OF NURSING ASSISTANCE TO A TWIN 
PUERPER WITH DEATH: AN EXPERIENCE REPORT 

 
 
ABSTRACT 
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Planning 

Fetal Mortality 

 
 The objective of this study is to describe the experience of 
implementing the Systematization of Nursing Care to a twin 
puerperal woman. This is an experience report with a 
descriptive approach, of a qualitative nature, in which it 
describes the experience of nurses and nursing students in the 
systematization of nursing care for a twin puerperal woman, 
supported by a case study. The study obtained as a sample the 
pregnant woman C.S.S. 29 years old with double pregnancy 
and death of one of the fetuses, who underwent cesarean 
section at a Maternity School in Ceará, on August 21, 2019. For 
care planning, priority diagnoses, goals and nursing 
interventions were listed, according to with the patient's 
current condition. With the implementation of the plan, the 
patient began to evolve well and the stipulated results and goals 
were met. It is concluded, therefore, that the Systematization 
of Nursing Care was an important tool for planning the care 
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provided to the patient in question, evidencing its use in the 
practice of professional nurses. 

  

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A fase gestacional constitui uma experiência única para a mulher. Nesta fase, muitos 

sentimentos podem estar presentes, e de forma bem aparente e frequentes, dentre eles: 

felicidade, o prazer e o bem-estar, a angústia, o medo e a ansiedade (BARBOSA et al., 2013). 

Deste modo, é possível que a gestação proporcione a mulher uma vivência positiva ou não 

do seu processo gestacional. Casos como a interrupção brusca da gestação por óbito fetal, 

muitas vezes, culmina  na quebra das expectativas geradas durante os meses de gravidez e, 

consequentemente, traz sentimentos negativos (SIMWAKA; KOK; CHILEMBA, 2014; 

RYNINKS et al., 2014 ). 

A gestação gemelar se configura como a presença de dois ou mais fetos, ambos 

dentro do útero ou fora dele simultaneamente (AMERICAN COLLEGE OF 

OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS – ACOG, 2014). Em termos de incidência, 

segundo Montenegro e Filho (2017), a média é de 1:80 nascimentos, considerando gêmeos 

dizigóticos, ou seja, cuja origens são de óvulos diferentes, e 1:250 nascimentos, em casos de 

gêmeos monozigóticos.  

Ao considerar os riscos decorrentes de uma gravidez gemelar, destacam-se os riscos 

maternos e fetais. Entre os principais riscos maternos, observam-se: parto prematuro, 

hemorragia pós-parto, infecção puerperal, pré-eclâmpsia e outros (SOARES, et al, 2019). Já 

para o feto, destacam-se principalmente a prematuridade, por ocorrer com mais frequência 

em casos de gravidez dupla se comparada com a gravidez única (aumento de 6x). Há um 

risco fetal maior em torno de 5 vezes de natimortalidade e 7 vezes de mortalidade neonatal 

para gemelares  (ACOG, 2014; MONTENEGRO; FILHO, 2017).Portanto, é evidente que 

essas mulheres e bebês requerem um cuidado materno e fetal especial por parte do 

profissionais, bem como mais atenção do sistema de saúde.  

A mortalidade materna, perinatal e neonatal são indicadores de saúde importantes 

para se avaliar a assistência no ciclo gravídico puerperal (SILVA; MONTEIRO, 2014). Por 

isso, é necessário que todos os fatores associados as causas de morte materna e fetal sejam 

descritas, para que políticas e ações direcionadas possam ser devdamente planejadas e 

implantadas. 
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Com relação às causas do óbito fetal, estão associadas as alterações maternas, da 

placenta, de membranas, fetais, bem como, podem estar ligadas à hipóxia intrauterina. No 

que se refere as causas maternas, pode-se destacar: a hipertensão, o diabetes, a sífilis, 

sangramento por volta do terceiro trimestre gestacional, a baixa adesão ao pré-natal e as 

próprias atitudes de risco da mãe. Dentre as alterações fetais, são apontadas as más formações 

do feto e do cordão, além da ruptura prematura de membranas e o trabalho de parto 

prematuro (BARREIRO et al., 2015). 

Embora muitas das causas fetais já sejam conhecidas, as informações das 

declarações de óbito fetal ainda são muito deficientes, tendo em vista que aproximandamente 

100% das ocorrências estão associadas a hipóxia intrauterina. A ausência dessas informações 

impossibilitam uma tomada de decisão rápida e precoce para a mudança dos desfechos e 

prognósticos para a mãe e o bebê (BARREIRO et al., 2015). 

Observa-se, portanto, a necessidade de cuidados de enfermagem a essa clientela que 

estejam para além de modelos de assistência previamente estabelecidos pela instituição. O 

cuidado ofertado a puérpera exigem do profissional enfermeiro e das redes de apoio uma 

assistência integral, sistemática, cujo olhar deve ser individualizado e holístico. Essas 

mulheres necessitam de cuidados de qualidade, ofertado por profissionais competentes e 

com habilidades humanísticas, ainda mais quando se trata de uma puérpera gemelar com 

óbito fetal atual ou no passado (SANTOS et al., 2012; RYNINKS et al., 2014; PANEQUE, 

2011; SMART, SMUTH, 2013). 

Diante disso, o objetivo do presente estudo foi descrever a experiência da 

implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem a uma puérpera gemelar. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Trata-se de um relato de experiência de abordagem descritiva, de natureza 

qualitativa, no qual descreve a vivência de enfermeiros e acadêmicos de enfermagem na 

sistematização da assistência de enfermagem à uma puérpera gemelar. 

Os relatos de experiência proporcionam a descrição de vivências relevantes de 

interesse científico, que culminam na atuação profissional e formação acadêmica de 

estudantes da área, orientadas pela prática crítico-reflexiva (MUSSI; FLORES; ALMEIDA, 

2021). 
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A experiência ocorreu em uma Maternidade Escola do estado do Ceará-Brasil, e foi 

composto de duas etapas complementares: 1) rápida entrevista e exame físico obstétrico da 

paciente, consulta ao prontuário na obtenção de informações complementares para a coleta 

de dados e estruturação do caso clínico; 2) elaboração de um plano de cuidados para a 

paciente diante do caso clínico, visando diagnósticos, resultados esperados, intervenções de 

enfermagem e avaliação.  Nessa etapa, fez-se o uso das taxonomias de enfermagem 

NANDA-I, NIC e NOC. 

 

2.1 Apresentação do caso clínico 

 
Paciente, 29 anos, G1P0A0 e com IG gemelar tópica monocoriônica diamniótica 

de 26s4d. Não etilista ou tabagista e sem comorbidades. Apresentou-se não reagente ao teste 

rápido de HIV e Sífilis (VDRL) e realizou 8 consultas no pré-natal. Quanto a ultrassonografia 

obstétrica, observou-se que ambos os fetos se apresentavam em posição longitudinal, 

apresentação pélvica com dorso a direita, movimentos fetais presentes, BCFs presentes em 

torno de 152bpm (Feto 1) e 156pbm (Feto 2). Foi admitida em CC por prolapso de cordão 

+ RCIU seletivo + gemelaridade. SSVV sem alteração. O parto cesáreo procedeu da seguinte 

forma: nascimento do Feto 1: vivo, assistido por neonatologista, e decorrente da clínica foi 

realizada manobra de reanimação e entubação, porém sem êxito. Minutos depois nasceu Feto 

2: vivo, assistido por neonatologista, e também necessitou ser entubada; colhido sangue do 

cordão umbilical e encaminhada à UTI neonatal; transoperatório sem intercorrências e testes 

rápidos não reagentes. 

 

2.2 Medicações utilizadas pela paciente (puérpera) 

 

O quadro 1, apresenta as medicações à época em uso ou incluídas no tratamento 

da puérpera, de acordo com as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). Com relação as medicações, é necessário que o profissional conheça os fármacos 

que a puérpera sob seus cuidados está em uso, suas indicações e doses, favorecendo a cultura 

de segurança da paciente e para auxiliar no planejamento do cuidado a ser prestado. Os 

discentes foram instruídos a estudaram as medicações prescritas à puérpera. 
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Quadro 1 - Medicamentos em uso ou prescritos 

Medicações Uso Posologia 
 
 
 

Dipirona 
(SN) 

USO:  
tratamento de febre, com também de dor.  
EFEITO:  
30 a 60 minutos após a administração 
DURAÇÃO:  aproximadamente 4 horas.  
PRECAUÇÕES:  
A amamentação deve ser evitada durante e por até 48 horas após a 
administração de dipirona 

 
 

500mg, 
VO, 6/6 

 
 
 
 

Cetoprofeno 
(SN) 

USO:  
tratamento de inflamações e dores decorrentes de processos reumáticos e 
traumatismos, e de dores em geral. Desta forma, PROFENID IV pode ser 
utilizado no tratamento da dor no pré e pós-operatório e outras patologias 
dolorosas.  
RECOMENDAÇÃO:  
não é recomendado durante a amamentação. 

 
 
 

500mg, EV 

 
 
 

Sulfato 
ferroso 

(EM USO) 

USO: destinado ao tratamento da anemia por deficiência de ferro que 
decorre de privação alimentar, perdas crônicas ou interferência na absorção 
de ferro. Prevenção e terapêutica da anemia na gravidez. Prevenção da 
anemia ferropriva em prematuros. 

 
 

300 mg, 
1comp., 

VO. 

 
 

Ácido 
ascórbico 

USO: Utilizado no tratamento da deficiência de ácido ascórbico (escorbuto) 
seja de forma profilática ou curativa. Em situações que requeiram a 
suplementação de ácido ascórbico, como na gestação e lactação. Em 
pacientes que sofrem de pancreatite aguda, onde são utilizadas altas doses 
diárias de ácido ascórbico durante o tratamento. 

 
 

300 mg, 
1comp., 

VO. 
 
Fonte: ANVISA* 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O planejamento da assistência de enfermagem é uma atividade privativa do 

enfermeiro que deve direcionada, holística e individualizada ao paciente. Para isso, o 

profissional pode contar com o Processo de Enfermagem (PE), que se caracteriza como uma 

ferramenta de trabalho do enfermeiro. Esse método é dividido em 5 etapas, a saber: histórico 

de enfermagem / coleta de dados; diagnóstico; planejamento; implementação e avaliação 

(SOUZA et al., 2020).  

Dessa forma, espera-se do profissional, o raciocínio clínico aprimorado e a 

capacidade de elaborar um plano de cuidados qualificado centrado no paciente e em suas 

reais necessidades assistenciais.  
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O Diagnóstico de Enfermagem (DE) é o julgamento crítico que permite a 

identificação de problemas associados às respostas humanas em relação a processos 

fisiológicos. É a base para o planejamento do cuidado e futura implementação de 

intervenções de enfermagem, com foco na resolução de problemas (SILVA et al., 2021).  

Os discentes foram instruídos pelos supervisores e profissionais enfermeiros, de 

acordo com o quadro clínico da paciente, a apresentarem os diagnósticos de enfermagem da 

paciente, para que em seguida pudessem elaborar e implementar um plano de cuidados 

direcionado e efetivo. Esse momento foi importante para que eles pudessem exercer sua 

autonomia na prescrição dos diagnósticos e cuidados de enfremagem. 

A partir dos dados levantados (entrevista básica e anamnese), foi possível elencar 

três diagnósticos de enfermagemprioritários referentes a condição da puérpera (considerando 

a nova versão da NANDA-I), detalhados a seguir: 

 

Tabela 1 - Diagnósticos prioritários da paciente 

Diagnósticos Fatores Relacionados Características Definidoras 
Risco de infecção no sítio 
cirúrgico 
 

_______ 
 

Procedimento cirúrgico e aumento da exposição 
ambiental a patógenos. 
 

Risco de Sangramento 
 
Amamentação 
interrompida 

_______ 
 
Prematuridade e separação 

mãe-feto 

Ferida operatória por cesariana. 
 

Amamentação não exclusiva. 
 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2022. 

 

O risco de infecção é evidente independentemente do tipo de procedimento do 

parto. Porém, observa-se que, mulheres submetidas ao parto cesáreo estão mais expostas aos 

riscos de infecções extragenitais (LEIDENTZ; BATISTA; BERLET, 2019). De acordo com 

a definição padronizada, o diagnóstico de enfermagem “Risco de infecção no sítio cirúrgico” 

caracteriza-se como a “susceptibilidade à invasão de organismos patogênicos no sítio 

cirúrgico, que pode comprometer a saúde” (NANDA-I, 2021). 

Ao estabelecer esse diagnóstico para a puérpera, considerou-se as características 

definidoras ‘procedimento cirúrgico’ e ‘exposição ambiental a patógenos’, especialmente por 

se tratar de internação em ambiente hospitalar, com seus riscos potenciais de contaminação. 

A taxonomia define ainda o diagnóstico “Risco de sangramento” como 

susceptibilidade “à diminuição do volume sanguíneo, o que pode comprometer a saúde” 

(NANDA-I, 2021). Uma das condições associadas são as complicações pós-parto. Partos 
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cesáreos predispõem ao risco de hemorragias, pois o procedimento exige a secção de várias 

camadas da pele até alcançar o útero, órgão abundantemente vascularizado durante o período 

gestacional. Pequenos sangramentos devem ser reavaliados para que o quadro não tenha uma 

evolução desagradável (RANGEL et al., 2019).  

Ambos os diagnósticos de risco, encontram-se no Domínio 11 na NANDA-I, 

nomeado por Segurança / Proteção. Eles norteiam o cuidado para o foco de intervenções 

preventivas, pois o problema é potencial e não real. 

Por fim, o diagnóstico de enfermagem “Amamentação interrompida” é definido 

por “quebra na continuidade do oferecimento do leite das mamas, que pode comprometer 

o sucesso da amamentação e/ou estado nutricional do lactente ou da criança” (NANDA-I, 

2021). Esse diagnóstico encontra-se no segundo Domínio da NANDA-I (Nutrição).  

O feto 2, devido a sua prematuridade, foi encaminhado para a UTI neonatal, 

culminando na separação mãe feto. Dessa forma, não foi possivel o estabalecimento do 

contato, havendo a interrupção da amamentação. Junto da interrupção do aleitamento 

materno, consideraram-se como problemas potenciais: o risco de hemorragia pós-parto, o 

enfraquecimento do vínculo mãe-filho, e a diminuição do câncer de mama (LUZ et al., 2018). 

Associado a isso, há chances de desenvolvimento de ingurgitação mamária, caso não haja a 

implementação de intervenções adequadas para a puérpera. 

Outros diagnósticos estiveram presente, como por exemplo o diagnóstico de 

enfermagem Medo, Sentimento de impotência. Para esses diagnósticos também foram 

traçadas metas e intervenções de enfermagem direcionadas. 

Após o estabelecimento dos diagnósticos prioritários, foi possível traçar as metas a 

serem alcançadas mediante a execução das intervenções prescritas pelos enfermeiros e 

discentes de enfermagem.  

Os resultados de enfermagem esperados estão descritos na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 - Diagnósticos de Enfermagem e resultados esperados 

Diagnósticos  
 

Resultados esperados  

Risco de Infecção de Sítio Cirúrgico 
 

Prevenir infecção evitável. 
 
Risco de Sangramento 
 

Amamentação Interrompida 

 
 
Prevenir sangramento evitável 
Monitorar SSVV 6/6h. 
 
Prevenir ingurgitação mamária enquanto estiver internada no 
setor. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2022. 
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Os resultados de enfermagem visam metas a serem alcançadas diante da situação 

atual do paciente mediante o planejamento, com a finalidade de diminuir ou eliminar os 

fatores que influenciam nos diagnósticos levantados. É a partir deles que as intervenções de 

enfermagem são elaboradas. Por esse motivo, os resultados devem ser bem estruturados e 

direcionados. 

Já as intervenções de enfermagem são ações recomendadas para o alcance das metas 

e contribuição na assistência do paciente (SILVA, SILVA, GONZAGA, 2017). As ações 

traçadas de acordo com os diagnósticos prioritários e resultados estabelecidos foram 

descritos na tabela a seguir: 

 

Tabela 3 - Intervenções de Enfermagem de acordo com os diagnósticos e resultados 
esperados 

 
Intervenções de Enfermagem 
 
1. Monitorar curativo de FO (manhã, tarde, noite); 
2. Monitorar lóquios, quanto a coloração, odor e quantidade (manhã, tarde, noite); 
3. Realizar palpação do abdome/fundo uterino (manhã, tarde, noite); 
4. Orientar sobre higiene, alimentação e atividade física; 
5. Realizar exame físico das mamas (manhã, tarde, noite); 
6. Orientar quanto a ordenha de alívio. 
 

                     
                   Fonte - Elaborada pelos autores, 2022. 

 

Após a implementação das intervenções de enfermagem, a paciente passou a evoluir 

alerta, aceitando bem dieta VO (via oral), sem alteração nos sinais vitais, mamas simétricas e 

sadias, mamilos planos e sem fissuras, abdome flácido e indolor à palpação, fundo uterino 

contraído acima da cicatriz umbilical, ferida operatória limpa, seca e sem sinais flogísticos, 

lóquios rubros em quantidade moderada e sem odor, acesso em membro superior direito 

(em uso de ocitocina IV, diurese presente e ausência de evacuações. Orientada quanto a 

ordenha de alívio, deambulação, visita ao RN na UTI neonatal. 

Participar de todo o processo de enfermagem foi de grande valia para os estagiários 

de enfermagem, pois puderam treinar habilidades e competências inerentes ao profissional 

enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem. Para os profissionais enfermeiros que 

participaram diretamente da assistência ou indiretamente, a experiência relatada e 
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compartilhada em rodas de conversa e em sala de aula foram de extrema importância para 

que esses agentes do cuidado pudessem refletir sobre as suas práticas de cuidados ofertadas 

a essa clientela. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem implementada foi efetiva, 

principalmente para o autocuidado e aleitamento da paciente, tendo em vista que após as 

orientações sobre a ordenha de alívio, a paciente buscou os profissionais com interesse em 

participar de palestras sobre a amamentação e os cuidados com as mamas. 

A experiência possibilitou ainda o amadurecimento do raciocínio clínico e crítico 

dos estagiários em enfermagem e dos profissionais envolvidos no que se refere à construção 

de cada uma das etapas do processo de enfermagem. Os discentes também puderam 

consolidar os seus conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas de saúde da mulher e 

da criança, o que foi importante para o crescimento profissional desses agentes. 

Portanto, percebe-se a relevância da implementação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem como ferramenta de organização do trabalho do profissional 

enfermeiro e a educação em saúde como estratégia na transmissão de informações 

preventivas e de promoção do cuidado para as puérperas. 
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RESUMO 

No presente estudo abordamos os dilemas do processo de luto 
diante de milhares de mortes no contexto pandêmico de COVID-
19. Portanto, o objetivo desse estudo é refletir como as pessoas de 
diferentes faixas etárias lidam com o luto e como esse processo de 
luto foi interferido durante a pandemia de COVID-19, que por 
medidas de isolamento proibiu diversos rituais funerários.  O 
trajeto para cumprir esse objetivo começa com a descrição de luto, 
o contexto da pandemia de COVID-19, como diferentes faixas 
etárias lidam com o luto, os dados de mortes por COVID-19 no 
Brasil e finalizamos com o tópico que fala sobre o modo que os 
rituais funerários influenciam na passagem do luto, tudo isso 
embasado em referências bibliográficas e dados estatísticos que 
foram estudados a fim da produção deste estudo.  

  

  

 

 
THE COVID-19 PANDEMIC AND MOURNING IN THE FACE OF 
THOUSANDS OF DEATHS: CRITICAL-REFLECTIVE ANALYSIS 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In this paper we address the dilemmas of the grieving process in 
the face of thousands of deaths in the pandemic context of 
COVID-19. Therefore, the aim of this study is to reflect how 
people of different age groups deal with grief and how this grieving 
process was interfered with during the COVID-19 pandemic, 
which by isolation measures banned various funeral rituals.  The 
path to fulfill this objective begins with the description of 
mourning, the context of the COVID-19 pandemic, how different 
age groups deal with mourning, the data of deaths by COVID-19 
in Brazil and we end with the topic that talks about how the funeral 
rituals influence the passage of mourning, all this based on 
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bibliographic references and statistical data that were studied in 
order to produce this article. 

  

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
O luto é um período de sofrimento enfrentado por uma pessoa, sendo um estado 

emocional em que ocorre por uma desvinculação de amor que é característico como um 

período de dor de uma perda significativa. No decorrer da vida é encontrado a aproximação 

de um destino, ao qual não é possível ser questionável, sendo um sofrimento indescritível 

vivenciado por uma pessoa, família ou comunidade (MELO,2004). 

Desse modo, o ser humano pode demonstrar diversas reações ao perder seus 

familiares principalmente durante o período pandêmico de COVID-19 (com centenas de 

mortes diariamente e tragicamente várias pessoas perderam mais de um ente querido), 

podendo apresentar mais de um transtorno psicológico, como ansiedade, depressão e raiva 

(PRAXEDES, 2021). Assim, destaca-se que dependendo da idade que a pessoa possua, pode 

haver diferentes reações com a notícia da morte, por exemplo, as crianças lidam com o luto 

dependendo da forma que a notícia foi lhe contada, e é influenciada pela forma que os adultos 

que estão no convívio dela passam por essa perda. Além disso, o grau de parentesco com o 

falecido também modifica a forma que a criança passa por esse momento, já os adolescentes 

podem levar ao estado de desenvolvimento de uma possível depressão, se no caso a pessoa 

falecida for uma figura parental (MELO,2004).  

Portanto, é notório a necessidade de realizar a exploração sobre esses sentimentos 

vinculados ao luto, os quais precisam ser trabalhados por acompanhamento de profissionais 

e realizados momentos em que ocorra o contato com pessoas próximas. Contudo, por 

questões de segurança e prevenção de saúde, da pandemia a qual enfrentamos, foi colocado 

barreiras para manter a segurança social, sendo implementado o isolamento social, que não 

permitiu o contato constante com as pessoas e também impediu com que as pessoas 

realizassem rituais que são de extrema importância para que o indivíduo possa superar a 

perda (PRAXEDES, 2021). Logo, o objetivo desse estudo é refletir como as pessoas de 

diferentes faixas etárias lidam com o luto e como esse processo de luto foi interferido durante 
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a pandemia de COVID-19, que por medidas de isolamento proibiu diversos rituais 

funerários. 

 
2 METODOLOGIA 
 

Trata-se de um ensaio teórico de caráter reflexivo sobre o luto no período da 

pandemia de covid-19. As reflexões sugeridas foram embasadas à luz dos documentos 

(artigos, livros, dados oficiais) referentes ao tema, além da percepção dos autores que 

vivenciaram a questão do luto no período da pandemia, como observador ou protagonista, 

ato que reforçou ainda mais a importância de refletir sobre essa temática tão atual. 

Uma revisão narrativa da literatura foi realizada para embasar as reflexões 

interpostas. A busca se deu entre os meses de julho e agosto de 2021. A revisão narrativa não 

usa critérios explícitos e sistemáticos para a busca e a análise crítica da literatura, o 

levantamento dos materiais de estudo não precisa esgotar as fontes de informações. Além 

disso, esse método não aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas. Esse tipo de 

revisão possibilita a aquisição e atualização de conhecimento sobre um determinado tema 

em um curto período de tempo, apesar de não trazer respostas quantitativas para 

determinados questionamentos (ROTHER, 2007). Dessa forma, foi realizada uma busca, 

com fins de encontrar artigos, livros e dados sobre o assunto, para que assim pudessem 

auxiliar nas reflexões e discussões interpostas pelos autores. Para a busca desses materiais, o 

Google Acadêmico foi consultado utilizando as seguintes palavras: “luto”, “Covid-19”, 

“ritual fúnebre”, “faixa etária e o luto”, “saúde mental relacionada ao luto”. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
3.1 O luto 
 
 

O luto é considerado um processo importante para que a pessoa possa realizar um 

preenchimento da perda de algo ou alguém. Desta forma, o luto pode obter mais de um 

conjunto de reações e estados quando ocorre a perda, pois segundo John Bowby, quanto 

maior for a relação entre as pessoas, maior o sofrimento apresentará (MELO, 2004). É 

preciso pontuar a ideia da autora Elizabeth Kluber-Ross, na qual relatava que o luto possui 

5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Desse modo, podemos detalhar cada 

um desses momentos e fazer colocação com o momento vivenciado COVID 19. Para 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 3 

52 

Elizabeth Kluber-Ross a negação é o momento em que o nosso psíquico se defende para 

absorver a morte do ente querido, a pessoa evita tocar no assunto para que não se sinta triste, 

a negação teve grande destaque, no contexto pandêmico, principalmente por causa de 

medidas de segurança que proibia as pessoas de verem o seu ente querido falecido. A raiva, 

é a fase que a pessoa fica contra o mundo se sentindo injustiçado e se nega a conformação 

do acontecimento. A barganha, a pessoa começa a realizar promessas para si e se diz que será 

uma pessoa melhor para Deus ou Deuses. A depressão, é um momento bastante delicado 

que pode ocasionar no suicídio, pois a pessoa se isola do mundo e fica melancólica, sente 

que não possui forças para a situação em que vivência. Já na última fase que é a aceitação, a 

autora relata que não se sabe ao certo como adquirir, pois o indivíduo olha para a realidade 

como ela é. 

 
3.2 Pandemia de COVID-19 
 
 

A doença de COVID-19 é um RNA vírus causador de infecções respiratórias em 

uma variedade de animais, incluindo aves e mamíferos. Se encaixando também como 

coronavírus, é reconhecida como um patógeno humano. A OMS (Organização Mundial da 

Saúde) detectou esse novo coronavírus no dia 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China 

(PHEIC, 2020). Em pouquíssimo tempo, o alastramento da doença se tornou inevitável e 

em março de 2020 a OMS declarou à SARS-CoV-2 como alerta de pandemia. A evolução da 

doença ocorre quando a velocidade da propagação é mostrada por meio da facilidade de se 

reproduzir, assim como, pela rapidez em se alastrar e tomar proporções continentais. 

Portanto, a COVID-19 se mostrou uma ameaça para o mundo desde então.  

Dentre os sintomas de quem é infectado com o vírus, os mais comuns são: febre, 

tosse seca e cansaço. Já nos casos menos comuns ou mais graves o enfermo pode apresentar 

sintomas como dores e desconfortos; dor de garganta; perda de paladar ou olfato; dificuldade 

em respirar; dor no peito ou perda de fala ou movimento. Na pior das hipóteses, o novo 

coronavírus pode ser letal para pacientes que já sofrem com outro tipo de enfermidade. Onde 

podemos destacar um público alvo em que a doença tem causado mais vítimas, os idosos e 

as pessoas que possuem comorbidades. Esse público se tornou um alvo fácil por não 

conterem o sistema imunológico ideal para proporcionar condições de saúde boas para curar 

o patogênico hospedeiro que invadem suas células (Caderno de Saúde Pública). 

Pensando nas vidas das pessoas que estavam em risco, devido à doença, foi então 

que iniciou a corrida atrás de uma vacina para combatê-la. No ano de 2021, quase um ano 

depois do alerta de pandemia, muitas vacinas já estavam na fase final de testes, conseguindo 
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aprovação para o uso.  Atualmente, giram em torno do globo vários tipos de imunizantes 

para a doença, tais como: Sputnik; Oxford; Sinopharm; Pfizer; Imperial de Londres; 

Moderna; Coronavac; Johnson & Johnson; e Astrazeneca. São muitos fabricantes em torno 

do mundo, porém, insuficientes para a demanda mundial, que ainda está sofrendo com a 

doença no aguardo da chegada do imunizante. Em decorrência da lentidão no processo de 

vacinação, o novo coronavírus vai se adaptando com a mutação dentro do organismo 

hospedeiro, criando variantes que são nulas ao efeito dos imunizantes que estão sendo 

produzidos. Consequentemente, mais vidas estão expostas à doença e mais dias o mundo se 

encontra em uma situação pandêmica (British Broadcasting Corporation News). 

 
3.3 Como diferentes grupos etários lidam com o luto  
 

 
A morte para uma criança é algo relativo, pois é necessário a existência de um 

contato constante para poder impactar a forma em que a mesma leva a vida. Quando ocorre 

o falecimento dos pais por exemplo, é abalado a questão de extrema proteção que as crianças 

precisam em certas situações, pois a criança se sente desamparada e com sentimentos de 

impotência. Chamo a atenção que o luto é um momento de reconstrução e de reorganização 

perante a morte, enfrentando abalos emocionais e cognitivos em que precisa lidar (Franco, 

M. H. P., & Mazorra, L,2007). Sendo um assunto complexo e um evento de extremo estresse 

tanto para adulto quanto para criança, se torna difícil a explicação para os pais que tomam 

cuidado ao realizar, onde é utilizado método com explicações ambíguas, metafóricas e/ou 

espirituais. Assim, acreditam que é uma forma de tentar proteger da realidade em que dão 

mais segurança a elas, entretanto, a falta de explicação ou até mesmo a negação pode 

prejudicar o desenvolvimento da criança que resulta em confusão no pensamento, ao 

contrário de entregar um conforto ou clareza para o significado da perda. 

No caso dos adolescentes, que segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) é a faixa etária de 12 até os 18 anos de idade, a forma de como eles lidam com a morte 

e como reagem à perda de um ente querido são singulares, principalmente pelo fato de 

depender da fase de desenvolvimento a qual se encontra, que segundo Erikson (1971) 

caracteriza, a construção da identidade na adolescência é uma das tarefas primordiais. 

Portanto, o enfrentamento da morte na adolescência pode esgotar as limitadas estruturas de 

defesa emocional característica dessa fase de desenvolvimento, podendo causar uma reação 

radical (Kastenbaum, 1986). De forma semelhante das crianças, os adolescentes têm a 
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sensação de luto influenciada pelo conhecimento que eles têm a respeito do que causou a 

perda e qual foi a circunstância, e caso o falecido seja uma figura paterna ou materna, o 

impacto será bem maior devido ao convívio, o vínculo de dependência, que pode atrapalhar 

o desenvolvimento de independência futuramente, por insegurança. Ademais, em casos do 

falecido ser um amigo próximo, também causará muito impacto para o adolescente, o 

deixando vulnerável, e desequilibrado emocionalmente e socialmente devido a perda de uma 

figura de apoio, companheirismo, que supria as necessidades sociais que a família não supria, 

principalmente se esse caso for uma perda repentina, podendo causar sintomas de um 

distúrbio de stress pós traumático. Ademais, as pesquisas de um estudo de Basílio Domingos 

e Maria Regina Maluf, revelou que quando o adolescente tem contato com o luto de uma 

pessoa querida, ele fica tão debilitado e isso faz com que ele comece a refletir sobre a finitude 

da vida, de que um dia ele irá morrer e se sente vulnerável por isso, consequentemente 

constrói uma tensão psicossocial. 

 
3.4 Dados de mortes por COVID-19 no Brasil 
 
 

Desde de que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou a COVID-19 como 

pandemia, de onde o termo “pandemia” se refere à distribuição geográfica de uma doença e 

não à sua gravidade, por isso a importância da contagem diária no número de casos, curas 

clínicas, casos descartados e óbitos nesse contexto pandêmico. 

Segundo informações da Organização Panamericana de Saúde, a maioria das 

pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Uma 

em cada seis pessoas infectadas por COVID-19 fica gravemente doente e desenvolve 

dificuldade de respirar. As pessoas idosas e as que têm outras condições de saúde como 

pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, têm maior risco de 

ficarem gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa pode pegar a COVID-19 e ficar 

gravemente doente (Organização Panamericana de Saúde).  

