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RESUMO
Compreende-se como obesidade, o depósito de tecido gorduroso localizado, ou
sistêmico que prejudica a saúde de uma pessoa. Em decorrência das crianças
viverem em um mundo no qual o estilo de vida passa por diversas modificações, elas
passam a consumir vários tipos de alimentos ultraprocessados, decorrente de
hábitos alimentares inapropriados e reduzidos níveis de exercícios físicos, que
ocasionam um aumento de peso em todas as faixas etárias e adesão de uma rotina
alimentar e hábitos saudáveis de vida escassos.Trata-se de um relato de
experiência,descritivo e reflexivo, sobre a vivência de enfermeiras à respeito de
estratégias de ações de educação em saúde na prevenção da obesidade infantil.A
principal encarregada pela oferta de alimentos ao público infantil e pela criação e
adesão aos hábitos alimentares saudáveis, ou não, foi a família, pois são as pessoas
de maior contato com as crianças,o que de certa maneira fez com que as crianças
reproduzem os hábitos dos familiares. Comprova-se a importância das ações do
enfermeiro diante da promoção de saúde materno-infantil, que tem início desde as
orientações nos atendimentos do pré-natal estendendo-se após o nascimento e
decorrer da infância. Em suma, torna-se cada vez mais importante falarmos sobre o
tema aqui trazido, bem como o engajamento do enfermeiro na transformação da
associação de “criança gordinha” com ser saudável ou possuir melhor aparência e
ouvir, orientar e influenciar hábitos saudáveis e qualidade de vida.
Palavras-chave: Obesidade infantil. Assistência de enfermagem. Promoção da
saúde. Prevenção de agravos.
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1. INTRODUÇÃO
Compreende-se como obesidade, o depósito de tecido gorduroso localizado,
ou sistêmico que prejudica a saúde de uma pessoa. Possui como causa diversas
circunstâncias, dentre estas os fatores genéticos, endócrinos, psicológicos e
socioeconômicos possuem relevância significativa (MEDEIROS et al., 2012).
A obesidade é uma circunstância crônica multifatorial que abrange diferentes
dimensões: biológica, social, cultural, comportamental, de saúde pública e política.
O desenvolvimento da obesidade acontece por decorrência de associações entre o
perfil genético de maior risco, fatores sociais e ambientais, por exemplo,
sedentarismo,

dieta

calórica

excessiva,

ambiente

intra-uterino,

uso

de

medicamentos obeso gênicos e condição socioeconômico. Outros fatores que
também podem estar associado à gênese da obesidade são o sono reduzido,
disruptores endócrinos e microbiota intestinal (JOU, 2014; GOODARZI, 2018).
Em decorrência das crianças viverem em um mundo no qual o estilo de vida
passa por diversas modificações, elas passam a consumir vários tipos de alimentos
ultra processados, decorrente de hábitos alimentares inapropriados e reduzidos
níveis de exercícios físicos, que ocasionam um aumento de peso em todas as faixas
etárias e adesão de uma rotina alimentar e hábitos saudáveis de vida escassos. Isso
acontece tanto em países desenvolvidos quanto em países emergentes, como
Estados Unidos e Brasil (WANDERLEY, FERREIRA, 2010).
Os dados relacionados à obesidade infantil são preocupantes que a
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que em 2025 o número de crianças
obesas no planeta alcance 75 milhões. Os registros do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) indicam que uma em cada grupo de três crianças, com
idade entre cinco e nove anos, está além do peso no País. As notificações do Sistema
de Vigilância Alimentar e Nutricional, de 2019, mostram que 16,33% das crianças
brasileiras entre cinco e dez anos estão com sobrepeso; 9,38% com obesidade; e
5,22% com obesidade grave. Em relação aos adolescentes, 18% apresentam
sobrepeso; 9,53% são obesos; e 3,98% têm obesidade grave (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2020).
O Índice de Massa Corporal (IMC) é considerado para os estudos como uma
ferramenta eficaz de avaliação sobre o peso e identificação de excesso de peso e
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obesidade, por esse meio é possível classificar os indivíduos associando seus pesos
e alturas, além de reconhecer os riscos à saúde como complicações metabólicas. O
IMC vem sendo apontado como uma metodologia apropriada para avaliar o peso,
considerando que o mesmo é de acessível aferição, uma ferramenta não invasiva e
econômica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019; CAMPOS, CEMBRANEL, ZONTA, 2019).
Logo, é indispensável e há uma grande necessidade da realização da
promoção da saúde e prevenção de agravos para esse grupo populacional,
realizando orientações para os pais ou responsáveis sobre a relevância da adesão
aos hábitos saudáveis desde a infância, com intuito de redução da morbimortalidade
e promoção de maior qualidade de vida (SILVA et al., 2010).
Assim, a enfermagem dispõe de um papel na promoção e prevenção da
obesidade infantil, especialmente por meio da prevenção e identificação precoce dos
sinais de alterações. A conscientização, principalmente dos pais ou dos
responsáveis, gera grandes resultados porque eles podem explicar e orientar aos
seus filhos com mais simplicidade e clarezas vantagens de se alimentar de maneira
adequada e manter-se ativo por meio de brincadeiras e exercícios (ALVES et al.,
2020).

2. MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência, descritivo e reflexivo, sobre a vivência
de enfermeiras à respeito de estratégias de ações de educação em saúde na
prevenção da obesidade infantil. Um relato de experiência ou estudo de caso referese

a

uma

observação

criteriosa

e

posteriormente

a

descrição

dos

acontecimentos/situações que apresentem particularidades que a tornem especial
ou chame atenção, desenvolvida da forma mais detalhada possível (PEREIRA et al.,
2018).
Em um primeiro momento, as enfermeiras fizeram um planejamento sobre
estratégias possíveis para realização da educação em saúde com os pais,
responsáveis e as crianças no âmbito da Atenção Primária em Saúde (APS), no
planejamento, foi decidido que durante todos os atendimentos de consulta de
enfermagem que envolvesse as crianças, seria abordado o tema alimentação
saudável, pratica de exercícios e/ou atividades físicas e prevenção da obesidade
infantil.
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Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (2008) o indivíduo é
considerado criança, para os efeitos desta Lei, até doze anos de idade incompletos,
e adolescentes aquele indivíduo entre doze e dezoito anos de idade.
Esse relato trata de atendimentos realizados no período de março a abril de
2020 no cenário da APS. Foram realizados um total de 15 atendimentos com
crianças durante o período mencionado. Primeiramente, era realizado acolhimento,
escuta qualificada, explanações necessárias e resolução das demandas trazidas
pelos usuários. Posteriormente, era questionado aos pais e/ou familiares sobre a
alimentação das crianças, neste momento as enfermeiras procuraram inserir os
seguintes questionamentos:
Em sua casa, quem é responsável pela preparação dos alimentos ofertados
para a criança?
Quais são os alimentos ofertados com maior frequência e com maior
preferência pelos familiares?
Quantas vezes ao dia é ofertada alimentação a criança?
Os alimentos são os mesmos utilizados pelos familiares?
A criança já experimentou algum tipo de doces ou derivados?
Ainda consome leite materno ou industrializado?
Reforçamos que essas perguntas foram elaboradas como forma de guia para
colher as informações importantes sobre a rotina alimentar, baseadas no guia de
aleitação saudável do MS, para que as enfermeiras tivessem pudessem basear-se e
não deixar informações relevantes despercebidas. As perguntas foram realizadas de
maneira livre, sem seguir esse padrão ou sequência, com o intuito de tornar o
ambiente mais leve, que não causasse constrangimento ou sensação de julgamento
e também sem qualquer tipo de gravação ou registro de resposta, garantindo e sigilo
e a não exposição dos usuários.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas respostas dos familiares, foi possível identificar que nos primeiros
momentos de oferta alimentar para as crianças foram priorizadas frutas, vegetais,
sopas, arroz, proteínas e feijão. Posteriormente, foi possível perceber que como em
algumas residências havia doce disponível no ambiente, era ofertado como maneira
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de agradar as crianças, incentivar bons comportamentos ou compensar por alguma
atividade feita no lar.
A principal encarregada pela oferta de alimentos ao público infantil e pela
criação e adesão aos hábitos alimentares saudáveis, ou não, foi a família, pois são as
pessoas de maior contato com as crianças,o que de certa maneira fez com que as
crianças reproduzem os hábitos dos familiares. Porém, esse estilo de vida poderá
continuar durante toda ou grande parte da vida dessas crianças abrangendo a fase
adulta. Na fase do desenvolvimento do estilo de vida das crianças, elas possuem a
habilidade de entender sobre o autocontrole associado a comida e, se os pais as
colaborarem na construção de um percurso saudável, as crianças irão adotar e
reproduzir essas condutas (ROSANELI et al., 2012).
Houve um relato em que a mãe diz que a criança, que no período tinha um
ano e três meses, comia todas as frutas que eram ofertadas a ela, porém, depois que
provou alimentos doces começou recusar quando eram ofertados frutas ou legumes.
Em outra fala, foi relatado que os lanches da criança eram: bolachas recheadas,
salgadinhos, torradas, “toddynho” (chocolate em pó com leite), pão com doces entre
outros alimentos ricos em calorias e pobre em nutrientes, isso aos três anos e meio
de idade.
A proximidade com os alimentos é a primeira etapa para a criança conhecer
o gosto dos alimentos. A oferta repetida e/ou mera apresentação, são os meios de
familiarização com a alimentação que começa com o desmame da amamentação e o
começo da oferta dos alimentos sólidos, no decorrer do primeiro ano de vida da
criança. Progressivamente é oferecido para a criança a alimentação dos pais, que
dispõe da responsabilidade de ofertar uma alimentação mais variada para que a
criança conheça e aprenda a respeito dos inúmeros sabores, criando, incrementando
e estimulando seu paladar (SULLIVAN, BIRCH, 1990).
A aprendizagem pela oferta contínua dos alimentos que possibilita a
necessária familiaridade para a criança determinar um padrão de aceitação
alimentar (SULLIVAN, BIRCH, 1994). Dessa maneira, comprova-se que a
aprendizagem e criação do paladar da criança acontecem conforme a oferta dos
alimentos, logo, a criança só conhece o gosto do que lhe é ofertado, possibilitando
assim a adesão de hábitos saudáveis desde o início da alimentação, estendendo-se
até a vida adulta.
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Outro relato nos informou que as sobremesas de uma criança de quatro anos
eram pirulitos, bombons, bolos de chocolates, barrinhas de cereais e balas. Essa
mesma criança tinha boa aceitação dos alimentos oferecidos durante as refeições
até que foi ofertados suco e refrigerante, a partir disso, a criança começou comer
menos e solicitar suco e refrigerante para continuar aceitando a dieta ofertada, com
uma moeda de troca para fazer suas refeições como almoço e janta.
A aprendizagem dos hábitos alimentares tem mostrado metodologias
baseadas no paradigma do condicionamento, para ampliar os desejos alimentares e
preferências como a aprendizagem pela oferta constante e pela mera exposição,
aprendizagem sabor-sabor, e aprendizagem nutriente-sabor. Com o elevado
indicador da obesidade na população infantil, é necessário desenvolver estratégias
de intervenção de maneira mais ampla na busca de solucionar este problema
(PIMENTA, ROCHA, MARCONDES, 2015).
Com esses relatos, foi possível identificar a fragilidade das informações
importantes a respeito da alimentação adequada para as crianças. Os pais, para
agradar, muitas vezes acabam oferecendo doces e derivados como forma de
demonstração de amor e afeto, refrigerantes ou sucos industrializados de
sobremesa como estimulo para criança continuar aceitando os alimentos oferecidos.
Um dos motivos que podem dificultar o êxito do tratamento e da prevenção
da obesidade infantil é a falta de reconhecimento e a conscientização dos pais em
relação ao estado nutricional de seus filhos (TENÓRIO, COBAYASHI, 2011).
Comprova-se a importância das orientações necessárias a respeito de todos os
malefícios da continuidade de uma má alimentação, bem como os agravos causados
a saúde e qualidade de vida da criança, que pode e há grandes chances de estenderse para a vida adulta.
O marketing, por meio de ofertas, promoções, embalagens e comerciais, é
convincente e atrativo para os adultos, e quando se trata do público infanto-juvenil,
isso acontece de maneira ainda maior. É importante reforçar que rotineiramente a
divulgação a respeito dos alimentos transpõe de informações equivocadas, errôneas
ou incompletas sobre o tema alimentação, influenciando o consumidor a optar por
esses alimentos não saudáveis (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE À FOME, 2014).
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Pais e familiares que não sabiam que as crianças não conhecem o
gosto do doce ou de outros alimentos até experimentarem pela primeira vez, e que
após conhecer, começam ter preferências e escolhas que por muitas vezes acabam
interferindo negativamente na aceitação dos alimentos saudáveis ofertados. Por
isso, é primordial que as orientações sejam realizadas de maneira responsável e
acolhedora, para que os pais compreendam as reais necessidades das crianças para
melhora na qualidade de vida dessa população.
A enfermagem contribui positivamente na questão da prevenção da
obesidade infantil e promoção de saúde, visto que orienta os cuidados integrais,
através da consulta de puericultura, de forma específica e singular, e também para
a mãe durante a gestação, durante as consultas de pré-natal, realiza as orientações
necessárias para a gestante na escolha apropriada dos alimentos saudáveis e sobre
a indispensabilidade da amamentação exclusiva em livre demanda, até os seis meses
de vida do bebê, pois é um aspecto de proteção contra a obesidade (NASCIMENTO,
BRITO, PETRIZ, 2015).
Após as perguntas realizadas e respondidas, as enfermeiras com atenção,
cuidado e responsabilidade realizaram as orientações de enfermagem pertinentes
para cada atendimento que atendesse a demanda dos usuários de maneira
individual a específica, procurando realizar as informações o mais próximo possível
da realidade da família em questão.
É indispensável que as ações de prevenção e o tratamento do
sobrepeso/obesidade, sejam realizados por uma equipe multiprofissionais, por ser
uma doença multifatorial. Nesse sentido, a enfermagem integra-se a essa equipe da
área de saúde, com objetivo de proporcionar a prevenção, por meio de educação em
saúde, e as outras fases do mencionado tratamento (ROSANELI et al., 2012).
Para que aconteça efetivamente a promoção da saúde, a equipe
multiprofissional realiza as orientações sobre a importância da adesão aos hábitos
sadios de alimentação e quais os alimentos são saudáveis, verificação dos dados
antropométricos de peso e estatura, prevenção no caso de sobrepeso, execução de
estratégias de vigilância sanitária, consultas de enfermagem, solicitação de exames
complementares, avaliação dos casos de riscos e, quando preciso, proposição de
atendimento especializado (ALVES et al., 2011).