Dados mais recentes apontam que, segundo o site do governo específico para 

dispor informações sobre a COVID-19 no Brasil, já são mais de 570 mil óbitos e 20.416.183 

casos acumulados desde o início da pandemia. A taxa de mortalidade está em 271,5 e a de 

letalidade em 2,8%. Já a nível mundial as mortes pelo o novo coronavírus ultrapassa a casa 

dos 4 milhões em julho deste ano (Our World in Date), ou seja, são mais de 4 milhões de 

perdas e consequentemente mais de 4 milhões de famílias enlutadas por uma doença na qual 

já achamos a cura, o que torna o processo de luto mais árduo e mais difícil. O pensamento 

que a pessoa não teve nem a oportunidade de realizar seus planos, sonhos e dar continuidade 
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a vida. Pessoas as quais tinham que se arriscar e sair do isolamento para poder trabalhar e 

trazer o sustento financeiro para seus lares não tiveram o prazer de chegar a vez para tomar 

a vacina.  

Ademais, junto a essa dor, podemos citar os raros casos de pessoas que tomaram o 

imunizante e, infelizmente, não tiveram a sorte de sobreviver à doença. Natália Pasternak, 

bióloga e divulgadora científica brasileira, fundadora e primeira presidente do Instituto 

Questão de Ciência diz: “As pessoas têm muita dificuldade de entender qual é a função de 

uma vacina, elas acham que a vacina é mágica. Ou seja, tomou a vacina, está protegido; não 

tomou, vai ficar doente. Não é assim que as vacinas funcionam”. Com essa fala, ela confirma 

que a vacina só reduz os riscos, mas que nenhuma é 100% eficaz em relação ao combate à 

doença. 

 
3.5 A influência dos rituais fúnebres na passagem do luto 
 
 

Há registros arqueológicos de costumes de atos ritualísticos funerários desde o 

período da Pré-História, sugerindo assim que a muito tempo o ser humano teve a 

preocupação com relação ao processo de passagem da vida para a morte, por meio do 

cuidado ritualístico com os entes queridos falecidos. A morte por mais que se refira a uma 

pessoa, não é caracterizada como um fenômeno individual, e sim social. Por essa razão, os 

seres humanos sentiram a necessidade de desenvolver ritos de sepultamento, também como 

um meio para enfrentar as causas emocionais decorrentes da morte e do morrer. Segundo o 

estudioso Norbert Elias (1996), o que cria problemas para os seres humanos na verdade não 

é a morte e sim o conhecimento da morte. Outro estudioso do assunto, Jean Bayard (1996), 

afirmou que o ser humano é o “único animal que acende fogo e enterra os mortos”, mas 

também cria ritos, concepções, e atribui uma dimensão sagrada à morte, aos mortos e ao 

destino deles. Logo, quando se pensa em ritual fúnebre outro pensamento que está 

diretamente atrelado é o sofrimento psíquico, que contém relação também com o estado de 

saúde mental tanto vinculado a um indivíduo como a um grupo social que era próximo do 

falecido. 

Para tratar melhor desse assunto é importante sabermos uma definição de rito que 

nos auxiliará a compreender melhor os rituais fúnebres, segundo Rivière (1997,p.30): 
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(...) os ritos devem ser sempre considerados como conjunto de condutas 
individuais ou coletivas, relativamente codificadas, com um suporte corporal 
(verbal, gestual, ou de postura), com caráter mais ou menos repetitivo e forte carga 
simbólica para seus atores e, habitualmente, para suas testemunhas, baseadas em 
uma adesão mental, eventualmente não conscientizada, a valores relativos a 
escolhas sociais julgadas importantes e cuja eficácia esperada não depende de uma 
lógica puramente empírica que se esgotaria na instrumentalidade técnica do elo 
causa-efeito. 

 
 

Em vista disso, compreendemos que os rituais são mais que ações, eles são 

carregados de simbologias de vários significados, que complementam o seu sentido, 

dependendo do local que são realizados e do grupo social envolvido. O rito fúnebre 

geralmente se inicia com o velório que é o momento de reunir as pessoas próximas do 

falecido como forma de se despedir do corpo, marcando os últimos instantes em que o corpo 

estará entre os entes queridos; as condolências que começam desde a notícia do falecimento 

e que está presente ainda mais durante o velório, onde cada pessoa tenta confortar a outra; 

em seguida vem o sepultamento que é o momento em que geralmente os familiares e amigos 

acompanham o corpo até o cemitério e lá é enterrado, porém existe outros tipos de ritos, 

como a cremação, que o corpo é cremado e a cinzas podem ser guardadas em casa, já os 

indígenas eles têm o ritual de limpar o corpo, pintar e depois enterrar em um canto específico 

da aldeia, de acordo com a idade e com a importância social. Ademais vem o período do luto, 

que pode ser público, em casos de pessoas mais conhecidas socialmente (como exemplo: 

artistas, líderes religiosos, empresários), pode ser uma demonstração de luto social, que é 

demonstrado para a sociedade que aquela pessoa está de luto, seja por vestimentas de cor 

preta que simboliza o luto, ou postagens nas redes sociais que está de luto, também pode ser 

classificado como luto psicológico, que o sentimento de perda está fortemente presente e 

afeta o psicológico da pessoa, como até mesmo o desenvolvimento de depressão. Os ritos 

assumem diversas funções, mas Herouet (2013) ressalta funções que nos ajudam a entender 

ainda mais a relevância desses atos, ao afirmar que, o rito tem mais importância e benefícios 

para aqueles que assistem, que estão se reunindo em cumplicidade, em apoio, realizando suas 

preces ao ser sagrado em que acreditam, dando início ao processo de luto, do que para o 

morto em si, por mais que o foco da cerimônia seja a homenagem ao morto, pois quem irá 

continuar e irá ter que conviver com a falta daquela pessoa são os vivos. Desta forma, se 

compreende a importância de garantir um rito digno à pessoa que morreu, para que os 

familiares e amigos consigam sentir as condolências um dos outros, veja o ente falecido, 

consequentemente comece a aceitar que aquela pessoa agora está na memória deles e que foi 

para onde aquele determinado grupo social acredita que ele foi. 
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No cenário pandêmico de COVID-19, além do impacto de inumeráveis mortes em 

um curto período, por se tratar de uma doença altamente transmissível pelo ar e dos riscos 

que familiares e amigos iam está expostos, assim como a equipe de profissionais funerários, 

houve o impedimento pelo Ministério da Saúde de fazer ritos funerários. Apesar de que a 

intenção do Ministério seja a proteção de vidas, essas medidas afetaram diretamente o modo 

como as pessoas enfrentaram o luto, ocasionando mais dor, tristeza e desamparo, que como 

visto anteriormente, são esses ritos eles são de suma importância para que as pessoas 

consigam superar o luto. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Consideramos que é notório a importância, de estudar e de compreender como o 

ser humano lida com a passagem da vida para a morte. Essa compreensão permite que a 

sociedade tenha mais capacidade de oferecer um melhor suporte aos enlutados, servindo 

como medidas preventivas para combater vários lutos que podem ser nocivos às pessoas 

como o luto crônico, o luto adiado, que consequentemente estão relacionados a transtornos 

psiquiátricos (como depressão e ansiedade), o luto tem que ser sentido, mas não pode 

prejudicar a vida da pessoa a ponto de sufocar a sua existência.  Além disso, percebemos o 

quanto o contexto da pandemia de COVID-19 interferiu no processo de luto, principalmente 

por ter afetado os ritos funerários.  
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RESUMO 

O presente capítulo de livro teve por objetivo apresentar o 
conhecimento produzido e publicado na literatura acerca do papel 
e da importância do profissional farmacêutico para a promoção do 
cuidado ao paciente polimedicado. Trata-se de uma revisão 
narrativa da literatura realizada através das bases de dados 
SCIELO e MEDLINE, com os descritores “Atenção 
Farmacêutica/Pharmaceutical Services” and 
“Polimedicação/Polypharmacy”. A polimedicação pode ocasionar 
inúmeros riscos à saúde, uma vez que pode aumentar a toxicidade 
do medicamento, anular o seu efeito ou até mesmo potencializar a 
ação de outro fármaco utilizado simultaneamente. Dessa maneira, 
é de fundamental importância a utilização de estratégias 
terapêuticas formauladas e implementadas pelo profissional 
farmacêutico, em conjunto com os demais profissionais da equipe 
multidisciplinar, no que tange aos cuidados ofertados aos pacientes 
polimedicados e daqueles que se automedicam, com fins de 
prevenir agravos relacionados ao uso isolado ou combinado desses 
fármacos. As ações de saúde desses profissionais proporcionam 
uma evidente melhora na qualidade de vida do paciente. 
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This book chapter aimed to present the knowledge produced and 
published in the literature about the role and importance of the 
pharmacist in promoting care for polymedicated patients. This is a 
narrative review of the literature carried out through the SCIELO 
and MEDLINE databases, with the descriptors “Atenção 
Farmacêutica/Pharmaceutical Services” and 
“Polymedication/Polypharmacy”. Polymedication can cause 
numerous health risks, as it can increase the toxicity of the drug, 
cancel its effect or even potentiate the action of another drug used 
simultaneously. In this way, it is of fundamental importance to use 
therapeutic strategies formulated and implemented by the 
pharmacist, together with the other professionals of the 
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multidisciplinary team, with regard to the care offered to 
polymedicated patients and those who self-medicate, in order to 
prevent related diseases. to the isolated or combined use of these 
drugs. The health actions of these professionals provide an evident 
improvement in the patient's quality of life. 

  

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Após a crescente onda do setor industrial, a produção artesanal de medicamentos 

tornou-se obsoleta ao ponto de vista populacional. Isso causou uma grande perca para a 

profissão farmacêutica, a qual tinha como enfoque a manipulação magistral. Perante essa 

situação, os governos militares passaram a ter como foco principal o capital estrangeiro de 

tal forma que, além da dependência tecnológica do Brasil em relação as potências mundiais, 

criaram também dependência cientifica (CARVALHO, 2014). 

No decorrer da década de 70, o Conselho Federal de Farmácia constatou que 

apenas 4% dos novos estudantes matriculados no curso de farmácia optavam pela formação 

em dispensação de medicamentos, sendo essa uma prática exclusiva da profissão. Essa 

prática deixava claro a desvalorização dessa profissão perante as novas profissões da área da 

saúde. Nesse contexto, insatisfeitos com o ruma da Farmácia no país, os farmacêuticos e os 

estudantes de farmácia manifestaram a necessidade do resgate da sua profissão como 

profissão da saúde e não somente como profissão do medicamento (LAMBERTINE, 2012). 

Em 2006, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou a pesquisa como 

uma habilidade relevante a ser realizada também pelos farmacêuticos. A OMS enfatizou 

ainda que esse profissional é capaz de utilizar efetivamente bases de dados referentes ao 

sistema de saúde para realizar o aconselhamento dos pacientes polimedicados de forma 

adequada, e assim traças estratégias para orientá-los sobre o uso racional de medicamentos.  

Em concordância com as recomendações da OMS, foram redigidas novas diretrizes 

curriculares para o curso de graduação em farmácia, em que foi estabelecido um novo perfil 

profissional farmacêutico. Esse novo perfil estaria voltado para uma formação baseada em 

conhecimentos técnicos-científicos atrelado a formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva. Dessa forma, a profissão iria atender melhor e contribuir diretamente com todos 

os níveis de atenção à saúde (LAMBERTINE, 2012). 
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Esse aspecto de mudança para a profissão tem como enfoque também a atenção 

farmacêutica que se concretiza através da busca na melhoria da Atenção Primária a Saúde 

(APS), desde aos apectos de gestão até a assistência prática. No campo assistencial da APS, 

desca-se fortemente as orientações acerca da polimedicação e autoprescrição de 

medicamentos, sendo estas práticas um malefício ao sistema de saúde. 

A polimedicação é uma prática bastante onerosa aos gestores públicos. Isso porque 

cerca de 50% dos pacientes que frequentam o serviço de saúde e que possuem algum tipo de 

comorbidade crônica não adotam adequadamente ao tratamento farmacológico prescrito 

pelos profissionais. Desses, 4% a 5% são hospitalizados, cuja causa está relacionada a eventos 

adversos preveníveis. Ademais, em média 30% das consultas emergenciais estão relacionadas 

a má utilização de fármacos, grande parte evitável (NASCIMENTO et al., 2017). 

É predominante na prática da polimedicação a ocorrência de interações 

medicamentosas, visto que, esse fato ocorre comumente na população que utiliza vários 

medicamentos por um longo período. Essa prática pode interferir fortemente no tratamento 

farmacológico prescrita para uma causa grave de base, trazendo graves riscos à saúde do 

paciente.  

É de suma importância, nesse contexto, a participação do profissional de saúde na 

promoção da atenção farmacêutica aos pacientes adstritos na APS e/ou acompanhados em 

laboratórios do nível secundário em saúde. Esses profissionais, em qualquer dispositivo de 

saúde, devem esclarecer todas as dúvidas do paciente polimedicado e do paciente que 

costuma se autoprescrever. Esses profissionais devem oferecer um suporte e um 

acompanhamento adequado ao paciente no que se refere a sua farmacoterapia e a sua 

condição holística social, econêmica e em saúde, com o intuito de minimizar possíveis 

agravos e complicações. 

Tendo em vista a problemática descrita acima, questiona-se: de que forma o 

profissional farmacêutico tem contribuído para a superação dos riscos que envolvem o 

paciente polimedicado? O presente capítulo de livro teve por objetivo apresentar o 

conhecimento produzido e publicado na literatura acerca do papel e da importância do 

profissional farmacêutico para a promoção do cuidado ao paciente polimedicado. 
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2 METODOLOGIA 
 
 

O presente estudo foi realizado a partir de uma revisão narrativa da literatura. A 

questão norteadora do estudo foi: de que forma o profissional farmacêutico tem contribuído 

para a superação dos riscos que envolvem o paciente polimedicado?  

Os critérios de inclusão adotados para nortear a presente revisão foram: ser artigo 

científico; ter sido publicado nos últimos 10 anos; estar disponível eletronicamente na íntegra; 

estar em português, espanhol e/ou inglês; e responder a questão norteadora do estudo. 

Foram excluídos os artigos duplicados e que não tinha relação com a atuação farmacêutica e 

pacientes polimedicados. 

A busca de dados na literatura foi realizada nas bases de dados SCIELO (Scientific 

Eletronic Library Online) e MEDLINE (National Library of Medicine), com os seguintes 

descritores em saúde (DeCS): Atenção Farmacêutica/ Pharmaceutical Services and 

Polimedicação/ Polypharmacy.  

No total, foram encontrados 48 artigos. Todos os artigos foram exaustivamente 

lidos em pares. Após a leitura na íntegra desses artigos, 32 foram eliminados de acordo com 

os critérios de seleção adotados e descritos anteriormente. Deste modo, restaram 16 artigos 

elegíveis para compor a amostra do estudo. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Polimedicação 
 

A maioria dos artigos frisam que a polimedicação ou polifarmácia pode ocasionar 

inúmeros riscos à saúde, podendo assim causar uma toxicidade por um dos medicamentos 

em uso, anular o seu efeito ou até mesmo potencializar a ação de outro fármaco utilizado 

concomitantemente. O farmacêutico se faz importante nas orientações acerca dessa prática 

devido o seu conhecimento técnico-científico no assunto. A sua contribuição é essencial para 

eliminar os riscos que envolvem os pacientes que estão polimedicados e os pacientes que se 

polimedicam. 

De acordo com a OMS, em 2017, a polimedicação tornou-se destaque como uma 

das principais áreas de enfoque do Terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente. Ainda 

que tenha como foco a melhoria da qualidade de vida, a polimedicação está diretamente 

ligada ao aumento da probabilidade de o paciente desenvolver Problemas Relacionados a 

Medicamentos (PRM), vindo a comprometer a eficácia e segurança do tratamento (ARAÚJO 
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et al., 2019). O farmacêutico deve estar atento aos medicamentos polimedicados com fins de 

assegurar que eles não desenvolvam esses PRM. 

A polifarmácia, que frequentemente está associado ao uso concomitante de vários 

fármacos, torna-se frequente entre pacientes com multicomorbidades. Isso está diretamente 

associado aos desfechos e prognósticos negativos em saúde saúde nesses pacientes. A 

exemplo desses desfechos, a literatura destaca os eventos adversos a medicamentos, quedas, 

fraturas, hospitalizações, aumento do tempo de permanência no hospital, readmissão 

hospitalar logo após a alta e óbito (OLIVEIRA et al., 2021). 

Os efeitos adversos a medicamentos, que podem ocorrer tanto por reações adversas 

quanto por interações medicamentosas, têm como protagonista a polimedicação. Isso se 

justifica porque quanto maior é o número de medicamentos utilizados, maior é o risco de 

interação medicamentosa ou do paciente desenvolver algum problema relacionado ao uso 

combinado ou isolado desses medicamentos. Esse risco é maior entre pacientes idosos 

devido a diversas alterações decorrentes da idade, como a diminuição da função renal e 

hepática, redução da audição, visão, cognição e mobilidade, além de menor massa corporal 

magra (OLIVEIRA et al., 2021).  

Portanto, sabendo que esses pacientes são mais vulneráveis a alterações 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas, estando mais sensíveis à farmacoterapia, os 

farmacêuticos, especialmente na APS, devem avaliar constantemente junto dos demais 

profissionais de saúde como Enfermeiro e Médico o risco benefício para a saúde desses 

pacientes que necessitam de polifarmácia. 

Na APS, os riscos aos pacientes estão relacionados principalmente à falta de 

acompanhamento durante períodos prolongados, às dificuldades de acesso aos cuidados de 

saúde, os tratamentos não baseados em evidências, a adoção de combinações com potenciais 

interações medicamentosas, o tratamento farmacológico dos efeitos secundários de outros 

medicamentos e a prescrição simultânea por vários médicos, sem que ocorra a necessária 

conciliação terapêutica para o paciente (SOUZA et al., 2021).  

Todavia, tal prática pode ser associada a qualquer faixa etária, uma vez que, a 

incidência de doenças crônicas e comorbidades tem crescido. Estima-se que 40% da 

população adulta brasileira apresente alguma doença crônica e 29,8% seja acometida por duas 

ou mais doenças (SOUZA et al., 2021). 

Destaca-se que, além do acesso aos fármacos necessários ao tratamento de diversas 

condições crônicas que acometem a esse tipo de paciente, o trabalho conjunto entre médicos, 
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enfermeiros e farmacêuticos é de fundamental importância em muitos casos, e deve ser 

constante para a reavaliação do quadro clínico e adequações, se necessárias, à prescrição.  

Também se considera importante qualificar a equipe multidisciplinar de saúde de 

todos os dispositivos de saúde que integram as regiões de saúde sobre a adoção de estratégias 

para o uso racional de medicamentos, com a finalidade de minimizar os riscos à saúde e 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes (MARQUES et al., 2019). 

 
3.2 Interações Medicamentosas 
 
 

Segundo Barbosa (2018), as interações medicamentosas podem ser classificadas de 

duas formas, as farmacocinéticas que alteram os parâmetros absortivos, distributivo, 

metabólico e excretor, e os farmacodinâmicos, que são aquelas em que os efeitos de um 

fármaco são alterados pela presença do outro no seu sítio de ação ou no mesmo sistema 

fisiológico. Segundo esse mesmo estudioso, essas interações ocorrem quando o efeito do 

medicamento é alterado pela modulação de outras substâncias, podendo ser do tipo 

medicamento-alimento, medicamento-medicamento e medicamento-bebida alcoólica, vindo 

a causar a baixa eficácia ou até mesmo a toxicidade ao paciente. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) emprega o conceito de 

Farmacovigilância recomendado OMS como: a “ciência e atividade relativa à identificação, 

avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas 

relacionados ao uso de medicamentos”, o que abrange, desta forma, os efeitos adversos 

relacionados a desvios de qualidade, ineficácia terapêutica, erro de medicação, uso excessivo, 

intoxicações e interações medicamentosas (SILVA et al., 2018). 

A classe de interação medicamento/medicamento tem se tornado um agravo a 

sociedade em geral, levando em consideração o aumento da expectativa de vida e um alto 

envelhecimento demográfico a nível nacional. Supostamente, a incidência de problemas 

torna-se maior em idosos devido à baixa funcionalidade renal e hepática, de modo que muitos 

fármacos são eliminados mais lentamente do organismo (SOUZA et al., 2021). 

Estimativas indicam um maior aumento da população idosa, sendo projetado até 

2030 um número total de 45 milhões de idosos, essa faixa etária é a que mais sofre com os 

problemas de interações medicamentosas, devido ao aumento no quantitativo de 

medicamentos utilizados em tratamento e novos perfis de doenças, resultante da expectativa 

de vida (SANTOS et al., 2019).  

O farmacêutico, nesse sentido, tem a missão de participar do processo terapêutico 

desses pacientes e acompanhá-los com fins de prevenir agravos decorrentes do uso 
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indiscriminado e desnecessário de medicamentos e do seu uso combinado de forma 

inadequada. A introdução do farmacêutico na equipe de saúde é importante devido os seus 

conhecimentos técnicos-científicos em farmácia, mas também por ser um profissional de 

saúde que compreende a lógica do processo saúde-doença. 

Entre as classes com maiores índices de interação, podemos citar os antipsicóticos, 

agentes antiplaquetários e antitrombóticos, fármacos hipoglicemiantes, insulina, 

antidepressivos e sedativos hipnóticos. Em idosos, diversas das razões comumente 

relacionadas com os efeitos adversos de fármacos, ineficácia ou ambos são preveníveis. 

Grande parte dos casos envolvem comunicação inadequada com o paciente ou entre os 

profissionais da área de saúde (RUSCIN; LINNEBUR, 2021).  

O farmacêutico, o enfermeiro, biomédico e outros profissionais da saúde detém 

conhecimento suficiente para estabelecer uma comunicação terapêutica humana 

potencialmente capaz de realizar todos esses esclarecimentos aos pacientes polimedicados. 

Isso, certamente, contribuirá para a redução de incidentes relacionados ao uso concomitante 

de medicamentos. 

O profissional farmacêutico tem ocupado papel de estar diretamente empenhado 

no combate aos erros de prescrições. Sua contribuição também está relacionada ao 

aconselhamento acerca do uso correto dos medicamentos e identificação dos principais 

problemas de saúde da comunidade.  

Surge a necessidade de procurar artifícios, como a substituição de determinados 

medicamentos antigos no mercado com eficácia duvidosa, com cautela, por fármacos mais 

modernos que diminuam as chances de prejuízos devido a essas interações. Isso porque 

vários fármacos têm ação sobre o metabolismo um do outro e muitas vezes o mecanismo de 

ação ou os efeitos colaterais se sobrepõem aumentando a chance de toxicidade, sendo 

necessário o conhecimento preciso em relação ao diagnóstico e ao arsenal terapêutico 

disponível, tornado este o profissional a primeira escolha para o controle de problemas 

relacionados as interações medicamentosas (RÊGO; COMARELLA, 2015). 

 
3.3 Farmácia Clínica 
 

A Farmácia Clínica teve início nos Estados Unidos da América, em 1950. O 

primeiro programa educacional de Farmácia Clínica foi desenvolvido na Universidade de 

Iowa por William Tester e Jerry Black, em 1964. Na América Latina, a discussão sobre a 

Farmácia Clínica foi permeada pela crise de identidade do farmacêutico. A grande mudança 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 3 

68 

no seu desempenho, com a orientação de ações para o atendimento ao paciente, diferente 

do tradicional direcionamento para o produto, não foi bem assimilada pelos educadores, uma 

vez que nem todos captaram, efetivamente, os desafios a serem enfrentados na educação 

farmacêutica (SBFC, 2019). 

A implantação do primeiro Serviço de Farmácia Clínica no Brasil, ocorreu somente 

no ano de 1979, logo após os sistemas de saúde. Foram se centrando em um modelo de 

cuidado voltado ao paciente com atuações cooperativas e multidisciplinares, nas quais as 

ações se voltam fortemente para as necessidades do paciente JUNIOR et al., 2021). Nesse 

sentido, o farmacêutico é um profissional indispensável na equipe de saúde que cuida de 

pacientes que estão em uso de medicamentos, devendo atuar de forma integrada com os 

demais profissionais, com o intuito único de promover a saúde e garantir um tratamento 

eficaz para o paciente. 

Designado como o “profissional do medicamento”, o farmacêutico deve ser o 

principal responsável envolvido no combate ao uso irracional de medicamentos, realizando 

atividades clínicas e avaliando os impactos dessas atividades nas ações de saúde pública. Esse 

profissional deve constituir uma relação entre a prescrição e a administração dos 

medicamentos, sendo que sua interação com os demais profissionais da saúde pode 

contribuir significativamente para a melhoria da farmacoterapia prescrita (BERNARDI et al., 

2014). 

De acordo com Correia et al. (2017), é estimado que um alto número de pessoas 

não tenha acesso aos medicamentos com a quantidade e a qualidade necessária para adequada 

efetividade terapêutica, devido a problemas na gestão técnico-assistenciais dos 

medicamentos. Por outro lado, a influência da mídia na automedicação, para o uso abusivo 

de produtos supérfluos, intoxicantes, sem indicação clínica e/ou ineficazes, aumenta o acesso 

abusivo de fármacos, tendo assim um crescimento exponencial de problema de saúde 

relacionados aos mesmos. O impacto desses problemas é evidente nos sistemas de saúde 

com agravos, em grande parte subnotificados. Os farmacêuticos devem resistir e continuar 

insistindo na educação da comunidade no que se refere aos riscos da automedicação e 

polifarmácia inadequada. 

As principais atividades desenvolvidas pelo farmacêutico clínico, conforme a 

literatura encontrada, é a avaliação das prescrições médicas no intuito de prevenir e resolver 

os problemas relacionados a medicamento (PRM), uma vez que estes são classificados como 

a principal causa de eventos adversos. OS PRM são responsáveis pelo aumento no tempo de 

internação, morbidade, mortalidade e aumento nos custos hospitalares.  
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Neste caso, o farmacêutico avalia os dados antropométricos do paciente (idade, 

peso, altura, sexo), história clínica, indicação terapêutica dos medicamentos prescritos, dose, 

posologia e via de administração, duplicidade terapêutica, presença de interações 

medicamentosas, alternativas terapêuticas mais adequadas/disponíveis, incompatibilidades 

físico-químicas, estabilidade das soluções, e presença de reação adversa a medicamento 

(RIBEIRO et al., 2015). 

Para fins de compreensão, segue adiante o fluxograma de segmento 

farmacoterapêutico a ser seguido e observado pelo farmacêutico desde a seleção até o 

acompanhamento dos seus pacientes. 

 
FIGURA 1- Fluxograma de segmento farmacoterapêutico 

 

 
 

Fonte - Ruscin e Linnerbur, 2018. 
 

 
4 CONSIDERAÇÕES 
 
 

O profissional farmacêutico contribui especialmente na prevenção de interações 

medicamentosas em pacientes polimedicados, agindo com o devido rigor frente a 

observância das prescrições médicas e as automedicações. Esse profissional é habilitado e 

referência na orientação aos pacientes sobre a forma ideal da ingestão de medicamentos que 

porventura venham causar agravos a saúde, se ingeridos isolados ou concomitante a outros. 

Esse profissional pode realizar um acompanhamento fármacoterapêutico de qualidade, 

contribuindo em uma maior adesão dos pacientes ao tratamento farmacológico. 
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Nesse sentido, os cuidados farmacêuticos se tornam de suma importância na 

prevenção e nos cuidados ao uso racional dos medicamentos nos pacientes polimedicados. 

Desse modo, os dados desta revisão bibliográfica são importantes por terem destacados os 

perigos da utilização de vários fármacos sem orientação e acompanhamento do profissional 

farmacêutico em conjunto dos demais profissionais da saúde. As ações de saúde desses 

profissionais proporcionam uma evidente melhora na qualidade de vida do paciente.  
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RESUMO 

Esta revisão narrativa da literatura teve como objetivo apresentar 
o conhecimento disponível na literatura sobre o uso de 
fitoterápicos e plantas medicinais durante a gestação. Para a maioria 
das gestantes, as substâncias “naturais” estão livres de produtos 
químicos com efeitos nocivos à saúde, ou seja, para elas os 
produtos naturais não oferecem danos a si ou ao bebê. Para a 
realização desta revisão, foram selecionados os estudos publicados 
na língua portuguesa disponíveis nas bases de dados eletrônicas 
SCIELO, BVS e sites governamentais. Foram apresentadas as 
plantas medicinais frequentemente utilizadas por mulheres durante 
o período gestacional. Plantas como boldo, sene, camomila, 
carqueja, angélica, arruda e outras são comumente utilizadas pela 
população gestante de modo a aliviar os desconfortos desse 
período, como enjoo, flatulência, azia, depressão, insônia, dores 
articulares e emagrecimento. No entanto, as plantas medicinais 
possuem metabólitos secundários que conseguem provocar efeitos 
embriotóxicos, teratogênicos e abortivos, quando utilizados 
durante este período. Diante do que foi pesquisado, avaliando a 
relação risco e benefício desses produtos, os estudos apontam 
muitos riscos oferecidos pelas plantas medicinais utilizadas durante 
a gestação, e por isso, sugere-se o uso controlado destes 
tratamentos durante esse período, com o devido acompanhamento 
da equipe multiprofissional de saúde. 
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This narrative literature review aimed to present the knowledge 
available in the literature on the use of herbal medicines and 
medicinal plants during pregnancy. For most pregnant women, 
substances labeled “natural” are free of chemicals with harmful 
effects on health, that is, for them, natural products do not harm 
themselves or the baby. In order to carry out this review, studies 
published in Portuguese available in SCIELO, VHL and 
government websites were selected. Medicinal plants frequently 
used by women during the gestational period were presented. 
Plants such as boldo, senna, chamomile, carqueja, angelica, rue and 
others are commonly used by the pregnant population in order to 
relieve the discomforts of this period, such as nausea, flatulence, 
heartburn, depression, insomnia, joint pain and weight loss. 
However, medicinal plants have secondary metabolites that can 
cause embryotoxic, teratogenic and abortifacient effects when used 
during this period. In view of what has been researched, evaluating 
the risk-benefit relationship of these products, the studies point out 
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Abortion 

Teratogens 

many risks offered by the medicinal plants used in pregnancy, and 
therefore, the controlled use of these treatments during the 
gestational period is suggested, with due monitoring of the multi-
professional health team. 

  

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
O uso de plantas medicinais é um costume tradicional, das quais surgem receitas 

medicinais que são repassadas de geração em geração ao longo dos séculos, tanto pela 

facilidade de acesso e baixo custo quanto pela crença de que são mais eficazes e menos 

nocivas à saúde. A utilização delas têm relação com seus fins medicinais, como calmante, 

anestésico, antiemético, anticoagulante, analgésico, dentre muitas outras finalidades (DA 

SILVA; DE SANTANA, 2018). 

As plantas medicinais também são bastante utilizados no período gestacional. 

Muitas gestantes recorrem à utilização destas plantas no intuito de tratar enjoos, dores de 

contração, constipação, distúrbios de sono, flatulência, ganho de peso, alterações hormonais, 

depressão, azia, dentre outros sintomas. Essa escolha se dá especialmente por uma série de 

fatores ligados à crendice popular, a qual defende que as plantas estão isentas de efeitos 

adversos e nocivos à saúde da mulher grávida e do seu feto (DA SILVA;  DE SANTANA, 

2018). 

Contudo, a literatura aponta que uso da fitoterapia por gestantes deve ser feito 

cautelosamente. Esse cuidado deve-se ao fato de que existem diversas substâncias ativas e 

tóxicas nesses produtos que podem prejudicar tanto a formação do feto quanto à saúde da 

genitora. A exposição a alguns tipos de metabólitos na fase pré-natal pode levar ao aborto 

ou a teratogênese, podendo apresentar impacto negativo nos processos de crescimento e 

maturação pós-natal (DA SILVA; DE SANTANA, 2018). 

Muitos mecanismos teratogênicos foram associados ao uso de produtos 

fitoterápicos. Estes mecanismos incluem o rompimento do processo de montagem dos 

microtúbulos, o antagonismo dos folatos, a indução do estresse oxidativo, a teratogênese 

mediada por receptores específicos e a alquilação do DNA. Por isso, o cuidado na utilização 

de plantas e produtor fitoterápicos pelas gestantes deve ser redobrado, especialmente no 

primeiro trimestre de gestação (MAIA, 2019). 

Dessa forma, a presente revisão objetiva apresentar o conhecimento disponível na 

literatura sobre o uso de fitoterápicos e plantas medicinais durante a gestação. 
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2 METODOLOGIA 
 
 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, cujas fontes de dados foram a 

plataforma BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), a base de dados SCIELO (Scientific Eletronic 

Library Online) e sites governamentais brasileiros ligados ao Ministério da Saúde. A questão 

norteadora desta revisão narrativa foi: quais são os conhecimentos disponíveis na literatura 

que versam sobre a utilização de fitoterápics e plantas medicinais durante a gestação? 

Para a busca de estudos nessas fontes de pesquisas, foram utilizadas as seguintes 

palavras-chaves: “Substâncias abortivas”, “Plantas medicinais”, “Medicamentos 

fitoterápicos”, “Gestação”, “Agentes embriotóxicos”, “Agentes teratogênicos”. Os critérios 

de inclusão foram: ser estudo publicado em português, em qualquer período (atemporal), 

disponível eletronicamente nas fontes de dados citadas anteriormente, e que respondesse a 

questão norteadora do presente estudo. Foram excluídos os estudos duplicados e 

desatualizados. 

Com a busca na literatura, foram achados e avaliados um total de 84 artigos. 

Contudo, após as etapas de elegibilidade e seleção da amostra, foram incluídos 14 estudos 

científicos para compor a amostra desta revisão, entre artigos e livros científicos. 

Para facilitar a exposição dos resultados do presente estudo, bem como a discussão 

deles, foram criadas três categorias temáticas: 1) O uso de medicamentos durante o período 

gestacional; 2) Os riscos decorrentes do uso de produtos fitoterápicos e plantas medicinais 

em gestantes; 3) Apresentação dos principais produtos fitoterápicos e plantas medicinais 

utilizados pelas gestantes. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 O uso de medicamentos durante o período gestacional 
 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a automedicação é um grande 

problema de saúde pública, especialmente entre as mulheres gestantes. Por isso, devido aos 

riscos que os fármacos podem trazer ao embrião, as prescrições farmacológicas para esse 

público são bem restritas (LIMA et al., 2020).  

A utilização de medicamentos por gestantes e seus efeitos sobre o feto passou a ser 

objeto de grande preocupação após a tragédia com a talidomida, que ocorreu entre 1950 e 

1960. Cerca de 10 mil crianças nascidas naquele período apresentaram focomelia, bem como 

outras alterações congênitas associadas à utilização deste medicamento durante a gravidez 
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(KOERIC; DA CAZ, 2017). Com este incidente, as áreas das ciências da saúde passaram a 

estudar melhor as relações entre as substâncias químicas e o desenvolvimento embrionário. 

Acreditava-se, até então, que a placenta funcionava como uma barreira, protegendo 

o feto de qualquer agressão farmacológica. Porém, atualmente, a maioria dos fármacos 

contidos nos medicamentos utilizados por gestantes atravessam facilmente a placenta e 

atingem a corrente sanguínea do feto. Quando uma mulher grávida ingere ou recebe qualquer 

medicamento, o organismo do feto pode ser comprometido devido a sua imaturidade 

intestinal, hepática e renal para metabolizar efetivamente algumas substâncias 

farmacológicas, estando, portanto, mais sujeitos a efeitos negativos não esperados (NEVES, 

2018). 

Fatores sociodemográficos têm sido associados com o uso de medicamentos 

durante a gestação. Populações de países em desenvolvimento, como o Brasil, apresentam 

características sociais e econômicas peculiares que auxiliam na compreensão de potenciais 

riscos teratogênicos que uma gestante possa estar exposta. Um desses fatores é a 

automedicação justificada pela falta de acesso aos serviços de saúde e a desinformação 

(BRUM et al., 2011). A medicalização da mulher gestante associada ao uso irracional de 

medicamentos constitui um comportamento de alto risco, pois nenhum medicamento é 

isento de toxicidade à mãe ou ao feto, configurando-se um problema de saúde pública. 

Dados epidemiológico revelam que 50% das gestantes se automedicam com 

susbtâncias farmacológicas ou não de venda livre, e cerca de 2% a 3% de todos os defeitos 

congênitos do embrião são resultados do uso indiscriminado de medicamentos utilizados 

para tratar sintomas decorrentes da gravidez (LIMA et al., 2020). Por isso, a gestação é um 

período que requer muitos cuidados transdisciplinares. Orientar os genitores sobre os riscos 

da automedicação  está entre esses cuidados. 

Ademais, os fármacos utilizados durante a gravidez podem afetar a função da 

placenta, causando alterações na pressão dos vasos sanguíneos e consequentemente 

prejudicando a circulação e o repasse de nutrientes e oxigênio até o bebê (NEVES, 2018). 

Regularmente, decorrente da utilização de medicamentos e substâncias não prescritos por 

profissional de saúde, o bebê pode nascer com baixo peso e apresentar-se subdesenvolvido. 

Isso porque alguns medicamentos causam contrações muscalares uterinas que levam à 

redução do fornecimento de sangue para o bebê. O uso de hipertensivos, por exemplo, afeta 

o bebê indiretamente, pois reduz a pressão arterial da mãe resultando na redução de fluxo 

sanguíneo para a placenta e para o feto (LIMA et al., 2020). 
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As alterações fisiológicas da gravidez produzem manifestações sobre o organismo 

da mulher que, muitas vezes, são percebidas como “doenças”. Cabe ao profissional de saúde 

a correta interpretação e realizar as devida orientações a essa mulher, sem a banalização de 

suas queixas. Reforça-se que a maioria dos sinais e sintomas diminui ou desaparece mediante 

mudanças de hábitos alimentares e posturais, sendo assim, o uso de medicamentos deve ser 

considerado em último caso (DE LIMA, 2021).  

Maiores cuidados devem ser tomado durante os três primeiros meses de gestação, 

pois é o período em que se inicia o desenvolvimento dos órgãos do embrião (NEVES, 2018). 

Em muitos casos, os medicamentos são indispensáveis para a saúde da gestante e do feto, e 

nestes casos a mulher deve conversar com o profissional da saúde sobre os riscos e os 

benefícios do uso do medicamento. 

 
3.2 Os riscos decorrentes do uso de produtos fitoterápicos e plantas medicinais em 
gestantes 
 
 

A utilização de plantas para o tratamento de enfermidades é uma tradição presente 

nas mais diversas culturas. Para muitos, a escolha se dá pelo seu fácil acesso e o baixo custo, 

bem como pela crença de que as plantas medicinais e os fitoterápios são mais eficazes e 

menos nocivos à saúde do que os medicamentos alopáticos (DA SILVA; DE SANTANA, 

2018). 

Desde a sua origem, a humanidade tem buscado nas plantas a cura de diversas 

doenças. Ainda hoje, apesar da grande variedade de medicamentos disponíveis, a fitoterapia 

permanece bastante popular em todo o mundo e tem a sua demanda elevada em muitas 

regiões do Brasil e do mundo. O aumento da popularidade da fitoterapia nos diferentes 

estratos da população mundial é, em muitos casos, encorajado pela crença popular de que as 

preparações fitoterapêuticas são de origem natural, portanto, são mais seguras e menos 

tóxicas (CARDOSO; AMARAL, 2019). 

Muitas gestantes recorrem ao uso de plantas medicinais para tratar os desconfortos 

da gestação, como enjoos, constipação, flatulência, ganho de peso, alterações hormonais, 

distúrbios de sono, depressão, azia, dores musculares dentre outras. Essa escolha se dá por 

uma série de fatores, especialmente ligados à crendice popular que considera que as plantas 

estão isentas de efeitos adversos, bem como pelas questões socioeconômicas que dificultam 

o acesso das mulheres grávidas aos serviços de saúde e aos medicamentos alopáticos não 

disponíveis gratutamente no sistema de saúde público (DA SILVA; DE SANTANA, 2018). 
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Sendo assim, a administração de qualquer planta medicinal ou fitoterápico durante 

a gestação deve ser avaliada, pois o seu uso pode causar danos à saúde da gestante e do bebê. 

A relação risco e benefício do uso de plantas medicinais e fitoterápidos, bem como de seus 

derivados, deve ser levantada e discernida, pois para muitas dessas substâncias não existem 

estudos que comprovem a sua eficácia e segurança para a mulher grávida. 

Nesse público, esse risco pode se tornar ainda maior quando há o uso concomitante 

de medicamentos industrializados e de preparações artesanais obtidas de plantas medicinais 

ou drogas vegetais, condição que possibilita o surgimento de interações medicamentosas 

desconhecidas na mãe e prejuízos ao desenvolvimento fetal (CARDOSO; AMARAL, 2019). 

Dessa forma, a adoção da fitoterapia e de receitas que envolvam a utilização de 

plantas e ervas durante a gestação deve ser acompanhada por profissionais da área de saúde 

e pelas autoridades sanitárias locais, visto que essa situação descrita representa uma questão 

relevante de saúde pública. 

 
3.3 Apresentação dos principais produtos fitoterápicos e plantas medicinais 
utilizados pelas gestantes 
 
 

Algumas plantas especificas já têm estudos avançados sobre seu uso no período 

gestacional. A carqueja, por exemplo, possui baixa toxicidade por via oral, porém uma 

moderada toxicidade por via intraperitoneal. Esse efeito maléfico foi comprovado a partir de 

um estudo, o qual revelou que com a administração do extrato de carqueja as ratazanas 

sofreram aborto. Por esse motivo, é contraindicada durante a gestação devido o seu potencial 

risco de promover contrações uterinas e assim provocar aborto (PERON et al., 2008). 

Outra planta comumente associada a problemas na gestação é o Coleus barbatus, 

nome popular “boldo”” no Brasil. Existem poucas informações quanto a sua utilização 

segura durante a gestação. Um estudo em animais evidenciou a ação abortiva e teratogênica 

do extrato hidroalcoólico e da alcaloide boldina, principais componentes dessa planta 

(MENGUE et al., 2001). 

A espécie chamada hortelã é, na verdade, um híbrido de outras espécies, o que torna 

difícil a sua identificação. Essa planta é bastante utilizada para uso medicinal. Os óleos 

essenciais são extraídos das suas folhas e têm efeitos antibacterianos, antiespasmódicos, 

antiflatulento e eupéptico comprovados (FLORES, 2018). Em relação à hortelã-pimenta 

(Mentha piperita), o chá extraído das folhas da planta é o mais utilizado, seu óleo essencial, 

o mentol, tem efeitos anestésicos, analgésicos, expectorantes e descongestionantes do trato 

respiratório. Porém, o seu uso é contraindicado às gestantes por se tratar de uma categoria 
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de medicamentos emenagogos, os quais podem causar efeitos teratogênicos no feto (LIMA 

et al., 2019). 

As substâncias encontradas nos óleos essenciais incluem mentol, a pulegona e o 

mentofurano, que podem causar reações alérgicas e toxicidade hepática. Na medicina 

popular, a hortelã é usada para tratar flatulência, síndrome do intestino irritável, indigestão, 

náuseas, vômitos e outros problemas relacionados ao trato gastrointestinal. No entanto, 

estudos realizados em animais observaram que 85% dos animais tratados interromperam a 

gestação entre o 1º e o 10º dia de gestação. Além disso, quando administrada no 7º e 9º dias 

de gravidez e entre o 9º e 10º dias, a interrupção da gravidez causa 90% a 100% da perda 

fetal. Por falta de informações sobre a sua segurança, o uso desta espécie deve ser restrito ou 

não recomendado (FLORES, 2018). 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A análise realizada no presente estudo mostra que o uso de medicamentos, sendo 

eles alopáticos ou fitoterápicos, sem o acompanhamento especializado, podem trazer 

malefícios para a mãe e o bebê, podendo causar graves efeitos teratogênicos e de 

desenvolvimento. Por ser de origem natural, existe uma visão estereotipada de que os 

fitoterápicos não apresentam riscos à saúde, fazendo com que mulheres busquem a sua 

utilização com fins de tratar os sintomas decorrentes de sua condição. Contudo, os resultados 

evidenciados mostram que essas substâncias podem causar grandes malefícios ao feto, desde 

a má formação, até aborto. 

É necessário desmistificar a ideia de que as plantas medicinais e fitoterápicos, por 

ser de origem natural, não necessitam de um acompanhamento especializado de um 

profissional da saúde. Além disso, é de fundamental importância o incentivo a pesquisas que 

abordem o uso destes compostos, fazendo com que os conhecimentos sobre esses riscos 

sejam difundidos entre todas as mulheres em idade fértil, para que tais impactos sejam 

amenizados. 
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RESUMO 

 O capítulo tem como objetivo descrever o processo de construção 
de uma cartilha educativa para gestantes com diabetes mellitus 
gestacional. Metodologia: trata-se de uma pesquisa metodológica. 
A cartilha educativa intitulada por “Tenho diabetes gestacional, e 
agora?” foi elaborada a partir do referencial teórico de Reberte, 
Hoga e Gomes. O programa de design gráfico Canva foi utilizado 
para a construção e diagramação do material, com um total de 
dezenove páginas. A tecnologia possui uma linguagem ativa e de 
fácil compreensão, tanto verbal quanto não verbal, a fim de 
promover e repassar conhecimentos direcionados aos pacientes 
sobre o assunto. Espera-se que, com esta cartilha, o público-alvo 
complemente seus conhecimentos sobre a doença e estimule o 
autocuidado contínuo. Como diretrizes básicas de prevenção são 
imprescindíveis e na compreensão do diabetes gestacional, 
minimizando as possibilidades gestacionais. 
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The chapter aims to describe the process of building an educational 
booklet for pregnant women with gestational diabetes mellitus. 
Methodology: this is a methodological research. The educational 
booklet entitled “I have gestational diabetes, now what?” was 
elaborated from the theoretical framework of Reberte, Hoga and 
Gomes. The graphic design program Canva was used for the 
construction and diagram of the booklet, with a total of nineteen 
pages. The technology has an active and easy-to-understand 
language, both verbal and non-verbal, in order to promote and pass 
on knowledge aimed at patients on the subject. It is expected that, 
with this booklet, the target audience will complement their 
knowledge about the disease and encourage continuous self-care. 
As basic prevention guidelines are essential and in the 
understanding of gestational diabetes, minimizing gestational 
possibilities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é uma alteração caracterizada pela 

intolerância à glicose em grau variado de intensidade, detectado no segundo ou terceiro 

trimestre da gestação (GOLBIDI; ISMAIL, 2013). Segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira 

de Diabetes (SBD), o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é um problema metabólico que 

atinge até 25% das gestantes no mundo (SBD, 2020). 

Os fatores de risco para o desenvolvimento de DMG são: idade acima de 35  anos; 

sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual; deposição  central 

excessiva de gordura corporal; história familiar de DM em parentes de primeiro  grau; 

crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na  gravidez atual; 

antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte fetal ou 

neonatal, macrossomia ou DMG; síndrome de ovários policísticos e baixa estatura menos de 

1,5m (MILECH et al., 2013). Ademais, mulheres que confirmarem o diagnóstico de DM na 

primeira visita de pré-natal serão classificadas como diabetes mellitus precoce e não 

gestacional. 

Com a confirmação do diagnóstico de DMG, as gestantes devem ser encorajadas 

ao tratamento, que engloba o uso da medicação, controle alimentar e às práticas de 

autocuidado. A oferta de informações apropriadas pelos profissionais da saúde favorece a 

redução do número de complicações advindas a longo prazo, especialmente se somadas à 

adesão ao regime terapêutico farmacológico e não farmacológico prescrito (LANDIM et al., 

2008). 

No Brasil, o percentual de gestantes confirmado com DMG, conforme os dados 

disponibilizados pelos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde (SUS), é de 

aproximadamente 18% (ARAÚJO et al., 2020). Mulheres com mais de 20 anos totalizam 7,6% 

desse total (ORTOLONI; IGNATTI, 2018). Enquanto na capital do Ceará, os índices são 

de 8,5%, e ocorre em 1% a 14% de todas as gestações, dependendo da população estudada. 

O diagnóstico está associado ao aumento de morbidade e mortalidade perinatal, de acordo 

com um estudo brasileiro (FORTIM et al., 2016).   

Embora a gestação seja um processo fisiológico, algumas mulheres nesse período 

desenvolvem alterações metabólicas ou apresentam dificuldades em manter um controle 

efetivo das suas alterações metabólicas prévias. Essas condições podem impulsionar questões 

desfavoráveis para a gestante ou feto. Por isso, a consulta do pré-natal é primordial para o 
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acompanhamento das gestantes, possibilitando o diagnóstico e a detecção precoce de agravos 

que favorecem o início da terapêutica oportuna, diminuindo a possibilidade de complicações 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

É de competência dos profissionais da saúde, dentre eles dos Enfermeiros, avaliar 

dinamicamente os fatores de riscos para o desenvolvimento de DMG existentes para a 

gestante, para que assim possam determinar em tempo se há a necessidade de assistência 

especializada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). A consulta de enfermagem contribui 

significativamente para a identificação e rastreamento dessa doença, bem como para a 

promoção em saúde dessas mulheres, motivando-as quanto a importância da adoção de 

hábitos saudáveis. O enfermeiro também se faz importante no apoio à gestante diagnosticada 

com DMG. 

O cuidado de enfermagem é insubstituível no planejamento e na orientação do 

autocuidado, assim como para a promoção da saúde e recuperação da doença (LANDIM et 

al., 2008). Isso porque essa doença é um fator de insegurança e desestabilização emocional 

para as gestantes, principalmente quando o pré-natal tem início tardio, já que consequemente 

as ações educativas de autocuidado e as mudanças no estilo de vida ficam prejudicadas. 

(MANÇU; ALMEIDA, 2016). 

Diante da problemática apresentada, considerou-se necessário a elaboração de uma 

cartilha educativa para gestantes com DMG, configurando-a como um instrumento de 

estímulo e incentivo a adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico prescrito e 

recomendado. Assim, a cartilha poderá reforçar as orientações verbais advindas dos 

profissionais de saúde, servindo como guia em casos de dúvida e auxiliando na tomada de 

decisão dos profissionais da saúde.  

Desse modo, o presente estudo objetivou descrever o processo de construção de 

uma cartilha educativa para gestantes com diabetes mellitus gestacional. 

 
2 METODOLOGIA 
 
 

Trata-se de um estudo metodológico, no qual se deu a construção de uma cartilha 

educativa impressa com a temática diabetes mellitus gestacional. Neste estudo, optou-se pelo 

processo de construção da cartilha sugerido por Reberte, Hoga e Gomes 2012, composto 

por cinco fases, ilustradas a seguir (Figura 1). No entanto, o estudo se deteve somente até a 

Fase 3, a continuidade será realizada posteriormente.  
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FIGURA 1 - Fases de construção da cartilha 

 

Fonte: Reberte, Hoga e Gomes, 2012. 

 

A primeira fase foi baseada na leitura científica de artigos disponíveis em bases de 

dados, que possibilitou conhecer as principais fragilidades informativas que são repassadas 

às gestantes sobre a temática. As fontes de dados consultadas foram: PUBMED, Biblioteca 

Virtual da Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Os dados encontrados foram utilizados para 

direcionar a elaboração dos tópicos da cartilha e os principais conteúdos a serem 

desenvolvidos. 

Na segunda etapa, livros didáticos e o google foram consultados para identificar 

imagens legíveis, didáticas e confiáveis para a elaboração ilustrativa da cartilha. Ressalta-se 

que todas as figuras utilizadas foram avaliadas por um profissional especializado em design 

e aquelas que encontravam-se ilegíveis ou não eram didáticas foram excluídas e/ou 

substituídas. Após a escolha das imagens, procedeu-se à formatação, configuração e 

diagramação das páginas. 

Na terceira fase, o conteúdo central e essencial da cartilha educativa foi redigido. 

Porteriormente esse conteúdo foi submetido ao trabalho de edição e diagramação. O 

conteúdo escrito considerou os critérios estabelecidos pelo referencial teórico metodológico 

adotado: informações simples, objetivas, direcionadas e claras. Considerando a etapa de 

edição e diagramação da cartilha educativa, os critérios de Hoffmann e Warral (2004) foram 

respeitados: conteúdo, linguagem, organização, layout e tipografia, ilustrações, e 

aprendizagem e motivação. 

Dessa forma, criou-se a primeira versão da cartilha no período de março a junho de 

2020, com o auxílio de um designer gráfico. A construção da cartilha foi elaborada no Canva, 

uma plataforma de design gráfico que permite a criação gráficas de mídia social, 
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apresentações, pôsteres e outros conteúdos visuais. O material criado no Canva foi idealizado 

na diagramação couchê fosco, tamanho A5 (capa e miolo), todavia, com o papel da capa em 

uma gramatura maior. Na construção da cartilha, o designer gráfico colaborou com a 

estrutura da arte, sendo orientado sobre o tipo de gravura e sua relação com conteúdo 

elaborado pelas pesquisadoras.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo se desenvolveu através de uma cartilha educativa intitulada: 

“Tenho diabetes gestacional e agora?”, com um total de 19 páginas. Para o texto da cartilha, 

algumas medidas foram adotadas a fim de uma aparência instigante que atraísse visualmente 

os pacientes. A fonte utilizada na cartilha foi a Alice e o tamanho variou entre 24 a 42, 

alternando traços grossos e finos, com dimensões de 50,79 cm de altura e 28,57 cm de 

largura. 

A cartilha foi construída em uma linguagem ativa verbal e não verbal clara, simples, 

objetiva e de fácil compreensão para o público alvo, que são as mulheres diagnosticadas com 

DMG. Os recursos de layout adotados tiveram o intuito de aumentar a percepção do paciente 

sobre a importância do tema presente naquele material educativo e sobre a importância da 

tecnologia para a promoção da saúde (DOACK et al., 1996). Os enfermeiros devem 

continuar se utilizando dessas ferramentas para promover saúde, especialmente no âmbito 

da atenção primária à saúde e centros especializados de nível secundário. 

O conteúdo da cartilha contém uma apresentação inicial e, na sequência, o  sumário, 

contendo os seguintes assuntos apresentados em forma de tópicos:  apresentação, definição 

do diabetes gestacional, fatores de risco, diagnóstico,  tratamento, controle glicêmico, 

preparo para aplicação da insulina, locais de aplicação  da insulina, conservação do frasco de 

insulina, riscos para a mãe e o bebê, atividade  física, alimentação saudável, cuidados durante 

a gravidez, dicas importantes, anotações e controle glicêmico. As ilustrações da versão final 

da cartilha e o conteúdo teórico estão apresentadas nas figuras a seguir (Figuras 2A-2F). 
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FIGURA 2 A - Versão final da cartilha, parte 1 – frente 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Diante da figura apresentada, é possível perceber que a cartilha apresenta 

inicialmente uma capa que contém uma ilustração de uma gestante, permitindo que o público 

alvo capte a mensagem principal, seguido de um título “Tenho diabetes gestacional e agora?” 

e uma frase “cuidando da minha saúde e do meu bebê”, para chamar a atenção do leitor ao 

tema abordado. Na página seguinte apresenta-se o sumário que contém todo o conteúdo 

abordado na cartilha com o número da página referente a cada assunto, o que facilita o acesso 

ao assunto específico para o esclarecimento de dúvidas.  

No início da gestação, as mulheres passam por um período que envolve muitas 

expectativas e ansiedades, devido principalmente às mudanças físicas e hormonais, ocorridas 

nesta fase de desenvolvimento da gestante. Na página 3 foi apresentado, de maneira clara e 

compreensiva, um texto de saudação inicial à gestante e a essa nova etapa da sua vida. Nesta 

fase surgem medos, incertezas, ansiedade e questionamentos, tais como: “durante o pré-natal 

na unidade básica de saúde o que devo saber sobre a diabetes gestacional?” 
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FIGURA 2B - Versão final da cartilha, parte 2 – frente 

 

    Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Na página 4, expõe-se a definição da patologia, visando incentivar a gestante à 

leitura completa do material. Na página 5 a cartilha abordou o seguinte questionamento: 

“quais são os fatores de risco para o diabetes gestacional?” Existem alguns fatores que 

predispõem a doença, dentre esses, o sobrepeso, históricos familiares, hipertensão arterial e 

síndrome dos ovários policísticos (GUERRA et al., 2019). Levar essas informações às 

gestantes é importante para que elas possam conversar com seus pares sobre esses fatores 

que predispõem o DMG. 

 

FIGURA 2C - Versão final da cartilha, parte 3 – frente. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Sob esse viés, na página 6 e 7, o conteúdo versou sobre a elevação do índice 

glicêmico, uma das características do DMG, reafirmando que o acompanhamento desse valor 

é de fundamental importância ao longo tratamento da gestante. Sendo assim, a cartilha indaga 

as gestantes: quais são os valores da glicemia que confirma o diagnóstico? E como é realizado 

o tratamento?  Quais os valores de referência para diagnosticar a diabetes?  logo após foi 

abordado a explicação para cada pergunta: (glicemia de jejum ≥ 92 mg/dl); (uma hora após 

a refeição glicemia ≥ 180 mg/dl) e ou (2 horas após a refeição ≥ 153 mg/dl). Os valores de 

referência são fundamentais para o tratamento da doença (SILVA et al., 2019).   

Sobre o tratamento e informações pertinentes aos métodos mais empregados pelas 

gestantes no controle dos valores glicêmicos, podem ser classificados em farmacológicos, 

quando inclui o uso de medicamentos, ou não farmacológicos e ainda, associados. Os 

principais métodos para controlar a doença são: a monitorização da glicemia capilar, a prática 

de atividade física, uma dieta alimentar saudável e o uso de fármacos, como por exemplo, a 

insulina (SCHUMALFUSS; BONILHA, 2015). 

Nessa perspectiva, pacientes acometidos com essa enfermidade são amparados pela 

Lei nº 11.347/2006, que trata da distribuição gratuita de medicamentos e materiais 

necessários para a monitoração da glicemia capilar. Atividades conjuntas de ações educativas 

e aspectos socioeconômicos podem auxiliar no conhecimento e adesão ao tratamento da 

diabetes gestacional (OLIVEIRA; MONTENEGRO; VENÂNCIO,2017). A página 8 

aborda o processo de preparo e aplicação da insulina. 

Em continuidade, na página 9, indaga-se ao público leito o seguinte 

questionamento:  quais os locais de aplicação da insulina? A cartilha contém a orientação 

sobre os locais mais indicados para aplicação da insulina. Para tal, desenhos ilustrativos de 

partes do corpo humano foram utilizados para melhorar a compreensão e facilitar de maneira 

visual, a aprendizagem da aplicação correta do medicamento. Todavia, a dose administrada 

no paciente deve ser recomendada pelo médico responsável. A dose e o tipo de medicamento 

devem ser baseados no perfil da taxa de glicemia capilar acompanhada periodicamente pelo 

paciente (RODRIGUES, 2018). Ainda, o local de aplicação escolhido deve respeitar uma 

distância mínima, bem como, o seu rodízio, medida essa utilizada com o propósito de 

minimizar a formação de Lipodistrofia. 
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FIGURA 2D - Versão final da cartilha, parte 4 – frente. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

O adequado acondicionamento do medicamento é de relevante importância para 

sua eficácia durante o tratamento da diabetes. Então, como conservar o frasco de insulina? 

A página 10 ilustra a maneira mais correta para a conservação do frasco de insulina no interior 

da geladeira, estando essa, sinalizada com o círculo verde. Após aberto para uso, o frasco de 

insulina deve ser utilizado em até 4 semanas, respeitando uma temperatura que pode variar 

entre (15 a 30 Cº). Essa medida, quando respeitada, assegura uma boa estabilidade e garante 

a ação biológica do medicamento (SBD, 2020).  

Na página 11, intitulada “quais os riscos quando não cuido da minha saúde e do 

meu bebê?” é necessário que a gestante compreenda a importância dos cuidados para evitar 

possíveis complicações ao longo da gestação. As informações apresentadas abordam os 

principais riscos que a doença pode trazer para o binômio mãe e filho. Dentre as inúmeras 

complicações têm-se o risco no parto prematuro da “mãe” e ou problema de saúde ligada ao 

bebê, como a obesidade (AMARAL et al., 2015).  

No que concerne a atividade física, depende da orientação dos profissionais de 

saúde que acompanham a mulher durante todo o seu período gestacional. A página 12 expõe 

quais os exercícios físicos podem ser efetuados durante o período gestacional. Estudos 

demonstraram que a prática de exercícios físicos é benéfica para as grávidas, contribuindo na 

redução da necessidade de uso de insulina materna, bem como previne sobrepeso do bebê 

ao nascer.  
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FIGURA 2E - Versão final da cartilha, parte 5 – frente. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

Outro quesito com relevância na gestação é a alimentação, pois está relacionada 

diretamente à saúde da mãe e do filho. Dessa forma, na página 13, foi descrita a importância 

da alimentação saudável no período gestacional, pois devido ao déficit nutricional provocado 

pelo aumento do desenvolvimento fetal, a mãe consome mais alimento e por consequência 

calorias, favorecendo o diagnóstico de doenças crônicas não transmissíveis (KERELIUK et 

al., 2017). Por fim, a dieta deve ser controlada, com alimentos que possuem bom valor 

nutritivo e fracionada em horários fixos, por essa razão é necessário o acompanhamento de 

um profissional da área. O enfermeiro tem um papel importante na identificação das 

pacientes com dificuldade em manter a alimentação saudável, encaminhando a gestante para 

o profissionail da nutrição. 

Juntamente com as precauções adotadas para uma alimentação saudável, outros 

pontos importantes inerentes ao bem-estar da mulher devem ser considerados nesta fase. 

Por isso, os cuidados durante a gravidez para o bem-estar materno e fetal presentes fora 

apresentados nas páginas 14, 15 e 16. Os desenhos e textos diagramados descrevem os 

cuidados e os bons hábitos que as gestantes devem desenvolver durante a gestação, em prol 

de garantir sua saúde mental e seu conforto. 
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FIGURA 2F - Versão final da cartilha, parte 6 – frente. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 
Durante a gestação e o puerpério, é notório o aumento dos níveis de ansiedade e 

estresse materno, os quais podem estar isolados e ou associados a outros problemas que 

afetam a saúde mental da mulher (STEEN; AMORIM, 2019). Isso pode influenciar no bem-

estar das gestantes e nos seus sentimentos, e a partir disso podem desencadear um transtorno 

depressivo. Reafirmando, a saúde mental pode ser definida como estado de bem-estar em 

que o indivíduo é consciente de suas próprias capacidades, pode lidar com o estresse normal 

da vida, trabalhar de maneira produtiva, e contribuir para sua comunidade (BRASIL, 2006).  

O enfermeiro deve ser capaz, em suas consultas de de pré-natal, de prestar apoio e 

um atendimento pautado em uma escuta terapêutica e acolhedora. Os profissionais de saúde 

são fundamentais na assistência no pré-natal, pois o vínculo desenvolvido contribui para 

aliviar as tensões e angústias da mulher, bem como, orientá-la no intuito de responder e sanar 

as suas dúvidas e minimizar suas ansiedades durante o ciclo gravídico-puerperal.   