A SAÚDE E SUAS INTERFACES INTERDISCIPLINARES

14

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

É essencial a adesão e o estabelecimento de alimentares saudáveis no início
na infância, para prevenir as consequências e à redução de riscos futuros. Desta
maneira, é importante que os profissionais de saúde no contexto primário,
secundário e terciário estejam continuamente atualizados e capacitados realizar
uma atuação de forma adequada e eficaz, com reconhecimento precoce das causas
que cercam o sobrepeso nas crianças, para evitar as consequências devido ao
aumento dessas comorbidades de maneira acelerada (ROSANELI et al., 2012).
A prevenção pode ser manifestada por três etapas: primária, secundária e
terciária. A etapa primária dispõe da realização da promoção ou educação em saúde.
As etapas secundárias baseiam-se nas ações de cuidado que busca conter a evolução
da obesidade infantil e o surgimento de doenças crônicas. Por final, a terceira etapa
abrange estratégias de reabilitação (ROSANELI et al., 2012).
Uma estratégia que fomenta a associação dos estados nutricionais e de saúde
da população infanto-juvenil é a avaliação antropométrica a qual se revela como um
excelente indicador da saúde. A antropometria é eficaz para sinalizar os distúrbios
nutricionais e, por meio desta, possibilita o manejo e acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento, avaliação dos fatores que apontam à falta de
nutrição e a determinação da promoção da saúde (ALVES et al., 2011).
O excesso de peso, quando acentuado, provoca a obesidade e, como
consequência, sérios problemas de saúde (WARMILING, ARAÚJO, SEBOLD, 2019).
Nesse sentido, é necessário que o enfermeiro disponha de habilidades para explicar
aos pais e responsáveis que é necessário um equilíbrio na oferta alimentar para seus
filhos, evitar a proibição ou restrição alimentar, mas aconselhar sobre a importância
pela preferência e adesão sempre em um primeiro momento aos alimentos
saudáveis e ricos em nutrientes, estipulando limites e controle a respeito da ingesta
de alimentos considerados pouco saudáveis, considerando sempre o aporte
nutricional para a criança.
É de extrema eficácia ter um acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento de uma criança; dessa forma, a assistência de enfermagem é
indispensável para o rastreamento, identificação precoce e tratamento do
sobrepeso ou obesidade, sendo realizada de forma eficaz. Sendo assim, a avaliação
antropométrica dos valores de peso e estatura pode ser o primeiro passo do
indicador clínico importante da saúde da criança (ALVES et al., 2011).
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Cabe ao profissional enfermeiro, no contexto do seu campo de atuação,
compreender o âmbito familiar em que a criança está inserida e as visíveis
dificuldades, pois agem como mediadores na propagação de informações que
podem resultar na redução dos agravos da obesidade infantil (MEDEIROS et al.,
2012).
Outro fato considerado relevante é a condição psicossocial e econômica, que
acompanha a criança influenciando no fator alimentar e aumentando a obesidade.
Em diversas situações acontece o distanciamento social e o isolamento nas tarefas
pela discriminação e relutância da criança em sua convivência, como na escola que
pode causar malefícios à autoestima da criança causando para o mesmo, obstáculo
para se relacionar, reduzido rendimento estudantil e inúmeros sentimentos
negativos (ANDRADE, MORAES, LOPEZ, 2014).
O aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses é uma
condição de proteção para as crianças, pois assim elas serão menos expostas à
alimentação inadequada e ao uso de fórmulas lácteas (ARAGÃO, 2017). Novamente,
comprova-se a importância das ações do enfermeiro diante da promoção de saúde
materno-infantil, que tem início desde as orientações nos atendimentos do pré-natal
estendendo-se após o nascimento e decorrer da infância.
O enfermeiro precisa desmistificar para a família que a criança “gordinha” é
considerada uma criança saudável, ou seja, sinônimo de uma criança com boa
aparência. Este conceito precisa ser reparado por meio de uma metodologia
educativa entre os profissionais de saúde, familiares e a comunidade, no sentido de
orientar sobre a importância de um acompanhamento nutricional e estimular novas
práticas de alimentação saudável (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).
Prevenir significa impedir uma situação ou estar atento para que a mesma
não ocorra (RIBEIRO et al., 2015). Dessa maneira, o enfermeiro dispõe de um papel
fundamental nos atendimentos aos pais e as crianças, conduzindo a assistência com
as orientações necessárias e importantes, buscando a conscientização dos pais para
adesão precoce de hábitos saudáveis, prevenindo ou tratando a obesidade infantil.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das vivências aqui relatadas e das pesquisas investigadas e
estudadas, comprova-se novamente o alarmante crescimento dos indicadores de
casos de obesidade infantil ou sobrepeso mundialmente. É notório que no atual
cenário em que estamos inseridos, as tecnologias e mídias possuem interferência
significativa na criação e adesão de bons ou maus hábitos não somente alimentares,
mas de vida para a população em geral, principalmente as crianças, as quais têm
maiores chances de serem influenciados.
É importante a atuação profissional do enfermeiro, no âmbito da promoção
de saúde, identificação precoce dos sinais de alteração e prevenção de agravos por
meio dos atendimentos e momentos de educação em saúdes com os pais,
responsáveis e crianças.
Entende-se que não é simples ou rápida essa sensibilização para a população
em geral, pois existem diversos contextos de vida, hábitos seguidos por muito
tempo, resistência a mudança, entre outros fatores negativos, porém, com
disposição, dedicação e engajamento profissional é possível transformar,
gradativamente as rotinas familiares com adesão de hábitos saudáveis e
consequentemente, melhora na qualidade de vida.
É necessário, que esse profissional esteja atualizado para disseminação
correta das orientações e também que disponha de sensibilidade e dedicação, pois
é necessário um bom acolhimento e a criação de vínculo com o público-alvo para
que seja possível proporcionar momentos de trocas de experiências, conhecimentos
e aprendizados, objetivando direcionar as orientações para o mais próximo possível
da realidade da criança e sua família, aumentando dessa maneira as probabilidades
de adesão e eficácia das orientações realizadas.
Em suma, torna-se cada vez mais importante falarmos sobre o tema aqui
trazido, bem como o engajamento do enfermeiro na transformação da associação de
“criança gordinha” com ser saudável ou possuir melhor aparência e ouvir, orientar
e influenciar hábitos saudáveis e qualidade de vida.
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RESUMO
O câncer de colo do útero ainda se constitui como uma das causas de maior
mortalidade entre as mulheres, a melhor forma de prevenção e promoção de saúde
para está patologia permanece sendo a coleta do exame citopatológico. O enfermeiro
é o profissional habilitado para coleta e interpretação do resultado desse exame.
Ainda existe um estigma e por vezes vergonha da mulher em realizar esse exame em
relação uma estratégia para tornar esse momento mais tranqüilo é a musicoterapia.
Assim esse relato de experiência tem por finalidade descrever a prática
desenvolvida por profissionais enfermeiros durante as vivências dos mesmos na
realização das CE no âmbito da saúde da mulher, no cenário da APS. Portanto uma
atuação profissional que possua um olhar holístico e integral, que amplie sua visão
em busca de estratégias efetivas para proporcionar ambientes acolhedores e
confortáveis em todos os atendimentos, principalmente o da CE relacionada a coleta
de exame citopatológico, com intuito de tornar o procedimento o menos traumático
possível, proporcionando um atendimento qualificado e humanizado e dessa forma,
aumentando a procura e retorno das mulheres para o acompanhamento e realização
do exame.
Palavras-chave: Musicoterapia. Enfermagem. Citopatológico.
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1. INTRODUÇÃO
Câncer de Colo de Útero (CCU) é responsável pela segunda causa de mortes
entre as mulheres por câncer no mundo, considerado um problema na saúde
pública. O exame de Papanicolau deve ser realizado por profissionais de saúde,
enfermeiros ou médicos, com formação e em capacitação contínua na Atenção
Primária em Saúde (APS) (SILVA et al., 2018).
O exame colpocitológia oncótica pelo método de Papanicolau é um exame de
baixo custo para o Sistema Único de Saúde (SUS), e de grande importância para a
detecção precoce do câncer do colo de útero e diagnostico de Doenças sexualmente
transmissíveis. Essa é a principal e mais ampla estratégia utilizada para
rastreamento do CCU. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), com
uma cobertura da população-alvo de, no mínimo, 80% e a segurança de diagnóstico
e tratamento apropriados dos casos alterados, é possível minimizar, em média, de
60 a 90% a incidência do câncer cervical invasivo (WHO, 2002).
A resolução do COFEN nº 381/2011 afirma que é privativo do enfermeiro a
coleta do material para colpocitológia oncótica pelo método de Papanicolau, este
procedimento deve ser executado no contexto da consulta de enfermagem (CE),
atendendo-se os princípios da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da
Mulher (COFEN, 2011).
A CE possui caráter educativo, a facilidade da população em compreender as
orientações, a qualidade das consultas, a interação e a criação de um vínculo que a
mesma proporciona. Torna-se fundamental, em vista disso, a necessidade de uma
maior valorização da CE, como abandono do sistema médicocêntrico e
hospitalocêntrico (MACHADO & ANDRES, 2021).
Nesse sentido, fundamental a organização dos atendimentos nos serviços de
saúde, bem como acolhimento adequado, escuta qualificada e assistência que
atendam às necessidades das usuárias que ali buscam atendimento. Essa
organização, também é necessária para realizar a busca ativa de maneira adequada,
inserindo as usuárias nos serviços e melhorando a qualidade de vida dessa
população (MACHADO et al., 2021).
Como estratégia para um atendimento humanizado, os profissionais podem
aplicar a musicoterapia, que é uma ferramenta que vem sendo praticada cada vez
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mais como uma terapia complementar, não farmacológica, e que objetiva ao reduzir
as implicações nos sintomas e agravos ocasionados pelo período de hospitalização
(MOREIRA; JUSTI; MOREIRA, 2018).A música tem sido considerada como um
instrumento terapêutico complementar na prática de enfermagem, para o
gerenciamento e controle de sinais e sintomas, bem como na comunicação e
relacionamento paciente-enfermeiro, proporcionando um ambiente acolhedor e
tornando o cuidado mais humanizado (SILVA et al., 2014).
Sendo assim, a musicoterapia é uma terapêutica que não oferece apenas a
humanização em determinados cuidados em saúde, mas da mesma forma, auxilia
para a minimização da dor, tratamentos de distúrbios psicossomáticos, físicos e
espirituais. Para adeptos da musicoterapia, comprovou-se uma sensação de paz,
alegria, alívio, descontração e bem-estar (CORDEIRO et al., 2013).
Também é relevante que o enfermeiro esteja atualizado, capacitado e
embasado teoricamente para realizar esses atendimentos transpassando assim,
segurança e credibilidade nos atendimentos realizados pelo mesmo. Ficou
evidenciado pelas enfermeiras, que alguns usuários ainda apresentam resistência e
insegurança em relação a CE, o que se faz necessário ser superado e evoluído, porém
a mesma é bem vista pela maior parte dos usuários da atenção básica devido à
vinculação de caráter educativo que ela possui, proporcionando uma autonomia ao
usuário, melhorando sua qualidade de vida e possibilitando maior vínculo dos
usuários com o enfermeiro (MACHADO & ANDRES, 2021).
Logo, conforme a experiência que será relatada, a utilização da musicoterapia
durante os atendimentos direcionados para saúde da mulher, principalmente nos
momentos de coleta de exame citopatológico, apresenta-se como uma estratégia
relevante e transformadora, que proporciona para as usuárias um ambiente
acolhedor, de segurança e menos traumático possível, podendo alcançar
consequências relevantes e positivas para o retorno da mulher e acompanhamento
conforme preconizado pelo MS.
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2. MÉTODO
Este estudo trata-se de um relato de experiência desenvolvido por
profissionais enfermeiras durante as vivências das mesmas na realização das CE no
âmbito da saúde da mulher, no cenário da APS.
Um estudo de caso ou relato de experiência é uma análise e descrição, feita
de maneira mais detalhada possível, de alguma situação que apresente alguma
particularidade que o torna relevante e significativa (PEREIRA et al., 2018). As CE
seguidas da coleta do exame citopatológico aconteceram em um ESF localizado em
um município de pequeno porte na região Central do Estado do Rio Grande do Sul,
nos meses de maio a julho de 2021, envolvendo as mulheres cadastradas na área da
ESF.
As CE foram realizadas para toda população cadastrada, independente das
faixas-etárias, do sexo feminino que envolvia a coleta de citopatológico. O intuito das
enfermeiras foi o de tornar o ambiente seguro, confortável e proporcionar o
estabelecimento de vínculo de confiança com as usuárias, para que as mesmas
pudessem se sentir acolhidas e valorizadas dentro dos atendimentos no SUS. Para
isso as mesmas utilizaram o recuso da prática integrativa complementar em saúde
a musicoterapia, qual tipo de música era escolhida em conjunto com a paciente,
durante a anamnese e exame físico.
Durante o período mencionado, realizaram-se 45 CE, com uma média de oito
consultas diárias, as consultas ocorriam durante o período da manhã e da tarde,
todas as consultas eram direcionadas para saúde da mulher para a coleta do
citopatológico, esclarecimentos sobre planejamento familiar, ciclo menstrual, uso de
contracepção de barreira e hormonais, auto-exame das mamas e mamografia para o
público alvo.
Dentre as CE realizadas, destas todas foram agendadas previamente pelas
usuárias, ou por meio do Agente Comunitário de Saúde.

Algumas destas

procuravam em um primeiro momento pelo atendimento médico e após o
acolhimento as usuárias eram direcionadas os atendimentos nas CE, e as mesmas
obtiveram resolutividade no atendimento prestado.
Através da CE foi possível a criação do vínculo das enfermeiras com as
usuárias, e assim as mesmas relataram todas suas queixas, dúvidas e inseguranças,
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que conforme eram conduzidas as consultas, as pacientes relatavam com confiança
suas aflições e dúvidas e as orientações eram feitas com base no que era relatado,
não direcionado somente para o procedimento de coleta do citopatológico.
Considerando o fato de que o presente estudo se trata de um relato de
experiência a partir das vivências profissionais das enfermeiras, não foi necessário
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Assegura-se que foram respeitados os princípios éticos, bem como
manteve-se sigilo sobre toda e qualquer CE realizadas pelas profissionais durante a
pesquisa e após esse período também (MACHADO & ANDRES, 2021).
Assim, com base nas falas e relatos das usuárias atendidas foi possível elencar
dois temas para a elaboração dos resultados e discussões: Exame papanicolanau
como prevenção do câncer colo uterino, e, A musicoterapia como método para
reduzir a ansiedade na hora da coleta.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Exame papanicolanau como prevenção das neoplasias de
colo de útero
Quando detectado, diagnosticado e tratado precocemente o carcinoma
uterino, compõe um fator de óbito evitável. O diagnóstico precoce permite que o
tratamento seja prévio e efetivo, pois este identifica as fases bem estabelecidas, o
que lhe infere um dos mais elevados capacidades de prevenção e cura dentre todos
os tipos de câncer (MENDONÇA et al., 2008).
O exame é simples e comum, e constitui um dos mais relevantes para a saúde
da mulher. Este não é apenas uma forma de detectar a doença, mas permite,
principalmente, para indicar as chances de risco de uma mulher vir a desenvolver o
câncer. Quando é constatado no começo, ele é plenamentecurável (MANTOVANI,
LUCINI, 2012).
Vale reforçar que esse exame preventivo é feito no âmbito do SUS,
nasunidades básicas de saúde, com assistência gratuita para toda e qualquer mulher,
e é 100% efetivo na detecção do CCU (FONSECA, GODOI, SILVA 2010).
O exame Papanicolau compreende o esfregaço de células provenientes da
ectocérvice e da endocérvice, que são extraídas através da raspagem do colo do
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útero. Esse procedimento é destacado de baixo custo e o intuito governamental no
Brasil é que a cobertura do exame citopatológico alcance de 80 a 85% das mulheres
brasileiras na faixa etária adequada (JORGE et al., 2011; AGUILAR, ARRUDA 2015).
Esse exame é o mais usado para o rastreamento desta neoplasia, sendo feito
há mais de meio século, e sua importância é em detectar caso exista células
cancerígenas e consequentemente prevenir sua progressão para as fases mais
agressivas da doença. O exame preventivo é rápido e indolor, de simples execução,
realizado em nível ambulatorial (SOUZA et al., 2013; ALBUQUERQUE et al., 2016).
Identificou-se que o exame preventivo Papanicolau possui grande relevância
na detecção precoce das lesões sugestivas de uma suposta neoplasia uterina, pois
identifica tanto as alterações benignas como as inflamações e processos de
metaplasia escamosa, quanto malignas, como neoplasia intraepitelial cervical nos
diferentes graus (RODRIGUES et al., 2012).
Destacou-se que o CCU é uma patologia com elevado índice de prevenção,
tendo como ferramenta efetiva para o seu rastreamento o exame Papanicolau.
Todavia, a realização deste exame de prevenção possibilita minimizar em até 70% a
mortalidade por este tipo de neoplasia na população de risco, pois esta patologia
possui um desenvolvimento lento, e as modificações celulares que são capazes de
desencadeá-la são identificadas e descobertas facilmente no exame preventivo
(NÓBREGA et al., 2014).
O exame citopatológicoé um procedimento simples e barato. No qual é
realizado um exame externo da vulva, posteriormente é introduzido o espéculo,
também conhecido como bico de pato, pelo canal da vagina para possibilitar a
visualização do colo do útero, onde é feita a coleta do material e enviada para análise.
É necessário que exame preventivo seja realizado por todas as mulheres
sexualmente ativas ou não, pelo menos uma vez ao ano (SOUZA, 2017).
Quando esse exame é feito de forma adequada, dispõe de uma sensibilidade
e especificidade de 77,8% e 100%, o que comprova que o Papanicolau é a estratégia
de triagem satisfatório para a identificação e detecção precoce de lesões cervicais,
pré-malignas e malignas (SOUZA, 2017).
No que se refere à idade, o CCU manifesta-se a partir dos 20 24 anos, sendo
seu maior risco de 50 anos a 60 anos, mas as mulheres mais jovens, que 25
começaram o tratamento mais precocemente alcançaram melhor resultado,
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estendendo sua taxa de sobrevida. O diagnóstico preliminar do CCU através por
meio do Papanicolau, associado ao tratamento da lesão local reduz cerca de 90%
dos casos de câncer, todavia, essa redução da taxa de morbimortalidade depende do
rastreamento realizado na população feminina de 25 a 64 anos (PRATES et al.,
2017).
Comparado com outras neoplasias, o CCU é passível de ser prevenido de
forma que o a evolução da doença possa ser neutralizada, pois seu avanço acontece
lentamente até atingir o câncer invasivo, além de dispor de rastreamento efetivo
como colpocitologia oncótica, que possibilita a sua detecção na fase inicial
(OLIVEIRA et al., 2019).