Na página 17 foram abordados conteúdos referentes às principais dúvidas dos 

pacientes inerentes aos temas de verificação da glicemia capilar, como: diferença entre 

hipoglicemia e hiperglicemia e os cuidados para evitá-las. Foi elaborado um espaço destinado 

para anotações, em que a gestante poderá escrever sobre suas dúvidas, sugestões e 

curiosidades em relação ao conteúdo abordado, sendo possível compartilhar essas 

informações com os profissionais da área da saúde que os acompanham.  Na última página, 

consta um espaço no formato de tabela onde é possível fazer seus registros referentes ao 

controle do valor glicêmico.  
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Acredita-se que esse estudo possa ser aprimorado e posteriormente a cartilha possa 

ser validada por especialistas e com o público alvo. O material exposto serve de referencial 

para incentivar os acadêmicos e profissionais da área a desenvolverem mais recursos 

educativos voltados para saúde e, assim, contribuir na qualidade de vida de pessoas com 

comorbidades específicos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cartilha parece ser efetiva para a transmissão de conhecimentos para as mulheres 

grávidas com o diagnóstico de DMG. Os conteúdos textuais e diagramados, bem como as 

figuras selecionadas favorecer uma leitura simples e direcionada sobre a doença, seus fatores 

de riscos e modalidades de tratamento. As orientações sobre o estilo de vida da pessoa com 

DMG são essenciais para a promoção do autocuidado. Os espaços para registro na cartilha 

permitem o esclarecimento de dúvidas e a proximidade entre a paciente e os profissionais de 

saúde. Ademais, os espaços destinados ao registro dos valores glicêmicos é entendida como 

uma estratégia educativa para incentivar a gestante a realizar o controle da própria glicemia 

capilar. 

Espera-se que, com essa cartilha, o público alvo possa complementar seus 

conhecimentos a respeito da doença e estimule ao autocuidado contínuo. As orientações 

básicas da cartilha são essenciais na prevenção e no entendimento da diabetes gestacional, 

dessa forma, minimizando possíveis complicações oriundas da enfermidade. 
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RESUMO 

A violência sexual é um problema de saúde pública que deve ser 
abordado de forma sistematizada, articulando e integrando muitos 
fatores. No âmbito da assistência de enfermagem, exige um esforço 
contínuo de sensibilização de profissionais, nesse sentido, a 
percepção do profissional de saúde sobre as ocorrências de 
violência sexual impacta de forma direta em ações desenvolvidas. 
A pesquisa teve como objetivo geral analisar através de revisão 
integrativa da literatura a assistência de enfermagem prestada à 
mulher vítima de violência. Buscou-se ainda, descrever as 
dificuldades apresentadas pelos enfermeiros durante a assistência 
às mulheres vítimas de violência. A metodologia fez pesquisa nas 
plataformas acadêmicas Scielo, Lilacs e Google Acadêmico, 
escolheu artigos escritos entre 2011 e 2021, citando autores como 
Arrais, Justino, Tsukamoto e outros. Os resultados mostraram que 
ainda há a necessidade de desenvolver um atendimento efetivo e 
se faz necessário que enfermeiros e profissionais de saúde ampliem 
seu olhar sobre a problemática da violência sexual, compreendendo 
dimensões humanas e o caráter interdisciplinar das necessidades da 
mulher a ser atendida. 
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Sexual violence is a public health problem that must be approached 
in a systematic way, articulating and integrating many factors. In 
the context of nursing care, it requires a continuous effort to raise 
awareness of professionals, in this sense, the health professional's 
perception of the occurrences of sexual violence directly impacts 
on developed actions. The research aimed to analyze, through an 
integrative literature review, the nursing care provided to women 
victims of violence. We also sought to describe the difficulties 
presented by nurses during assistance to women victims of 
violence. The methodology carried out research on the academic 
platforms Scielo, Lilacs and Google Academic, choosing articles 
written between 2011 and 2021, citing authors such as Arrais, 
Justino, Tsukamoto and others. The results showed that there is 
still a need to develop effective care and it is necessary for nurses 
and health professionals to broaden their view of the problem of 
sexual violence, understanding human dimensions and the 
interdisciplinary nature of the needs of the woman to be cared for. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Até o início do século XX, por questões culturais, as mulheres sempre foram donas 

de casas e a tarefa de gestão financeira dependia inteiramente de seus parceiros. Apenas 

mulheres solteiras e viúvas desempenhavam funções que não estavam relacionadas com a 

família, as quais quase sempre estavam envolvidas em atividades comerciais ou trabalhavam 

como professoras de crianças quando tinham mais prestígio. Embora essas atividades fossem 

úteis, as mulheres não recebiam atenção social e a sociedade continuou a perseguir seus 

direitos, tanto é que até dias atuais ainda são as principais vítimas dos principais casos de 

violência, muitos dos quais causados por seus maridos ou parentes próximos em suas 

próprias casas (AGUIAR, 2013). 

Nesse contexto, a violência contra as mulheres tornou-se um problema de saúde 

pública, pois muitas delas são abusadas por seus cônjuges ou familiares a maior parte do 

tempo em casa, o que aumentou muito o número de vítimas que têm medo de agir, fato que 

vem afetando a família e levando à desestruturação familiar. Para Silva et al. (2021), a 
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Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como uma forma de evitar o 

sofrimento evitável em grande medida, podendo a violência contra a mulher ocorrer na 

forma física, sexual e psicológica, ou seja, mesmo que não cause danos físicos, qualquer 

ameaça já é considerada violência. 

Já na visão de Rodrigues et al. (2021), também é reiterado que a violência contra a 

mulher sempre tenha sido vista como um problema de saúde pública, sendo considerada 

violência de gênero por estar relacionada aos estereótipos desiguais de homens e mulheres 

que se estabelecem na sociedade de acordo com a cultura de cada lugar. No Brasil, muitas 

medidas têm sido tomadas para o seu atendimento, pois são inúmeros os desafios, 

destacando-se as ações de identificação de casos nos diversos tipos de serviços de saúde e 

elucidação por meio de medidas curativas e preventivas. 

Devido à alta incidência de violência contra a mulher no Brasil, a equipe de 

enfermagem, em conjunto com outros profissionais de saúde, precisa se concentrar na 

prevenção desse tipo de violência. Caso tenha ocorrido um incidente violento, a equipe deve 

prestar atendimento e assistência à vítima, e, por se tratar de um momento bastante delicado 

da vítima, o profissional de enfermagem precisa aumentar ainda mais a humanização no 

acolhimento, favorecendo que a taxa de adesão das vítimas que buscam atendimento seja 

aumentada (SALDANHA, 2014). 

Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa é analisar através de revisão integrativa 

da literatura a assistência de enfermagem prestada à mulher vítima de violência, dado o fato 

de que o estudo busca descrever as dificuldades apresentadas pelos enfermeiros durante a 

assistência às mulheres vítimas de violência. Nesse sentido, tem-se o seguinte 

questionamento: O profissional de enfermagem estaria passando por adequada reciclagem e 

treinamento para que o suporte à vítima de violência ocorra com efetividade?   

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo corresponde a uma revisão integrativa de literatura, possibilitando a 

sintetização e a análise de demais estudos voltados a temática escolhida, de forma que o 

estudo alcança maior aprofundamento e o desenvolvimento se dá com maior variação de 

conhecimento, em conformidade com esses fatores as obras passam a ser comparadas e 

debatidas. 

A busca se deu através das principais bases de dados acadêmicas de saúde, como 

Scielo e Lilacs, mas também por meio do Google Acadêmico. O levantamento das 
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publicações ocorreu entre agosto e novembro de 2021, sendo escolhidos artigos publicados 

entre os anos 2011 e 2021, que tratassem da assistência à mulher vítima de violência sexual. 

Os descritores escolhidos para a pesquisa foram: Violência contra a mulher, assistência 

integral à saúde e cuidados de enfermagem. 

Do levantamento dos artigos até a escolha final para o desenvolvimento deste, 

foram selecionados da plataforma Scielo 11 artigos correlatos, mas apenas 6 respondiam aos 

objetivos da pesquisa; enquanto que no portal acadêmico Lilacs foram selecionados 7 artigos, 

entretanto somente 2 foram aprovados para o estudo; e na base de dados do Google 

Acadêmico foram achados 8 artigos, porém apenas 2 responderam aos objetivos. Após filtrar 

os artigos que responderam aos objetivos da pesquisa e à questão norteadora, os periódicos 

selecionados trouxeram resultados que serão apresentados no tópico a seguir.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Tendo em vista a importância assistência de enfermagem no atendimento à vítima 

de violência sexual, o estudo que aqui se apresenta aborda de forma especial essa classe tão 

fundamental na esfera da saúde. O vasto material disposto nas bases de dados acadêmicas 

favorece a pesquisa e o debate efetivo e contínuo da temática escolhida. A seleção dos 

estudos com abordagem na assistência de enfermagem às vítimas descritas e que compõem 

o presente artigo, constam no Quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1 – Descrição dos artigos selecionados. 

TÍTULO/ANO AUTOR OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

Violência sexual 
contra adolescentes: 

notificações nos 
Conselhos 

Tutelares, Campo 
Grande, Mato 
Grosso do Sul, 

Brasil. 2011. 

Justino, L. C. 
et al. 

  

Verificar nos 
Conselhos 

Tutelares Norte e 
Sul do município 

de Campo Grande, 
Mato Grosso do 

Sul, a ocorrência de 
notificações de 
violência sexual 

contra adolescentes 
em 2007 e 2008. 

Pesquisa 
descritiva 

quantitativa 
retrospectiva. 

Houve prevalência da faixa 
etária de 10 a 14 anos para 

ambos os sexos, o qual 
predominaram agressores 
masculinos. A maior parte 
dos atos que ocorreu em 

ambiente doméstico. 

A enfermagem e o 
cuidado à mulher 

vítima de violência 
sexual. 2014. 

Saldanha, B. 
L.  

Identificar como 
esses Enfermeiros, 

que estão na 
prática profissional, 
prestam assistência 

Pesquisa 
descritiva e 

exploratória. 

A assistência realizada pelos 
Enfermeiros se dá de 

acordo com o que 
preconiza o Ministério da 

Saúde, porém, os 
profissionais nunca tiveram 
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à mulher vítima de 
violência sexual. 

contato com a temática 
durante a formação 

acadêmica ou demais 
cursos de aperfeiçoamento. 
O fato causa dificuldades 

para a realização da 
assistência. 

Violência de gênero: 
comparação da 
mortalidade por 

agressão em 
mulheres com e sem 

notificação prévia 
de violência. 2017. 

Barufaldi, L. 
A. et al. 

  

Descrever o perfil 
de mortalidade por 

agressão em 
mulheres e analisar 

se as vítimas de 
violência 

notificadas 
apresentam taxas 

de mortalidade por 
esse motivo mais 
elevadas do que a 

população feminina 
geral. 

Estudo 
descritivo. 

O risco de morte por 
agressão nas mulheres 

notificadas foi maior do 
que na população feminina 
geral. Mulheres negras, de 
menor escolaridade foram 

as principais vítimas de 
violência e homicídios. O 

elevado número de 
mulheres revelaram a 

fragilidade das redes de 
atenção e proteção no 
atendimento integral, 

qualificado e oportuno às 
vítimas. 

Atuação da 
enfermagem na 
conservação da 

saúde de mulheres 
em situação de 
violência. 2018. 

Albuquerque 
Netto, L. et 

al. 

Analisar, pela ótica 
da Teoria de 

Enfermagem de 
Levine, o 

atendimento da 
enfermeira às 
mulheres que 

sofreram violência.  

Pesquisa 
qualitativa e 
descritiva 

A análise das entrevistas 
resultou em quatro ideias 

centrais referentes a: 
conservação de energia, 
integridade estrutural, 

pessoal e social das 
mulheres. 

Consumo de álcool 
e tabaco por 
mulheres e a 
ocorrência de 
violência por 

parceiro íntimo. 
2019. 

Veloso, C.; 
Monteiro, C. 

F.  

Analisar o 
consumo de álcool 

e tabaco por 
mulheres e a 
ocorrência de 
violência por 

parceiro íntimo 
contra a mulher.  

Estudo 
transversal e 

analítico. 

A prevalência de violência 
por parceiro íntimo contra 

a mulher foi de 64,0%, 
sendo que 61,5% da 
amostra foi vítima de 

agressão psicológica,33,6% 
de abuso físico e 17,1% de 

coerção sexual.  

Violência 
ocupacional na 

equipe de 
enfermagem: 

prevalência e fatores 
associados. 2019. 

Tsukamoto, 
S. A. et al.  

Identificar a 
prevalência e os 

fatores associados à 
violência 

ocupacional na 
equipe de 

enfermagem. 

Estudo 
transversal. 

A prevalência de violência 
física foi de 20,2%; de 

abuso verbal, 59,1%; e a de 
assédio sexual foi de 

12,8%.  

A percepção da 
vítima de violência 
sexual quanto ao 

acolhimento em um 
hospital de 

referência no 
Paraná. 2020. 

Batistetti, L. 
T.; Lima, M. 
C.; Souza, S. 

R. 

Identificar a 
percepção das 

vítimas de violência 
sexual em relação 
ao acolhimento 
prestado pela 

equipe de 
enfermagem no 

pronto 
atendimento de 

hospital 
referenciado em 
Curitiba, Paraná. 

Pesquisa 
descritiva de 
abordagem 
qualitativa. 

Evidenciou-se como a 
percepção quanto ao 

atendimento centrou-se na 
postura dos profissionais, 

gerando sentimentos 
positivos como segurança e 

tranquilidade. 

Desafios para a 
implantação da 

Arrais, A. et 
al.  

Conhecer o 
atendimento à 

Estudo 
transversal, 

Dentre os 78,95% dos 
profissionais que atenderam 
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cadeia de custódia 
para as vítimas de 

estupro do Distrito 
Federal. 2020. 

vítima de violência 
sexual em 

maternidade 
pública do DF e 

avaliar o 
conhecimento da 
equipe acerca da 
legislação sobre 

cadeia de custódia. 

quantitativo e 
descritivo. 

as vítimas, 25,71% as 
consultam em 10 minutos e 

14,18% receberam 
capacitação específica. 

Revelou que o atendimento 
é superficial, centrado em 

questões médicas e a coleta 
de vestígios é inexistente. 

Violência contra as 
mulheres na prática 
de enfermeiras da 
atenção primária à 

saúde. 2020. 

Silva, V. G.; 
Ribeiro, P. 

M. 

Compreender 
como os 

enfermeiros que 
atuam na Atenção 
Primária à Saúde 

identificam a 
violência contra as 

mulheres e 
descrever a 

assistência de 
enfermagem 

prestada a essas 
mulheres. 

Estudo 
descritivo 

qualitativo. 

As narrativas revelaram 
como os colaboradores 

percebem a violência contra 
as mulheres e os 

significados atribuídos 
pelos mesmos. Emergiram 
três categorias: Percepção 

do enfermeiro sobre a 
violência contra as 

mulheres; Assistência de 
enfermagem às mulheres 
que sofrem violência e; 

Capacitação para o 
reconhecimento da 

violência pela própria 
mulher e pelo enfermeiro. 

Condutas do 
enfermeiro diante 

da mulher vítima de 
violência 

sexual.  2021. 

Silva, B. M. et 
al. 

Identificar as ações 
do profissional de 

enfermagem à 
frente da vítima de 
violência sexual.  

Pesquisa de 
campo do tipo 

qualitativa, 
descritiva e de 

estudo 
transversal. 

Constatou que 50% 
afirmaram que já tiveram 

capacitação em 
acolhimento. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Por muito tempo, a violência só foi considerada um assunto no âmbito da lei e da 

segurança pública, sendo tratada apenas em instituições que pertenciam e/ou tinham vínculo 

com instituições judiciais. Portanto, instituições e profissionais de saúde não estavam 

diretamente envolvidos nesses atos violentos porque enfrentavam diversos estigmas e 

exposições sociais. Foi apenas na década de 1990 que a violência foi incluída como um 

problema de saúde pública em todo o mundo, porque os sintomas dos indivíduos afetados 

física, mental e moralmente exigiam serviços de saúde (SOUZA; OLIVEIRA; JESUS, 2016). 

A violência é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como sendo o uso 

da força como forma de ameaça a outros, grupos ou comunidades, que possa causar 

sofrimento e dano psicológico, comprometimento do desenvolvimento ou privação e até 

mesmo a morte. Em se tratando da violência contra a mulher, pode ser caracterizada por 

qualquer ação ou omissão que resulte em dano, seja este moral ou patrimonial, sofrimento 
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de ordem física, psicológica e sexual, assim como também a morte (ALBUQUERQUE 

NETTO et al., 2018). 

A violência tem mais de um significado, é complexa e ambígua, e contém muitos 

elementos e posições teóricas. Isso acontece de muitas maneiras diferentes. Modena (2016) 

acredita que a violência pode ser natural, porque ninguém está livre da violência, que é uma 

característica típica de todas as pessoas, ou pode ser artificial, quando a violência geralmente 

é o abuso da força por algumas pessoas contra outras. O comportamento violento expressa 

uma atitude que viola a liberdade e a vontade de alguém, que contém dimensões morais e 

éticas. 

O termo violência é a natureza ou característica da violência, um comportamento 

cruel, ocupação de meios violentos, raiva repentina e a necessidade de as pessoas obedecerem 

aos outros; a OMS também distingue a natureza da violência como sendo de origem física, 

sexo, psicologia ou relacionada à privação ou abandono. Por meio de uma pesquisa 

multicêntrica realizada em 10 países pela OMS, foi observado que 15% a 71% mulheres em 

todo o mundo já sofreram violência física, verbal ou sexual, fato como este mostra se tratar 

de um problema recorrente, em especial as ocorrências se dão em países subdesenvolvidos 

como o Brasil (BARUFALDI et al., 2017). 

No Brasil, o tema é considerado uma questão de saúde pública, e suas ações visam 

envolver toda a equipe multiprofissional e atingir as mulheres que sofreram tal violência. No 

entanto, vale ressaltar que ainda existem muitos desafios, principalmente na ação de 

identificação e recebimento de casos nos diversos tipos de serviços de saúde, e na articulação 

das intervenções de prevenção e tratamento (LIMA et al., 2017). 

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) foi criado pelo 

Ministério da Saúde em 1984 para cooperar diretamente com o acolhimento direcionado à 

mulher na prática de enfermagem. A Atenção Básica à Saúde é uma das principais secretarias 

de saúde pública do país, que visa atender mulheres em situação de violência a partir da 

identificação de casos suspeitos e confirmados. Essas ações fazem parte do novo 

atendimento profissional do Sistema Único de Saúde (SUS), que com o advento da Lei nº 

13.427/2017, garante direitos como acompanhamento psicológico e até cirurgia plástica (se 

aplicável) (BRASIL, 2017). 

A importância do acolhimento é evidente porque colabora diretamente com o 

desenvolvimento da relação de confiança entre o cliente e a equipe multidisciplinar, o que 

garante mais soluções aos problemas identificados na primeira consulta. Obviamente, as 

equipes assistenciais e demais profissionais de saúde precisam ter cuidado para prevenir a 
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violência contra a mulher. Caso tenha ocorrido violência, a equipe deve ajudar as vítimas 

com apoio e apoio de confiança, e prestar cuidados e assistência à sua ansiedade, humilhação 

e medo (SALDANHA, 2014).  

Portanto, o profissional de enfermagem deve estar sempre apto a promover um 

atendimento de qualidade e se comunicar bem com as mulheres vítimas de violência para 

que se sintam seguras, acolhidas, respeitadas e, o mais importante, atendidas em relação às 

suas necessidades pessoais. Orientar-se sempre pelos instrumentos básicos propostos nas 

políticas públicas de saúde e na legislação vigente para proteger adequadamente as vítimas e 

prevenir possíveis danos futuros (LIMA et al., 2017). 

Considerando a alta incidência de violência contra a mulher no Brasil, que é um dos 

problemas mais comuns no campo da saúde pública, a prática também tem mostrado que é 

necessário discutir o cuidado à mulher que sofreu violência, buscando aprofundar aspectos 

relacionados à atuação desses profissionais, a fim de realizar este serviço de forma única e 

específica. E as equipes assistenciais, em conjunto com os demais profissionais de saúde, 

precisam cuidar para prevenir a violência contra a mulher (ACOSTA et al., 2017). 

O abuso sexual de crianças e adolescentes no mundo ultrapassa 120 milhões de 

vítimas, enquanto que no Brasil, a principal causa de atendimento nos serviços de referência 

de violências é a violência sexual. Logo, o Sistema Único de Saúde possui cadeias de custódia 

para que facilite o processo de coleta e demais registros de vestígios em caso de violência 

sexual. Nesse contexto, foi feito um estudo do nível de conhecimento da equipe de 

acolhimento quanto à legislação. Conforme Arrais et al. (2020), torna-se “fundamental 

desenvolver um o atendimento para além de questões médicas, e que inclua questões 

periciais”. Os cursos de reciclagem, capacitação e palestras direcionados ao enfermeiro 

quanto às normas e técnicas de assistência às vítimas de violência sexual, são primordiais para 

que as ações desenvolvidas se deem com maior organização e responsabilidade quanto à 

situação em específico. Conforme citam Silva e Ribeiro (2020), deveria ser incorporada às 

grades curriculares dos profissionais de saúde a temática da violência sexual contra as 

mulheres, “proporcionando conhecimento científico, oferecendo subsídios para as ações 

para prevenção e combate aos casos de violência contra as mulheres”.  

 

O estudo de Tsukamoto (2019) buscou identificar os fatores associados à violência 

ocupacional na equipe de enfermagem, e concluiu-se que a equipe de enfermagem foi vítima 

de diferentes tipos de violência no trabalho e associaram-se a ela, principalmente, os fatores 
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ocupacionais, testemunhando a violência ocupacional. Entre os registros de abusos, chegou-

se a registrar assédio sexual e violência física, sendo que um dos principais fatores 

relacionados a essa prática é a falta de incentivo dos gestores com medidas específicas para 

lidar com essa problemática.  

Estudos científicos identificaram que muitos casos de mulheres vítimas de violência 

sexual por seus parceiros, tinham prevalência de uso de álcool e tabaco, tendo essas 

substâncias um risco associado no universo feminino; a disponibilização desse tipo de 

informação pode subsidiar a enfermeiros e demais profissionais práticas preventivas de 

manejo para casos de violência por parceiros de mulheres, influenciando na realização de 

outras pesquisas e favorecendo debates sobre o fenômeno no âmbito social. E, conforme o 

estudo de Veloso et al. (2019), foi apresentado que “cerca de 65% dos homens e 45% das 

mulheres consomem álcool no mundo”. 

Em se tratando de violência sexual ocorrida contra a vítima adolescente, ocorre em 

todo o mundo e em diversas classes sociais, ressaltando que devido o público vitimado ser 

menor de idade, constitui-se crimes variados atos de cunho sexual, que tenha havido ou não 

penetração genital, até o exibicionismo e voyeurismo. A busca por atendimento nem sempre 

ocorre, costuma ser silenciada pelo preconceito, vergonha e possibilidade de ocorrerem 

represálias, de acordo com Justino et al. (2011), “grande parte dos casos de abuso sexual 

ocorre no ambiente intrafamiliar, repetidas vezes e sem evidências físicas”. 

Como muitas vítimas não denunciam e muito menos buscam atendimento, é 

necessário ampliar as boas técnicas que possam reforçar ainda mais o atendimento 

humanizado. Esse tipo de ação promove maior segurança e propagação informativa quanto 

ao atendimento disponibilizado. Um estudo realizado com mulheres vítimas de violência 

sexual possibilitou avaliar a percepção dessas quanto ao atendimento recebido, o resultado 

constatou satisfação e confiança no profissional de enfermagem, inclusive, tendo sido 

ressaltado por essas que “existe certa invisibilidade quanto ao reconhecimento do 

profissional de Enfermagem” (BATISTETTI; LIMA; SOUZA, 2020).  

 

5 CONCLUSÃO 

 

O estudo mostra que compete ao enfermeiro e aos demais profissionais de saúde a 

análise de cada caso isolado, bem como identificar familiares com potencial risco, para 

propor alternativas que incluam orientação, visitas domiciliares para prover cuidados de 

forma específica e educação em saúde para grupos vulneráveis, atuando na prevenção 

terciária e tratamento, reabilitação, e prevenção de violência. 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 3 

 

 
 

105 

Os resultados mostraram que, para que haja desenvolvimento de atendimento 

efetivo, se faz necessário que os enfermeiros e profissionais de saúde ampliem seu olhar 

sobre a problemática da violência sexual, compreendendo as dimensões humanas, e sobre o 

caráter interdisciplinar das reais necessidades da mulher a ser atendida. Entretanto, ainda há 

dificuldade entre os enfermeiros no atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. 

Destaca-se que os achados em estudos não esgotam a necessidade de investigar os 

fenômenos e mostrar lacunas presentes nos serviços e responsabilização de gestores no ato 

de incentivar treinamentos entre profissionais da saúde sobre a assistência à mulher vítima 

da violência sexual. Sugere-se também elaboração de estudos e ações de educação continuada 

entre os profissionais abordando a violência sexual.  
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é apresentar o processo de enfermagem 
desenvolvido a partir das taxonomias de enfermagem NANDA-I, 
NIC e NOC, implementado para um paciente internado para 
tratamento de Leucemia Linfoide Aguda. Estudo caracterizado 
como descritivo, do tipo relato de experiência. A coleta de dados 
foi realizada mediante entrevista e exame físico, sendo executadas 
por acadêmicos de enfermagem e supervisionada por profissionais 
de enfermagem. Após a obtenção dos dados, foram elencados os 
diagnósticos de enfermagem que se enquadravam ao caso do 
paciente. Estes foram: Troca de gases prejudicada; Dor aguda; e 
Risco de infecção. Para o plano de cuidados, foram adotadas como 
metas/ resultados esperados: apresentar troca de gases adequada, 
sem dispneia e esforço respiratório; melhora da dor, mover o 
membro inferior esquerdo e deambular sem limitações; e acessos 
venosos sem sinais de flogose. Para alcançar esses resultados, 
foram realizadas as seguintes intervenções: oxigenoterapia 
conforme prescrito e se necessário; analgesia por métodos não 
farmacológicos e farmacológicos, de acordo com a prescrição 
médica; observação da inserção dos cateteres venosos e trocas de 
acordo com os protocolos institucionais. Após a implementação 
do processo de enfermagem foi percebido melhora clínica no 
paciente, pos este passou a deambular sem auxílio e não teve queixa 
álgica. Conclui-se que a elaboração e implementação do processo 
de enfermagem foi essencial para o alcance da melhoria do estado 
clínico do paciente, além de ser uma forma para os discentes 
fixarem os conhecimentos e se apropriarem das taxonomias de 
enfermagem. 
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The objective of this study is to present the nursing process 
developed from NANDA-I, NIC and NOC nursing taxonomies, 
implemented for a patient admitted for treatment of Acute 
Lymphocytic Leukemia. This is a descriptive study, of the 
experience report type. Data collection was carried out through 
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interviews and physical examination, performed by nursing 
students and supervised by nursing professionals. After collecting 
data, the nursing diagnoses that fit the patient's case were listed. 
These were: impaired gas exchange; acute pain; and risk of 
infection. For the care plan, the goals/expected results were: 
adequate gas exchange without dyspnea and respiratory effort; 
improvement of pain, movement of the left lower limb and walking 
without limitations; and venous access without signs of phlogosis. 
To achieve these results, the following interventions were 
performed: oxygen therapy as prescribed and if necessary; analgesia 
by non-pharmacological and pharmacological methods, according 
to the medical prescription; observation of the insertion of venous 
catheters and exchanges according to institutional protocols. After 
the implementation of the nursing process it was noticed a clinical 
improvement in the patient, as he started to walk without 
assistance and had no pain complaint. It is concluded that the 
elaboration and implementation of the nursing process was 
essential to achieve the improvement of the patient's clinical status, 
besides being a way for the students to fix the knowledge and 
appropriate the nursing taxonomies. 
 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Leucemia Linfoide Aguda (LLA) é um tipo de neoplasia maligna caracterizada 

pela proliferação desordenada de glóbulos brancos (linfoides) imaturos. Essas células 

ocupam um grande espaço na medula óssea onde são produzidas, o que impede a produção 

das plaquetas e glóbulos vermelhos (CAVALCANTE; ROSA; TORRES, 2017). 

Para que o diagnóstico prévio da doença seja realizado, é necessário a realização do 

hemograma (exame de sangue) e a distensão sanguínea, no intuito de avaliar o índice de 

leucometria no sangue, podendo estar aumentado, abaixo ou igual ao valor de referência. 

Para que haja o diagnóstico definitivo é realizado o mielograma que fará a análise da amostra 

de medula óssea, normalmente retirado do osso esterno ou do ilíaco e deverá ser constatado 

um número maior ou equivalente a 20% de células imaturas. É através do exame de 

imunofenotipagem, que é possível distinguir imunologicamente e classificar a LLA, sendo 

classificado em linhagem B ou T, de acordo com os traços imunofenotípicos dos linfoblastos 

(CAVALCANTE; ROSA; TORRES, 2017). 

O tratamento é baseado em quimioterapia, tendo atenção à condição clínica, 

imunológica e citogenética do paciente, e ainda se há ou não algum comprometimento e/ou 

abrangência de outros órgãos, para escolha do método mais efetivo. A quimioterapia é 

dividida em três etapas: indução, consolidação e manutenção. No meio de tantas drogas 
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utilizadas, uma das principais é o metotrexato (MTX), que atua inativando a disseminação 

das células malignas, administrado em alta concentração na fase de consolidação no processo 

quimioterápico. O mesmo possui efeitos adversos, afetando os revestimentos mucosos do 

organismo. A presença de sintomas negativos ou recaída da patologia deve ser abordada em 

tratamentos mais agressivos, no caso o transplante de medula óssea (CAVALCANTE; 

ROSA; TORRES, 2017). 

Em pacientes adultos, a LLA possui fatores prognósticos de elevado risco, como o 

imunofenótipo B, modificações cromossômicas e a presença do cromossomo Ph+. As 

manifestações clínicas consequentes da proliferação dos blastos, que substituem as células 

normais, impedindo assim que desencadeiem suas funções. Os sintomas são heterogêneos e 

sofrem alterações conforme o comprometimento medular e extra medular, os mais relatados 

são: fadiga, letargia, dor óssea, com tendência de se tornar artralgia e/ou artrite, diferentes 

graus de anemia, perda de peso, neutropenia, trombocitopenia, infiltração dos tecidos pelos 

blastos, palidez, pirexia e sangramento. Em casos mais graves pode apresentar aumento dos 

gânglios, inflamação dos testículos, vômitos, dor de cabeça, acometimento ocular, priapismo 

e síndromes compressivas medulares (CAVALCANTE; ROSA; TORRES, 2017). 

Nesse contexto, sabe-que o profissional de enfermagem possui importante papel 

na prestação da assistência de enfermagem de forma sistematizada ao paciente acometido 

pela LLA, no intuito de realizar um cuidado eficaz. Para isso, o enfermeiro pode implementar 

o Processo de Enfermagem, o qual é composto por cinco etapas, a saber: coleta de dados, 

diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem 

e avaliação de enfermagem (COFEN, 2009). 

Dessa forma, este relato de experiência visa realizar a apresentação do Processo de 

enfermagem desenvolvido para um paciente com LLA, internado para tratamento em uma 

unidade hospitalar.  

 

2 METODOLOGIA 

 
Este estudo pode ser caracterizado como descritivo, do tipo relato de experiência. 

Seu desenvolvimento se deu a partir da assistência de enfermagem prestada para um paciente 

com LLA em regime de internação hospitalar. 

Para sua construção, foram utilizadas as taxonomias de enfermagem: Classificação 

dos Diagnósticos de Enfermagem (NANDA-I); Classificação das Intervenções de 
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Enfermagem (NIC); e Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC) (HERDMAN; 

KAMITSURU; LOPES, 2021; BULECHEK et al., 2010; MOORHEAD et al., 2016). 

A implementação do estudo foi realizada por acadêmicos e profissionais de 

enfermagem e sua condução foi efetuada durante a atividade de estágio hospitalar 

supervisionado, de uma disciplina do curso de graduação em Enfermagem. Destaca-se que 

os autores que não participaram ativamente da coleta e supervisão da implementação do 

processo, atuaram na revisão e correção do relato para a publicação. 

O estudo foi dividido em duas etapas, a primeira foi a realização da consulta de 

enfermagem com o paciente, contemplada pela entrevista e o exame físico. A segunda etapa, 

consistiu na análise dos dados coletados, planejamento do processo de enfermagem e sua 

implementação. 

Todos os aspectos éticos e legais foram respeitados, mas por esse estudo se tratar 

de um relato de experiência discente não é exigido aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com relação ao histórico do paciente, pode-se assinalar que ele era do sexo 

masculino, 27 anos, catolíco, desempregado e no momento da entrevista se encontrava no 

13º dia de internação, que foi indicada devido o risco de complicação. 

De acordo com o paciente, antes de receber o diagnóstico de LLA, ele consumia 

eventualmente bebidas alcoólicas (atualmente negou uso). Com relação a história até 

descobrir seu diagnóstico, ele informou que em julho de 2019 apresentou sintomas de 

tontura, febre, hematomas e fraqueza muscular ( o que o levou a algumas quedas). 

Em decorrência desses episódios sintomáticos, ele decidiu procurar ajuda médica, 

na qual sempre associavam os sinais e sintomas a faringite e resfriado. Posteriormente, 

realizou exames que evidenciaram bicitopenia e leucocitose. Em agosto de 2019, após a 

realização de um mielograma, foi constatada infiltração neoplásica compatível com leucemia 

aguda. A imunofenotipagem apresentou forte expressão de CD34, CD19, CD123 e CD81, 

com moderada expressão de CD45, compatível com Leucemia Linfoblástica Aguda de 

Células B do tipo comum. Após isso, foi encaminhado para uma instituição hospitalar de 

referência para realizar o tratamento. 

Apresentou durante a internação múltiplas lesões. Durante a admissão, o paciente 

estava consciente, orientado e deambulando com auxílio. Apresentava edema palpebral, 
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mucosa com sangramento, taquipneico, em uso de cateter nasal (3L/min) devido a dispneia, 

com tosse seca. Conciliando sono e vigília e hábitos alimentares diminuídos, pulso periférico 

alterado e rede venosa pouco visível. Ruídos hidroaéreos presentes a ausculta abdominal e 

abdômen distendido e doloroso à palpação. Quanto ao sistema geniturinário, apresentava 

oligúria, genitália sem alterações e evacuações fisiológicas. Edema e dor em membro inferior 

esquerdo. Na escala de Braden pontuou 16, compreendendo risco moderado de lesão por 

pressão. 

Adiante, na Tabela 1 são apresentados os principais diagnósticos de enfermagem 

da NANDA-I (HERDMAN; KAMITSURU; LOPES, 2021), elencados de acordo com os 

sinais e sintomas clínicos evidenciados pelo paciente.  

 

Tabela 1 - Diagnósticos de enfermagem de um paciente com leucemia linfoide aguda 

Fortaleza- CE, 2019 

Título do 
diagnóstico 

Fatores relacionados Características definidoras/fatores de risco 
ou condições associadas. 

1. Troca de gases 
prejudicada 

Relacionada a desequilíbrio na 
relação ventilação-perfusão 

Dispneia 

2. Dor aguda Relacionada a sintomatologia da 
doença; 

Autorrelato da intensidade usando escala 
padronizada da dor e expressão facial de dor 

3. Risco de 
infecção 

Relacionada à condição clínica - 

 
Fonte: autores, 2019. 

 

Após a definição dos diagnósticos de enfermagem que se enquadravam para o 

quadro clínico do paciente, foram estabelecidas as metas que o paciente alcançaria partir da 

Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) (MOORHEAD et al., 2016), após a 

implementação das intervenções de enfermagem prescritas. As metas definidas foram: 

apresentar troca de gases adequada, sem dispneia e esforço respiratório; melhora da dor, 

mover o membro inferior esquerdo e deambular sem limitações; e acessos venosos sem sinais 

de flogose. 

Observe na Tabela 2, as Intervenções de enfermagem traçadas a partir da 

Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) (BULECHEK et al., 2010) para a 

obtenção das metas descritas anteriormente. 
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Tabela 2 - Intervenções de enfermagem voltadas ao paciente com leucemia linfoide aguda. 

Fortaleza-CE, 2019 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
1. Ofertar oxigênio conforme o prescrito e se necessário; verificar o umidificador; verificar se a 
oxigenoterapia está sendo eficiente e avaliar os sinais vitais, em especial a frequência cardíaca e a saturação 
de oxigênio; 

2. Alívio da dor por meios fisícos; administrar medicamentos caso não cesse, conforme prescrição 
médica; 

3. Observar inserção de cateteres venosos e atentar para trocas conforme protocolos da instituição; 
manter acessos pérvios; higienização das mãos. 

 
Fonte: autores, 2019. 

 

Com relação a avaliação clínica do paciente, destaca-se que no decorrer dos dias, 

foi possível acompanhar sua melhora clínica a partir das intervenções implementadas e metas 

traçadas. Ele passou a deambular sem auxílio, sem queixa álgica, inclusive interagia mais com 

a equipe ao perceber sua evolução satisfatória. 

 

4 CONCLUSÕES 

 
Com base no que foi explanado, percebe-se a importância da integração da equipe 

multiprofissional e de enfermagem para se ter sucesso nas estratégias planejadas. Haja vista 

que o trabalho e articulação de saberes interdisciplinares promovem uma melhor assistência 

aos pacientes. Porém, é importante ressaltar que essa prática ainda permanece distante da 

realidade, muitas das vezes por esquecimento, profissionais sobrecarregados e até mesmo 

desinteresse de alguns.  

Ademais, é fundamental que haja mais proximidade com este público, visto ser uma 

condição clínica difícil de ser enfrentada, e é por esse motivo que se torna ideal o contato 

ainda na graduação para desenvolver habilidades e atitudes necessárias e cruciais para a 

assistência a pacientes oncológicos. Portanto, é de grande valia essa experiência única para o 

desenvolvimento profissional e pessoal. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de implementação 
da Sistematização da Assistência de Enfermagem ofertada a uma 
paciente com diagnóstico de adenocarcinoma intramucoso tubular 
bem diferenciado. Estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de 
experiência, a partir da vivência de acadêmicos e enfermeiros 
durante estágio de uma disciplina do curso de enfermagem em um 
hospital do Ceará. Foi utilizada a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e o Processo de Enfermagem. Assim, durante a 
assistência, elaborou-se diagnósticos de enfermagem, bem como 
intervenções e resultados esperados e alcançados, conforme a 
NANDA-I, NIC e NOC, respectivamente. A assistência 
vivenciada pelos acadêmicos ao paciente com esse tipo de 
patologia foi desafiadora, mas possibilitou a participação dos 
mesmos dentro de uma equipe multidisciplinar e a elaboração de 
um plano de cuidados mais completo e holístico. Deste modo, 
prestar assistência de enfermagem ao paciente com 
adenocarcinoma submetido a gastrectomia total foi uma 
experiência nova e de suma relevância para a formação acadêmica, 
pessoal e profissional dos discentes, aguçando o pensamento 
crítico e clínico diante do quadro apresentado pelo paciente. 
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TUBULAR INTRAMUCOSAL ADENOCARCINOMA: 
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The objective of this work is to report the experience of 
implementing the Systematization of Nursing Care offered to a 
patient diagnosed with well-differentiated tubular intramucosal 
adenocarcinoma. Qualitative, descriptive study, of the experience 
report type, based on the experience of academics and nurses 
during the internship of a discipline of the nursing course in a 
hospital in Ceará. The Systematization of Nursing Care and the 
Nursing Process were used. Thus, during care, nursing diagnoses 
were elaborated, as well as interventions and expected and achieved 
results, according to NANDA-I, NIC and NOC, respectively. The 
assistance experienced by the academics to the patient with this 
type of pathology was challenging, but it allowed their participation 
within a multidisciplinary team and the elaboration of a more 
complete and holistic care plan. Thus, providing nursing care to 
patients with adenocarcinoma undergoing total gastrectomy was a 
new and extremely relevant experience for the academic, personal 
and professional training of students, sharpening critical and 
clinical thinking in the face of the patient's condition. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O adenocarcinoma gástrico é responsável por cerca de 95% dos casos de câncer 

maligno da região do estômago. Sua fisiopatologia consiste em ser ulcerado, protuso, 

disseminando-se ao longo da mucosa gástrica ou infiltrando-se pela parede gástrica 

associando-se a uma reação fibrosa, tornando a região rígida, cujos principais sinais e 

sintomas são: dispepsia, saciedade precoce, disfagia, perda de peso e/ou energia, hematêmese 

ou melema, massa epigástrica, pode relacionar-se com lesões pulmonares, ósseas ou 

neurológicas, e ainda alterações dos linfonodos (LINS et al., 2016). 

O diagnóstico do adenocarcinoma deve ser realizado por meio de endoscopia com 

biopsia que abrange a mucosa gástrica, seguidos de tomografia computadorizada e 

ultrassonografia endoscópica, associados com exames de sangue e sinais e sintomas para 

fechar o diagnóstico do paciente. Em vista disso, o tratamento curativo de primeira escolha 

consiste em ressecção cirúrgica que pode ser ou não associada com quimioterapia ou 

radioterapia, a depender da escolha do paciente e decisão médica, com remoção parcial ou 

total de estômago e em alguns casos, dos linfonodos regionais (MELLO et al., 2010). 
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O prognóstico desta patologia depende do grau de disseminação na extensão do 

estômago, mas na maioria dos casos possui prognóstico ruim, uma vez localizado na mucosa 

e submucosa, a sobrevida em cinco anos pode chegar a 80% e a forma disseminada é fatal 

(LINS et al., 2016). 

Isto posto, o paciente com este diagnóstico é parcialmente dependente e necessita 

do auxílio de um cuidador, uma vez que devido ao procedimento cirúrgico ocorrem 

alterações orgânicas. Assim, é de responsabilidade do enfermeiro instruir corretamente o 

paciente e responsáveis pelo cuidado no intuito de promover o bem-estar e adaptação do 

paciente a sua nova condição clínica. Para isso, deve planejar e implementar a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE) que organiza o trabalho dos profissionais de 

enfermagem e possibilita a operacionalização do Processo de Enfermagem (PE) 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 2009). 

Destarte, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência de implementação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem ofertada a uma paciente com diagnóstico de 

adenocarcinoma intramucoso tubular bem diferenciado. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de experiência, sobre a 

assistência de enfermagem prestada a uma paciente com adenocarcinoma intramucoso 

tubular bem diferenciado, internada em um hospital localizado no estado do Ceará, sob a 

ótica de discentes do curso de enfermagem e enfermeiros. 

Essa vivência ocorreu em agosto de 2018 durante estágio de uma discpilina do curso 

de Enfermagem, de uma universidade cearense. Assim, realizou-se inicialmente, a coleta de 

dados, primeira etapa do PE, por meio da consulta de enfermagem e exame físico.  

Vale ressaltar que durante este processo, os discentes foram superviosanados por 

profissionais de enfermagem que trabalhavam na instituição e da docente que os 

acomapanhava durante o estágio. 

As informações coletadas e exame físico, subsidiaram a construção das demais 

etapas do PE. Deste modo, foram elaborados diagnósticos de enfermagem utilizando como 

referencial teórico a NANDA-I, bem como algumas intervenções de enfermagem de acordo 

com a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), resultados esperados e 

resultados alcançados de acordo com a Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC). 
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Destaca-se ainda, que os aspectos relacionados a ética e bioética foram respeitados. 

Além disso, por tratar-se de um relato de experiência não houve necessidade de submissão 

ao Comitê de Ética em Pesquisa.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente relato trata de uma experiência de atendimento a uma paciente do sexo 

feminino de 82 anos, admitida no hospital por apresentar dor epigrástrica associada a 

plenitude gástrica, cefaleia, melema e alternância entre constipação e diarreia. A mesma teve 

diagnóstico médico, após biopsia, de adenocarcinoma intramucoso tubular bem 

diferenciado, sendo assim realizada gastrectomia total. Somado a isso, queixava-se de 

dificuldade para comer devido náuseas e perda de peso nos últimos dois meses. 

Os acadêmicos, duante as assistências observaram ainda, que a paciente apresentava 

sinais vitais dentro do padrão de normalidade, fazia uso de sonda nasoenteral em decorrência 

de deglutição prejudicada, presença de diarreia e deambulação prejudicada devido à cirurgia 

e uso de dreno torácico. Além disso, havia curativos a serem realizados em ferida operatória, 

no abdome e na lesão por pressão de estágio I localizada na região sacral. 

A partir das informações coletadas e exame físico, os discentes traçaram os 

principais diagnósticos e intervenções de enfermagem a serem executadas, bem como os 

resultados alcançados até o período que durasse o estágio e, os resultados esperados após 

realizar os cuidados planejados, apresentados a seguir na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Diagnósticos de enfermagem, intervenções indicadas para o caso clínico, 

resultados esperados e resultados alcançados. Fortaleza-CE, 2018. 

 
Diagnósticos de 

enfermagem 
Intervenções de 

enfermagem 
Resultados 
Esperados 

Resultados  
alcançados 

-Integridade da pele 
prejudicada relacionada a 
extremos de idade, fator 
mecânico e nutrição 
inadequada evidenciada 
por alterações na 
integridade da pele. 

-Realizar curativo com a 
medicação tópica 
adequada;  
-Observar sinais 
flogísticos e exsudato; -
Observar e manter 
cuidados com áreas de 
pressão;  
-Hidratar a pele, quando 
necessário;  
-Observar alterações na 
pele; 
-Promover mudança de 
decúbito; 

-Apresentar 
cicatrização adequada 
da LPP; 
-Evitar o surgimento de 
novas LPP;  
-Manter a pele 
hidratada. 

-A LPP da paciente 
apresentou boa 
cicatrização; 
-Sem novas LPP;  
-Pele hidratada e 
íntegra. 
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-Manter a ingesta 
suficiente de líquidos. 

-Diarreia relacionada a 
alimentação enteral 
evidenciado por mais de 
três evacuações de fezes 
líquidas em 24 horas. 

-Investigar fatores 
causadores e/ou 
contribuintes da 
diarreia; -Monitorar a 
pele perianal para 
detectar irritações e 
úlceras;   
-Monitorar as 
eliminações intestinais, 
inclusive frequência, 
consistência, formato, 
volume e cor;  
-Estimular a ingestão de 
líquido para evitar 
desidratação e perda de 
eletrólitos.  

-Diminuir episódios de 
diarreia ou o seu 
desaparecimento; 
-Evitar a desidratação e 
perda de eletrólitos. 

-Paciente relatou a 
ausência de episódios 
diarreicos;  
-Hidratação da pele 
preservada. 

-Deambulação prejudicada 
relacionada a força 
muscular insuficiente 
evidenciado por 
capacidade prejudicada 
para percorrer as distâncias 
necessárias. 

-Ajudar na 
deambulação;  
-Ajudar o paciente na 
deambulação em 
intervalos regulares;  
-Ajudar o paciente a 
ficar de pé e percorrer 
uma distância 
específica;  
-Encorajar a 
deambulação 
independente, dentro 
dos limites seguros. 

-Verbalizará disposição 
para participar das 
atividades de acordo 
com suas necessidades;  
-Será capaz de percorrer 
as distâncias mínimas 
necessárias. 

-Paciente relatou 
disposição para 
participar das 
atividades de acordo 
com suas necessidades;  
-Percorre distâncias 
mínimas necessárias 
com ajuda. 

-Risco de aspiração 
relacionado a alimentação 
enteral e capacidade de 
deglutir prejudicada. 

-Monitorar nível de 
consciência, reflexo de 
tosse, náusea e 
capacidade de deglutir;  
-Posicionar o paciente 
em decúbito de 45º no 
mínimo. 

-Prevenir 
broncoaspiração e 
complicações. 

-Sem broncoaspiração 
ou outras complicações 
relacionadas ao uso da 
SNE. 

-Risco de quedas 
relacionada a idade ≥ 65 
anos, diarreia, mobilidade 
prejudicada e período do 
recuperação pós-
operatória. 

-Manter elevadas as 
grades de proteção da 
maca;  
-Manter cama em altura 
adequada para prevenir 
quedas;  
-Ajudar na 
deambulação. 

-Prevenir queda e 
complicações. 

Sem quedas e/ou 
complicações. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Dessa forma, os discentes perceberam ao longo do acompanhamento, com as 

intervenções traçadas, apesar de ter sido desafiador colocar as ações planejadas em prática, 

uma melhora do quadro geral da paciente, por meio da promoção de cuidados e assistência 

holística que a SAE e o PE favorecem. Assim, no último dia de acompanhamento a paciente 
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evoluiu para alta, apresentando quadro clínico satisfatório após ato cirúrgico, despertando 

alegria nos discentes de vê-la clinicamente estável e voltando para o seu lar. 

Neste contexto, a SAE foi crucial para uma evolução clínica satisfatória da paciente, 

uma vez que pode ser apontada como um método capaz de promover uma melhor 

assistência ao paciente, através de um cuidado personalizado, dinâmico e humanizado, 

especialmente ao sujeito com adenocarcinoma, uma vez que a gastrectomia é um processo 

cirúrgico  complexo e acarreta uma série de mudanças na vida do indivíduo, sejam elas físicas 

ou psíquicas, influenciando diretamente na vida social, profissional e de lazer do paciente 

(SILVA et al., 2021; MELLO et al., 2010). 

Diante disso, os profissionais de enfermagem junto com a equipe muldisciplinar 

devem ofertar uma assistência holística aos pacientes que serão submetidos a esse tipo de 

cirurgia, no pré, intra e pós-operatório, bem como fornecer orientações sobre as novas 

adaptações que serão necessárias à nova condição de vida (MELLO et al., 2010), para assim 

preparar psicologicamente o paciente e a família.  

Deste modo, a assistência vivenciada pelos acadêmicos ao paciente com esse tipo 

de patologia possibilitou ainda a participação dos mesmos dentro de uma equipe 

multidisciplinar. Essa coloboração contribuiu para a elaboração de um plano de cuidados 

mais completo e holístico, bem como a experiência de se trabalhar com outros profissionais 

da área da saúde dentro do contexto hospitalar.  

Sob um olhar de futuros profissionais, os enfermeiros precisam ter um 

conhecimento acerca das alterações fisiológicas decorrentes da doença e do ato cirúrgico, 

estando aptos para identificar precocemente possíveis complicações que a gastrectomia possa 

causar e que podem comprometer a condição clínica do paciente (MELLO et al., 2010), 

contribuindo deste modo, para uma evolução clínica satisfatória do indivíduo com 

adenocarcinoma e submetido a gastrectomia. 

Dessa forma, ressalta-se a importância da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem para organização e melhoria dos cuidados ao paciente, favorecendo uma 

melhor qualidade de vida durante o período de adoecimento. Finalmente, destaca-se a 

importância de relatar esses tipos de vivência, pois pode contribuir para a práxis de 

profissionais de enfermagem e de outros acadêmicos em contextos similares.  
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4 CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, prestar assistência de enfermagem ao paciente com 

adenocarcinoma submetido a gastrectomia total foi uma experiência nova e de suma 

relevância para a formação acadêmica, pessoal e profissional dos discentes. Isso fez com que 

fosse aguçado o pensamento crítico e clínico diante do quadro apresentado pelo paciente a 

partir de uma pespectiva multidisciplinar. Esse tipo de vivência instiga os acadêmicos a 

aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) tão abordada em sala de aula. 

Seu uso, desde a graduação, mostra-se como uma ferramenta essencial para orientar e 

direcionar a construção do plano de cuidados de enfermagem pelos enfermeiros. 
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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo relatar a experiência vivenciada 
por acadêmicos e profissionais de Enfermagem acerca de uma 
visita domiciliar e aplicação de tecnologia ativa voltada a uma 
paciente idosa diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva. 
Trata-se de um relato de experiência do tipo descritivo, com 
abordagem qualitativa, realizado mediante o cuidado a uma pessoa 
idosa residente em um município do estado do Ceará-Brasil, 
proporcionado pela disciplina “Processo de cuidar na Saúde do 
Idoso” do curso de graduação em enfermagem de uma instituição 
de ensino federal brasileira. Para a coleta de informações, foram 
aplicadas algumas escalas direcionadas ao cuidado da pessoa idosa. 
Diante da experiência vivenciada, considera-se a importância do 
contato dos discentes de enfermagem com as especificidades e 
desafios no cuidado da pessoa idosa ainda na graduação, 
proporcionando a sua capacitação para a prática em cenários que 
exigem do profissional de enfermagem um conhecimento teórico 
e prático apurado para a prestação de um cuidado holístico, 
especializado e de qualidade. 
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The present study aims to report the experience of nursing 
students and professionals about a home visit and application of 
active technology aimed at an elderly patient diagnosed with 
congestive heart failure. This is an experience report of the 
descriptive type, with a qualitative approach, carried out through 
the care of an elderly person residing in a municipality in the state 
of Ceará-Brazil, provided by the discipline "Process of care in the 
Health of the Elderly" of the course of degree in nursing from a 
Brazilian federal educational institution. For the collection of 
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information, some scales aimed at the care of the elderly were 
applied. In view of the lived experience, it is important for nursing 
students to have contact with the specificities and challenges in the 
care of the elderly while still in the undergraduate course, providing 
their training for practice in scenarios that require theoretical and 
practical knowledge from the nursing professional. for the 
provision of holistic, specialized and quality care. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil está passando por um rápido envelhecimento demográfico, segundo dados 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Em 2016, o país tinha a quinta maior população 

idosa do mundo. Estimou-se que em 2030 o número de idosos ultrapassará o total de crianças 

entre zero e 14 anos (BRASIL, 2016). Diante desses números, o governo tem pensado em 

políticas públicas que atendam de forma adequada e eficaz essa parcela numerosa da 

população, em todos os aspectos econômicos, sociais e de saúde. 

O envelhecimento populacional no mundo tem ocorrido de maneira heterogênea. 

Em 1999, 10% da população tinham 60 anos e mais de idade, variando de 19% nas regiões 

mais desenvolvidas a apenas 5% nas menos desenvolvidas. As projeções da Organização das 

Nações Unidas (ONU) indicam que esses valores terão dobrados em 2050. O último censo 

brasileiro comprova como esse processo está acontecendo mais rápido do que ocorreu na 

Europa, no início do processo de transição demográfica. Em 2000, a população com mais 

de 60 anos de idade era 8,6% da população total, percentual esse que saltou para 10,8% no 

censo de 2010. Os idosos acima de 80 anos formam o grupo etário que mais cresceu nos 

últimos anos, representando 14,3% dos idosos brasileiros e 1,5% da população brasileira total 

em 2010 (IBGE, 2013). 

As mudanças que constituem e influenciam o envelhecimento são complexas e 

diversas. No nível biológico, o envelhecimento é associado ao acúmulo de uma grande 

variedade de danos moleculares e celulares. Com o tempo, esse dano leva a uma perda gradual 

nas reservas fisiológicas, o que por sua vez aumenta o risco desse sujeito de contrair diversas 

doenças e um declínio geral na capacidade intrínseca do indivíduo. Em última instância, 

resulta no falecimento. Porém, essas mudanças não são lineares ou consistentes e são apenas 

vagamente associadas à idade de uma pessoa em anos. Além disso, a idade avançada 

frequentemente envolve mudanças significativas além das perdas biológicas (OMS, 2015). 
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Cancela (2007) apresenta o conceito de envelhecimento como sendo o declínio da 

funcionalidade dos indivíduos, caracterizado pelo processo de degradação progressiva e 

diferencial do homem, cuja velocidade e gravidade são vivenciadas de maneiras diferentes de 

organismo para organismo. Em síntese, o processo de envelhecimento é composto pela 

perda gradual de habilidades físicas e cognitivas.  

O envelhecimento é um processo que ocorre do nascimento até a morte, 

configurando-se um processo multifatorial que envolve fatores fisiológicos, psicológicos e 

sociais. Esses fatores podem influenciar o modo como cada indivíduo irá vivenciar o 

processo de envelhecimento, e assim potencializar ou não os declínios advindos da 

maturação da idade. Isso porque o discurso médico, ao considerar o organismo através do 

determinismo biológico, retrata o decorrer do tempo para a vida humana sob o olhar das 

perdas e diminuição da capacidade intelectual do homem, considerando o envelhecimento 

como um amontoado de doenças (PÉCORA, 2015). 

É nessa fase que emergem experiências e características próprias e peculiares, 

resultantes da trajetória de vida do sujeito. Algumas dessas experiências e características têm 

maior dimensão e complexidade que outras, integrando assim a formação do indivíduo idoso. 

A habilidade pessoal de se envolver e de se relacionar com os demais na sociedade, por 

exemplo, e de encontrar significado para viver, são capacidades que influenciam as 

transformações biológicas e de saúde que ocorrem no tempo da velhice.  

As famílias também envelhecem junto de seus entes idosos, e sofrem mudanças na 

sua constituição ao longo das décadas. Para cada pessoa e família, o envelhecer assume 

diferentes valores que, dentro de suas peculiaridades, pode apresentar tantos aspectos de 

satisfação como de grande desafio (MENDES et al., 2005). 

Com o envelhecimento progressivo da população, principalmente nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, a prevalência de patologias cardiovasculares vem 

aumentando consideravelmente, dentre as quais, destaca-se a Insuficiência Cardíaca (IC), que 

possui repercussões diretas na qualidade de vida dos idosos. De maneira geral, os indivíduos 

acometidos pela IC são incapazes para desenvolver todas as atividades cotidianas. Isso 

decorre dos sinais e sintomas da patologia, como desconforto precordial, dor, ortopneia, 

síncope, taquicardia, edema e fadiga (DOURADO; OLIVEIRA; GAMA, 2019; SOUZA et 

al., 2017). 

Diversos fatores de risco estão envolvidos na gênese da IC, tornando difícil a sua 

prevenção, diagnóstico e manejo. Nas últimas décadas, essa doença se caracterizou como um 
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dos principais problemas de saúde pública, agravada pelo aumento da população com idade 

superior a 65 anos (MATOS et al., 2021). 

Tal doença constitui-se em uma das principais causas de incapacidade no mundo, 

especialmente no que se refere à deficiência na prática de atividade física, que está 

intimamente relacionada às atividades da vida diária dos idosos, à qualidade de vida, e às 

mudanças de estilo de vida (SACCOMANN; CINTRA; GALLANI, 2011). 

As pessoas idosas, em sua maioria, têm baixo nível socioeconômico, educacional e 

com uma alta prevalência de doenças crônicas, como Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus, causadoras de limitações funcionais e de incapacidades. Por isso, esses sujeitos 

necessitam de um cuidado especializado e individualizado, com abrangência holística e não 

apenas no eixo saúde-doença (MATOS et al., 2021). 

 O cuidado da vida e saúde no processo de envelhecimento se impõe sobretudo 

para a enfermagem. No âmbito da Atenção Primária à Saúde, esse profissional deve 

privilegiar o cuidado continuado ao longo do viver da pessoa idosa, seja por meio de 

programas ofertados na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) ou seja pelo uso de 

metodologias ativas implementadas no cuidado em ambiente domiciliar. 

Desta forma, o cuidado do idoso deve envolver o indivíduo, a família e a 

comunidade onde ele está inserido. Essa abordagem difere da abordagem padrão, ao incluir 

domínios não médicos, enfatizar a habilidade funcional e a qualidade de vida, e ainda 

envolver uma equipe multiprofissional – fisioterapia, serviço social, fonoaudiologia, 

enfermagem, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, odontologia, dentre outras 

(PALLONI et al., 2002). 

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo relatar a experiência 

vivenciada por acadêmicos e profissionais de Enfermagem, acerca de uma visita domiciliar e 

aplicação de tecnologia ativa voltada a uma paciente idosa diagnosticada com Insuficiência 

Cardíaca Congestiva. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 
 

Trata-se de um relato de experiência do tipo descritivo e com abordagem qualitativa, 

realizado a partir de uma visita domiciliar a uma paciente idosa com o diagnóstico médico de 

insuficiência cardíaca congestiva. A atividade foi realizada durante o estágio acadêmico da 

disciplina “Processo de cuidar na Saúde do Idoso” do curso de graduação em enfermagem 

de uma instituição federal brasileira, em fevereiro de 2020, em um interior do estado do 

Ceará, Brasil.  
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A atividade foi organizada em oito momentos, a saber: 1) Construção prévia de um 

instrumento/ tecnologia de saúde (Cartilha), abordando a prevenção de quedas em idosos, 

primeiros socorros em idosos, prevenção de lesão por pressão em idosos e cuidados com o 

cuidador; 2) Realização de um encontro com a professora preceptora do estágio e 

profissionais da saúde da UAPS local, em que foram repassadas orientações acerca da visita 

e apresentados os idosos da localidade aos discentes; 3) Realização da escolha do paciente de 

forma aleatória, sob a supervisão da Agente Comunitária de Saúde (ACS) e a docente da 

disciplina. 4) Apresentação dos discentes à idosa e sua família e, em seguida, solicitação da 

permissão para o preenchimento de escalas de avaliação geriátrica, sendo estas: Escala de 

holden, Escala de Katz, Escala de depressão geriátrica, Escala de Lawton e Brody e Mini 

exame do estado mental. 5) Fornecimento das orientações à cuidadora da idosa, através da 

tecnologia construída, bem como informações complementares por meio de uma roda de 

conversa. 6) Realização de visita domiciliar decorrente da autorização da paciente e da família, 

a fim de avaliar os possíveis riscos à saúde da idosa e repassar informações sobre eles com 

fins de minimizá-los ou eliminá-los. 8) Finalização da visita e, posteriormente, discussão do 

caso em sala de aula com o intuito de partilhar a experiência com os colegas discentes e a 

docente responsável pela disciplina. 

Considera-se que a consulta de enfermagem ao idoso e sua assistência têm por 

objetivo manter a funcionalidade, autonomia e independência do idoso para a realização 

segura de suas atividades de vida diária básicas ao seu viver. Assim, a utilização de 

instrumentos que identifiquem possíveis interferências nessas atividades e que tornem 

possíveis a implementação de intervenções, para rápida correção, é de suma importância 

(BRAGA et al., 2021).  

Pensando nisso, selecionou-se aleatoriamente uma paciente de 84 anos, sexo 

feminino, com diagnóstico de hipertensão arterial a mais de 10 anos e Insuficiência Cardíaca 

Congestiva. A mesma residia, até o momento da realização do presente estudo, em um 

interior do estado do Ceará, Brasil. As visitas domiciliares se justificavam devido às limitações 

físicas que impossibilitavam o deslocamento da paciente à UAPS.  

No dia da visita, a paciente encontrava-se consciente, desorientada, pouco 

comunicativa, deambulando com dificuldade, higienizada, aceitando dieta via oral, 

conciliando bem sono e repouso, com eliminações vesicais e intestinais presentes, negando 

queixas no momento. Fazia uso das seguintes medicações descritas na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Medicações utilizadas pela paciente 
 

 
Medicações 

 
Dosagem 

Digoxina 0,25mg 
Amiodarona 100mg 
Furosemida 100mg 
Monocordil 20mg 

AAS 100mg 
 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2022. 
 
 

A avaliação efetivada por meio das escalas implementadas, culminou  nos seguintes 

resultados: na escala de Holden a paciente obteve pontuação 4, caracterizando possuir 

marcha independente em superfície plana necessitando de supervisão ou ajuda apenas para 

subir escadas, superfícies inclinadas ou terrenos não planos; na avaliação das atividades 

básicas de vida diária (escala de Katz), verificou-se a pontuação 3 indicando dependência 

moderada das atividades; na escala de depressão geriátrica a pontuação obtida foi 6, 

qualificando uma depressão ligeira; na avaliação de atividades instrumentais de vida diária 

(escala de Lawton e Brody) adquiriu pontuação 0, resultando em dependência total das 

atividades; na avaliação do estado mental, a idosa alcançou pontuação 12, caracterizando 

como nível educacional analfabeto. Os resultados, encontram-se resumidos na tabela a 

seguir: 

 

Tabela 2 - Escalas aplicadas com a idosa 

Escala Pontuação Interpretação 

Escala de Holden 04 pontos Marcha independente, necessitando de supervisão; 

Escala de Katz 03 pontos Dependência moderada das atividades; 

Escala de Depressão Geriátrica 06 pontos Dependência ligeira; 

Escala de Lawton e Brody 00 pontos Dependência total das atividades; 

Avaliação do estado mental 12 pontos Nível educacional analfabeto. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2022. 