3.2. A musicoterapia como método para reduzir a ansiedade na
hora da coleta
Em maio de 2006, o Ministério da Saúde, em concordância com a diretriz da
OMS, aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares SUS. O
acordo reconheceu a oferta de práticas integrativas e complementares como a
musicoterapia, como um processo que contribui na promoção da saúde,
comunicação, mobilização e aprendizagem, influenciando dessa form anos aspectos
emocionais, físicos, sociais e mentais (BRASIL, 2006).
A música é usada desde a pré-história, primeiramente considerada como
uma ótima estratégia para comunicação passou a ser empregada também em rituais
e situações de angústia e dor. Pode-se notar, por meio de documentos médicos
egípcios e através da Bíblia que a musicoterapia era usada por Davi para curar o rei
Saul de ataques depressivos e de fúria. E por volta do século VII já havia escolas de
música para as mulheres, por compreenderem o quando a música era capaz de
beneficiar os indivíduos (OLIVEIRA &GOMES, 2014).
Os efeitos psicológicos e fisiológicos com a utilização da música
compreendem as modificações na pressão arterial, frequência respiratória,
batimentos cardíacos, minização da dor, relaxamento dos músculos, secreção de
endorfina e outros hormônios. Autores confirmam que a música também atua
causando carga afetiva, pois gera prazer, resultando efeitos ansiolíticos justificados
por causar a recompensa e resposta de auxílio positivo tendo efeito nas vias
mesolímbicas dopaminérgicas no cérebro (FIRMEZA et al., 2017).

A SAÚDE E SUAS INTERFACES INTERDISCIPLINARES

26

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

A música lenta gera efeitos de relaxamento no organismo, minimizando a
frequência cardíaca e a pressão arterial. Ao estudar a prática de usar a música antes
de diversos procedimentos invasivos nos pacientes, observou-se a redução
significativa da ansiedade e da dor. Foi possível observar que a utilização da
musicoterapia em pacientes em diferentes situações apresentou resultados
significativos na redução da ansiedade (JUNIOR et al., 2012).
A terapia musical é compreendida como uma estratégia assistencial, que
ocasiona modificações psicológicas e fisiológicas. Ainda é uma metodologia pouco
empregada na prática, todavia é hábil de determinar atividades cerebrais em
diversas áreas do cérebro, podendo ser utilizada como auxílio terapêutico,
intitulada como método de humanização por ser uma prática não farmacológica que
ocasiona o alívio da sobrecarga emocional nos usuários, em seus familiares e até
mesmo nos profissionais envolvidos (SILVA et al., 2019).
A musicoterapia pode ocasionar a diminuição do uso de farmacoterápicos. Os
receptores de dor são responsáveis por transmitir os sinais de dor para o cérebro,
dessa maneira a música pode agir no bloqueio da transmissão da dor. A
musicoterapia tem sido usada como tratamento da dor recorrente ou ainda, da dor
crônica, podendo ser utilizada a técnica da maneira interativa ou passiva. A passiva
caracteriza-se pela ação de ouvir a música que já foi gravada anteriormente, já a
integrativa é realizada com o terapeuta e o paciente cantando ou tocando a música.
Ambas as técnicas são empregadas com objetivo da melhora relevante do humor,
minimizando a dor e ocasionando a distração e relaxamento do paciente em questão
(AREIAS, 2016).
A música tem capacidade de ocasionar efeitos significativos e necessários no
organismo humano, efeitos sociais, físicos e emocionais, que interferem na elevação
da autoestima e produz um maior desenvolvimento no ato de socializar. A música
pode ser um meio de tratamento inclusive em diagnósticos de doenças crônicas
(SOUZA et al., 2016).
Empregada com objetivos terapêuticos, a musicoterapia dispõe de extrema
importância por ser uma das estratégias mais baratas, acessível, de fácil utilização e
que não ocasiona efeitos colaterais, isso faz com que o usuário esteja mais disposto
a manter um vínculo de confiança com o profissional, criando um ambiente
confortável e acolhedor, e isso gera vantagens para os pacientes em diversos
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atendimentos, minimizando os níveis pressóricos, influência na redução da
ansiedade e do estresse, sendo possível a liberação de hormônios como a adrenalina,
responsável por proporcionar a sensação de bem-estar (MEDEIROS, 2016).
No âmbito da atuação em enfermagem, a musicalização age como
intervenção complementar ao tratamento, com objetivo de proporcionar a redução
da dor, do distúrbio do sono, isolamento social, estresse, ansiedade, angústia,
sensações de medo e desesperança (SILVA & GOMES, 2017).
Logo, a musicoterapia possibilita a avaliação dos comportamentos das
usuárias, sendo aprimorada a anamnese sonora, desta maneira o atendimento se
torna não mecanizado, onde o enfermeiro atua com as usuárias de forma espontânea
e por meio deste dado momento acontece, naturalmente a promoção da interação
entre o profissional e as usuárias de maneira natural e efetiva (ANJOS et al., 2017).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, evidenciou-se a relevância de uma atuação profissional
que possua um olhar holístico e integral, que amplie sua visão em busca de
estratégias efetivas para proporcionar ambientes acolhedores e confortáveis em
todos os atendimentos, reforçamos aqui, principalmente o da CE relacionada à
coleta de exame citopatológico, com intuito de tornar o procedimento o menos
traumático possível, proporcionando um atendimento qualificado e humanizado e
dessa forma, aumentando a procura e retorno das mulheres para o
acompanhamento e realização do exame.
As evoluções tecnológicas e da ciência nos últimos anos têm apresentado
diversos benefícios para os diferentes níveis de atuação, é importante que o
profissional esteja em acompanhamento e atualização sobre as novas metodologias
disponíveis e que possuam comprovação científica das vantagens da adesão destas,
como por exemplo, as diversas vantagens da utilização da musicoterapia nas CE.
Através desses relatos e das pesquisas aqui estudadas, foi possível
comprovar a importância da utilização da musicoterapia em diversos contextos,
principalmente nos atendimentos voltados para saúde da mulher e da coleta do
exame citopatológico, que mesmo que seja um procedimento simples e habitual,
causa desconfortos e anseios para diversas mulheres, e cada uma possui sua própria
visão e concepção a respeito do mesmo.
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RESUMO
Na trajetória brasileira, diversas alterações legislativas culminaram em políticas
públicas de saúde nas esferas de atenção primária, secundária e terciária, com
mudanças de paradigmas na abordagem de usuários. Objetiva-se expor uma revisão
narrativa de literatura acerca das políticas públicas e os direitos dos usuários
contexto de saúde brasileira. Entre avanços e retrocessos, tudo contribuiu de forma
a trazer uma maior efetividade à participação popular, de modo que as audiências
públicas possuam ênfase na participação popular, oportunizando a implementação
de políticas públicas envolvendo o direito à saúde, em que pese a possibilidade de
participação dos usuários nos debates de questões de grande relevância social,
como é o direito a saúde. O direito à saúde está inteiramente interligado ao
desenvolvimento das capacidades humanas e da qualidade de vida das pessoas e
coletividades, sendo que o problema do descumprimento desse direito ultrapassa a
implementação do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, a efetivação do direito à
saúde é um instrumento de justiça social, pois, além de possibilitar o exercício de
outros direitos, exige o repensar de estruturas e comportamentos enraizados
culturalmente na saúde brasileira, levando ao estabelecimento de novas relações
entre as instâncias de poder e promovendo a inclusão social de forma eficaz e
efetiva.
Palavras-chave: Direito à Saúde. Sistema Único de Saúde. Advocacia em Saúde.
Políticas Públicas.
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1. INTRODUÇÃO
Em 1948, foi proclamado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, surge à denominação “advocacia do
paciente” sendo esse o primeiro aspecto diretamente relacionado ao surgimento dos
direitos humanos após o nazismo e as barbáries dos regimes totalitários no século
XX (MAYER et al., 2019).
Essa declaração adota parâmetro comum para todas as pessoas e nações,
fundamentando e reconhecendo direitos considerados universais e indivisíveis, que
incluem desde direitos laborais aos de saúde, assim os países assumiram perante a
Organização das Nações Unidas (ONU) pacto éticos e moral de disponibilizar para
os cidadãos os direitos contidos no tratado.
A saúde no Brasil é garantia constitucional assegurada como essencial no
caput do artigo 196 da constituição da República do Brasil, “que prevê a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido por políticas sociais e econômicas”.
Neste sentido, visando possibilitar uma maior amplitude do atendimento aos
cidadãos, foi sancionada a Lei nº 8.080/90, que criou o Sistema Único de Saúde
(SUS), opondo-se ao modelo biomédico numa perspectiva de legitimação na
constituição cidadã de 1988 (SOUZA et al., 2018).
Quando se fala em saúde e direitos, espera-se que esse processo seja
permeado de humanização e atendimento de qualidade por parte de todos os
profissionais em todas as esferas. Entretanto, a realidade econômica do país tem
acarretado o chamado desmonte e sucateamento SUS, o que dificulta que esse
processo consiga se estabelcer. (GODOY et al., 2019). Assim o SUS está atrelado aos
aspectos estruturais da sociedade brasileira (como a desigualdade social, conflitos
sociais, a não implementação de políticas públicas redistributivas e includentes,
entre outros) ainda não consegue garantir totalidade no desenvolvimento dos
direitos sociais. Essa não totalidade em relação a pensar a saúde como direito de
todos não é tarefa simples, e a sua interface ganha duas dimensões: a de defesa e a
de prestação (MAYER et al., 2019).
A questão da saúde como direito é um assunto que ganha evidência pela sua
acentuada politização e forte presença de grupos sociais de pressão que mostram
fortes interesses nesta problemática que assume contornos cada vez mais plurais e
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multissêmicos, não permitindo sua redução a fórmulas simples e marcos histórico e
conquistas já estabelecidas (SILVA et al., 2019).
Ao meio das discussões sobre direitos da saúde pública e coletiva, o SUS
enfrenta problemas de investimentos e corrupção que são fatores desencadeadores
do descaso com os serviços e profissionais de saúde, uma vez que as problemáticas
não estão apenas relacionados ao volume de gastos, mas sim com a natureza das
fontes e do seu uso, para finalidades nem sempre sinérgicas com a construção de um
sistema universal. Estrutura-se, portanto, um quadro de precarização e insuficiência
da oferta dos serviços públicos (DA SILVA, BATISTA & SANTOS, 2017).
Frente a isso, no topo do sistema de saúde brasileiro estão os profissionais
da saúde. Estes vivenciam e experienciam cotidianamente a inviabilidade e a
precariedade crescente de disponibilização de serviços à vida e saúde dos usuários,
e estão à mercê de não conseguir consolidar os princípios do SUS, enfrentando o
dilema de concretizar princípios éticos aos operacionais. Exemplo disso é o
distanciamento constante do cuidado humanizado e de excelência dos serviços de
saúde como a disponibilidade de exames e medicamentos de maiores
complexidades (MAYER et al., 2019).
Com base no exposto, este estudo teve por objetivo realizar uma narrativa
teórica acerca da atuação de profissionais de saúde e jurídicos da advocacia ao
paciente frente à contemporaneidade dos serviços de saúde brasileiro.

2. MÉTODO
Trata-se de uma revisão narrativa ou tradicional compreendida como uma
metodologia qualitativa que fornece uma base para validar premissas, e
compreensão de outros estudos estimulando pensamentos e controvérsias (Rother,
2007).
Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, que busca fornecer sínteses
da produção científica anteriormente publicada sobre determinado tema, sempre
que a questão de pesquisa não seja tão específica a ponto de ser abordada foi
levantada a produção nacional no campo da Saúde e direitos dos usuários de saúde
no âmbito do SUS. Com o propósito de aumentar a reprodutibilidade e a
transparência, a revisão empregou métodos explícitos e informaram as bases de
dados eletrônicos, termos utilizados na estratégia de busca, estratégia de
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rastreamento, critérios de elegibilidade, de extração de dados e abordagem de
síntese.
O processo de busca de dados foi realizado de forma não sistematizada.O
levantamento bibliográfico ocorreu no período de maio de 2021. Utilizou as
seguintes terminologias nas buscas: Direito à Saúde. Sistema Único de Saúde.
Advocacia em Saúde. Incluiu as bases MEDLINE (via PubMed), Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library
Online (SciELO). Foram considerados os trabalhos publicados de janeiro de 2015 a
dezembro de 2021 em português e disponível gratuitamente na íntegra.
Foram eliminadas todas as publicações que não tratassem de assuntos
ligados à saúde e direitos. Por fim, todos os materiais foram lidos na íntegra,
categorizados e analisados criticamente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Acesso universal e integral à saúde: avanços e estagnação
O SUS trouxe avanços importantes na cobertura e houve, de fato,
considerável melhoria em relação ao acesso às ações e aos serviços de saúde, com
efeitos concretos em indicadores chave, como a redução da mortalidade materna e
infantil e o aumento da expectativa de vida aumentam de leitos hospitalares,
aumento da cobertura das unidades básicas de saúde, inclusão e maior cobertura de
imunização.
Os gestores enfrentam diariamente desafios relacionados à eficiência,
equidade e qualidade no suprimento de recursos, como água, alimentos e energia,
para população local, contudo, enfatiza-se que o direito à saúde é inerente de 1946,
através da Constituição da Organização Mundial da Saúde, também compreendida
como Agência Organizada das Nações Unidas. Para tanto, através deste instrumento
se instituiu que a saúde consiste num “estado de completo bem-estar físico, mental
e social, e não apenas a ausência de doenças” (OMS, 2016).
Além de estar elencado como direito fundamental, o direito à saúde está
também diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana,
princípio fundamental da República Federativa do Brasil (CF, art. 1°). Para que haja
vida digna, é necessário que todos vivam bem e, por conseguinte, com saúde, em
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sentido amplo. Aliás, é através da proteção do direito à saúde que se protege o
direito à vida, direito este, de acordo com o art. 5° da Constituição Federal,
inviolável. Vemos que somente há garantia de uma vida digna quando há bem-estar
e vida saudável (SANCHES, 2018).
Contudo, a universalização ainda está longe de ocorrer. Mesmo assim, são
observadas dificuldades de acesso e descontentamento da população, que sofre
longas filas de espera para ser atendida. Não existem possibilidades reais de
agendamento prévio de consultas, exames, prescrições e internações para a maioria
dos brasileiros nos serviços públicos de saúde.
Os direitos e as políticas sociais podem abranger a sociedade de diferentes
formas, mais igualitária ou restrita para cada cidadão. Quando uma política social é
de caráter universal, seus efeitos atingem todo o universo dessa população, caso isso
não aconteça o usuários perdem na qualidade e efetividade no atendimento dos
serviços de saúde (VIEIRA et al., 2018).
Com isso, ficará mais difícil garantir o acesso aos serviços de saúde no Brasil
de forma universal e integral, o que provavelmente tornará o país mais próximo da
proposta de Cobertura Universal de Saúde que pressupõe a segmentação do acesso,
da cobertura e do financiamento pelo fortalecimento de esquemas privados e do
enfraquecimento do direito universal à saúde (GIOVANELLA et al., 2018).
A saúde é um direito humano fundamental, indispensável, cuja aplicação
depende de os Estados tomarem medidas positivas que facilitem o exercício do
direito à saúde, destaca a importância da criação de oportunidades sociais, que são
intervenções realizadas nos campos da saúde, da educação, da seguridade e em
outros campos sociais,influenciando a expansão das capacidades humanas e da
qualidade de vida e assim como respeitarem os direitos de não interferir no
exercício do direito de escolha do usuário, protegerem e cumprirem as obrigações
básicas de saúde e acesso ao mesmo (D’ÁVILA, SALIBA; 2017).

3.2. Os profissionais de saúde frente ao contexto de saúde
brasileiro
É possível evidenciar que a advocacia do paciente está presente – mesmo que
de forma insípida – para fortalecer os direitos humanos da população,
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principalmente relacionados à saúde. A advocacia do paciente precisa passar a ser
ferramenta de trabalho para todos os profissionais de saúde na busca pela
manutenção da política pública de saúde.
Desse modo, é possível perceber que as fragilidades que compreendem a
atuação De profissionais de saúde como médicos e enfermeiros como “advogado do
paciente” no contexto brasileiro muitas vezes estão relacionadas à sua formação
acadêmica, visto que, são esses os profissionais que mais estão presentes nos locais
de saúde e em atendimentos direto com os mesmo.
O ensino superior nos cursos de saúde ainda na graduação em é direcionado
ao desenvolvimento do conhecimento técnico e científico sobre os pacientes e seus
inúmeros

problemas

clínicos,

psiquiátricos,

traumáticos,

obstétricos,

de

coordenação e gerenciamento de equipe. E o conhecimento relacionado à advocacia
do paciente não é desenvolvido de forma clara e direta (MAYER et al., 2019).
Em tese dos poucos cursos de graduação que envolva a tríade: Diretos, Saúde
e Pessoa seja o curso de direito, e por muitas vezes o paciente não tem acesso a
informações

jurídicas,

recebidas

diretamente

do

profissional

advogado,

informações necessárias para andamento do seu processo saúde/doença, cabendo
então ao enfermeiro ou médico a tarefa de esclarecimentos da legislação em saúde
vigente ao paciente, sendo assim devido às altas demandas nos serviços essa
informação pode ser incompleta ou insuficiente.
A elaboração de políticas públicas efetivas para profissionais, gestores e
usuários, que sejam voltadas ao amplo espectro do desenvolvimento dos programas
de saúde nos locais seja urbana ou rural, romperia com o modelo tradicional da área
biomédica, uma vez que a abordagem da saúde se daria de modo transversal e
multidimensional e envolveria economia, emprego, educação, habitação, transporte,
cultura, família, lazer e acesso à saúde, a caminho da equidade e qualidade de vida
de todos os sujeitos que fazem saúde (FIGUEIREDO et al., 2017).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há grandes avanços nos direitos dos ossuários do sistema de saúde
brasileiro, sabe –se que muitas políticas e normativas foram criadas e
implementadas, e que vem ganhando força desde a criação do SUS através dos
princípios de equidade e igualdade, porém se sabe que o acesso aos serviços de
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saúde mesmo no serviço básico é precários e desigual quando se fala em nível de
território brasileiro, enquanto alguns usuários tem acesso mais rápido, outros ficam
por anos na fila para atendimento ou exames especializados e/ou de alta
complexidade. Essa desigualdade se dá por vários fatores dentre eles diferenças
culturais e sociais, e formas diferentes de gestão no planejamento de recursos para
cada região do país.
Sendo assim, a implantação do SUS, em contextos adversos e sob
constrangimentos, propiciou avanços político-institucionais, na configuração de
políticas específicas, na expansão de serviços públicos, no acesso, no modelo de
atenção e em resultados de saúde, focando no atendimento a toda população
brasileira. Por fim esse tema merece ser estudado e cada vez mais falado nos
espaços de saúde e de formação profissional.
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RESUMO
A prescrição de medicamentos é uma atividade importante para o processo de
cuidados assistenciais aos pacientes, é através do entendimento da prescrição que o
paciente consegue aderir de forma eficaz ao tratamento prescrito, quando somente
a prescrição escrita não se torna suficiente para esse entendimento, utiliza de outras
formas como a prescrição pictográfica que é a prescrição de fácil entendimento
utilizando formas e figuras. Assim, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência
de receitas com pictográficos, através da utilização de receitas funcionais na atenção
primaria à saúde para pacientes com dificuldades de leitura, escrita e compreensão.
Trata-se de um relato de experiência realizado por uma profissional médica e duas
profissionais enfermeiras durante as os atendimentos realizados na APS. A
utilização de pictogramas associados com orientações verbais e escritas exibidas aos
pacientes possuem consequência importante na melhoria da compreensão do
paciente, na adesão às instruções médicas e na memória de curto e longo prazo.
Palavras- chaves: Prescrição pictográfica. Promoção da Saúde. Educação em Saúde.
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1. INTRODUÇÃO
A prescrição de medicamentos é uma atividade importante para o processo
de cuidados assistenciais aos pacientes e representa ação médica fundamental. A
prescrição é a transcrição do planejamento terapêutico, no formato de comandos, a
serem executados pela equipe de apoio no tratamento do paciente (PAZIN-FILHO et
al.,2013). Assim, pacientes que possuem baixo grau de Letramento Funcional em
Saúde (LFS) são aqueles mais susceptíveis a erros na administração dos fármacos
prescritos (CHEHUEN NETO et al., 2018).
Para Adamowski (2019), é necessário que o paciente saiba o porquê do uso
dos medicamentos de que faz uso, bem como os efeitos adversos que podem causar.
De acordo com a ANS (201-), o paciente, a família ou os cuidadores são a última
barreira para a prevenção de uma aplicação errada de medicamento. No sentido de
que o paciente tenha conhecimento sobre seus problemas de saúde e os
medicamentos de que necessita para tratá-los é necessário investir em sua
educação.
A compreensão da prescrição é definida como saber o nome do medicamento,
indicações, posologia, efeitos adversos, possíveis interações com outros
medicamentos e alimentos e instruções especiais de administração (PINTO et al.,
2016). A inadequada compreensão do esquema terapêutico pode desencadear
problemas à saúde do paciente. Os principais fatores que levam a não compreensão
de uma prescrição, comum nos serviços de saúde, são linguagem complexa,
informações desorganizadas ou implícitas e caligrafia inadequada, as quais se
tornam de difícil entendimento (MENEZES, DOMINGUES E BAISCH, 2009).
Isso porque os efeitos adversos provocados pelo medicamento podem ser
irreparáveis, aos idosos, e evitá-los se faz necessário. Assim, é preciso manter uma
comunicação adequada entre os profissionais responsáveis pelo paciente, e até
mesmo entre prescritor-paciente, tendo por objetivo evitar uma interação
medicamentosa que leve a danos indesejados.
O diálogo junto ao profissional de saúde é recomendável por Brasil (2017),
ao instruir as pessoas de que deve ser seguido o que foi prescrito, não pulando ou
acumulando doses não ingeridas. Para evitar eventuais dúvidas, o melhor é
esclarecê-las junto do profissional qualificado, até porque os medicamentos podem
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ter uma aplicabilidade para determinados indivíduos e outros não. Isso porque cada
caso requer um cuidado específico e, sendo assim, não deve haver automedicação,
tampouco abandonar o tratamento sem consulta prévia ao médico.
O processo de comunicação é fundamental para a promoção da saúde, sendo
um dos elementos mais importantes para a execução da Política Nacional de
Humanização (PNH) nos serviços de saúde (SOARES & POLEJACK, 2016). Quando
realizado de maneira adequada, o processo de comunicação se torna o melhor meio
tanto para prevenir e identificar problemas quanto para encontrar os melhores
meios de resolvê-los. Neste contexto, as informações relacionadas à terapia
medicamentosa são repassados por meio da comunicação verbal escrita ou falada
(SERAFIN, 2015).
Alguns pictogramas foram selecionados para utilização em forma de
adesivos, para fixá-los nas embalagens das medicações dispensadas. A metodologia
utilizada no estudo teve boa aceitação pelos usuários e apresentou êxito em
Pictogramas na assistência farmacêutica: uma revisão sistemática transmitir as
informações sobre uso correto das medicações. Deveriam apresentar um design
simples, pois os mais detalhados poderiam prejudicar o entendimento das figuras.
Assim, infere-se que os pictogramas podem ser utilizados como instrumento de
suporte às orientações farmacêuticas, reforçando-as e facilitando a interpretação de
prescrições médicas (SAUSEN, CASTRO E BAYER, 2021).
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de receitas com
pictográficos, através da utilização de receitas funcionais na atenção primaria à
saúde para pacientes com dificuldades de leitura, escrita e compreensão.

2. MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência realizado por uma profissional médica
e duas profissionais enfermeiras durante as os atendimentos realizados na APS. Um
estudo do tipo relato de experiência ou estudo de caso é uma análise e descrição,
feita da forma mais detalhada possível, de alguma situação que possua alguma
particularidade que o torna especial (PEREIRA et al., 2018).
Inicialmente os profissionais adquiram material gráfico como adesivos que
indicavam noite, dia, sol, estrelas, almoço, janta, ou seja, materiais que
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demonstrassem o fácil entendimento através de figuras os horários de uso das
medicações.
Durante as consultas a profissional médica prescrevia as medicações em
receituário, e no registrado no sistema online da unidade, após isso era conversado
e explicado para o paciente sobre as dosagens e medicamentos prescritos. Os
pacientes que apresentassem dificuldades cognitivas (escrita ou leitura) obtiveram
acesso a prescrição ilustrada/pictografada. As prescrições eram realizadas da
seguinte forma: medicações que deveriam ser usadas pela manhã obtinham um
adesivo de sol, ou figura de café, medicamentos utilizados no turno da noite adesivo
de figura de lua/estrelas.
As prescrições eram confeccionadas pela profissional médica e enfermeiras
da unidade de saúde onde o paciente foi atendido.
A importância desse tipo de prescrição está ligada diretamente ao sucesso do
tratamento, pois assim o paciente tem clareza e entendimento do seu tratamento,
reduzindo ainda os índices de super dosagem ou dose errado em horário e
quantidade de medicamentos ingeridos no dia.
Vale ressaltar, que considerando o fato que este estudo trata-se de um relato
de experiência a partir das vivências profissionais em questão, não foi necessário
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Garante-se que foram seguidos e respeitados todo os princípios éticos,
bem como manteve-se sigilo sobre toda e qualquer atendimento realizado no
período.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1. Prescrição ilustrada: conceito e aplicação
Considerando além de erros nítidos como erro de dose, letras ilegíveis, erros
de horários; pode-se ponderar também como um erro de prescrição a insuficiente
orientação aos pacientes, pois irá ocasionar prejuízos à saúde dos mesmos. Logo, o
profissional de saúde além de se atentar aos erros técnicos na prescrição da
medicação (dose correta, via de administração correta, horário correto) precisa
atentar-se cada vez mais ao ato de fazer de fato, o paciente entender o que está
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escrito no receituário e viabilizar circunstâncias que favoreçam na redução dos
erros de medicação (ALMEIDA, 2014).
Sabe-se que a receita médica compõe uma fonte de informações e orientações
nas quais o paciente pode recorrer caso tenha incertezas a respeito da utilização das
medicações. Essa, é a primeira fonte de informações dos pacientes a respeito do
tratamento medicamentoso a ser seguido por eles, é a receita médica escrita
(MIASSO; CASSIANI 2005).
No que diz respeito aos termos de linguagem em saúde, os pictogramas
constituem as imagens que simbolizam a maneira apropriada de ingerir ou
armazenar os medicamentos, precauções ou outras informações relevantes sobre as
medicações que um profissional de saúde deve fornecer ao usuário.
Essa estratégia de comunicação simples e de fácil compreensão usada
internacionalmente para facilitar a comunicação escrita é o pictograma. A Federação
Internacional Farmacêutica começou em 2004 um projeto de pictogramas com o
intuito de orientar e informar os pacientes em relação ao uso de seus medicamentos
fundamentado nos pictogramas (VAILLANCOURT; CELETTI; BASANÇON, 2012).
Os pictogramas são classificados como símbolos que ilustram e esclarecem
determinadas informações, podendo dessa maneira ser possibilidades úteis e
relevantes na comunicação em saúde (MEDEIROS et al., 2011).
No âmbito das orientações em saúde, as informações que podem ser
representadas por pictogramas contêm a dosagem do medicamento, via de
administração, frequência ou horários das ingestões, indicações de uso, efeitos
adversos e instruções auxiliares, entre outras (SORFLEET et al., 2009).
Uma característica relevante é o fato de que os pictogramas atraem a atenção
dos pacientes e como consequência disto, facilitam o entendimento e compreensão
da prescrição da medicação, auxiliando na adesão e administração correta dos
medicamentos. Para contribuir essa estratégia e evitar o entendimento incorreto, é
viável acrescentar um texto ao pictograma, associado por orientações verbais do
profissional da saúde (BARROS et al., 2013; NG; CHAN & HO, 2017; ZARGARZADEH
&AHMADI, 2017).
É indispensável e recomenda-se que o paciente seja informado à respeitosa
identidade do medicamento (nome genérico e fantasia), a indicação terapêutica, a
administração (dose, horários de administração, modo de administração), a duração
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do tratamento, os efeitos adversos relevantes e precauções, entre outras
informações pertinentes (MEDEIROS et al., 2011).Diante do exposto, também tornase indispensável que o profissional oportunize um momento para que o paciente
exponha se ainda possui alguma dúvida sobre o tratamento prescrito, e também
solicite que o mesmo reproduza as orientações realizadas a fim de avaliar se a
compreensão foi eficaz e detectar alguma informação compreendida erroneamente
de maneira precoce e intervir no mesmo momento.
A prescrição é sim uma fase muito importante no tratamento do paciente,
porém é necessário resgatar o conceito de autocuidado do paciente, pois o fato do
usuário compreender sua condição de saúde é que vai levá-lo a ter compromisso e
responsabilidade sobre seu tratamento (ALMEIDA, 2014).
Neste sentido, os pictogramas são essencialmente pertinentes para
disseminar informações corretas e relevantes, especialmente aos usuários com
menor nível de capacidade de leitura e entendimento ou aqueles que encontrem-se
em um país no qual não compreendam fluentemente o idioma.