 

Durante o preenchimento das escalas e por meio da conversa com a idosa, 

percebeu-se um desânimo e desesperança da paciente frente a sua atual situação. Observou-

se também a constituição de uma relação familiar sólida, apesar dos conflitos ocasionais e 

um cuidado dedicado dos familiares à sua situação. Foi possível abordar o contexto da velhice 

e suas mudanças fisiológicas, com o intuito de esclarecer algumas informações e amenizar os 

pensamentos pessimistas vindos da paciente e cuidadores. 
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Na realização da roda de conversa com a cuidadora e utilização da cartilha 

confeccionada, evidenciou-se, por um lado, um conhecimento prévio da mesma, que 

demonstrou estar informada sobre os cuidados com a pessoa idosa e como proceder diante 

de uma emergência. Por outro lado, mostrou-se menos informada sobre o seu autocuidado, 

de possíveis atividades de lazer que pudessem favorecer um bom estado mental, e sua saúde 

no geral. Além disso, ela foi orientada sobre a importância do horário das medicações da 

paciente, alimentação com ênfase na diminuição da ingesta de sal, convívio social e 

monitoramento da pressão arterial da idosa. 

Já na visita à casa da paciente, explicitou-se alguns fatores de riscos para a ocorrência 

de quedas, como degraus, pisos escorregadios, ausência de corrimãos, banheiro fora da casa 

e distante do quarto da idosa, ocasionando na necessidade de locomoção. Adicionalmente, 

evidencia-se outros fatores: o avançar da idade, ser do sexo feminino, receber 

polimedicamentos e estar em prejuízo da função neuromuscular (MENEZES; BACHION, 

2008; SOUZA et al., 2020). Sobre isso, foram ofertadas orientações em relação a importância 

de um ambiente seguro e possíveis adaptações no domicílio, com a finalidade de melhorar a 

sua locomoção intradomiciliar e diminuir/eliminar possíveis agravos. 

Entende-se que os profissionais de enfermagem devem possuir a capacidade de 

estabelecer relações de ajuda para pessoas idosas que se baseiam em empatia, respeito mútuo, 

escuta ativa, confrontação quando necessária, aceitação incondicional da pessoa e 

autenticidade. A proximidade deste tipo de relação permite conhecer as peculiaridades e a 

própria condição de cada indivíduo assistido. 

É papel do enfermeiro estabelecer uma visão holística no cuidado da pessoa idosa, 

considerando as suas vertentes biopsicossociais e espirituais, de modo que lhes permita 

desenvolver e gerenciar estratégias que promovam o envelhecimento ativo e saudável. Essa 

é uma das prioridades em saúde global para o intervalo de anos compreendido entre 2021-

2030 (OPAS, 2021). 

Para além disso, a visita domiciliar (VD), desempenhada pelo enfermeiro na 

Atenção Primária à Saúde (APS), apresenta suas potencialidades no sentido de possibilitar o 

conhecimento de forma mais efetiva da realidade do indivíduo visitado e de sua família. A 

identificação de suas reais necessidades é importante e relevante para que estratégias sejam 

planejadas e implementadas eficazmente. Além disso, esse modo de realizar o cuidado 

permite a continuidade do cuidado prestado e a integração da família e comunidade no 

cuidado. Esclarece-se ainda que a VD exige do profissional o estabelecimento de objetivos 
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reais e possíveis, apoiados por um planejamento terapêutico holístico, humanizado e 

interdisciplinar, buscando sempre a eficácia e a otimização das práticas de cuidados nesse 

âmbito (GOMES et al., 2021). 

Acredita-se que quando o profissional desenvolve essas habilidades, terá a 

possibilidade de promover uma assistência de qualidade e proporcionar um cenário seguro 

ao paciente. O apoio de novas estratégias em saúde nesse cuidado é essencial e indispensável 

para alcançar resultados positivos, aperfeiçoando significativamente as condições de saúde 

do paciente assistido.  

O suporte e o convívio familiar também são fatores importantes para o 

desenvolvimento de um envelhecimento saudável. O convívio do idoso na sociedade 

também permite uma rica troca de experiências, ideias, sentimentos, conhecimentos e 

dúvidas, o que fundamenta o seu estímulo nesta população. O idoso necessita estar engajado 

em atividades que o façam sentir-se feliz, saudável e útil. Sobre isso, destacam-se os 

determinantes da qualidade de vida do idoso, que ultrapassam os níveis fisiológicos, 

biológicos e psicológicos, envolvendo aspectos familiares, financeiros, de lazer, sexuais e 

espirituais (SOUSA et al., 2019).  

A saúde mental é uma das dimensões da saúde humana que mais passam por 

mudanças ao longo da vida, tanto pelo próprio processo de envelhecimento como após os 

diagnósticos recebidos e descobrimento de algumas patologias. O enfermeiro auxilia no 

processo de aceitação desses diagnósticos e na oferta de orientações sobre o controle dessas 

patologias, bem como na execução direta de procedimentos de enfermagem necessários a 

essa clientela.  

Por fim, cabe destacar que é papel dos cuidadores e familiares também se colocarem 

como corresponsáveis pelo cuidado planejado pela equipe multidisciplinar de saúde. Esse 

planejamento conta especialmente com a ajuda do paciente e dos familiares e cuidadores, 

para que assim seja estabelecido um plano de cuidados eficaz para o paciente, considerando 

os seus interesses, preferências, clínica e cultura. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A visita domiciliar teve grande relevância no contexto pessoal e profissional dos 

estudantes envolvidos, trazendo a oportunidade de contribuir com o estado de saúde da 

paciente e de sua família e, também, de conhecer outros contextos de determinantes da saúde, 
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evidenciando as particularidades e desafios a serem encarados no cuidado à pessoa idosa no 

âmbito domiciliar. 

Vale salientar que a utilização dos instrumentos de apoio foi de grande relevância, 

pois facilitou o entendimento das reais necessidades da paciente. Dessa forma, a 

implementação de escalas e a elaboração de materiais educativos trouxe aspectos positivos 

na assistência à paciente em questão. O enfermeiro, nesse contexto, se faz necessário e 

indispensável tendo em vista o seu conhecimento e relevância para a construção e 

implementação de plano de cuidados resolutivo e direcionado aos pacientes idosos adscritos 

às suas UAPS. 

Com a realização da visita, a expressão de gratidão e gentileza emanadas da paciente 

e de seus familiares/cuidadores despertaram nos acadêmicos de enfermagem o sentimento 

de missão cumprida. O acompanhamento a essa paciente os instigou a seguirem o caminho 

que vêm traçando desde o início de sua graduação: de comprometimento humanizado com 

aqueles que necessitarem de cuidados de enfermagem. Além disso, a experiência motivou os 

profissionais já formados a buscarem cursos de atualização científica na área da saúde do 

idoso, com fins de aprimorarem as suas práticas de cuidados em saúde.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BRAGA, C. et al. Utilização de instrumentos de avaliação gerontológica na consulta de 
enfermagem. In: VIEIRA, Silvana Lima (org). Gestão do Trabalho, Educação e Saúde – 
Volume 2. 1. ed. São Paulo: Editora Científica Digital, 2021, p. 36-47.   
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto do idoso. Brasília: 2016. Disponível em: 
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/previmpa/usu_doc/estatuto_idoso_5ed
.pdf. Acesso em: 24 de março de 2022. 
 

CANCELA D. M. G. O processo de envelhecimento. Porto: Edições Lusíada, 2007. 
 

DOURADO, M. B.; OLIVEIRA, F. S.; GAMA, G. G. G. Perfis clínico e epidemiológico de 
idosos com insuficiência cardíaca. Revista de Enfermagem UFPE online. v. 13, n. 2, p. 
408-415, 2019. 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Atlas do 
Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca%20catalogo?view=detalhes&id=2645
29.  Acesso em: 24 de março de 2022. 
 

GOMES, R. M., et al. A visita domiciliar como ferramenta promotora de cuidado na 
Estratégia Saúde da Família. Research, Society and Development. v. 10, n. 2, 2021. 
 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/previmpa/usu_doc/estatuto_idoso_5ed.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/previmpa/usu_doc/estatuto_idoso_5ed.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca%20catalogo?view=detalhes&id=264529
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca%20catalogo?view=detalhes&id=264529


Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 3 

134 

MATOS, L. F. S. et al. O sofrimento da população idosa com a insuficiência cardíaca: uma 
revisão narrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde. v. 13, n. 10, 2021.  
 

MENDES, M. R. S. S. B.; GUSMÃO, J. L.; FARO, A. C. M.; LEITE, R. C. B. O. A situação 
social do idoso no Brasil: uma breve consideração. Acta Paulista de Enfermagem. v. 18, 
n. 4, 2005. 
 

MENEZES, R. L., BACHION, M. M. Estudo da presença de fatores de riscos intrínsecos 
para quedas, em idosos institucionalizados. Ciência & Saúde Coletiva. v. 13, n. 4, 2008. 
 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Relatório Mundial de 
Envelhecimento e Saúde. 2015. Disponível em: https://sbgg.org.br/wp-
content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf. Acesso em: 24 de 
março de 2022.  
 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Década do 
envelhecimento saudável nas Américas. 2021. Disponível em: 
https://www.paho.org/pt/decada-do-envelhecimento-saudavel-nas-americas-2021-2030. 
Acesso em: 25 de março de 2022. 
 

PALLONI A, PELÁEZ M. SABE: Survey on health and well-being of elders: preliminary 
report. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2002. 
 

PÉCORA, A. CAMPOS, K. Envelhecer adoecendo: Relatos de pacientes idosos internados 
no Hospital Universitário Júlio Muller, Cuiabá-MT. Estudos Interdisciplinares sobre o 
Envelhecimento. Porto Alegre, v.20, n. 2, p. 625-643, 2015. 
 

SACCOMANN, I. C. R.; CINTRA, F. A.; GALLANI, M. C. B. J. Qualidade de vida 
relacionada à Saúde em Idosos com Insuficiência cardíaca: avaliação com instrumento 
específico. Acta Paulista de Enfermagem, v. 24, n. 2, p. 179-184, 2011. 
 

SOUSA, M. C. et al. Qualidade de vida de idosos: um estudo com a terceira idade. Temas 
em Saúde. v. 19, n. 6, 2019.  
 

SOUZA, E. C.; REIS, N. M.; REIS, S. M. D.; BEMVENUTO, R. P. Riscos de quedas em 
idosos e a COVID-19: Um alerta de saúde e propostas de exercícios funcionais. Revista 
Brasileira de Atividade Física & Saúde. v. 25, 2020. 
 

SOUZA, M. P. et al. Perfil epidemiológico de idosos com insuficiência cardíaca na unidade 
de terapia intensiva. Revista Enfermagem Contemporânea, v. 6, n. 1, p. 42-48, 2017. 
 

https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf
https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf
https://www.paho.org/pt/decada-do-envelhecimento-saudavel-nas-americas-2021-2030


SumárioSúmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 135 DOI: 10.47242/978-65-87959-06-1-13 

Capítulo 13 

 

 
MÉTODOS DE CONTRACEPÇÃO ORAL E DE EMERGÊNCIA: 

ASPECTOS FARMACOLÓGICOS 
 
 

Hudson Pimentel Costa 
Centro Universitário Maurício de Nassau, Departamento de Biomedicina, Ceará 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9973-6100 
 

Maria Gomes Pereira Gildo  
Centro Universitário Católica de Quixadá, Instituto Ciências da Saúde, Ceará  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8187-859X 
 

Clara Andrade Teixeira 
Centro Universitário Christus, Departamento de Biomedicina, Ceará 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2233-6264 
 

Gleyciane Melo da Silva 
Centro Universitário Mauricio de Nassau, Departamento de Biomedicina, Ceará 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8432-7216 
 

Genesiano da Silva Freitas 
Centro Universitário Mauricio de Nassau, Departamento de Farmácia, Ceará 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4206-2077 
 

Paulo Ricardo Merencio da Silva 
Hospital João Elísio de Holanda, Departamento de Farmácia, Ceará 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8783-4109 
 

Maria Vitória Sousa Silva 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto Ciências da Saúde, Ceará 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9325-7985 
 

Karoline Galvão Pereira Paiva  
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto Ciências da Saúde, Ceará 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5406-9853 
 

Karolina de Sousa Lopes  
Hospital João Elísio de Holanda, Unidade de Terapia Intensiva, Ceará 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4867-4453 
 

Vanessa Cavalcante Pereira 
Hospital João Elísio de Holanda, Centro de Parto Normal e Internação Obstétrica, Ceará 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1382-4223 
 

Francisco Ismael da Silva Frota  
Instituição UniFametro de Maracanaú, Departamento de Enfermagem, Ceará 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7541-9987 
 

Christianne Vieira Limaverde Costa Garcia 
Centro Universitário Maurício de Nassau, Departamento de Biomedicina, Ceará 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0953-3968 
 

Larissa Katlyn Alves Andrade 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto Ciências da Saúde, Ceará 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9804-5252 

https://orcid.org/0000-0002-9973-6100
https://orcid.org/0000-0002-8187-859X
https://orcid.org/0000-0002-2233-6264
https://orcid.org/0000-0002-8432-7216
https://orcid.org/0000-0003-4206-2077
https://orcid.org/0000-0002-8783-4109
https://orcid.org/0000-0002-9325-7985
https://orcid.org/0000-0001-5406-9853
https://orcid.org/0000-0003-4867-4453
https://orcid.org/0000-0002-1382-4223
https://orcid.org/0000-0002-7541-9987
https://orcid.org/0000-0002-0953-3968
https://orcid.org/0000-0002-9804-5252


Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 3 

136 

 
  

Informações sobre o 

artigo: 

 

Recebido em: 

31/03/2022 

 

Aceito em:  

01/04/2022 

Data de publicação: 

12/05/2022 

 

Palavras-chave:  

Farmacologia 

Anticoncepcionais 

Anticoncepcionais 

Orais Hormonais 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo apresentar o conhecimento 
produzido e publicado na literatura sobre os métodos 
farmacológicos contraceptivos hormonais orais e de emergência. 
Para isso, realizou-se uma revisão narrativa da literatura nas 
plataformas eletrônicas PUBMED, SciELO e LILACS. No que se 
refere aos resultados, esses tipos de medicamentos de 
anticoncepção hormonal são descritos como um método que 
busca “enganar” o sistema endócrino feminino com hormônios 
sintéticos, e assim impedir a ovulação e consequente infertilidade 
momentânea. Além dos efeitos contraceptivos conhecidos, os 
anticoncepcionais hormonais orais são utilizados para outros fins, 
como controlar ciclos irregulares e tensão pré-menstrual. Apesar 
de todas vantagens relacionadas ao uso dos anticoncepcionais 
hormonais orais, eles também podem trazer efeitos colaterais, tais 
como náuseas e vômitos. Já os anticoncepcionais de emergência, 
só devem ser utilizados quando os outros métodos não forem 
utilizados ou apresentar falhas durante a relação sexual ou ainda 
diante de uma situação de violência sexual, a fim de evitar uma 
gravidez indesejada. Através desta revisão foi possível relatar os 
principais assuntos relacionados aos anticonceptivos hormonais 
orais e de emergência, e pode-se notar que ainda existem poucos 
trabalhos relacionados ao assunto. Assim, esse trabalho torna-se 
importante para comunidade científica em geral, especialmente 
para os profissionais da saúde, para que conheçam os principais 
aspectos farmacológicos desses métodos anticoncepcionais. 

  

  

 

 
METHODS OF ORAL AND EMERGENCY CONTRACEPTION: 
PHARMACOLOGICAL ASPECTS 
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This study aimed to present the knowledge produced and 
published in the literature on pharmacological methods of oral and 
emergency hormonal contraceptives. For this, a narrative review of 
the literature was carried out on the electronic platforms 
PUBMED, SciELO and LILACS. As for the results, these types of 
hormonal contraceptives are described as a method that seeks to 
“cheat” the female endocrine system with synthetic hormones, and 
thus prevent ovulation and consequent momentary infertility. In 
addition to the known contraceptive effects, oral hormonal 
contraceptives are used for other purposes, such as controlling 
irregular cycles and premenstrual tension. Despite all the 
advantages related to the use of oral hormonal contraceptives, they 
can also bring side effects, such as nausea and vomiting. On the 
other hand, emergency contraceptives should only be used when 
other methods are not used or when they fail during sexual 
intercourse or in the face of a situation of sexual violence, in order 
to avoid an unwanted pregnancy. Through this review, it was 
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possible to report the main issues related to oral and emergency 
hormonal contraceptives, and it can be noted that there are still few 
works related to the subject. Thus, this work becomes important 
for the scientific community in general, especially for health 
professionals, so that they know the main pharmacological aspects 
of these contraceptive methods 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Existem inúmeros tipos de métodos para evitar a gravidez. Esses métodos podem 

ser irreversíveis ou reversíveis, com índices de falhas variáveis. Os métodos irreversíveis se 

dão a partir da ligação de trompas (laqueadura) na mulher e/ou vasectomia no homem, 

enquanto os métodos reversíveis são os mais amplos e diferenciados, destacando-se a 

tabelinha, o coito interrompido, o dispositivo intrauterino, a camisinha, condón ou 

preservativo e os métodos hormonais – pílulas anticoncepcionais e os anticoncepcionais de 

emergência (LUIZAO, 2020). 

A pílula anticoncepcional oral (ACHO) é um tipo de anticoncepcional hormonal 

(ACH) caracterizado por evitar a gravidez e proporcionar regularidade no ciclo menstrual. 

Se utilizado corretamente, assegura à mulher o controle efetivo da sua fecundidade. Esse 

método tem um quantitativo de porcentagem excedente no que diz respeito a sua eficácia, 

se comparado aos demais métodos (CORRÊA et al., 2017). 

A descoberta dos ACH foi um importante marco do século XX, tal descoberta 

possibilitou a dissociação entre o sexo e a gravidez. Embora esse método de anticoncepção 

não seja atual, além de ser um método com respaldos em evidências científicas, ainda existem 

mulheres que evitam adotá-lo por preconceito, medo e/ou desconhecimento de sua 

efetividade (SANTOS et al., 2018). 

Os ACH pode ser a base de um ou dois hormônios: estrogênio e progestogênio. 

Podem ser encontrados com diferentes concentrações no mercado e opções para vias de 

administração, como a oral (mais utilizada), intramuscular e vaginal (BRANDT et al., 2018). 

Esses hormônios impedem a liberação do óvulo pelos ovários, dificultando a possibilidade 

de fecundação após a relação sexual sem uso de preservativos (FREITAS; GIOTTO, 2018). 

Outro método farmacológico bastante utilizado para evitar a gravidez indesejada é 

a pílula do dia seguinte, conhecida também como pílula de Anticoncepção de Emergência 

(AE). O AE é utilizado após uma relação sexual sem proteção em um período curto de 
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tempo, agindo na interrupção da ovulação e migração dos espermatozoides pelas tubas 

uterinas (SILVA; PILLATI; PIVA, 2021). 

Os AE consistem em uma ingestão hormonal à base de levonorgestrel que deve ser 

administrada em até 120 horas após a relação sexual desprotegida.  A AE só deve ser utilizada 

em situações de natureza emergencial. O uso periódico deste medicamento pode trazer 

complicações fisiológicas para suas consumidoras (VIEIRA; GERON, 2018). 

Tendo em vista que atualmente existem inúmeros métodos anticoncepcionais no 

mercado, esse estudo tem como objetivo apresentar o conhecimento produzido e publicado 

na literatura sobre os métodos farmacológicos contraceptivos hormonais orais e de 

emergência.   

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica realizada a partir de informações 

coletadas em plataformas de dados eletrônicas como: PUBMED (US National Library of 

Medicine National Institutes of Health), SciELO (Scientific Electronic Library Online) e 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Além de outras 

fontes governamentais e sites.  

Para este estudo foram colhidas informações entre os anos de 2010 a 2021. A 

palavras-chave utilizadas para a busca de materiais na literatura foram “Farmacologia”, 

“Anticoncepcionais”, “Anticoncepcionais Orais Hormonais” e seus respectivos descritores 

controlados em inglês – MeSH Terms. Não se seguiu uma única estratégia de busca tendo 

em vista que o presente estudo trata de uma revisão narrativa. 

Todos os manuscritos encontrados tiveram seus títulos, resumos e palavras-chave 

lidos. Os achados com potencial de serem selecionados para enriquecer esse trabalho foram 

lidos na íntegra e partir daí foram sendo selecionadas as melhores evidências científicas que 

pudesse responder ao objetivo proposto. Estudos duplicados, desatualizados e/ou não 

disponíveis na íntegra foram excluídos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Métodos hormonais de contracepção 

 

As técnicas hormonais de contracepção derivam de estudos endocrinológicos de 

reprodução. Em suma, elas permitem estabelecer a liberação efetiva de determinados 

hormônios no organismo da mulher com fins “enganar” o sistema endócrino e simular uma 

eventual infertilidade (OLIVEIRA; TREVISAN, 2021).  Contudo, é importante ressaltar que 

os ACHO também são usados para outros fins, entre eles tratar e ou minimizar desconfortos 

comuns entre as mulheres, tais como ciclos irregulares, tensão pré-menstrual, acnes, ovários 

policísticos, dentre outros (LUZ; BARRO; BRANCO, 2021).  

Com relação aos AE, são medicamentos hormonais indicados para mulheres que 

tiveram relação sexual não planejada sem o uso de métodos anticoncepcionais ou quando 

ocorre algum incidente no que se refere ao método de barreira. Esses medicamentos também 

são prescritos em situações de abuso sexual (estupro), onde a vítima além de tomar todos os 

medicamentos contra IST´s (infecções sexualmente transmissíveis) também ingere esses 

fármacos para evitar a gravidez indesejada fruto da relação sexual forçada e violenta. Os AE 

são fármacos que combinam altas doses de ACHO, interrompendo ou atrasando a liberação 

do óvulo pelo ovário (SILVA; PILLATI; PIVA, 2021).   

 

3.2 Dados epidemiológicos sobre o uso dos ACHO e AE 

 

Os métodos ACHO são a forma contraceptiva mais utilizada no mundo. Cerca de 

12 milhões de mulheres, até 2011, utilizavam essas técnicas hormonais no EUA. Em Portugal 

cerca de 32% da população feminina utilizava ACHO até esse período, e no Reino Unido e 

França cerca de 85%, na Espanha 55% e na Alemanha 89% das mulheres (COSTA, 2011). 

Já no Brasil o uso de contraceptivos hormonais era relativamente menor até 2010, pois 

somente aproximadamente 25% das mulheres utilizavam essa técnica para não engravidar 

(BRITO et al., 2010). 

Já os AE ainda apresentam baixa adesão de uso. Isso deve-se a aspectos culturais, 

morais, falta de informação e preocupação excessiva dos profissionais da saúde em orientar 

o uso de outras alternativas de anticoncepção (ZAMBONIN et al., 2017).  
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3.3 Fisiofarmacologia das ACH E AE 

 

Existem mecanismos fisiológicos naturais que impedem a ovulação e o ciclo 

menstrual normal. A gravidez é o exemplo mais comum da não ovulação feminina. Em uma 

mulher não gestante, o ciclo menstrual e a ovulação são controlados por dois hormônios: 

estrogênio e a progesterona. Essas duas substâncias são sinteticamente produzidas em 

laboratórios, chamadas de etinilestradiol e drospirenona ou ciproterona. A associação desses 

dois compostos químicos são a base dos ACH e produzem um efeito de “enganação” no 

organismo feminino (LUZ; BARROS; BRANCO, 2021). 

A fisiologia de ovulação feminina normalmente começa na glândula hipófise que 

libera os hormônios gonadotróficos FSH (hormônio folículo-estimulante) e o LH (hormônio 

luteinizante). O FSH é responsável pela estimulação do ovário e por sua vez libera o 

estrogênio, enquanto o LH estimula a produção de progesterona (LUPIÃO; OKAZAKI, 

2011). A concentração de FSH e o LH variam durante o mês e quando esses atingem um 

nível máximo no organismo, são liberados o estrógeno e a progesterona e esse processo 

concede a liberação do óvulo (BRANDT et al., 2018). 

Com relação ao uso de ACH injetados na corrente sanguínea, hormônios sintéticos 

etinilestradiol e drospirenona, esses se assemelham com estrogênio e a progesterona, 

respectivamente. Deste modo, a hipófise não produz FSH e LH, isso ocorre porque o 

cérebro, através de seus sistemas de retroalimentações, entende que existe uma quantidade 

elevada de estrogênio e progesterona no organismo e a produção de mais hormônios não é 

necessário. Assim, a maturação dos óvulos encerra nas fases iniciais, impedindo o 

desenvolvimento ovariano (BRANDT et al., 2018). 

Já os mecanismos fisiológicos estabelecidos pelos AE, ainda não foram bem 

elucidados, no entanto, acredita-se que este método inibe e atrasa a ovulação ou até mesmo 

interfere no transporte tubular do esperma, óvulo ou embrião. Outros estudos relatam que 

os AE são responsáveis por alterações no endotélio. Ademais, acredita-se que os AE não 

têm efeitos em uma gravidez estabelecida, assim seu efeito não é abortivo (SILVA; PILLATI; 

PIVA, 2021).  

 

3.4 Modo de uso dos ACHO E AE 

 

Existem diversos tipos de ACHO, e o mais comum é o que utiliza 21 comprimidos. 

Para a maior eficácia dos ACHO, é necessário o seu uso correto e controlado. No primeiro 
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mês de uso o medicamento deve ser ingerido no primeiro dia do sangramento menstrual, e 

após deve-se continuar o tratamento durante 21 dias consecutivos. Nos ciclos posteriores, 

deve-se esperar sete dias após o primeiro dia de sangramento e iniciar o tratamento 

(BRANDT et al., 2018). 

A usuária do ACHO deve evitar o esquecimento da pílula. Caso ocorra o 

esquecimento, o medicamento deve ser administrado assim que a usuária lembrar, desde que 

não tenha ultrapassado 12 horas do horário escolhido para fazer o tratamento e tome o outro 

comprimido no horário habitual. Se ultrapassar 12 horas a eficácia do ACHO é reduzida e a 

probabilidade de engravidar é maior, especialmente se a situação descrita acontecer nas 

primeiras ou últimas semanas do tratamento (OLIVEIRA; JUNIOR, 2021).   

Já o modo de uso dos AE depende do fabricante, como a exemplo do POSTINOR 

UNO levonorgestrel®, da Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. Esse medicamento 

apresenta em sua posologia uma única dose de 1,5 mg de levonorgestrel, não devendo 

ultrapassar o tempo limite de 72 horas após o ato sexual (LORDELO, 2019). Já o DIAD® 

levonorgestrel do grupo CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA apresenta 

em sua posologia duas doses de 0,75 mg de levonorgestrel, onde a primeira dose deve ser 

ingerida também em até 72 horas após relação e o segundo comprimido deve ser tomado 12 

horas após o primeiro (SILVA; PILATI; PIVA, 2018). 

A eficácia do AE está intimamente ligada ao horário em que o medicamento é 

ingerido. Estudos da OMS relatam que a eficácia desse tipo de medicamento é maior se 

forem tomados nas primeiras horas após a relação. Senda a eficácia de 95% se o AE for 

administrado nas primeiras 24 horas após o ato sexual, 85% se for entre 24 e 48 horas, 58% 

se for tomado entre 49 e 72 horas e se passar do quinto dia sua eficácia ficará em torno de 

30% (SOARES et al., 2019). No entanto, há fatores que podem influenciar na eficácia final 

dos AE e de outros anticoncepcionais, a saber: vômitos, diarreia e interações com outras 

drogas (SILVA; PILLATI; PIVA, 2018). 

 

3.5 Problemas causados pelo uso dos ACH 

 

Apesar das diversas vantagens fornecidas pelos ACHO, ele apresenta algumas 

alterações indesejadas, como alteração no humor por exemplo. Essa alteração está 

intimamente ligada ao processo de deficiência de vitamina B6 causada pelo ACH, que pode 

resultar em irritabilidade e progredir para depressão (PEREIRA; BOTELHO; ELIAS, 2022). 
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O uso desse tipo de medicamento também pode causar outros sintomas 

relativamente comuns, como: sintomas, náuseas, vômitos, diarreias, retenção de líquido e 

consequente ganho de peso, redução na libido, dor cabeça e dores e aumento das mamas 

(FREITAS; GIOTTO, 2018). 

 

3.6 Interações dos ACH com outros medicamentos e interferências em testes 

laboratoriais 

 

Quando os contraceptivos são ingeridos pela via oral, o estrógeno e a progesterona 

são absorvidos pelo trato gastrintestinal (TGI), e são conduzidos até o fígado para serem 

metabolizados. Cerca de 40% a 58% do estrogênio é transformado em sulfatados e 

glicuronídeos, porém esses não apresentam atividades contraceptivas. Uma parte desses 

metabólitos secundários são excretados na bile e outra parte é hidrolisada pelas enzimas das 

bactérias presentes no TG e se transforma em estrogênio ativo e são novamente absorvidos 

e lançados na corrente sanguínea (BRANDT et al., 2018). 

O uso de antibióticos pode interferir diretamente nesse sistema, pois irão diminuir 

a flora bacteriana do TGI levando a uma queda na reabsorção dos sulfatados e glicuronídeos. 

Deste modo, os compostos não irão se reativar. Esse tipo interação é classificado como do 

tipo farmacocinética, pois uma droga, no caso o antibiótico, irá atuar de forma que prejudique 

a biotransformação de outra droga os ACHO. Os fármacos antibióticos que mais interagem 

com os anticoncepcionais são a Rifampicina®, seguido da Amoxicilina®, Ampicilina®, 

Fluconazol®, Metronidazol®. Os ACHO ainda podem antagonizar efeitos de 

medicamentos usados na terapia de doenças crônicas, como os anti-hipertensivos e 

hipoglicemiantes (PATRICIO; BARBOSA, 2018). 

As interações medicamentosas também podem ocorrer com o uso de fitoterápicos 

(medicamentos obtidos de plantas). Um exemplo de planta que possui interação com os 

ACH é a Erva de São João (nome científico: Hypericum perforatum), indicada para o alívio de 

sintomas de depressão leve e moderada (NUNES, 2018). A interação ocorre porque esse 

fitoterápico pode reduzir a eficácia do etinilestradiol presente no ACHO através da via 

metabólica que envolve o citocromo P450, podendo resultar em uma gravidez não desejada 

(SOUZA; SILVA, 2018).  

Ainda, existem substâncias que podem aumentar os níveis de concentração séricas 

do etinilestradiol, como o o ácido ascórbico® (vitamina C), paracetamol® (acetaminofeno), 

indinavir®, fluconazol® e troleandomicina® (SILVA et al., 2021). 
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O uso dos ACH também pode interferir nos resultados de exames laboratoriais, 

como: bioquímicos, onde pode alterar a função hepática, diminuindo a bilirrubina e a 

fosfatase alcalina; tireoideana, aumentando os níveis totais de T3 e T4; função adrenal, 

aumentando o cortisol e renal com o aumento da creatinina plasmática (SILVA et al., 2021). 