3.2. A prescrição ilustrada no auxílio ao entendimento dos
pacientes
Em saúde, os pictogramas são utilizados principalmente como rótulos para
colocar nas embalagens de medicações prescritas, podendo ainda fazer parte das
anotações para educação do paciente (NIELSEN-BOHLMAN, PANZER, KINDIG,
2004).
A prescrição médica é um instrumento primordial para o sucesso da terapia
medicamentosa e, dessa maneira, está diretamente associada à adesão terapêutica
e ao adequado uso dos medicamentos. Logo, o responsável por esta não é apenas um
profissional; abrangem quem prescreve e quem dispensa o medicamento, questões
de cunho legal, técnico e clínico e está sujeito à legislação e atuação da vigilância
sanitária (GIROTTO & SILVA, 2006).
A inclusão de pictogramas nas instruções escritas nas orientações de
pacientes analfabetos melhora significativamente o seu entendimento, pois os
pictogramas atraem a atenção tanto dos pacientes quantos dos familiares,
influenciam na compreensão, na recordação e na adesão ao tratamento do paciente,
além de estimulá-los a permanecerem atentos à informação (PINHEIRO et al., 2019).
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Os pictogramas atraem a atenção dos pacientes e consequentemente
auxiliam na administração e adesão dos medicamentos. Para auxiliar essa
ferramenta e evitar compreensão incorreta é possível acrescentar um texto ao
pictograma, acompanhado por orientações verbais do profissional da saúde. Além
disso, estudos sugerem que ajustar o pictograma conforme a cultura, crença,
atitudes e expectativas locais melhoram a compreensão da informação (MEDEIROS
et al., 2011).
A maior parte dos pacientes que fazem uso de medicamentos não os
armazena adequadamente em suas residências, podendo ocasionar a perda da
estabilidade do medicamento e como consequência, a ineficiência do tratamento.
Além do mais, muitos medicamentos são guardados sem as embalagens originais ou
com o blister retirado, o que impossibilita a verificação do prazo de validade da
medicação (SCHWINGEL et al., 2015).
Logo, de acordo com o conceito de Houts et al. (2006)de que quando as
informações verbais e textuais são associadas às imagens possibilitam melhor
atenção, entendimento, recordação e adesão, comprova-se a relevância da
assistência profissional e sua otimização com o uso de pictogramas ao possibilitar
melhora da compreensão e adesão à terapêutica medicamentosa indicada.
Comprovou-se a importância do uso de pictogramas no âmbito da saúde
pública. A ferramenta visual didática complementada com as orientações verbais do
profissional que dispensa e a prescrição médica apropriada é capaz de ampliar a
adesão farmacológica de pacientes que possuem de doenças crônicas. Dessa
maneira, ao reduzir falhas de adesão à medicação, também diminui a prevalência de
agravos das doenças de base pelo uso inadequado da medicação, o que evita as
hospitalizações por descompensações clínicas e desfechos críticos, que consomem
mais recursos financeiros dos repasses públicos (ARAÚJO et al., 2018).
A facilidade ou não dos usuários para a compreensão das informações
referentes aos regimes terapêuticos das medicações, estabelece um ponto
importante para uma adequada utilização da medicação. Um dos fatores principais
que influencia o doente à não-adesão não intencional à terapêutica é a redução da
habilidade de compreensão da informação verbal (BARROS et al., 2013).
Por outro lado, a escassez de qualidade ofertada nas orientações realizadas e
as informações incompletas para os usuários contribuem também, de forma
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relevante, para este problema, sendo possível o uso de pictogramas representarem
uma ferramenta para a sua progressiva melhoria (CHRISTINNE et al., 2011).
Menciona-se que a utilização dos pictogramas na ilustração do regime
terapêutico poderá alcançar consequências positivas no tocante da atenção,
entendimento, recordação e a adesão ao tratamento (NG, CHAN, HO 2017).
Por caracterização, os pictogramas englobam figuras e conceitos,
compreendendo em sinais de comunicação visual que, através de ilustrações
gráficas figurativas e simplificadas, possibilitam disseminar informações de caráter
imediato e auto-explicativo, gerando instruções visuais, precauções e/ou
advertências (BARROS et al., 2013).
Diversas pesquisas comprovam que a inclusão de símbolos ou pictogramas
em materiais informativos possui influência significativa na atenção, compreensão,
recordação e adesão do usuário ao tratamento prescrito (CHRISTINNE, G. et al.
2011; MANSOOR DOWSE 2003; HOUTS et al., 2006).
A utilização de pictogramas associados com orientações verbais e escritas
exibidas aos pacientes possuem consequência importante na melhoria da
compreensão do paciente, na adesão às instruções médicas e na memória de curto e
longo prazo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode evidenciar que o uso de prescrições que utilizaram-se e pictogramas foi
de melhor entendimento e compreensão do paciente que pode contribuir para que
o tratamento fosse eficaz. É importante que o paciente não saia do atendimento seja
ele médico ou de enfermagem com dúvidas sobre a condução do seu tratamento. A
busca na literatura sobre o tema ainda é escassa e mostra que na maioria das vezes
que esse tipo de prescrição é utilizado geralmente é com pacientes idosos ou
dificuldade de saber ler e escrever. Sendo assim, se torna importante cada vez mais
falar, escrever sobre essa temática nos espaços de assistência de saúde formação
acadêmica.
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CAPÍTULO V
CIRURGIA BARIÁTRICA COMO OPÇÃO TERAPÊUTICA PARA
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RESUMO
Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) pode ser definida como o
acúmulo de gordura excessiva no fígado na ausência de abuso de álcool ou outra
causa secundária. Atualmente, não há consenso do melhor tratamento para a
DHGNA. No entanto, acredita-se que a mudança de estilo de vida desempenha papel
fundamental na terapêutica da doença, e que a cirurgia bariátrica é o método mais
efetivo para o emagrecimento. Revisar os artigos que descrevem o papel da cirurgia
bariátrica no tratamento da DHGNA e revisar a literatura que compara a eficácia das
duas principais técnicas de cirurgia bariátrica. Observa-se que a cirurgia bariátrica
promove melhoria do padrão histológico de DHGNA, com relação inversamente
proporcional ao estágio de doença. A técnica de escolha tende a ser o Bypass
Gástrico (BG), mas ainda faltam evidências para avaliar a real eficácia da
Gastrectomia Vertical (GV). Observa-se que, mesmo nos trabalhos realizados com o
padrão-ouro de diagnóstico de DHGNA há diferenças em relação à própria técnica
de abordagem da biópsia hepática, reiterando a necessidade de protocolar a conduta
de avaliação e tratamento desses pacientes. A cirurgia bariátrica como método
terapêutico de DHGNA é extremamente eficaz na melhoria dos padrões de esteatose
hepática, NASH e fibrose e que a técnica de BG é a atual abordagem de escolha para
esses pacientes. Contudo, a mensuração acurada da eficácia do procedimento ainda
depende de novos métodos diagnósticos não invasivos e, consequentemente, de
novos estudos.
Palavras-chave: Doença hepática gordurosa não alcoólica. Cirurgia bariátrica.
Doença hepática.
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1. INTRODUÇÃO
Obesidade é uma doença crônica definida como um índice de massa corporal
(IMC) superior a 30 kg/m², e obesidade mórbida, um dos subtipos com maior
percentual de crescimento, é definida como um IMC superior a 40 kg/m². Sua
prevalência em adultos e crianças vem crescendo e já é descrita como uma epidemia
global que acomete 500 milhões de indivíduos ao redor do mundo (KUBIK et al.,
2013).
Considerado uma patologia que apresenta um estado de inflamação crônica,
a obesidade é associada com complicações que afetam múltiplos sistemas orgânicos,
como o sistema cardiovascular, respiratório, osteoarticular, neurológico,
oftalmológico e hepático (FONTAINE et al., 2003). Em relação ao comprometimento
hepático, a doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) destaca-se como uma
enfermidade com íntima relação com a obesidade. Definida como um acúmulo de
gordura excessiva no fígado na ausência de abuso de álcool ou doença metabólica
(BRUNT, 2001), essa patologia apresenta-se como a causa mais comum de
hepatopatia em países desenvolvidos (PAPPACHAN et al., 2017).
A DHGNA está relacionada com obesidade, sendo que apenas 16% dos
indivíduos diagnosticados com algum grau dessa enfermidade apresentam IMC
eutrófico e não possuem fatores de risco para doença metabólica. Em pacientes de
alto risco, sua prevalência aumenta, excedendo 90% em pacientes obesos mórbidos
candidatos a cirurgia bariátrica, 69% em pacientes com diabetes tipo 2 e 50% em
pacientes com algum grau de dislipidemia (CHALASANI et al., 2018).
Atualmente, não há consenso a respeito do melhor tratamento para a
DHGNA. No entanto, acredita-se que a mudança de estilo de vida, incluindo dieta e
exercícios físicos, desempenha papel fundamental na terapêutica dessa doença, e
que a cirurgia bariátrica seja o método mais efetivo para perda de peso (CLANTON
&SUBICHIN, 2016).
A despeito disso, a indicação de cirurgia bariátrica em cada estágio da
DHGNA, bem como a melhor técnica cirúrgica para essa finalidade, permanecem
controversas na literatura médica. Com isso, o presente trabalho objetiva revisar os
artigos que descrevem a função da cirurgia bariátrica no tratamento de cada um dos
estágios da DHGNA, analisando a resolutividade e capacidade de retardar a evolução
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da história natural da doença, bem como revisar a literatura que compara a eficácia
das duas principais técnicas de cirurgia bariátrica em pacientes portadores de
DHGNA.

2. MÉTODO
O presente estudo foi delineado sob a forma de uma revisão de literatura.
Foram realizadas buscas por artigos relevantes ao tema na plataforma digital
PUBMED. Foi realizada uma consulta prévia ao “Medical Subject Headings (MeSH)”
para escolha dos termos mais adequados para pesquisa. Foram incluídos os
trabalhos que contivessem os termos “fatty liver” e “bariatric surgery”, priorizando
aqueles publicados nos últimos 10 anos. A busca ocorreu no período do mês de
setembro a outubro de 2020.
Os critérios de inclusão foram os artigos dos últimos dez anos, disponíveis na
integra de forma gratuita.
Após a leitura criteriosa e seleção dos mesmos elencou-se 30 artigos para
revisão de literatura os seguintes temas: Definição e epidemiologia; Diagnóstico e
estadiamento de DHGNA;,e; A eficácia da cirurgia bariátrica em cada um dos estágios
da DHGNA.

3. REVISÃO DE LITERATURA
3.1. Definição e epidemiologia
A DHGNA, pode ser definida como um acúmulo de gordura excessiva no
fígado na ausência de abuso de álcool ou outra causa secundária, como infecções
virais, autoimunidade, drogas, toxinas e doenças metabólicas, principalmente
Doença de Wilson e fibrose cística (BRUNT, 2001). Essa patologia abrange desde
uma esteatose hepática, definida como uma infiltração de gordura superior a 5% do
fígado, até uma esteato-hepatite não alcoólica (NASH), caracterizada por esteatose,
inflamação e balonização hepática, com presença ou não de fibrose e necrose
(CHALASANI et al., 2012).
Assim a DHGNA apresenta-se como a doença hepática crônica mais
prevalente em países desenvolvidos, ao passo que, em países em desenvolvimento,
nos quais a etiologia alcoólica é a causa mais comum de hepatopatia crônica, sua
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prevalência encontra-se em ascensão, especialmente em decorrência da epidemia
global de obesidade (PAPPACHAN et al., 2017).
Dados epidemiológicos definem uma prevalência de DHGNA de 30% nos
Estados Unidos, 32% no Oriente Médio, 30% na América do Sul, 27% na Ásia, 24%
na Europa e 13% na África (CARR et al., 2016). Na população geral, estima-se uma
prevalência de 25 a 30% (BLACHIER et al., 2013). Projeta-se que essa prevalência
aumente para 33,5% em 2030. Consequentemente, acredita-se que as incidências
de carcinoma hepatocelular e morte em virtude de doença hepática aumentem em
137% e 178%, respectivamente, no mesmo período (ESTES et al., 2018).

A

prerrogativa de que a DHGNA seria a manifestação hepática da síndrome metabólica
é questionada atualmente, uma vez que é crescente o número de diagnósticos de
pacientes com DHGNA sem diabetes mellitus tipo 2 ou síndrome metabólica. Na
verdade, o fato de essa enfermidade ser um fator patogênico determinante para o
desenvolvimento de síndrome metabólica vem sendo elucidado na literatura médica
(ANSTEE;TARGHER; DAY2013).
Corroborando com esse conceito, evidências apontam que a DHGNA preceda
o desencadeamento dessas comorbidades, caracterizando-se como um fator
independente para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, aumentando, por
conseguinte, a incidência de eventos cardiovasculares. Apesar da história natural de
evolução da DHGNA não estar bem definida, estima-se que 5 a 20% dos pacientes
com esteatose simples evoluam para NASH. Desses, 10 a 20% evoluem para fibrose
hepática de alto grau, enquanto a progressão de fibrose hepática para cirrose ocorre
em menos de 5% dos casos. Uma vez diagnosticado com cirrose, a probabilidade de
o paciente desenvolver Carcinoma Hepatocelular (CHC) é de 2% ao ano (BATALLER,
2011).
Analisando a epidemiologia mais próxima à nossa realidade, um estudo
gaúcho (LOSEKANN et al., 2013) avaliou 250 biópsias hepáticas realizadas no
transoperatório de cirurgias bariátricas entre 2007 e 2012. Considerou-se esteatose
hepática como a presença de triglicerídeos em mais de 5% dos hepatócitos,
dividindo-se ainda em leve (5-33%), moderada (33-66%) e grave (mais de 66%).
NASH também foi dividida em leve, moderada e grave de acordo com o score
proposto pelo Comitê de Patologia de Pesquisa Clínica de NASH (KLEINER et al.,
2005). Esteatose hepática esteve presente em 226 pacientes (90%), sendo que 76
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(30,4%) foram classificados como leve, 71 (28,4%) como moderada e 79 (31,6%)
como grave. NASH foi diagnosticada em 176 pacientes (70,4%). A forma leve foi
encontrada em 120 casos (48,4%); moderada em 50 (20% casos) e severa em 6
(2,4%). Fibrose hepática foi observada em 108 biópsias (43,2%), enquanto cirrose
foi diagnosticada em apenas 4 pacientes (1,6%).

3.2. Diagnóstico e estadiamento de DHGNA
A DHGNA apresenta-se de forma assintomática na maioria dos pacientes,
sendo que a suspeita diagnóstica normalmente ocorre em situações de
anormalidade de exames laboratoriais de função hepática ou de forma incidental em
exames de imagem solicitados sob outras circunstâncias (ultrassonografia,
tomografia computadorizada ou ressonância magnética hepática) (MARCHESINI et
al., 2016). Enzimas hepáticas e demais marcadores bioquímicos não possuem
sensibilidade e especificidade suficientes para justificar sua aplicação para o
diagnóstico (OH et al., 2016).
A elastografia hepática transitória é uma técnica promissora de ultrassom
utilizada para estimar o grau de fibrose em pacientes com DHGNA. Sensibilidade e
especificidade da elastografia para o estadiamento de DHGNA são estimadas em 7992% e 75-92%, respectivamente (KWOK et al., 2014).
Mais recentemente, um estudo prospectivo encontrou correlação entre o
grau estimado pela elastografia e biópsia em 88% dos 76 pacientes estudados
(GARG et al., 2018). O escore combinado “NAFLD fibrosis score (NFS)” é a
ferramenta não invasiva mais validada para avaliar DHGNA, baseado na idade, IMC,
transaminases, plaquetas, albumina e glicose de jejum (CARR et al., 2016). Todavia,
estudos mais recentes já sugerem uma acurácia maior da elastografia hepática
transitória em relação a esse método (TOVO et al., 2019).
O padrão-ouro, no entanto, para diagnóstico e avaliação de DHGNA continua
sendo a biópsia hepática, uma vez que não somente confirma o diagnóstico, mas
também fornece informações a respeito da extensão da fibrose, esteatose, necrose,
inflamação e distorção da arquitetura hepática (PAPPACHAN et al., 2017).
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3.3. A eficácia da cirurgia bariátrica em cada um dos estágios da
DHGNA
Atualmente, não há protocolos objetivos a respeito do tratamento de DHGNA.
No entanto, é sabido que a perda de peso, mudança de estilo de vida e inclusão de
exercício oferecem benefícios. Em pacientes com obesidade mórbida, na falha de
alguns dos métodos supracitados, a cirurgia bariátrica pode ser um tratamento
apropriado (MAJOR et al., 2017). A cirurgia bariátrica é amplamente realizada para
indivíduos com obesidade severa, nos quais a redução do peso está associada à
melhoria das comorbidades relacionadas, como diabetes mellitus tipo 2,
hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia (PUZZIFERRI, 2014).
Não obstante a alta e crescente prevalência de DHGNA, a eficácia em longo
prazo da cirurgia bariátrica para esses pacientes permanece desconhecida
(GOOSSENS et al., 2016; MAJOR et al., 2017). Em relação aos casos de esteatose
simples, vários estudos revelam melhoria do quadro após a cirurgia bariátrica. Uma
metanálise publicada em 2015 reuniu 16 trials que mensuraram o grau de esteatose
pré e pós-operatório, com uma redução média de 50% (BOWER et al., 2015).
Somados a esse, outros estudos também corroboram com a hipótese de
redução do grau de esteatose após o procedimento bariátrico, baseandose no
resultado de biópsias realizadas no período pré ou transoperatório em comparação
com o pós-operatório (VARGAS et al., 2012; CAIAZZO et al., 2014; TAITANO et al.,
2015).