Segundo Ferreira, D’ávila e Salfate (2019), o estrogênio também provoca um discreto 

aumento na glicemia. Brandt et al (2018), provaram que os níveis de CT (colesterol total), 

LDL-C (lipoproteínas de baixa densidade), VLDL-C (lipoproteínas de densidade muito 

baixa) e TG (triglicérides) aumentam em mulheres que usam ACHO (BRANDT et al. 2018).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Faz-se necessário que os profissionais da saúde possam conhecer os benefícios e 

riscos, e as vantagens e desvantagem para o uso de ACH. Bem como, é importante que 

possam resgatar e relembrar toda a fisiologia empregada neste tratamento terapêutico 

contraceptivo, para que assim o melhor medicamento seja empregado na terapêutica. Este 

trabalho torna-se importante por englobar os dois tipos de ACH mais utilizados no mundo 

e por apresentar uma síntese de conteúdo acerca desses métodos anticoncepcionais 

hormonais. Faz-se necessário uma maior abordagem sobre este assunto no campo prático 

observacional e experimental. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRANDT, Gabriela Pinheiro; OLIVEIRA, Ana Paula Rodrigues de; BURCI, Lígia Moura. 
Anticoncepcionais hormonais na atualidade: um novo paradigma para o planejamento 
familiar. Revista Gestão & Saúde, v. 18, n. 1, p. 54-62, 2018. 
 
LUIZAO, Pitagoras Albuquerque. Planejamento familiar na atenção básica para evitar 
a gravidez indesejada. UNA-SUS In: Universidade Federal do Ceará, 2020 
 
FERREIRA, Laura Fernandes; D’AVILA, Adelaide Maria Ferreira Campos; SAFATLE, 
Giselle Cunha Barbosa. O uso da pílula anticoncepcional e as alterações das principais vias 
metabólicas. Femina. [Internet], v. 47, n. 7, p. 426-32, 2019. 
 
CORRÊA, Daniele Aparecida Silva et al. Fatores associados ao uso contraindicado de 
contraceptivos orais no Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 51, 2017. 
 
ZAMBONIN, Fernanda et al. O papel do enfermeiro na anticoncepção: uma revisão 
integrativa. Mens Agitat, v. 12, p. 23-28,2017 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 3 

144 

 
PEREIRA, Ariane Felix; BOTELHO, Marla Gizane Neco; ELIAS, Laíse de Sousa. Efeito 
de cálcio, magnésio e vitamina b6 na minimização dos sintomas pré-menstruais: um estudo 
de revisão. Revista Científica Multidisciplinar, v. 3, n. 1, p. e311075-e311075, 2022. 
 
LORDELO, Sónia Raquel Moreira. Relatórios de Estágio realizado na Farmácia Mariadeira 
e no Centro Hospitalar e Universitário do Porto. Relatório de Estágio Profissionalizante. 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 2021. 
 
LUPIÃO, Andreza Cristine; OKAZAKI, Egle Lurdes Fontes Jardim. Métodos 
anticoncepcionais: revisão. Revista enfermagem UNISA, São Paulo, v.12, n. 2 p. 136-141, 
2011. 
 
LUZ, Amanda Letícia Rodrigues; BARROS, Lissandra de Sousa Rocha; BRANCO, 
Alessandra Camillo da Silveira Castello. Métodos contraceptivos: Principais riscos e efeitos 
adversos. Revista de Casos e Consultoria, v. 12, n. 1, p. e24112-e24112, 2021. 
 
SANTOS, Luciana Angelica Vieira et al. Gestational history and prenatal care characteristics 
of adolescent and adult mothers in a maternity hospital in the interior of Minas Gerais, Brazil. 
Ciência & Saúde Coletiva, v. 23, n. 2, 2018. 
 
SOUZA, J. D. M.; SILVA, C. D. P. Chás e fitoterápicos indicados para distúrbios do sono, 
ansiedade e depressão, disponibilizados em estabelecimentos comerciais de São Caetano do 
Sul-SP. In: 21º Congresso Nacional de Iniciação Científica. 
 
VIEIRA, G, V., GERON, V. L. M. Fatores associados ao uso abusivo do contraceptivo de 
emergência e seus efeitos indesejados em acadêmicas da área da saúde de uma faculdade de 
Ariquemes, Rondônia.  Monografia (Graduação em Farmácia). Faculdade de Educação e 
Meio Ambiente, p. 34, 2018. 
 
SILVA, Raquel S. et al. Interferência dos medicamentos nos exames laboratoriais. Jornal 
Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 57, 2021. 
 
SILVA, Gabrielle Adorno; PILLATI, Gabrielle Racoski Custódio; DAL PIVA, Rafaela. 
Contraceptivos de emergência: uma revisão teórica do tipo narrativa para identificar 
evidências da farmacodinâmica e do uso desses medicamentos. Revista Ibero-Americana 
de Humanidades, Ciências e Educação, v. 7, n. 10, p. 1276-1287, 2021. 
 
FREITAS, Fernanda Santos; GIOTTO, Ani Cátia. Conhecimento sobre as consequências 
do uso de anticoncepcional hormonal. Revista de Iniciação Científica e Extensão, v. 1, 
n. 2, p. 91-95, 2018. 
 
OLIVEIRA, Ranna Priscylla Campos; TREVISAN, Márcio. O anticoncepcional hormonal 
via oral e seus efeitos colaterais para as mulheres. Revista Artigos. Com, v. 28, p. e7507-
e7507, 2021. 
 
DE OLIVEIRA, Maria Clara Santos; JUNIOR, Omero Martins Rodrigues. 
Acompanhamento farmacoterapêutico do uso racional de contraceptivo de emergência: 
pílula do dia seguinte. Research, Society and Development, v. 10, n. 15, p. 
e522101523274-e522101523274, 2021. 
 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 3 

 

 
 

145 

PATRICIO, Ton Cruize; BARBOSA, Fernando Gomes. Revisão bibliográfica: interações 
medicamentosas entre antibióticos e anticoncepcionais. Brazilian Journal of Surgery and 
Clinical Research, v. 25, n. 2, p. 144-149, 2019. 
  
NUNES, Aline. Utilização da planta medicinal erva-de-são-joão (Hypericum perforatum L.) 
no tratamento de depressão. Visão Acadêmica, v. 19, n. 3, 2018. 
 
 



SumárioSúmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 146 DOI: 10.47242/978-65-87959-06-1-14 

Capítulo 14 

 

 
FATORES DETERMINANTES DA SÍNDROME DE BURNOUT 

EM ENFERMEIROS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
 
 

Isabelle Capibaribe Marques Bomfim 
Centro Universitário Uninassau, Fortaleza - Ceará 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7112986761364939 
 

Sinara Neves Sampaio 
Centro Universitário Uninassau, Fortaleza - Ceará 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6014174602940578 

 
Igor da Silva Bomfim 
Centro Universitário Unichristus, Fortaleza - Ceará 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9243242605694215 
 

Victor Hugo Vieira Rodrigues 
Centro Universitário Estácio do Ceará, Fortaleza - Ceará 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2226604565550002 

 
Isadora Machado Teixeira Lima 
Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS), Campus Barão de Studart, Fortaleza - Ceará 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7247029487214364 

 
Everton Nogueira Silva 
Universidade Estadual do Ceará, Faculdade de Veterinária (FAVET-UECE), Fortaleza, Ceará 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1111762467064798 
 
 

  

Informações sobre o 

artigo: 

 

Recebido em: 

31/03/2022 

 
Aceito em:  

06/04/2022 

Data de publicação: 

12/05/2022 

 

Palavras-chave:  

Esgotamento 

Profissional 

Enfermagem 

Síndrome de Burnout 

Estresse 

Depressão 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo identificar os fatores 
determinantes para o surgimento da Síndrome de Burnout em 
enfermeiros. Metodologia: Esta pesquisa trata-se de uma revisão 
integrativa. Os artigos foram prospectados nas bases de dados 
SciELO, PubMed e ScienceDirect. Inicialmente foram 
encontrados: SciELO: 0 artigos; PubMed: 32 artigos e 
ScienceDirect: 397 artigos. Após uma análise criteriosa dos dados, 
foram selecionados 11 artigos para compor revisão integrativa. 
Resultados: De acordo com os resultados encontrados, os 
principais fatores determinantes para o Burnout foram relacionados 
às variáveis sociodemográficas: idade, sexo, estado civil e número 
de filhos. Como também, variáveis ocupacionais: turno de 
trabalho, tempo de serviço, alta rotatividade de escala e setores 
específicos, como UTI, oncologia, emergência e cuidados 
paliativos. Conclusão: Este trabalho possibilitou identificar os 
principais fatores determinantes para o surgimento da Síndrome de 
Burnout em enfermeiros. Com isso, pôde-se perceber a importância 
quanto ao investimento nas ações de prevenção da síndrome. 
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This study aimed to identify the determining factors for the 
emergence of Burnout Syndrome in nurses. Methodology: This 
research is an integrative review. The articles were prospected in 
the SsciELO, PubMed and ScienceDirect databases. Initially, the 
following were found: SciELO: 0 articles; PubMed: 32 articles and 
ScienceDirect: 397 articles, after a careful analysis of the data, 11 
articles were selected to compose the integrative review. Results: 
According to the results found, the main determining factors were 
related to sociodemographic variables: age, gender, marital status 
and number of children. As well as occupational variables: work 
shift, length of service, high turnover rate and specific sectors, such 
as ICU, oncology, emergency and palliative care. Conclusion: This 
work made it possible to identify the main determining factors for 
the emergence of Burnout Syndrome in nurses. Thus, it was 
possible to perceive the importance of investing in actions to 
prevent the syndrome. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Burnout (SB), também conhecida como esgotamento profissional, é 

um fenômeno caracterizado por condições de fadiga ou frustração das expectativas dos 

profissionais (SANTOS; NERI; WANDERLEY, 2018). Essa síndrome pode ser definida 

por três pontos básicos, segundo Santos; Neri; Wanderley apud Maslach; Jackson 

(2018):  Exaustão Emocional (EE), Despersonalização (DP) e Realização 

Profissional/Pessoal (RP). 

A EE é vista como uma ausência ou déficit de energia, com o potencial de provocar 

a sensação de que todos os recursos emocionais e físicos foram esgotados. Possui como 

sintomas o estresse prolongado, irritabilidade, esgotamento físico, entre outros. A DP é 

caracterizada por propiciar o desenvolvimento de atitudes negativas pelos trabalhadores, 

ensejando uma avaliação negativa de si mesmo (PASCOAL et al., 2021).   

Nesse ensejo, no caso da RP, observa-se uma autoavaliação negativa, com 

desdobramentos que repercutem em grandes problemas sociais, pois, neste caso, os 

profissionais de enfermagem inclinam-se a trabalhar sem envolvimento com o paciente, 
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reverberando desmotivação e indiferença. Ressalta-se que tais definições ainda não são 

consensuais, notória a necessidade de que mais estudos sejam realizados (PASCOAL et al., 

2021). 

Segundo um estudo da Internacional Stress Management Association (ISMA), 32% dos 

brasileiros que estão no mercado de trabalho sofreriam de Burnout, porém, 92% 

permaneceriam trabalhando (OMS, 2019). 

A SB vem sendo estudada sob as perspectivas de várias profissões, doravante as 

várias lacunas existentes nas publicações dos últimos anos justificam a continuidade dos 

estudos, incluindo os voltados para a enfermagem. As publicações científicas referentes à SB, 

em geral, abordam as sensações de desconforto psicológico relacionado ao trabalho, como, 

as quais consomem o indivíduo físico e emocionalmente (CODO; VASQUES, 1999).  

Nesse âmbito, o enfermeiro vem sendo apontado como um profissional altamente 

suscetível as condições estressantes, como mostra o trabalho de Silva (2018), ao expor o 

aumento das notificações da SB no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) no ano de 2016. 

Diante do exposto, este estudo justifica-se pelo panorama da crescente demanda 

no diagnóstico de SB e as divergentes discussões sobre as consequências dessa condição 

associada ao trabalho. Ademais, apesar do desconhecimento sobre a etiologia, a influência 

da SB é notória sobre a queda do rendimento desses profissionais de enfermagem, com 

consequente aumento da rotatividade de empregos, baixa satisfação dos pacientes e 

diminuição na qualidade dos serviços (CASTRO et al., 2020). 

Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo caracterizar a SB em 

profissionais enfermeiros que trabalham na rede hospitalar, atuantes em diversos setores da 

assistência, analisando aspectos condicionantes e determinantes para o seu desenvolvimento. 

 

2 METODOLOGIA 

 
O presente trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura que segundo 

Mendes; Silveira; Galvão (2008), pode ser definida como: construção de uma análise ampla 

de estudos realizados a partir de pesquisas efetuadas anteriormente que auxiliam na 

construção de novas investigações, com um profundo entendimento do assunto e seguindo 

modelos metodológicos.  

 Para direcionar o estudo, recorreu-se aos passos recomendados pela literatura, 

sendo estes: identificação do tema ou questionamento da revisão integrativa; amostragem ou 
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busca na literatura; categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa; interpretação dos resultados; síntese do conhecimento evidenciado nos artigos 

analisados ou na apresentação da revisão integrativa.       

 Diante disso, o tema introdutório foi a Síndrome de Burnout em enfermeiros. No 

conjunto de artigos encontrados houve um enfoque nos fatores determinantes relacionados 

ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout em profissionais de nível superior da 

enfermagem. Portanto, a questão norteadora resumiu-se em: quais são os principais fatores 

determinantes para o desenvolvimento da SB nos profissionais de enfermagem?  

A busca na literatura foi realizada através de artigos científicos, nas seguintes bases 

de dados: ScienceDirect, Sientific Eletronic Library Online (SciELO) e PubMed. Os descritores 

utilizados foram: Esgotamento profissional; Enfermagem; Síndrome de Burnout; Estresse e 

Depressão, adotados como critérios de inclusão os artigos que responderam à questão 

norteadora, escritos no idioma português ou inglês, com disponibilização de texto completo, 

publicados entre o intervalo de tempo de janeiro de 1995 a setembro de 2021. Foram 

excluídos os textos não científicos, monografias, dissertações de mestrado, teses de 

doutorado e artigos de opinião.  

Diante dos critérios preestabelecidos foram encontrados 32 artigos na base 

PubMed, 397 artigos na base ScienceDirect e nenhum artigo na base SciELO. 

 
FIGURA 1 – Definição dos descritores diante dos achados nas bases de dados e os 

resultados encontrados. 

 

                     Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 
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Consoante os critérios que foram previamente estabelecidos, a análise crítica dos 

resultados obtidos fez com que fossem selecionados 11 artigos para a posterior elaboração 

de resultados. Para artigos repetidos, considerou-se apenas uma base de dados. A análise dos 

artigos foi desenvolvida através da leitura e posterior síntese de resultados, com a finalidade 

de fornecer subsídios e evidências para a prática clínica sobre o tema escolhido, de maneira 

sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento sobre o assunto, como 

pressupõe Mendes; Silveira; Galvão (2008).  

 

3 RESULTADOS 

 

Segue abaixo o quadro descritivo que aponta o detalhamento dos artigos levantados 

nas bases de dados, com base na metodologia escolhida e após criteriosa análise. Prezou-se 

pela escolha e categorização dos estudos que melhor respondessem à questão levantada, de 

forma que o enfoque recaísse sobre os fatores determinantes da SB. 

 

Tabela 1 – Descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa, segundo: título, base de 
dados, autores, resultados encontrados e periódico/ano publicado. Fortaleza, Ceará, 2021 

 

Nº TÍTULO BASE DE 
DADOS 

AUTORES 
RESULTADOS PERIODICO/ANO 

A1 

Predictors of 
burnout of health 
professionals in 
the departments 
of maternity and 
gynaecology, and 

its association 
with personality 

factors: A 
multicentre study. 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE-
SOLANA 

et al. 

Alto nível de exaustão emocional, 
alta despersonalização e sensação 

de baixa realização pessoal. As 
variáveis sociodemográficas e 
ocupacionais relacionadas ao 

Burnout foram sexo, estado civil e 
turno de trabalho. As três 

dimensões da síndrome foram 
identificadas como depressão, 

neuroticismo, afabilidade e 
franqueza. 

J Clin Nurs / 2021 

A2 

 

 

 

 

Burnout 
Syndrome in 

Paediatric 
Nurses: A Multi-

Centre Study. 
 

 

PubMed 

 

 

 

 

FUENTE-
SOLANA 

et al. 

 

De acordo com os resultados 
obtidos, enfermeiros que atuam na 
área pediátrica apresentam níveis 

elevados de EE, apresentam níveis 
elevados de DP e sensação de 

baixa RP. Esses níveis de burnout 
independem de variáveis 

sociodemográficas ou laborais. 

 

 

 

 

Int J Environ Res 
Public Health / 2021 
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A3 

12-month 
trajectories of 

depressive 
symptoms among 

nurses-
Contribution of 
personality, job 
characteristics, 

coping, and 
burnout. 

 

PubMed 

 

 

 

 

DUAN-PORTER 
et al. 
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 Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 
Consoante os critérios que foram previamente estabelecidos, a análise crítica dos 

resultados obtidos fez com que fossem selecionados 11 artigos para a posterior elaboração 

de resultados. Para artigos repetidos, considerou-se apenas uma base de dados. A análise dos 

artigos foi desenvolvida através da leitura e posterior síntese de resultados, com a finalidade 

de fornecer subsídios e evidências para a prática clínica sobre o tema escolhido, de maneira 

sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento sobre o assunto, como 

pressupõe Mendes; Silveira; Galvão (2008).  

Para uma melhor organização da discussão, subdividimos esta sessão em três 

categorias, sendo estas: categoria 1. Características sociais, categoria 2. Características 

individuais e categoria 3. Condições de trabalho. 

Segundo Fuente-Solana et al. (2021a), o estado civil casado exerce impacto sobre o 

desenvolvimento de exaustão emocional (EE). Este achado foi corroborado pela pesquisa 

realizada pela autora Fuente-Solana et al. (2021b), como também, pelo Lacovides et al. (1997). 

Evidenciando um fenômeno similar, Rizo-Baeza et al. (2018), sugeriu que mesmo aqueles que 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00207489
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00207489
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01638343
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01638343
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não são oficialmente casados, porém, moram juntos, são mais suscetíveis ao 

desenvolvimento de EE. 

Contrapondo os achados referentes a relação entre o estado civil casado ou morar 

com o companheiro, encontrados nos trabalhos mencionados no parágrafo anterior, a meta-

análise realizada por Fuente et al. (2018), sugere que as condições de ser solteiro ou divorciado 

estiveram relacionados aos maiores índices de SB nos enfermeiros. Deste modo, 

aparentemente outras variáveis moderadoras nos âmbitos individual e condições de trabalho, 

podem trazer combinações significativas para o aumento do risco de Burnout. 

Nesse contexto, segundo Fuente-Solana et al. (2021a), a quantidade de filhos é 

indiferente quanto a propensão ao desenvolvimento da SB, contrastando com o achado de 

Fuente-Solana et al. (2021b), cuja situação de ter dois filhos ou mais, aumentou a incidência 

de EE. A contradição entre os dois estudos no que se refere a quantidade de filhos, pode ser 

explicado pelo setor que os enfermeiros atuam, haja vista que Pradas-Hernández et al. (2018), 

os enfermeiros pediátricos são mais suscetíveis a uma carga média ou alta de EE. 

Em consonância, o achado de Fuente-Solana et al. (2021b), que foi um estudo 

realizado no setor de pediatria. Sendo assim, os achados de Fuente et al. (2018), sugerindo 

que não ter filhos, aumenta o risco para EE, reforça a tese de que um fator social isolado não 

é determinante para o desenvolvimento de SB em enfermeiros. A variável idade apresentou-

se como importante fator de risco para o desenvolvimento de EE, nos estudos de Torre; 

Popper; Bergesio (2019) e Adriaenssens; Gucht; Maes (2015), que propuseram maiores 

índices de Burnout em enfermeiros mais jovens.  Este fenômeno não foi confirmado no 

estudo de Fuente-Solana et al. (2021a), que apontou a condição etária como indiferente para 

o desenvolvimento da SB. Em contraste com os resultados descritos neste parágrafo, 

Hansen; Sverke; Näswall (2009), identificaram maior prevalência de Burnout em pessoas 

acima de 35 anos. Assim, é importante salientar que as diferenças entre os resultados 

mencionados podem ser explicados pelos setores de atuação dos enfermeiros, ao passo que 

houve uma relação de menor idade com Burnout em serviços de emergência e Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). 

Avaliou-se que os setores de emergência e UTI estão altamente relacionados com 

exposição a situações estressantes no atendimento de pacientes críticos, cuja suposta 

inexperiência profissional pode potencializar a percepção de experiências desagradáveis 

temporalmente. Nessa perspectiva, os achados foram indiferentes no estudo de Fuente-

Solana et al. (2021a), esse estudo foi realizado em uma unidade de maternidade e ginecologia 

(M&G), mostrando que a variante idade não apresentou diferença entre a maior prevalência 
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Burnout, o que pode ser explicado pelo fator do setor de M&G ter menos exposições a fatores 

estressantes em relação à emergência e UTI.  

Por outro lado, Hansen; Sverke; Näswall (2009), sugeriram que ter idade acima de 

35 anos aumenta o risco para desgaste emocional, toda via, o público estudado foram 

predominantemente enfermeiros da UTI, propondo assim, que a variável setor de trabalho 

se sobrepõe como maior risco para o desenvolvimento de EE em relação à idade, desta vez, 

condicionando um ambiente de relativa maior sobrecarga de trabalho a estes enfermeiros.  

Segundo Rizo-Baeza et al. (2018), profissionais com mais de 20 anos de experiência 

apresentam um maior nível de desgaste emocional, este fenômeno pode ter correlação com 

o achado de Hansen; Sverke; Näswall (2009), de modo que, muitos anos de trabalho em 

único setor podem reforçar gradativamente as insatisfações vinculadas as condições de 

trabalho, relações interpessoais, baixa valorização profissional e outras. Dessa forma, 

enfermeiros com baixa ou alta experiência poderão desenvolver significante nível de SB, 

porém por distintas variáveis. 

De acordo com Rizo-Baeza et al. (2018), destacou-se uma maior proporção de 

mulheres que apresentaram um elevado nível de desgaste emocional, correlacionando com o 

parágrafo anterior, quase metade das mulheres tinham mais de 20 anos de experiência; por 

outro lado, Fuente et al. (2018), propuseram que indivíduos do sexo masculino apresentam 

maiores níveis de Burnout. Nessa direção, verifica-se que não existem evidências científicas 

bem consolidadas que consigam vincular o fator gênero de modo isolado a uma maior 

propensão para o desenvolvimento da SB, salientando a relevância de afastar o senso comum 

como fator influenciador nas conclusões.  

Segundo Duan-Porter et al. (2018), foram encontrados maiores níveis de SB em 

pessoas brancas, tendo como limitação que alguns indivíduos foram excluídos devido à falta 

de dados de base, sendo prováveis os de raça não branca, o que pode ter acarretado limitações 

diante dos resultados encontrados. Adicional a isso, este trabalho foi conduzido nos EUA, 

país de maioria branca, cuja representatividade de etnias não brancas é baixa na enfermagem 

(XUE; BREWER, 2014). 

Os traços de personalidade mostraram-se como importantes fatores predisponentes 

para o desenvolvimento da SB. Existem diferentes teorias para caracterização dos traços de 

personalidade, a classificação via The Big Five é uma das mais utilizadas neste sentido, e a 

mesma prevê cinco fatores; abertura a novas experiências, conscienciosidade, extroversão, 

neuroticismo e simpatia (JANG; LIVESLEY; VERNON, 1996).  
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No estudo de Lacovides et al. (1997), o neuroticismo apresentou-se como principal 

preditor para o desenvolvimento da SB. Em uma avaliação das características psicológicas 

quando há uma alta pontuação para este fator, há uma tendência de se observar nestes 

indivíduos exacerbações de emoções negativas, raiva, ansiedade ou depressão, características 

estas que também integram a caracterização de instabilidade emocional.  

Segundo Fuente-Solana et al. (2021a) e Rizo-Baeza et al. (2018), profissionais que 

trabalham em serviço noturno apresentam maior incidência da SB. Em acordo com esse 

achado, Ferri et al. (2016), mencionam que os enfermeiros que trabalham em escala noturna 

necessitam de uma atenção especial devido ao maior risco em relação à insatisfação no 

trabalho e efeitos negativos relacionados a saúde física e mental dos profissionais. Em 

correlação a isto, Fuente-Solana et al. (2021b), relatam que enfermeiros com escala rotativa 

apresentam maior prevalência da SB, sugerindo assim que o fator escala noturna não é o 

único fator predisponente para o surgimento da SB.  

Outro aspecto importante no espectro das condições de trabalho e os fatores de 

risco para o desenvolvimento de SB, é a sobrecarga de trabalho, como sinalizam os estudos 

de Duan-Porter et al. (2018), Rizo-Baeza et al. (2018), Weigl et al. (2016) e Torre; Popper; 

Bergesio (2019). Ademais, Lacovides et al. (1997), enfatizam o impacto dos curtos intervalos 

ao longo da jornada de serviço, como fator potencializador para um aumento do desgaste 

emocional e despersonalização. 

Aparentemente, um adequado suporte do supervisor atenua os efeitos negativos 

inerentes a sobrecarga de trabalho, como pode ser observado no estudo de Weigl et al. (2016). 

Esta circunstância pode estar diretamente relacionada com a falta de reconhecimento quanto 

as qualidades profissionais e o empenho no âmbito de trabalho, como pontuado por Torre; 

Popper; Bergesio (2019). Em conformidade com os resultados encontrados, um sólido apoio 

do supervisor diante da equipe de enfermagem funciona como um efeito tampão na 

correlação de depressão e Burnout, convindo como um fator importante diante do alto 

estresse que os enfermeiros lidam.  

Os achados encontrados por Torre; Popper; Bergesio (2019), Hansen; Sverke; 

Näswall (2009) e Lacovides et al. (1997), despontam que os setores de atuação de um 

enfermeiro evidentemente oferecem condições distintas quanto a logística, adequação da 

velocidade de reação, perfil dos pacientes, impacto da experiência profissional na satisfação 

do serviço prestado, criticidade das decisões, estresse emocional e vivências com eventos 

traumáticos. Deste modo, os setores mais mencionados nos trabalhos quanto a relação com 

desenvolvimento da SB, sendo eles: UTI, emergência, oncologia e cuidados paliativos. 
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Em detrimento do reconhecimento dos setores mais implicados com a criação de 

ambientes hostis e estressores na percepção dos enfermeiros, as instituições de saúde devem 

dispensar uma atenção especial para os funcionários lotados nessas áreas, com o intuito de 

arrefecer as variáveis relacionadas ao desenvolvimento de SB.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Mediante a magnitude do tema abordado, conclui-se que este trabalho possibilitou 

a exposição dos principais fatores de risco para o surgimento da SB em enfermeiros. 

Contudo, pôde-se evidenciar a necessidade da elaboração de políticas que norteiem ações 

com desfecho nas modificações favoráveis das variáveis comprovadamente ligadas ao 

desenvolvimento da SB. 

Este estudo sugeriu variáveis fortemente associadas ao aumento do risco para o 

surgimento da SB, e também denota lacunas a serem sanadas com pesquisas futuras, haja 

vista as divergências nos resultados sob determinados aspectos. Deste modo, é salutar 

assumir que a compreensão do algoritmo atrelado à SB permeia distintas searas como fatores 

individuais, fatores sociais e condições de trabalho, cabendo às instituições entender e 

implementar as melhores estratégias para prevenir a queda do rendimento do trabalhador e 

consequentemente, prejuízo em várias perspectivas. 
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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo apresentar a Sistematização da 
Assistência de enfermagem, implementada por meio do Processo 
de Enfermagem para o paciente com sepse. O delineamento do 
estudo pode ser caracterizado como descritivo, do tipo relato de 
experiência. Os dados foram obtidos mediante entrevista e exame 
físico, realizado por discentes do curso de Bacharelado em 
enfermagem e supervisionado por docentes em enfermagem. Após 
o agrupamento e interpretação dos dados clínicos, foram elencados 
como diagnósticos de enfermagem prioritários: integridade tissular 
prejudicada, hipertermia e risco de glicemia instável. As 
intervenções de enfermagem propostas foram: manter a ferida 
operatória limpa e seca; orientar a higiene corporal; cuidados com 
o local da inserção do acesso intravenoso; tratar a hipertermia com 
fármacos antipiréticos, colchão de resfriamento ou esponja de 
banho; prevenir ou controlar tremores com medicamento ou 
cobrindo os membros; monitorar a temperatura corporal e sinais 
de hipertermia maligna; administrar solução salina gelada; 
monitorar o nível de glicose sanguínea, conforme indicado 
monitorar sinais e sintomas de hiper ou hipoglicemia; monitorar 
cetonas urinárias; administrar insulina, conforme prescrição; 
incentivar ingestão de líquidos; orientar paciente e familiares sobre 
a doença e medidas para o controle glicêmico. Após a realização 
das intervenções, a paciente apresentou melhora do quadro 
infeccioso, ausência de febre e de instabilidade glicêmica. Conclui-
se que a implementação da assistência de enfermagem por meio do 
processo de enfermagem tem papel importante para a recuperação 
da saúde do paciente e é relevante para a formação dos futuros 
profissionais de enfermagem.  

  

  

 
SYSTEMATIZATION OF NURSING ASSISTANCE FOR PEOPLE 
WITH SEPSIS: EXPERIENCE REPORT 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 
This study aims to present the Systematization of Nursing Care, 
implemented through the Nursing Process for patients with sepsis. 
The study design can be characterized as descriptive, of the 
experience report type. The data were obtained through interview 
and physical examination, performed by students of the Bachelor's 
degree course in nursing and supervised by nursing teachers. After 
grouping and interpreting the clinical data, the priority nursing 
diagnoses were: impaired tissue integrity, hyperthermia, and risk of 
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unstable glycemia. The proposed nursing interventions were: keep 
the surgical wound clean and dry; guide body hygiene; care of the 
intravenous access insertion site; treat hyperthermia with 
antipyretic drugs, cooling mattress or bath sponge; prevent or 
control tremors with medication or by covering the limbs; monitor 
body temperature and signs of malignant hyperthermia; administer 
ice-cold saline solution; monitor blood glucose level as indicated 
monitor signs and symptoms of hyper- or hypoglycemia; monitor 
urinary ketones; administer insulin as prescribed; encourage fluid 
intake; counsel patient and family about the disease and measures 
for glycemic control. After the interventions, the patient showed 
improvement of the infectious condition, absence of fever and 
glycemic instability. We conclude that the implementation of 
nursing care through the nursing process plays an important role 
in the recovery of the patient's health and is relevant for the training 
of future nursing professionals.  

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A sepse é o produto da interação de um microrganismo infectante (bacteriano, viral, 

fúngico ou parasitário) a resposta imune, pró-inflamatória e pró-coagulante do hospedeiro, 

desencadeando a Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS). As bactérias de mais 

incidência em casos de sepse são: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus, Neisseria meningitidis e Bacteróides fragilis, no grupo das gram-negativas. Entre 

as gram-positivas estão: Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae (PEREIRA et al., 2017). 

Os achados clínicos da sepse estão mais relacionados ao sítio primário da infecção. 

Este pode apresentar febre acompanhada de calafrios, frequentemente de início abrupto; 

hiperventilação com alcalose respiratória e mudanças no estado mental; dor; cefaleia; náusea; 

diarreia; letargia; prostração (ou por hipotensão com vasodilatação periférica e rubor ou 

vasoconstrição periférica e palidez); anorexia; mialgia; taquicardia; taquipneia (PEREIRA et 

al., 2017). 

O tratamento da sepse baseia-se na introdução adequada de antibióticos e remoção 

cirúrgica, quando indicada, para combater o foco infeccioso, garantir suporte adequado para 

as diferentes disfunções orgânicas presentes nesta circunstância e a utilização de substância 

capaz de interferir no processo de coagulação e inflamação (PEREIRA et al., 2017). 

Nesse contexto, o paciente acometido pela sepse necessita de um atendimento de 

saúde direcionado e eficaz, para garantir a melhoria do seu estado clínico. Dessa maneira, 

insere-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), implementada mediante o 

Processo de Enfermagem, que contempla as etapas de coleta de dados, diagnósticos de 
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enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação em enfermagem 

(COFEN, 2009). Para nortear o processo de enfermagem, utiliza-se as taxonomias de 

enfermagem (HERDMAN; KAMITSURU; LOPES, 2021; BULECHEK et al., 2010; 

MOORHEAD et al., 2016). 