Tratando-se

de

esteato-hepatite

não

alcoólica

(NASH),

estudos

demonstraram redução do padrão inflamatório (MATHURIN et al., 2009; BOWER et
al., 2015) e melhora da capacidade funcional hepática (ALIZAI et al., 2015) em
pacientes portadores de NASH submetidos ao procedimento cirúrgico. Dados ainda
mais animadores foram reportados em um estudo de 2004, no qual foi observada
resolução completa de NASH em 19 de 23 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica
(p <0,05). Possivelmente em virtude disso, comparativamente, BG mostrou-se
superior à GV, nesse estudo, para melhoria do padrão histológico de DHGNA.
Em contrapartida, há dois exemplos na literatura que, desenvolvidos com a
mesma finalidade, apresentaram resultados controversos aos supracitados, a partir
da análise de outros parâmetros. Um estudo iraniano (MOTAMEDI et al., 2018)
reuniu 1037 pacientes com algum grau de DHGNA. Avaliando enzimas hepáticas
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indicadoras de lesão parenquimatosa, constataram que, no primeiro ano pósoperatório, BG apresentou um maior aumento dessas provas de lesão hepática,
caracterizando-se, pois, como um método menos eficaz nesse aspecto.
Corroborando com essa tese, uma análise alemã (BILLETER et al., 2016)
reuniu 34 pacientes com diagnóstico de DHGNA e diabetes mellitus tipo 2
submetidos ao procedimento bariátrico. O estudo sugere que GV tenha um efeito
superior para melhoria do quadro de DHGNA, baseado em exames laboratoriais,
com efeito semelhante para o controle glicêmico.
A despeito disso, é imperativo citar que esses estudos, apesar de
apresentarem uma amostra maior, não utilizaram a biópsia hepática como padrão
de controle no pós-operatório. Mais recentemente, uma metanálise que reuniu 21
estudos, com uma amostra de 2374 pacientes submetidos a cirurgia bariátrica,
observou melhora total ou parcial dos padrões histológicos em 88% dos pacientes
com esteatose hepática; 59% com NASH e 30% daqueles com algum grau de fibrose
hepática (FAKHRY et al., 2018).
Neste mesmo estudo, o BG mostrou-se a técnica mais eficaz em relação à
melhoria do padrão histológico de DHGNA, comparativamente à banda gástrica
ajustável. Detalhadamente, sob a técnica de BG, houve melhoria do grau de
esteatose, NASH e fibrose em 91%, 60% e 31% dos pacientes, respectivamente. Em
relação ao impacto em marcadores bioquímicos após o procedimento, BG
apresentou aumento maior de transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) e gamaGT (GGT) e menor aumento de transaminase glutâmico-pirúvica (TGP).
Essa metanálise, além de fornecer dados epidemiológicos relevantes para
mensuração do impacto de cada procedimento na resolução de cada estágio da
DHGNA, também trouxe outro questionamento à tona: a influência da técnica de
biópsia nos resultados. Observou-se que, quando adotada a técnica de biópsia em
cunha, a proporção de melhora no padrão histológico foi de 92% para aqueles
previamente diagnosticados com esteatose hepática, 83% daqueles com esteatohepatite e 47% daqueles com fibrose.
Por outro lado, quando realizada biópsia com agulha, houve melhora do
padrão histológico em 86% daqueles previamente diagnosticados com esteatose,
47% daqueles com esteato-hepatite e 26% daqueles com fibrose. Tendo essas
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informações em vista, o estudo concluiu que a biópsia em cunha tende a
superestimar o percentual de melhora de DHGNA após o procedimento cirúrgico.
Ainda, é fundamental salientar que, mesmo nos trabalhos realizados com o
padrão-ouro de diagnóstico de DHGNA, são observadas diferenças em relação à
própria técnica de abordagem da biópsia hepática. Isso só reitera a necessidade de
protocolar a conduta de avaliação e tratamento de pacientes bariátricos com algum
grau de DHGNA.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante análise dos estudos apresentados, observa-se que a cirurgia
bariátrica promove melhoria do padrão histológico de DHGNA, independentemente
do estágio de doença em que o paciente se encontra.
O percentual de melhora e a possibilidade de resolução completa do quadro
são inversamente proporcionais à progressão da doença, ou seja, pacientes com
esteatose hepática possuem maior probabilidade de benefício com o procedimento
cirúrgico em relação àqueles com NASH ou fibrose. Em virtude da escassez de
trabalhos acerca de indicação de cirurgia bariátrica em pacientes cirróticos, a
indicação do procedimento para essa finalidade encontra-se reservada para casos
individualizados. Em relação à técnica de escolha, evidencia-se que, quando
analisada a melhoria por meio do exame padrão-ouro de avaliação (biópsia
hepática), o BG tende a ser técnica de escolha. No entanto, do ponto de vista
bioquímico, a GV apresenta menor impacto bioquímico, sugerindo que a influência
no metabolismo enzimático hepático esteja relacionada com a modalidade do
procedimento adotado: restritivo ou misto (disabsortivo e restritivo).
Além disso, a literatura médica não apresenta dados suficientes para avaliar
a real eficácia da GV para pacientes com DHGNA, pois ainda não foi publicado
nenhum estudo com número amostral considerável e semelhante que comparasse,
através de biópsia hepática, o percentual de melhoria de pacientes submetidos à GV
ou BG. A metanálise mais recente acerca desse tema, inclusive, não conseguiu reunir
dados suficientes para avaliação dessa técnica cirúrgica com essa finalidade.
Acredita-se que, com a popularização de instrumentos de análise não
invasiva do acometimento da doença, como a elastografia transitória hepática, o
diagnóstico e estadiamento sejam mais acurados, uniformes e acessíveis. Uma vez
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que, no futuro, a avaliação hepática transoperatória e, principalmente, pósoperatória possa ser realizada de maneira não invasiva, a tendência é que um
número maior de pacientes possa ser avaliado, contribuindo para a produção de
estudos com maior nível de evidência.
Portanto, conclui-se que a cirurgia bariátrica como método terapêutico de
DHGNA é extremamente eficaz na melhoria dos padrões de esteatose hepática,
NASH e fibrose e que a técnica de BG é a atual abordagem de escolha para esses
pacientes. Contudo, a mensuração acurada da eficácia do procedimento ainda
depende de novos métodos diagnósticos e, consequentemente, de novos estudos.
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RESUMO
A insônia é um dos distúrbios mais comuns entre os indivíduos, caracterizada pela
falta e/ou dificuldade de dormir ou conseguir manter um sono contínuo sem
interrupções durante a noite. As causas mais comuns de insônia incluem estresse,
ansiedade, depressão, condições médicas, mudança no ambiente ou horário de
trabalho, maus hábitos de sono, medicações, cafeína, nicotina, álcool, ingestão de
alimentos muito tarde, idade. Conhecer a literatura sobre a relação do levofloxacino
e o efeito da insônia.Trata-se de uma revisão de literatura com pesquisas do banco
de dados do PubMed com publicações do ano de 2000 a 2021, a busca ocorreu no
período de maio a junho de 2021. A fluorquinolona é um antibiótico de terceira
geração utilizado nas infecções por bactérias. O fármaco é eficiente contra vários
germes Gram-negativos. Pelo seu espectro bactericida, o levofloxacino é prescrito
para uma grande gama de infecções em que o organismo causador não é conhecido.
Após a identificação do agente etiológico, a terapia pode ser suspensa, e a
continuidade do tratamento ocorre através de um antibiótico mais específico. O uso
do levofloxacino pode causar efeitos colaterais, como, por exemplo, diarreia, náusea
e vaginite. Também podem ocorrer, embora com menos frequência, flatulência, dor
abdominal, erupção da pele e coceira, dispepsia, insônia e tontura.
Palavras-chave:Distúrbios do sono. Levofloxacino. Antibiótico. Insônia.

1. INTRODUÇÃO
A insônia é caracterizada pelo sono não reparador, insuficiente para manter
uma boa qualidade de alerta e bem-estar físico e mental durante o dia (ROGÉRIO,
RIBEIRO, 2021). Sendo assim a insônia é uma disfunção que se caracteriza por
dificuldades em hibernar ou manter-se adormecido durante o tempo almejado
(ROTH, 2007).
Diversos dados epidemiológicos mostraram que mais de 60% da população
em geral sofre em consequência da insônia e que 9% a 21% das pessoas estudadas
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apresentam um transtorno de insônia com consequências graves para sua rotina
(OHAYON, 2002).
Entre os fatores que podem causar insônia estão: medicações não
controladas, cafeína, pílulas de dieta (que contêm pseudoefedrina e efedrina)
nicotina,

medicações

prescritas

como:

antibióticos,

anti-hipertensivos,

antiasmáticos, antiarrítmicos, anfetaminas, descongestionantes nasais (como
fenilefrina e efedrina), hormônios da tireóide, corticosteróides, antidepressivos,
alguns problemas de saúde, como patologias do sono, dores, intoxicação ou
abstinência alcoólica e outras drogas, doenças da tireóide, falta de ar, problemas
neurológicos, doenças agudas ou crônicas, causas psiquiátricas, estressores vitais,
manias; causas externas, ruídos, jet lag, sono durante o dia, trabalho à noite,
alimentação e/ou exercícios antes do descanso, consumo de bebidas alcoólicas ou
cafeinadas, destacam-se como principais distúrbios ligados o sono e insônia
(DOGHRAMJI, 2001).
Dentre as causas da insônia levado ao uso de medicamentos, está o
levofloxacino, que é um antibiótico quinolona de terceira geração utilizado em
infecções bacterianas.
Quinolonas são antibióticos muito usados na prática clínica e têm um
espectro bactericida amplo (principalmente em germes Gram-negativos, como
Enterobacteriaceae, H.Influenzae, P.Aeruginosa, em cocos Gram-negativos, como as
N.Meningitidis e M.Catharralis, inclusive cocos Gram-positivos e até anaeróbios)
(COELHO et al., 2011). São antibióticos de primeira escolha no tratamento da
pneumonia comunitária, em doentes com múltiplas patologias e vêm aparecendo
também como tuberculostatico (COELHO et al., 2011). Normalmente essa classe
medicamentosa é bem aceita e segura, no entanto, existem alguns efeitos adversos
conhecidos, dentre elas a insônia.
Tendo o supracitado em vista, o presente trabalho objetiva revisar os artigos
que descrevem o papel do levofloxacino como causa da insônia. Ademais, o estudo
visa discorrer sobre a literatura que avalia o perfil epidemiológico dos pacientes
acometidos de insônia após o uso de levofloxacino, possíveis fatores de risco para
tal condição, os mecanismos fisiopatológicos e as alternativas terapêuticas.
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2. MÉTODO
Este estudo é uma revisão narrativa de literatura.Trata-se o de o um tipo de
investigação científicana qual se busca captar, reconhecer e sintetizarestudos
primários eteóricos, possibilitando assim a síntese completa da produçãodo
conhecimento acerca de um assunto ou tema (SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2008;
SILVA, SILVA, 2018).
A revisão foi realizada em quatro etapas. Na primeira etapa ocorreu a
definição do tema e da questãonorteadora: quais as produções bibliográficas tratam
do temainsônia como efeito adverso ao uso de levofloxacino? Nasegunda etapa
definiram-se os critérios de inclusão e de exclusão. Os critérios de inclusão foram
artigos que disponibilizassem o texto completo,com buscas realizadas por artigos
relevantes ao tema na plataforma digital PubMed.
Foram incluídos os trabalhos que contivessem os termos “insomnia” e
“levofloxacin”, no espaço temporal delimitado entre o período de 2000 a 2021. A
busca ocorreu no período de maio a julho de 2021. Foram excluídas publicações que,
após a leitura minuciosa, não estavam relacionadas ao tema e objetivo e também
publicações repetidas. A terceira fase abordou a seleção das referências para a
construção da revisão de literatura de forma adequada com o objetivo do estudo.
Inicialmente, foram selecionadas vinte e oito referências. Após a
aplicação dos critérios de exclusão, dezesseis foram utilizados para construir esta
revisão

3. REVISÃO DE LITERATURA
Após leitura e seleção dos artigos elencaram-se para revisão de literatura os
temas: Definição, epidemiologia e a farmacocinética da droga, e, Motivos da insônia
causada pelo levofloxacino.

3.1. Definições, epidemiologia e a farmacocinética da droga
As estimativas da prevalência de insônia dependem dos critérios utilizados
para defini-la e, mais importantes, da população estudada. Como consenso geral, a
partir de estudos populacionais, aproximadamente 30% de uma variedade de
amostras de adultos de diferentes países relata um ou mais sintomas de insônia,
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como, por exemplo: dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono,
acordar cedo demais e, em alguns casos, qualidade não restauradora ou má
qualidade do sono (ROTH, 2007).
Várias classes de medicamentos podem causar alterações no estado mental,
e as quinolonas são um exemplo disso. Os efeitos colaterais no Sistema Nervoso
Central (SNC) do levofloxacino, como cefaleia, tontura, tremor, insônia, alucinações,
convulsões, ansiedade e depressão, estão documentadas (MOORTHY, 2008).
Os efeitos no SNC são algumas das reações adversas mais frequentes da
terapia com quinolonas. Os novos derivados das quinolonas (levofloxacina,
esparfloxacina, grepafloxacina, trovafloxacina, gatifloxacina e moxifloxacina),
também chamados de inibidores da girase, são conhecidos por causarem efeitos
adversos relacionados ao SNC, incluindo dor de cabeça, tontura e insônia. Fatores
de risco para neurotoxicidade incluem insuficiência renal, SNC subjacente e
aumento da penetração do SNC no fármaco (KIANGKITIWAN, 2008).
Os efeitos adversos mais comuns das fluoroquinolonas envolvem o trato
gastrointestinal, com 3% a 17% dos pacientes relatando náusea leve, vômito e/ou
desconforto abdominal. Além disso, efeitos adversos neuropsiquiátricos não são
raros, como leve cefaleia e tontura, que são os efeitos adversos mais comuns.
Raramente alucinações e convulsões foram relatadas (WONG, 2003).
Os efeitos adversos causados pelo uso de quinolonas mostraram que tontura,
irritabilidade e insônia foram os principais sintomas como efeitos adversos leves.
Assim, as fluoroquinolonas têm efeitos adversos no sistema nervoso central no
decorrer do tratamento, e a ocorrência de reações adversas está relacionada a
aspectos como: idade do paciente, via de administração, combinação de
medicamentos e história pregressa da doença (HAIPING et al., 2019).
O levofloxacino é absorvido de forma rápida pelo sistema digestivo humano
após o uso oral da medicação. A biodisponibilidade de uma cápsula de 500 mg gira
em torno de 99%. A concentração no plasma da droga é semelhante nas vias de
administração oral e endovenosa. A alimentação baixa a absorção, mas não de
maneira relevante, e aumenta o máximo de concentração sérica em 60 minutos.
O volume de distribuição sérica do fármaco oscila de 1,09-1,26 L/kg depois
do uso de cápsulas únicas ou múltiplas de 500 mg da droga, mostrando grande
penetração nos tecidos. A concentração de levofloxacino nos pulmões é mostrada
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como sendo o dobro ou até o quíntuplo das achadas no soro. A união com proteínas
do plasma gira em torno de 30%,sendo a concentração autônoma(ZHANEL,
NOREDDIN, 2001).
O fármaco é metabolizado em pouca extensão, com 79% a 87% da dose usada
com recuperação total na urina.O período de meia-vida varia de 6-9 horas (ficando
igual após usos repetidos. O clareance corporal universal gira em torno de 8,5 L/h,
e um clearence renal médio de 7,14 L/h.

3.2. Motivos da insônia causada pelo levofloxacino
Os efeitos das quinolonas no SNC estão relacionados à sua ligação com os
receptores para o ácido gama-amino butírico (GABA), um neurotransmissor
inibitório do cérebro. Especificamente, elas impedem a ligação normal do GABA com
os seus receptores e, por isso, ocorre um aumento na estimulação do SNC.
Existem relatos de quinolonas ativando o N-metil-D-aspartato (NMDA) e os
receptores de adenosina. Portanto, sob condições específicas de penetração
suficiente no SNC, associadas ao antagonismo de vias inibitórias (GABA) e à
estimulação de vias excitatórias (NMDA, adenosina), manifestam-se sintomas
notáveis no SNC. Esse mecanismo explica a patogênese da ansiedade aguda e da
insônia com o uso do levofloxacino (DANG, KAMAT, PADMANABH, 2008).
Esses mecanismos estão, ainda, relacionados às vias não dopaminérgicas da
psicose. Um estudo relatou, por exemplo, três casos com apresentação interessante
e clinicamente significativa de ansiedade aguda e insônia enquanto pacientes eram
tratados com levofloxacino (KANDASAMY, SRINATH, 2012).
As fluoroquinolonas, consideradas um dos antibióticos mais utilizados pelos
clínicos em todo o mundo, são geralmente bem aceitas (PETRI, 2006). Em um
estudo prospectivo multicêntrico realizado na China para avaliar a eficácia e a
segurança oral de levofloxacino 500mg uma vez ao dia, um grande ensaio clínico
aberto foi realizado em 1.266 pacientes em 32 centros do país. Os efeitos adversos
mais prevalentes, nesse caso, foram tontura, náusea e insônia. Por fim, o estudo
concluiu que o regime de dosagem de levofloxacino 500mg uma vez ao dia foi eficaz
e aceitável para o tratamento de infecções do trato respiratório inferior e infecções
do trato urinário (ZHANG et al., 2009).
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O levofloxacino em dose altas (750mg) também foi considerado mais bem
tolerado, segundo um estudo norte-americano de 2001 (KAHN,2001). Observou-se,
nessa pesquisa, que as taxas de incidência de efeitos colaterais são: 1,3% para
náusea, 0,1% para ansiedade, 0,3% para insônia e 0,1% para dor de cabeça. Nenhum
evento adverso relacionado ao levofloxacino foi relatado em uma taxa maior de
1,3%, e a maioria dos efeitos foi observado em um percentual menor do que esse.
O levofloxacino alcançou resultados clínicos e microbiológicos superiores em
comparação à combinação de ceftriaxona e macrolídeo e, além disso, foi mais bem
aceito. Os resultados comparando-se azitromicina IV e ceftriaxona versus 500mg de
levofloxacina em PAC nos hospitalizados demonstraram que o levofloxacino teve um
desempenho superior, com menos efeitos adversos associados aos demais
antibióticos comparados (levofloxacina 5,3%, comparadores 9,3%) (POOLE, 2007).
O perfil de efeitos colaterais do levofloxacino foi comparado ao de outras
fluoroquinolonas com base em dados europeus e internacionais obtidos a partir de
aproximadamente 130 milhões de prescrições. Os maiores problemas do SNC
associados às fluoroquinolonas incluem tontura, convulsões, psicose e insônia. O
levofloxacino, o ofloxacino e o moxifloxacino têm o menor potencial de causar
reações adversas do SNC entre as quinolonas atualmente disponíveis (CARBON,
2001).
Uma revisão sobre esse assunto relatou que mania, insônia, psicose aguda e
delirium foram às reações adversas psiquiátricas mais comumente relatadas e que
convulsões de grande mal, estado confusional e mioclonia foram os eventos
adversos neurológicos mais comumente relatados. Ciprofloxacina, ofloxacina e
pefloxacina foram às quinolonas com mais reações neurológicas e psiquiátricas
adversas à droga relatadas na literatura (TOMÉ, FILIPE, 2011).
A levofloxacina, quinolona de segunda geração, tem um amplo espectro de
ação contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas e patógenos respiratórios
atípicos. Todavia, é mais propensa a causar efeitos colaterais no SNC, como dor de
cabeça, tremor, insônia, tontura, convulsão, psicose auditiva e alucinações visuais,
do que quaisquer outras quinolonas.
Há relatos de casos de insônia induzida devido ao uso do levofloxacino. Três
casos especificamente intrigantes sobre a insônia relacionada ao uso de
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levofloxacino foram publicados em um artigo no periódico Journal of Neurosciences
in Rural Practice (KANDASAMY, SRINATH, 2012).
No primeiro caso, um homem de 30 anos de idade desenvolveu uma doença
do trato respiratório inferior, e foi prescrito a ele 500mg de levofloxacino por cinco
dias, uma vez ao dia, a ser ingerido à noite. Na primeira noite após a ingestão do
medicamento, o paciente não dormiu, pois começou a se preocupar com a rotina do
dia seguinte. Isso prosseguiu no segundo dia. Ele sentiu diferença na sua rotina
diária e também ficou ansioso e irritado durante o dia todo. Novamente o sono não
foi satisfatório durante a noite. Na manhã seguinte, depois de procurar o médico, lhe
foi prescrita outra classe de antibiótico. Na mesma noite, seu sono foi adequado e
reparador. No dia seguinte, estava menos ansioso e, depois disso, voltou ao normal.
No segundo caso, uma mulher de 30 anos com infecção do trato respiratório
inferior ingeriu 500mg de levofloxacino por dia, de acordo com ordens médicas. Ela
teve insônia à noite toda e também relatou estar ansiosa sem motivos claros. Ela
procurou seu médico no dia seguinte, que suspendeu o uso do levofloxacino. Com
isso, suas queixas neuropsiquiátricas regrediram completamente no outro dia.
No terceiro caso, um médico de 32 anos ingeriu 750mg de levofloxacino em
razão de uma infecção aguda do trato respiratório inferior. Ele havia feito cursos
completos de 500mg de levofloxacino para o mesmo quadro no passado, mas dessa
vez optou por comprimidos de 750mg já que os tinha recebido como amostra.
Depois de um período de quatro a seis horas, começou a se sentir agitado e não
conseguiu dormir durante a noite por estar, segundo ele, preocupado com várias
coisas do dia a dia. Além disso, passou a se sentir irritado com sua família. No dia
seguinte, consultou um psiquiatra e foi diagnosticado com ansiedade aguda
inespecífica. No mesmo dia o levofloxacino foi suspenso. Com isso, os sintomas
relacionados ao sono e à ansiedade acabaram a partir do dia seguinte. Não houve
recaída dos sintomas de ansiedade nos seis meses seguintes de acompanhamento
(KANDASAMY, SRINATH, 2012).
Um aspecto interessante a ser observado referentemente aos três casos
citados é que todos remetem a indivíduos adultos jovens, e que não tinham
transtornos relacionados ao SNC. Isso é importante porque a literatura anterior
disponível
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neuropsiquiátricos são frequentemente observados em idosos e pessoas com lesões
do SNC.
Os casos mencionados poderiam ter evoluído para a psicose se o tratamento
com levofloxacino não tivesse sido interrompido (MOORTHY, 2008).
Em relação ao tratamento da insônia causada por levofloxacino, não existem
muitos estudos sobre o tema na literatura médica. Portanto ações em pesquisas
interdisciplinares e multidisciplinares sobre os efeitos adversos neuropsiquiátricos
do levofloxacino e de outras fluoroquinolonas são indispensáveis. Interromper o
medicamento a tempo pode impedir o progresso de ansiedade e insônia
inespecíficas para distúrbios psiquiátricos mais graves, como a psicose são de
relevância para qualidade de vida do paciente e redução de danos para o mesmo
(KANDASAMY, SRINATH, 2012).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante análise dos estudos apresentados, observa-se que a insônia é uma
condição muito prevalente na população em geral. Diversos fatores podem causar
insônia, e o uso da fluoroquinolona levofloxacina é um deles. Fluoroquinolonas,
como o levofloxacino, têm sido amplamente utilizadas por médicos das mais
diversas áreas no mundo inteiro devido ao seu amplo espectro bactericida. Tornase imperativo, nesse cenário, o estudo de seus efeitos adversos, como a insônia.
Inúmeros estudos demonstram que o levofloxacino é um antibiótico bem
tolerado e seguro para o tratamento de vários tipos de infecções quando comparado
a outras quinolonas e antibióticos de outras classes, por isso notou-se uma lacuna
em publicações cientificas sobre a temática, o que por vezes, dificulta a realização
de novos trabalhos acadêmicos sobre a temática.
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RESUMO
A neoplasia é uma patologia que atinge os seres humanos em diversas fases da vida,
e com isso aumenta a demanda dos serviços de saúde, em ênfase a Atenção Primária
a Saúde, serviço esse conhecido como porta de entrado Sistema Único de Saúde, é
neste cenário que o enfermeiro se defronta com o cuidado do paciente oncológico.
Relatar a experiência de enfermeiras atuantes na atenção primaria em saúde no
atendimento a pacientes oncológicos. Trata-se de um relato de experiência de
enfermeiras atuantes na Atenção Primaria em Saúde, no atendimento a pacientes
oncológicos, o relato se deu durante os meses de maio a setembro de 2020, em três
unidades básicas de saúde diferentes com uma média de 30 pacientes atendidos
pelas enfermeiras. A partir da análise qualitativa identificou-se as potencialidades
do cuidado de enfermagem e os desafios para qualificar o cuidado de enfermagem a
esses pacientes. Este estudo contribui para que seja pensado como estão é prestado
os cuidados de enfermagem aos pacientes ontológicos na Atenção Primária à Saúde.
Palavras-chave:Oncologia. Atenção Primária à saúde. Cuidados de enfermagem.
Enfermagem.
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1. INTRODUÇÃO
A neoplasia é uma patologia que gera desafios para os pacientes e seus
familiares. O paciente oncológico após o resultado do diagnóstico da doença e no
decorrer do tratamento passa por alterações psicológicas e na autoestima.
Durante o tratamento do câncer, o paciente pode se defrontar com possíveis
alterações físicas, limitações e impedimentos de atividades rotineiras que, muitas
vezes, somam-se, ao estigma da doença, à dificuldade para enfrentar o tratamento e
seus efeitos colaterais, e à readaptação a nova condição de vida. Diante disto, a
adaptação ou o ajuste psicossocial ao câncer é um processo durante o qual cada
pessoa procura controlar sofrimentos, resolver problemas específicos e alcançar
algum controle sobre acontecimentos desencadeados pela doença (CHAVES et al.,
2020).
As neoplasias, principalmente o cérvico-uterino e o de mama em mulheres e
de estômago e pulmão nos homens, o diabetes mellitus, e as doenças respiratórias
crônicas, são os quatro grupos de doenças de maior impacto na saúde pública, que
têm grande influência na mortalidade e na qualidade de vida da população. Os
fatores de risco modificáveis comuns para estas doenças são o tabagismo,
alcoolismo, inatividade física, alimentação não saudável e obesidade (BRASIL,
2011).
Em relação às neoplasias, configura-se como uma das principais causas de
mortalidade mundial em países de todos os níveis de renda, com maior incidência
em países subdesenvolvidos, considerado como um importante problema global de
saúde pública (SILVA et al., 2018). No Brasil é esperado que o impacto do câncer na
população, chegue a 80% dentre os 20 milhões de novos casos esperados até 2025,
o que torna inquestionável seu status de problema de saúde pública (WAKIUCHI et
al., 2016; INCA, 2017).
Diante, do quadro epidemiológico foi elaborada em 2005 a Política Nacional
de Atenção Oncológica, com o intuito de assegurar o acesso do usuário com câncer
em todos os âmbitos de atenção no Sistema Único de Saúde (SUS), visando o suporte
e amparo em todas as necessidades do usuário durante o percurso da doença
(BRASIL, 2005).
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A equipe de saúde que presta assistência ao paciente com câncer visa
proporcionar o conforto deste, passando a aliviar as necessidades em relação aos
aspectos psicológicos, sociais e espirituais (FERNANDES et al., 2013).
Geralmente a primeira procura do paciente, se dá na porta de entrada do SUS,
conhecidocomo Atenção Primária à Saúde (APS), esse cuidado é complexo e cheio
de incertezas, e nela os rastreamentos oportunísticos se mesclam com o cuidado
clínico cotidiano, quer por iniciativa do usuário, quer por iniciativa do profissional
ou por demanda institucional local. Esse cuidado efetivo dos pacientes requer
atenção ao processo de saúde, ao sofrimento e doença, bem como o contexto
sociocultural para chegar a uma abordagem compartilhada de atenção à saúde
(BRASIL, 2013).
Iniciativas para a reorganização da APS, no sentido de reafirmar o
fortalecimento das ações de promoção da saúde e prevenção de agravos e doenças,
por meio da universalização do acesso à saúde e da descentralização do sistema,
vem com o intuito de melhoria no atendimento prestado aos usuários da APS (MELO
et al., 2017).
Os enfermeiros desempenham diversos papéis na assistência oncológica no
âmbito da APS, sendo um deles o de educador, o qual é essencial para a qualidade
do cuidado. Além disso, o órgão norteador das ações oncológicas no Brasil, o
Instituto Nacional do Câncer (INCA), garante que há carência de formação dos
profissionais para o cuidado relacionado à atenção oncológica para todas as
categorias profissionais, e que os déficits de qualificação se destacam na atenção
básica de saúde (INCA, 2017).
Diante do exposto, o estudo tem como objetivo relatarsobre os cuidados de
enfermagem ao pacientes oncológicos na Atenção Primária à Saúde.

2. MÉTODO
Este estudo trata-se de um relato de experiência desenvolvido por
profissionais enfermeiras durante as vivências de atuação profissional na APS. Um
estudo de caso ou relato de experiência é uma análise e descrição, feita de maneira
mais detalhada possível, de alguma situação que apresente alguma particularidade
que o torna especial (PEREIRA et al., 2018).
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A experiência aconteceu durante o mês de maio a setembro de 2020 e foram
atendidos pacientes da faixa etária (45 a 80 anos e mais), sendo predominantemente
adultos e idosos, de ambos os sexos e de diversos tipos de câncer. A vivência ocorreu
em três unidades básicas de saúde, durante as consultas e atendimentos de
enfermagem voltados a esse paciente.
Considerando o fato de que o presente estudo se trata de um relato de
experiência a partir das vivências profissionais das enfermeiras, não foi necessário
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Assegura-se que foram respeitados os princípios éticos, bem como se
manteve sigilo sobre todo e qualquer procedimento, relato de pacientes
vivenciados/realizadas pelas profissionais.

3. REVISÃO DE LITERATURA
No que tange aos periódicos em que estes estudos foram publicados,
percebe-se que cada vez mais profissionais enfermeiros vêm pesquisando e
buscando aperfeiçoamento sobre este tema que era tão pouco abordado há alguns
anos, visando melhoria no cuidado prestado ao usuário. Considera-se a importância
da inter e multidisciplinariedade e acredita-se ser fundamental a publicações dos
estudos de enfermeiros em outras áreas do conhecimento.
Alguns estudos mostram que a APS é o cenário com estrutura para
desenvolvimento de ações de controle do câncer, e que é porta de entrada dos
usuários nos serviços de saúde.