Salienta-se que a equipe de Enfermagem possui papel de suma importância na 

identificação do diagnóstico de sepse, visto que são os profissionais que ficam mais tempo 

próximos ao paciente, o que facilita o reconhecimento de sinais e sintomas de forma precoce. 

Assim, faz-se necessário que graduandos e profissionais de enfermagem possam se apropriar 

desse conhecimento, bem como das taxonomias de enfermagem, para poder ofertar o 

cuidado ao paciente visando a promoção, proteção, reabilitação e recuperação da sua saúde. 

Dessa forma, este relato se justifica, visto que as experiências aqui compartilhadas 

poderão auxiliar estudantes e profissionais de enfermagem a reconhecerem os sinais e 

sintomas da sepse e assim poder tratar em tempo hábil, através de uma assistência assertiva 

e sistematizada. 

Diante do exposto, o objetivo deste relato é descrever a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, implementada através do Processo de enfermagem para o 

paciente adulto internado com sepse. 

 

2 METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Foi contruído a 

partir da aplicação do Processo de Enfermagem para o paciente com sepse. 

Para norteamento e execução do estudo foram utilizadas as taxonomias de 

enfermagem: Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem (NANDA-I); Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (NIC); e Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC) 

(HERDMAN; KAMITSURU; LOPES, 2021; BULECHEK et al., 2010; MOORHEAD et 

al., 2016). 

Posteriormente para sua condução, participaram discentes do curso de graduação 

em enfermagem e profissionais de enfermagem. A implementação foi realizada durante uma 

atividade de estágio de uma disciplina do curso. Destaca-se também que os autores que não 

participaram de sua aplicação ou supervisão, foram convidados a participar do trabalho 

mediante a correção e aprimoramento do texto final para publicação. 
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O estudo foi dividido nas etapas de realização da consulta de enfermagem com o 

paciente, contemplada pela entrevista e o exame físico; e após isso, foi feita a análise dos 

dados coletados, planejamento do processo de enfermagem e sua implementação. 

Todos os aspectos éticos e legais foram respeitados, mas por esse estudo se tratar 

de um relato de experiência discente não é exigido aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com relação ao perfil sociodemográfico do paciente obtido através da coleta de 

dados do histórico, destaca-se: sexo feminino, pré-diabética, 50 anos de idade, divorciada, 

tinha 2 filhos e aposentada.  

O motivo que levou a internação foi o quadro de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) 

profunda que levou a ocorrência de febre, dor, deiscência de pontos em ferida operatória, 

secreção serossanguinolenta e odor fétido, sendo diagnosticado como sepse. 

De acordo com os dados obtidos pelos discentes, a paciente foi submetida à 

Cirurgia Bariátrica em dezembro de 2018, que foi convertida em Laparotomia exploradora, 

em decorrência de hemorragia e aderências. Foi realizada hernioplastia incisional com 

colocação de tela. Posteriormente, em janeiro de 2019, ela foi admitida no hospital com 

quadro de ISC profunda, que iniciou no 5º dia pós-operatório. Após ser internada, foram 

retirados alguns pontos cirúrgicos para facilitar a drenagem de secreção e lavagem de Ferida 

Operatória (FO). Fez uso de vancomicina, para combate da infecção. 

Após esse primeiro momento, a paciente evoluiu sintomatologicamente com picos 

febris (acima de 38º) e presença de tecido necrótico na FO, sendo necessário realizar 

desbridamentos nos próximos 5 dias. Depois do último, a FO finalmente apresentou-se com 

tecido de granulação, sem áreas de necrose e pus. No final de fevereiro, após apresentar-se 

afebril a paciente foi submetida a uma nova cirurgia para avanço de retalho em parece 

abdominal. Foi realizado um ecocardiograma, que constatou processo infeccioso em Cateter 

Central de Inserção Periférica (PICC), o qual foi retirado. Após isso, a FO permaneceu aberta 

para drenagem da secreção serossanguinolenta. A paciente evoluiu sem febre. A Tabela 1 

mostra informações sobre os medicamentos que a paciente estava em uso. 
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Tabela 1 - Medicamentos em utilizadas pela paciente 

Medicamento Indicação Uso 
Bromoprida Antiemético 1 ampola + 8 ml de AD* via endovenosa 8/8 horas 

(se necessário) 
Dipirona Analgésico e antipirético 40 gotas via oral 6/6 horas (se necessário) 
Glicose a 50% Hipoglicemia 1 ampola via endovenosa (se necessário) 
Insulina 
regular 

Hiperglicemia conforme prescrição médica 

Omeprazol Inibidor da bomba de prótons- 
protetor gástrico 

1 comprimido 40 mg via oral 

Tramadol Opioide - analgésico 100 mg + soro fisiológico 1000 ml via endovenosa 
de 8/8 horas (se necessário) 

Vancomicina Antibiótico 1 g 12/12 horas 
 
Legenda: AD= água destilada. 

 

Com relação aos hábitos de estilo de vida, a paciente negou tabagismo e alcoolismo. 

O histórico de exames anteriores – ultrassom abdominal- evidenciou leve aumento difuso e 

heterogênico na ecogenicidade dos planos gordurosos subcutâneos, sem indícios de coleções 

líquidas. 

De acordo com o histórico clínico da paciente, procedeu-se ao processo de 

interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. Essa segunda etapa, 

culmina com a tomada de decisão acerca dos diagnósticos de enfermagem que representam 

de forma assertiva as respostas humanas da paciente. Salienta-se que essa fase é a base para 

a SAE, visto que a partir desses diagnósticos serão selecionadas as intervenções de 

enfermagem para obter melhor clínica no quadro do paciente (COFEN, 2009). 

Adiante a Tabela 2 evidencia os diagnósticos de enfermagem prioritários elencados, 

de acordo com a NANDA-I (HERDMAN; KAMITSURU; LOPES, 2021). 
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Tabela 2 - Diagnósticos de enfermagem prioritários de acordo com a taxonomia de 

enfermagem NANDA-I 

Título do 
diagnóstico 

Fatores relacionados Características definidoras/fatores de 
risco ou condições associadas. 

1. Integridade tissular 
prejudicada 

Procedimento cirúrgico Dano tecidual e infecção 

2. Hipertermia sepse Aumento da taxa metabólica 
3. Risco de glicemia 

instável 
Relacionada a estado de saúde 

física comprometido 
-- 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

A partir dos diagnósticos de enfermagem prioritários, foram traçadas as 

intervenções de enfermagem de acordo com a taxonomia de enfermagem NIC 

(BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010), as quais são apresentadas na Tabela 

3. 

 

Tabela 3 - Intervenções de enfermagem voltadas ao paciente com sepse 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
1. Manter a ferida operatória limpa e seca; orientar a higiene corporal; cuidados com o local da 

inserção do acesso intravenoso. 

2. Tratar a hipertermia com fármacos antipiréticos, colchão de resfriamento ou esponja de banho; 
Prevenir ou controlar tremores com medicamento ou cobrindo os membros; monitorar a temperatura 
corporal e sinais de hipertermia maligna; administrar solução salina gelada. 

3. Monitorar o nível de glicose sanguíne, conforme indicado monitorar sinais e sintomas de hiper ou 
hipoglicemia; monitorar cetonas urinárias; administrar insulina, conforme prescrição; incentivar ingestão de 
líquidos; orientar paciente e familiares sobre a doença e medidas para o controle glicêmico. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

Com a realização das intervenções de enfermagem, espera-se obter os seguintes 

resultados: melhoria da infecção; ausência de febre; controle adequado da glicemia.  

Após a avaliação clínica da paciente, ressalta-se que no decorrer dos dias, ela 

manteve-se alerta, orientada, comunicativa, afebril e sem queixas álgicas. A FO se 

apresentava ainda aberta, com deiscência e tecida de granulação, apresentando melhorias 

consideráveis. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, nota-se que a utilização da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem é de suma relevância para a melhoria das respostas clínicas dos pacientes, por 

consistir em um método para a prestação do cuidado de forma mais assertiva e eficaz. 

Ressalta-se também sua importância para o desenvolvimento das habilidades dos 

futuros profissionais de enfermagem, pois é uma forma de se apropriarem do conhecimento 

teórico sobre as taxonomias de enfermagem e colocá-lo em prática no cuidado clínico aos 

pacientes. 
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RESUMO 

Objetivo: Esclarecer as ações dos hormônios contraceptivos orais 
no organismo feminino, mostrando as vantagens e os riscos desses 
métodos para ajudar a ampliar o conhecimento de suas usuárias. 
Métodos: trata-se de uma revisão integrativa de literatura, 
pesquisada nas seguintes bases de dados: MEDLINE, LILACS, 
BDENF, CUMED, IBECS, BINACIS e Google Acadêmico. A 
pesquisa foi realizada em agosto e setembro de 2021, sendo 
encontrados 50 artigos, dos quais 09 foram selecionados por título 
e resumo, mas apenas 03 artigos atenderam aos critérios de 
inclusão e 06 artigos de exclusão e o restante dos artigos foi 
pesquisado no Google Acadêmico. Resultado: Há alguns 
benefícios nos anticoncepcionais hormonais orais, apesar de haver 
uma série significativa e complexa de risco para as usuárias 
relacionado ao seu uso. Conclusão: concluímos que os riscos são 
maiores em quantidade e gravidade, em comparação aos benefícios 
proporcionados pelo uso dos anticoncepcionais hormonais orais.  
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USE OF ORAL HORMONAL CONTRACEPTIVES: RISKS AND 
BENEFITS 

 
 
ABSTRACT 
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Objective: To clarify the actions of oral contraceptive hormones in 
the female body, showing the advantages and richness of these 
methods to help expand the knowledge of their users. Methods: 
this is an integrative literature review searched in the following 
databases: MEDLINE, LILACS, BDENF, CUMED, IBECS, 
BINACIS and ACADEMIC GOOGLE. The search was carried 
out in August and September 2021, finding 50 articles, of which 09 
were selected by title and abstract, but only 03 articles met the 
inclusion and 06 articles exclusion criteria and the rest of the 
articles were searched on Google Scholar. Result: There are some 
benefits to oral hormonal contraceptives, although there is a 
significant and complex range of risks to users related to their use. 
Conclusion: we conclude that the rich are greater in quantity and 
severity, compared to the benefits provided by the use of oral 
hormonal contraceptives. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A vida sexual dos jovens na atualidade está ficando ativa a cada dia de forma mais 

precoce, logo, em se tratando do início precoce da vida sexual, o Ministério da Saúde têm 

disponibilizado gratuitamente alguns tipos de métodos contraceptivos, dentre eles os 

preservativos masculino e feminino (camisinha), a pílula oral, a minipílula, o contraceptivo 

injetável (mensal e trimestral), o dispositivo intrauterino (DIU), o diafragma, adesivos 

cutâneos, assim como a pílula do dia seguinte, sendo esta uma contracepção de emergência 

(ALMEIDA, et al., 2017).  

A pílula anticoncepcional hormonal oral é considerada o método de mais fácil 

acesso no mercado dentre os demais contraceptivos supracitados, o de mais fácil acesso no 

mercado, as pílulas são feitas a partir de uma combinação de estrogênio e progesterona e tem 

causado muitos efeitos colaterais ao organismo. O método foi criado no século XX em 

decorrência dos avanços da fisiologia e endocrinologia reprodutivas e dos estudos de 

Gregory Pincus, sendo que, inicialmente a sua utilizada era direcionada ao tratamento de 

problemas no ciclo menstrual, apenas em 1960 o método começou a ser utilizado para fins 

contraceptivos (FERREIRA; D'AVILA; SAFATLE, 2019).  

O composto estrogênio e progestogênio contidos no anticoncepcional hormonal 

oral agem na maioria das vezes inibindo a ovulação, além de produzirem alterações no 
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endométrio e muco cervical. O método possui uma alta taxa de segurança, contudo, deve-se 

destacar que não oferece proteção contra as infecções transmitidas sexualmente, por isso a 

importância de associar o uso do preservativo para diminuir o risco dessa transmissão 

(MORAIS; SANTOS; CARVALHO, 2019).  

As jovens que vêm iniciando a sua vida sexual cada vez mais cedo, na maioria das 

vezes optam pelo uso da pílula anticoncepcional oral, em muitas das situações sem orientação 

e prescrição médica, ocorre que, tais anticoncepcionais podem ter efeitos diversos no 

organismo da mulher, sendo necessário, portanto, acompanhamento médico adequado. No 

Brasil, o uso não tem uma proibição pela Organização Mundial de Saúde (OMS), embora o 

uso em menores de 18 anos gere uma diminuição da calcificação óssea decorrente do 

bloqueio do eixo hipotálamohipófise-ovário, causador de supressão na produção de 

estrogênio (CARDOSO et al., 2019). 

Os anticoncepcionais hormonais orais são bastante conhecidos por determinadas 

vantagens proporcionadas, é o caso da diminuição do fluxo no ciclo menstrual, redução de 

cólicas, alívio dos sintomas relacionados à síndrome prémenstrual, redução da acne, menor 

taxa de anemia, dentre outras condições (BORGES; SABINO; TAVARES, 2016).  

Embora proporcionem algumas vantagens, os anticoncepcionais hormonais orais 

são considerados uma droga como qualquer outro medicamento, de maneira que seu uso 

prolongado traz desvantagens que, na maioria dos casos, fogem do conhecimento de suas 

usuárias. Dentre essas desvantagens, destacam-se: alterações circulatórias, imunológicas, 

hepatobiliares, metabólicas, nutricionais, renais/urinarias, distúrbios do sistema reprodutor, 

diminuição da libido, sangramentos intermenstruais, mastalgia, amenorreia, galactorreia, 

dentre outras (COUTO et al., 2020).  

Esse estudo tem o objetivo de esclarecer as ações dos hormônios contraceptivos 

orais no organismo feminino mostrando, as vantagens e os riscos desses métodos, para 

ajudar a ampliar o conhecimento de suas usuárias. Nesse contexto, elaborou-se a seguinte 

questão norteadora: O uso dos anticoncepcionais hormonais orais, em termos comparativos, 

proporciona mais vantagens ou mais desvantagens para as suas usuárias? 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Tipo de Estudo 
 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura recente, referente aos 

riscos e vantagens do uso de anticoncepcional hormonal por mulheres e adolescentes. Nesse 

sentido, elaborou-se a seguinte questão norteadora do estudo: O uso dos anticoncepcionais 
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hormonais, em termos comparativos, proporciona mais vantagens ou mais desvantagens 

para as suas usuárias? 

 

2.2 Busca e seleção dos artigos 

 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2021, baseada 

na pergunta norteadora desse trabalho. A revisão da literatura foi realizada através da busca 

de artigos na base de dados dos Descritores das Ciências da Saúde (DeCS) e pelo Google 

Acadêmico. Os artigos foram analisados seguindo os seguintes descritores: 

Anticoncepcional, Hormonal, Efeitos Colaterais e Trombose.  

Na busca feita através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foram encontrados 50 

artigos com textos completos, obtendo resultados na Base de Dados em MEDLINE, 

LILACS, BDENT, CUMED, IBECS e BINACIS. Obtivemos para critério de exclusão e 

inclusão, como exclusão estiveram os artigos que fugiam ao foco da temática e que estavam 

em idioma diferente do português, enquanto que os critérios de inclusão foram os artigos em 

idioma português, com delimitação temporal de 2011 a 2021, assim como análise da leitura 

do conteúdo que responde à questão norteadora. Restando assim 03 conteúdos, sendo 

avaliados como apropriados para análise sistemática deste estudo. Os artigos inclusos fazem 

parte da Base de Dados MEDLINE n=1 artigos e Lilacs n=2 artigos, enquanto que os 07 

artigos citados no estudo fazem parte do Google Acadêmico que foram analisados e 

baseados no estudo.  

Todos os passos seguidos para a seleção dos artigos nas bases de dados estão 

demonstrados na Figura 1 a seguir: 
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Figura 1 - Seleção nas bases de dados e inclusão de artigos científicos na revisão 
sistemática integrativa 

 

 
 

2.3 Categorização e análise dos artigos 

 
A criação do Quadro 2 relaciona-se a categorização dos artigos selecionados, 

utilizando instrumento de síntese de dados para integração dos resultados, sendo assim 

possível a avaliação de cada artigo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A OMS recomenda a menor dosagem de hormônios nas fórmulas dos 

medicamentos, pois quanto maior a dosagem de hormônio, mais efeitos colaterais surgem 

no organismo da usuária. Os contraceptivos hormonais orais (ACOs) são divididos em 

primeira, segunda, terceira e quarta geração, em que os de quarta geração contêm muito 

menos hormônios do que as demais gerações (FERREIRA; D'AVILA; SAFATLE, 2019).  

Nos dias atuais é grande a variação dos ACOs, podendo ser encontrados em forma 

de minipílulas, o qual contém somente o hormônio noretisterona, que é um derivado do 

progestogênio, na forma combinado que envolve dois hormônios (estrogênio e 

progestogênio), também as pílulas anticoncepcionais de emergência (pílula do dia seguinte), 

essas têm o hormônio levonorgesterol. Os contraceptivos combinados podem ser 
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classificados como monofásica com a mesma composição e dosagem hormonal, bifásica com 

a mesma composição, porém com duas fases de dosagem, e os trifásicos divididos em três 

fases de diferentes dosagens hormonais (SIQUEIRA; SATO; SANTIAGO, 2017).  

A pílula traz vantagens como a diminuição de risco de cistos ovarianos, cistos 

foliculares, câncer ovariano e endometrial, doença mamária benigna, reduz a incidência de 

doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica (tubária), melhora dos sintomas pré-

menstruais, de dismenorreia e da endometriose, também a diminuição do fluxo no ciclo 

menstrual. Não obstante, evita a gravidez indesejada a qual poderia provocar julgamento, 

insatisfação, rejeição familiar e social, incertezas, medos, alcoolismo e tabagismo, conjunto 

de fatores esses que contribuem para um aumento da morbimortalidade materna e neonatal 

(PEREIRA; ANGONESI, 2009).  

Com a criação e o uso dos anticoncepcionais hormonais, houve uma queda no 

número de abortos, diminuindo assim a morbidade e mortalidade feminina; demais estudos 

mostram que pacientes que fazem uso de anticoncepcionais têm uma redução de acne, 

seborréia e no tamanho dos poros depois de três ciclos menstruais, em contrapartida, existem 

vários efeitos colaterais associados ao uso dos ACOs, entre eles estão náuseas, cefaleia, 

hipersensibilidade mamária, alterações no humor, aumento da pressão arterial e sangramento 

vaginal irregular (ALMEIDA; ASSIS, 2017; FERRARI, 2015). 

Conforme citam Cardoso et al. (2020), existe ainda uma associação entre os 

contraceptivos hormonais, elevando o risco de infecções da região genital, causadas por 

clamídea e monília, além de doenças inflamatórias pélvicas. Há também outras complicações, 

como trombose venosa profunda, risco de acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio, 

principalmente em tabagistas. 

O uso precoce dos ACOs pode ser um fator importante no desenvolvimento do 

câncer de colo de útero, além do uso prolongado (acima de 12 anos) proporcionar um maior 

risco no desenvolvimento de adenocarcinoma in situ do colo uterino. Deste modo, os ACOs 

são contraindicados para pacientes que possuem histórico atual de suspeita de câncer de 

mama e de outros tumores hormônio-dependentes, ou apresente ainda hepatopatia aguda ou 

crônica, hipertensão arterial, doenças vasculares, enxaquecas com sintomas neurológicos 

focais, diabetes com complicações e lúpus (ALMEIDA; ASSIS, 2017; CARDOSO et al., 

2020). 

O etinilestradiol (EE) é um derivado do estrogênio presente na fórmula dos 

contraceptivos orais, trata-se de um hormônio sintético que provoca alteração no mecanismo 
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de coagulação, aumentando a formação de trombina, e, consequentemente, o risco de 

tromboembolismo venoso (TEV). Estudos apontam que o risco de desenvolvimento de 

tromboembolismo é maior no primeiro ano de uso do medicamento e que a variação do 

progestagênio associado também interfere (COUTO et al., 2020; FERRARI, 2015).  

Outro fator de risco ao uso do etinilestradiol (EE) é que ele amplia os fatores de 

coagulação e reduz a proteína S e a antitropina. Os contraceptivos de terceira geração elevam 

duas vezes a mais o risco de TEV, se comparado aos de segunda geração (COUTO et al., 

2020). Os mecanismos biológicos do TEV relacionados com os estrogênios associam-se, 

pois ampliam o fator cascata de coagulação e diminuem os fatores anticoagulantes naturais: 

limitam o fluxo sanguíneo por hiperviscosidade, estimulando agregação plaquitária, de modo 

que amplia o aglomerado de fibrinogênio e diminui a ação da antitrombina; 

independentemente da quantidade no sangue, o estrogênio exógeno estimula a produção de 

angiotensinogênio hepático, que estimula o sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

causando o acúmulo de água e sódio que consequentemente eleva a pressão arterial 

(FERREIRA; D'AVILA; SAFATLE, 2019).  

Estudos apontam que a pílula anticoncepcional está associada a alterações 

metabólicas que elevam o peso corporal e os níveis de triglicerídeos, colesterol total, HDL-

c, os índices HDL-c/LDL-c e PCR-us. Os triglicerídeos, PCR-us e dímero D manifestaram 

conexão positiva uns com os outros, além de que ocasiona alterações no peso, podendo 

ampliar o risco de surgimento de doenças cardiovasculares e tromboembólicas, devido a 

alterações no perfil lipídico e hemostático (FERREIRA; D'AVILA; SAFATLE, 2019).  

Os anticoncepcionais orais que possuem etinilestradiol e uma variação de 

progesterona podem reduzir o zinco sérico, alterar a distribuição de zinco nas principais 

proteínas ligantes do soro com possíveis efeitos na captação tecidual, aumentar a retenção 

de zinco no organismo e reduzir os tumores ósseos. A deficiência de zinco está relacionada 

com vários problemas como déficit de crescimento, anorexia, hipogonadismo, alterações do 

sistema imune, danos oxidativos e neuropsicológicos (FERREIRA; D'AVILA; SAFATLE, 

2019). 

A evolução dos estudos sobre a utilização de anticoncepcionais encontra-se no 

Quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1 - Evolução dos estudos sobre a utilização de anticoncepcionais - revisão 
sistemática integrativa 

 
PERIÓDICO TÍTULO/ANO AUTORES OBJETIVO RESULTADOS 

 
 
 
 Revista 

Infarma. 

 
Efeitos do Uso 
Prolongado de 
Contraceptivo 
Orais. 2009. 

 
Pereira, P. V. 
S; Angonesi, 
D. 

 
Discutir os 
variados efeitos 
decorrentes do uso 
prolongado de 
contraceptivos 
orais na saúde da 
mulher. 

 
Conhecer os efeitos 
decorrentes do uso 
prolongado de 
contraceptivos orais na 
saúde da mulher, 
possuindo tanto efeitos 
negativos como os 
positivos e orientar 
sempre os pacientes. 

 
 
 

Centro 
Universitário 
De Brasília – 
UniCEUB. 

 
 
 
Efeitos do uso de 
contraceptivos 
hormonais em 
mulheres. 2015 

 
 
 
 
Ferrari, D. N. 

 
Descrever e 
analisar os 
possíveis e 
principais efeitos 
encontrados em 
relação ao uso de 
contraceptivos 
hormonais de 
diferentes vias de 
contracepção em 
mulheres. 

 
Enfatizar a informação 
dos efeitos que os 
anticoncepcionais trazem 
para a saúde das mulheres, 
orientando o acesso à 
anticoncepção, sempre 
levando em consideração 
o princípio dos direitos 
reprodutivos. 

 
 
 
 

Revista 
Baiana de 

Enfermagem. 

 
 
 
Conhecimento 
sobre os efeitos dos 
contraceptivos 
hormonais por 
acadêmicas da 
saúde. 2016. 

 
 
 
 
Borges, M. 
C.; Sabino, A. 
M.; Tavares, 
B. B. 

 
Identificar o 
conhecimento de 
acadêmicas da 
saúde sobre os 
efeitos colaterais 
relacionados à 
sexualidade 
causados por 
métodos 
contraceptivos 
orais. 

 
As acadêmicas souberam 
identificar os efeitos 
colaterais relacionados a 
esse método, sendo os 
mais citados: alteração do 
fluxo menstrual, 
sensibilidade mamária, 
cefaleia, sangramentos 
fora do período 
menstrual, além de 
alteração da libido, citada 
por 15,8% das usuárias 

 

 
 
 
 Revista 

Eletrônica 
Atualizada 
de Saúde. 

 
Efeitos colaterais e 
alterações 
fisiológicas 
relacionadas ao uso 
contínuo de 
anticoncepcionais 
hormonais orais. 
2017. 

 
 
 
Almeida, 
A. P. F.; 
Assis, 
M.M. 

 
Avaliar as alterações 
fisiológicas, os efeitos 
colaterais e as reações 
adversas que se 
relacionam ao uso de 
anticoncepcionais 
hormonais orais. 

 
Orientar mulheres em 
idade fértil sobre a 
contracepção, garantindo 
a sua saúde reprodutiva. 
Mostrou-se as alterações 
fisiológicas e efeitos 
colaterais com o uso de 
métodos anticonceptivos 
hormonais orais. 
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Revista 
Eletrônica 

De Farmácia. 

 
 
 
Reações Adversas 
em Usuárias de 
Anticoncepcional 
Orais. 2017. 

 
 
 
Siqueira, 
T. C.; 
Sato, M. 
D.; 
Santiago, 
R.M. 

 
Quantificar as 
principais reações 
adversas observadas 
pelas usuárias e 
influência na 
descontinuidade do 
tratamento. 

 
As várias presenças de 
reações adversas como 
cefaleia, náuseas e 
alterações de humor 
devido ao uso de 
anticoncepcionais orais, 
pode induzir as mulheres 
a trocarem ou 
descontinuarem seu 
tratamento contraceptivo. 

 
 
 
 
 
 

Revista 
Científica 

Sena Aires. 

 
 
 
 
A Trombose Venosa 
profunda como 
reação adversa do 
uso contínuo de 
Anticoncepcional 
Orais. 2018. 

 
 
 
 
 
Sousa, I. 
C. A; 
Álvares, 
A. C. M. 

 
 
Relacionar as 
alterações no sistema 
hemostático com o 
uso contínuo dos 
anticoncepcionais 
orais e a ocorrência da 
trombose venosa 
profunda. 

 
O uso prolongado de 
anticoncepcionais pode 
ocasionar graves 
problemas no sist. 
Hemostático, como TVP 
(Trombose Venosa 
Profunda). Devem evitar 
trocas desnecessárias dos 
anticoncepcionais pois 
essas trocas podem 
acontecer o surgimento da 
TVC (Trombose Venosa 
Profunda). 

 
 
 
 
 

Revista  
Clinical 

Biomedical 
Reserach. 

 
 
 
 
A utilização de 
contraceptivos 
hormonais por 
adolescentes e 
potenciais riscos para 
a saúde. 2019. 

 
 
 
 
 
 
Cardoso 
et al. 

 
 
 
 
Apresentar 
informações 
referentes aos riscos 
do uso de 
contraceptivos 
hormonais por 
adolescentes. 

 
 
 
Fica evidente a associação 
de complicações 
vasculares associadas aos 
contraceptivos 
hormonais, 
principalmente eventos 
trombóticos, nas 
populações descritas. 
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Revista 
Femina. 

 
 
 
 
 
O uso da pílula 
anticoncepcional e as 
alterações das 
principais vias 
metabólicas. 2019. 

 
 
 
 
 
Ferreira, 
L. F.; 
D’avila, 
A. M. F.; 
Safatle, G. 
C. 

 
 
 
 
Analisar como a 
pílula 
anticoncepcional 
pode alterar as 
principais vias 
metabólicas das 
mulheres. 

 
A pílula anticoncepcional 
tem diversos efeitos 
colaterais, entre eles as 
alterações nas vias 
metabólicas de lipídeos e 
proteínas, na cascata de 
coagulação, na 
sensibilidade à insulina, 
nas propriedades 
vasoativas, no 
metabolismo do zinco e 
até na pressão arterial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista 
Eletrônica 
de Ciências 
Humanas,  

Saúde e 
Tecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tromboembolismo 
venoso relacionado 
ao uso frequente de 
anticoncepcionais 
orais combinados. 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morais, L. 
X.; 
Santos, L. 
P.; 
Carvalho, 
I. F. 

 
 
 
 
 
Relacionar a 
utilização do 
anticoncepcional oral 
combinado às 
alterações 
hemostáticas e 
fatores de coagulação 
que podem ser 
fatores 
desencadeadores de 
tromboembolismo 
(venoso ou 
pulmonar). 

 
Identificou-se a relação do 
uso de anticoncepcionais 
orais hormonais 
combinados e a 
ocorrência de 
tromboembolismo 
venoso devido aos 
hormônios contidos nos 
anticoncepcionais, 
progesterona e estrogênio 
sintético. Esses podem 
aumentar os fatores da 
cascata de coagulação (VI, 
VII, VIII, IX, X, XII, 
XIII), reduzir os 
anticoagulantes naturais 
(Proteína C, proteína S), a 
viscosidade do sangue e a 
parede vascular e 
aumentar a produção de 
fibrinogênio e trombina. 
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Revista 
Enfermagem 

em Foco. 

 
 
Evidências dos 
efeitos adversos no 
uso de 
anticoncepcionais 
hormonais orais 
em mulheres. 2020. 

 
 
 
 
 
Couto et 
al. 

 
Identificar na 
literatura as 
evidências 
científicas sobre os 
eventos adversos 
oriundos do uso de 
anticoncepcional 
hormonal oral em 
mulheres. 

 
Observou-se o risco de 
desenvolvimento de 
problemas 
cardiovasculares, 
cerebrovasculares e o 
desenvolvimento de 
neoplasias, além de 
evidenciar que o uso a 
longo prazo pode 
ocasionar trombose 
venosa periférica e 
complicações 
subsequentes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Foi concluído que o aumento do custo de vida e o avanço das mulheres no mercado 

de trabalho apresentado na atualidade, tem sido fato preocupante para algumas mulheres em 

idade fértil, devido essas temerem uma gravidez não planejada, por isso muitas estão optando 

pelos meios contraceptivos. Com a variedade de contraceptivos desenvolvidos e disponíveis 

no mercado de consumo, o escolhido para o estudo foi o anticoncepcional hormonal oral, 

pois além de ser o método mais conhecido pelas mulheres, é de fácil acesso por assim ser 

disponibilizado pelo SUS. 

Buscou-se mostrar nesse artigo, os efeitos benéficos do método contraceptivo, tais 

como diminuição de risco de cistos ovarianos, câncer ovariano e endometrial, gravidez 

ectópica, melhora os sintomas de dismenorreia e da endometriose, mas também os riscos 

gerados a partir do uso do anticoncepcional oral, logo, possibilitou concluir com os 

resultados levantados no presente estudo, que em termos comparativos os riscos são maiores 

em quantidade e em gravidade, do que propriamente os benefícios. Esses riscos podem ser 

alterações como cefaleia, náuseas, alterações de humor, até problemas graves como 

cardiovasculares, cerebrovasculares e o desenvolvimento de neoplasias, além de evidências 

mostrarem que os anticoncepcionais orais podem ocasionar trombose venosa periférica e 

complicações subsequentes.  

Apesar do avanço tecnológico na fabricação e formas dos anticoncepcionais, em que 

as doses hormonais vêm sendo diminuídas, as complicações causadas pelo seu uso são 
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bastante preocupantes, cada organismo reage de forma diferenciada, por isso a necessidade 

da orientação e acompanhamento médico ou do enfermeiro. 
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