3.1. Potencialidades do cuidado de enfermagem as pessoas com
neoplasia
O cuidado de enfermagem as pessoas com neoplasia na atenção primária
ocorrem por meio de tecnologias leves e leve-dura, as consultas de enfermagem tem
o intuito de detectar precocemente a neoplasia e a busca ativa e a educação em
saúde são recursos que potencializam o cuidado.
As tecnologias utilizadas na APS podem ser divididas em: leve, a constituição
de relações para implementação do cuidado como o vínculo, gestão de serviços e
acolhimento; leve-dura a construção do conhecimento por meio de saberes
estruturados como teorias, modelos de cuidado, cuidado de enfermagem e dura
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onde há utilização de instrumentos, normas e equipamentos tecnológicos (MERHY,
2002).
Dessa maneira, o cuidado baseia-se na essência da prática cotidiana do
profissional enfermeiro, a partir da qual se procura a transição de uma maneira de
cuidar biologicista e fragmentada por uma assistência mais ampla do usuário nas
suas demandas subjetivas e sociais. As práticas e as relações nas ações clínicas do
enfermeiro estão em busca da superação do modelo médico-centrado, com foco
voltado para a integralidade do cuidado, a longitudinalidade e a melhoria da
assistência à saúde dos usuários. Ponderadas como peculiares ao seu processo de
trabalho, as ações realizadas na prática clínica do enfermeiro se destacam
especialmente através da sistematização da assistência nas CE, oportunidade está
em que o enfermeiro está em contato direto com o usuário (MACHADO e ANDRES,
2021).
Outra tecnologia utilizada é a consulta de Enfermagem que é uma tecnologia
leve-dura, se dá através da entrevista para coleta dos dados, o exame físico, o
estabelecimento do diagnóstico de enfermagem, a prescrição, a implementação dos
cuidados e a orientação das ações relativas aos problemas encontrados. A partir dos
diagnósticos efetivados, o enfermeiro adotará condutas de resolutividade própria,
ou de encaminhamento ao profissional ou serviço competente, no caso de a
intervenção fugir ao seu âmbito de atuação (MARANHA, SILVA, BRITO, 2017).
Acompanhar o usuário com neoplasia vai além de uma prescrição de
cuidados, envolve também acompanhar a sua trajetória e de sua família, desde os
procedimentos diagnósticos, tratamento, remissão, reabilitação, possibilidade de
reincidência e fase final da doença, ou seja, vivenciando situações do momento do
diagnóstico até a terminalidade (SILVA e CRUZ 2011).
O planejamento é o primeiro passo de toda e qualquer atividade assistencial
da enfermagem. Implica determinar os objetivos da assistência, analisar as
consequências que poderiam resultar de diversas atuações, optar entre alternativas,
designar metas específicas a serem atingidas e desenvolver estratégias adequadas à
execução da terapêutica adequada (SILVA e CRUZ 2011).
Outra estratégia aplicada é a busca ativa, pois é uma ferramenta capaz de
interagir não só com o usuário, de maneira isolada, mas com o mundo que o cerca,
seu espaço e território. Entender e conhecer as relações que o usuário cria com sua
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morada, familiares e sociedade, assim como o grau de envolvimento com os
mesmos. Permite também avaliar suas condições e qualidade de vida, avaliar se
existem comorbidades associadas a sua neoplasia. Enfim, enxergá-lo de forma
holística visando não só o tratamento adequado, mas uma melhora na sua qualidade
de vida, objetivando a reinserção do mesmo à sociedade (OLIVEIRA, ATAÍDE, SILVA,
2013).
Na estruturação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, a
Atenção Básica à Saúde (ABS) tem papel significativo e estratégico por ser o ponto
de atenção com maior capilaridade e capacidade para identificar as necessidades de
saúde da população e, assim, realizar a segmentação de riscos que auxiliará na
organização do cuidado em toda a rede. A ABS é responsável também por realizar
ações de promoção, prevenção de agravos e redução de danos, de proteção da saúde,
diagnóstico, tratamento, reabilitação, e manutenção da saúde para a maior parte da
população (BRASIL, 2013).
A equipe de atenção básica pode e deve organizar a sua agenda de maneira a
contemplar todas as diversas necessidades de saúde da população. Entende-se por
cuidado continuado/ programado aquele ofertado a usuários que apresentam
condições que exigem o seu acompanhamento pela equipe de atenção básica,
exemplos desses cuidados são o pré-natal, consultas de puericultura, o
acompanhamento de usuários com doenças crônicas ou com problemas de saúde
mental, cada tratamento e cuidado prestado deve sempre ser singularizado para
cada indivíduo (BRASIL, 2013; SILVA, 2014).
O sentido do trabalho dos enfermeiros baseia-se na prestação de cuidados à
saúde, envolvendo segmentos de ordem bio-psico-socio-espiritual. Logo, no seu
cotidiano de trabalho vê o usuário no processo de adoecimento, por meio da óptica
holística em multidimensionalidade. O enfermeiro tem responsabilidade frente ao
usuário em processo de adoecimento, pois deve reconhecer e interceder
acertadamente complicações casualmente causadas por sua condição clínica,
objetivando sempre o bem-estar e qualidade de vida destes usuários (CRUZ e
ROSSATO 2015).
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3.2. Os desafios para suprir os cuidados de enfermagem às
pessoas com neoplasia
Considerando que a neoplasia está entre as principais causas de
morbimortalidade no país e no mundo acredita-se que os profissionais de saúde
enfrentam desafios diários para suprir as necessidades de cuidado das pessoas
acometidas por esse agravo.
Percebeu-se que as maiores dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros
perante a assistência à clientela com câncer na APS, foi à limitação dos exames
disponibilizados e dos recursos acessíveis na unidade para a melhoria da
assistência; além da necessidade de educação permanente sobre a temática
(CHAVES et al., 2020).
Evidencia-se o despreparo dos profissionais para atuarem de acordo com a
nova lógica de atenção, excessiva demanda e dificuldades relacionadas à
organização dos serviços de saúde, o que dificulta a humanização da atenção à saúde
em diferentes cenários, especialmente na Estratégia de Saúde da Família. Na ESF, o
Enfermeiro é, normalmente, o responsável pela liderança e coordenação da equipe,
sendo assim, necessita criar estratégias para aproximar os usuários do sistema de
saúde, tendo como prioridade o cuidado integral, pois pressupõe que a humanização
de sua prática está interligada ao processo do cuidado, culminando com a atenção
integral à saúde do usuário (BRASIL, 2013).
Existem falhas no conhecimento, a falta de capacitações, que de modo geral
limita á prática profissional, no nível de conhecimento de enfermeiros da Estratégia
de Saúde da Família sobre os cuidados com o paciente oncológico (MORAES et al.,
2016).
O cuidado prestado deve estar fundamentado no conhecimento técnicocientífico e no contato entre o paciente, a família e o profissional de enfermagem.
Para tanto, é essencial que o profissional conduza com responsabilidade o objetivo
do cuidado. A escassez de profissionais qualificados e de capacitações da equipe de
saúde da atenção básica compromete a prática do cuidado e o atendimento às
necessidades dos pacientes, especialmente em locais de difícil acesso à assistência
especializada (CRUZ e ROSSATO 2015).
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É importante que se tenha um diagnóstico situacional das ações dos
enfermeiros na rede de atenção básica para o estabelecimento de estratégias de
educação permanente e em saúde sobre as neoplasias. Os enfermeiros precisam
estar capacitados para identificar precocemente os sinais e sintomas das neoplasias
precocemente, uma vez que é um câncer considerado de bom prognóstico, se
diagnosticado e tratado oportunamente (INCA, 2019).
O enfermeiro deve estar atento às novas capacitações oferecidas pelo serviço
e as novas diretrizes disponibilizadas pelo ministério da saúde (MS), um exemplo
disso é a recomendação feita pelo MS juntamente com o INCA em 2019, onde não se
recomenda mais o autoexame das mamas como técnica a ser ensinada às mulheres
para rastreamento do câncer de mama. Estudos de grande importância sobre o tema
demonstraram baixa efetividade e possíveis danos associados a essa prática (INCA,
2019).
Entretanto, o olhar atento das mulheres a respeito do conhecimento de seu
corpo e no reconhecimento de alterações suspeitas para procura de um serviço de
saúde o mais breve possível, com estratégia de conscientização, permanece sendo
importante para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mulher deve ser
entusiasmada a conhecer o que é normal em suas mamas, e buscar ajuda quando
houver alterações (INCA, 2019).
Já pensando na articulação entre as dimensões da acessibilidade, tanto em
relação à organização dos serviços quanto aos aspectos geográficos da área de
abrangência na unidade. O funcionamento das ESF em turno estendido vem com o
intuito de contribuir para uma melhoria na prestação de cuidados e na
acessibilidade desses usuários ao serviço, a descentralização da gestão da atenção à
saúde tem grande influência no cuidado ofertado aos usuários (CUNHA e SILVA
2010).
Sabe-se que a enfermagem tem responsabilidade diante da qualidade do
cuidado que presta ao paciente, à instituição, à ética, às leis e às normas da profissão,
assim como da contribuição do seu desempenho na valorização do cuidado e
satisfação dos pacientes, assim existe a responsabilidade ética do encaminhamento
das mamografias com resultado positivo (REGIS e PORTO 2011).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que este estudo contribui para que seja pensado como estão sendo
prestados os cuidados de enfermagem aos pacientes oncologicos na Atenção
Primária á Saúde. Apesar das dificuldades, também existem grandes possibilidades
de melhoria deste serviço.
Diante disso, é necessário que os profissionais de saúde se capacitem para
melhor atendimento dos usuários, que possam realizar ações de prevenção,
promoção de saúde e rastreamento de usuários com risco, pensando na qualidade
de vida destes usuários.
Menciona-se, como possível limitação do desenvolvimento deste estudo, a
lacuna na produção de estudos que abordem, especificamente, sobre os cuidados de
enfermagem aos usuários com neoplasias na Atenção Primária á saúde. Neste
sentido, novas pesquisas acerca dessa temática podem ser desenvolvidas, pois
fornecerão subsídios para o desenvolvimento de novas estratégias em saúde.
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RESUMO
No contexto histórico, foi com Florence Nightingale, instituidora da profissão de
enfermagem, em 1863, que ofereceu uma grande contribuição para a prevenção de
infecções ao apresentar interesse e inquietação com o bem-estar do paciente. A
higienização das mãos em momentos cruciais é uma intervenção importante de
saúde. Essa prática reduz a transmissão de microorganismos (inclusive os
resistentes a antibióticos), aumenta a segurança do paciente e diminui as infecções
relacionadas à assistência em saúde. Esse estudo é conhecer a produção científica
sobre a adesão da higienização das mãos pelos profissionais de enfermagem. Tratase de uma revisão narrativa da literatura. Foram realizadas buscas bibliográficas em
outubro de 2020. Foi utilizado o operador booleano “AND”. Foram analisados 12
estudos no total. Da análise dos artigos emergiram as seguintes categorias: Fatores
que interferem na adesão a Higienização das mãos, e, Higienização das mãos pelos
profissionais de enfermagem. O controle das infecções e transmissão de doenças por
meio de técnicas cotidianas como a higienização das mãos é diretamente
proporcional à conscientização dos profissionais, sendo que a prática correta é de
relevante. Sendo necessária a correta realização de todas suas etapas, para que essa
medida de baixo custo tenha obtenha o efeito desejado. Para que o conhecimento
esteja presente no cotidiano dos profissionais de enfermagem, deve ser instituídos
programas de educação permanente sobre a temática.
Palavras-chave: Enfermagem. Higienização das mãos. Higiene.
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1. INTRODUÇÃO
No contexto histórico, foi com Florence Nightingale, instituidora da profissão
de enfermagem, em 1863, que ofereceu uma grande contribuição para a prevenção
de infecções ao apresentar interesse e inquietação com o bem-estar do paciente.
Assim, uma quantidade de procedimentos para melhorar o cuidado de enfermagem
surgiu em destaque os aspectos de higiene e limpeza dos locais onde era prestada a
assistência aos soldados doentes, durante a Guerra da Criméia. Florence percebeu
que a equipe de enfermagem, por apresentar um contato mais próximo ao paciente,
estava exposta a vários riscos ocupacionais, sendo o risco biológico, mais frequente
(GOMES et al., 2017).
No entanto, a aderência a esta prática pelos profissionais da saúde ainda é
baixa. São multifatoriais as barreiras relacionadas a esta baixa adesão. No aspecto
institucional abrangem a ausência de manuais nos setores, a carência de produtos
adequados como sabonetes e papel toalhas, escassez de pias e dispensadores ou a
sua má localização das mesmas, ergonomia incorreta desses utensílios, ausência da
cultura institucional, falta de incentivo de práticas educacionais voltadas para o
tema e ausência de liderança administrativa para estimular a adesão (PRADO et al.,
2013).
As mãos dos profissionais da saúde têm papel crucial na garantia da
segurança do paciente. Se não foram limpas nos momentos corretos, podem
transmitir microorganismos infecciosos de um paciente para outro, prática essa que
no último ano ganhou ênfase por todo o mundo, como a importância da sanitização
das mãos, visto a ameaça epidemiológica do novo Coronavírus.
A higienização das mãos em momentos cruciais é uma intervenção
importante de saúde. Essa prática reduz a transmissão de microorganismos
(inclusive os resistentes a antibióticos), aumenta a segurança do paciente e diminui
as infecções relacionadas à assistência em saúde(OPAS, 2020).Isto porque a falta de
higienização

adequada

das

mãos

dos

profissionais

contribui

para

o

desenvolvimento de infecções e doenças de cunho transmissíveis, que se constituem
em eventos adversos advindos do processo de cuidar; e, não raras vezes, resultam
em aumento de custos assistenciais como aumento do período de internação, maior
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usa de medicamentos como antibióticos e antimicrobianos, e das taxas de
morbidade e de mortalidade (DERHUN et al., 2016).
As mãos são estruturas corporais muito utilizadas no contato direto com o
paciente, sendo o principal meio de transmissão de microrganismos. Dessa forma, a
não adesão da prática compromete a qualidade e segurança da assistência prestada.
Assim, são recomendados alguns momentos para higienização são eles: antes e após
o contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após a
exposição a fluidos corporais, e após o contato com áreas próximas ao paciente
(SANTOS et al., 2014).
Para que a higienização das mãos ocorra, é fundamental que a instituição
realize um programa de Educação Permanente em Saúde. Pois é, existe uma
necessidade de elaborar atividades de orientação voltadas à equipe multidisciplinar,
com apresentação periódica das taxas de infecção e de microrganismos resistentes.
Recomenda-se que sejam realizados treinamentos, falas temáticas onde haja o
envolvimento dos profissionais e a participação efetiva em campanhas, como a de
higienização das mãos, utilização de equipamentos de proteção individual
(OLIVEIRA et al, 2016).
Assim, o objetivo deste estudo é conhecer a produção científica sobre a
adesão da higienização das mãos pelos profissionais de enfermagem.

2. MÉTODO
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, a qual consiste em uma busca
apropriada para descrever e discutir um determinado assunto, sob o ponto de vista
teórico ou contextual. Constituem-se na análise da literatura publicada em livros,
legislações e manuais sobre o tema, artigos de revistas impressas e ou eletrônicas,
com interpretação e análise dos mesmos. Essa categoria permite o conhecimento
sobre uma temática especifica em curto espaço de tempo tendo assim, papel
fundamental para a educação continuada (SALLUN, GARCIA, SANCHES, 2012).
A pesquisafoi norteada pela seguinte pergunta: qual a produção cientifica
sobre a da higienização das mãos pelos profissionais de enfermagem?
Foram realizadas buscas bibliográficas em outubro de 2020. As bases de
dados pesquisadas foram a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS) e a Base de Dados da Enfermagem (BDENF), ambas acessadas a
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partir do formulário “Busca Avançada” do Portal Regional da Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS).
Para a busca dos artigos foram utilizados os descritores padronizados pelos
Descritores em Ciências da Saúde: Enfermagem eHigiene das Mãos. Foi utilizado
o operador booleano “AND”.
Os critérios de inclusão foram: artigos científicos publicados no idioma
português no período dos últimos cinco anos, disponíveis online na íntegra e
gratuitos. Foram excluídos: artigos em duplicidade, editoriais, cartas ao editor,
diretrizes ou que não estiverem disponíveis na integra, bem como os artigos
científicos que não contemplarem a temática do projeto.
Para seleção dos artigos foi realizada a leitura do título, resumo e texto na
íntegra. Para extração dos dados foi organizado um instrumento próprio de coleta
de dados, contendo a referência do artigo, local onde foi desenvolvido o estudo,
objetivo do estudo, resultados do estudo e conclusões.
A análise dos resultados seguiu a modalidade de análise temática proposta
por Minayo, a qual apresenta as seguintes etapas: pré-análise, que consiste na
escolha dos artigos a serem utilizados, retomada de hipóteses e objetivos do estudo;
exploração do material, que consiste na operação classificatória que visa alcançar o
núcleo de compreensão do texto e tratamento dos resultados obtidos e
interpretação (MINAYO, 2010).
Este estudo respeitou preceitos da Lei nº 9610/98, na intenção de preservar
e respeitar as ideias, os conceitos e as definições dos autores dos artigos que foram
analisados, os quais foram devidamente citados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A busca no portal da BVS resultou em um total de 27 artigos, sendo que na
base de dados LILACS constavam 22 estudos e na base de dados BDENF constavam
14 estudos, incluindo os artigos publicados em duplicata nas duas bases de dados.
Após o uso dos filtros: Base de dados (LILACS e BDENF), Idioma (Português)
e Intervalo de ano de publicação (últimos cinco anos), o número de estudos total
restantes foram 14. Sendo que na base LILACS restaram 12 estudos e na BDENF
restaram nove estudos, incluindo os artigos publicados em duplicata nas duas bases
de dados. Deste total foram retirados dois estudos por se tratarem de teses.
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Com isto, foram analisados 12 estudos no total. Da análise dos artigos
emergiram as seguintes categorias: Fatores que interferem na adesão a Higienização
das mãos,e, Higienização das mãos pelos profissionais de enfermagem.

3.1. Fatores que interferem na adesão a Higienização das mãos
Mesmo a higienização das mãos a medida mais econômica e eficaz para se
reduzir infecções relacionadas à assistência à saúde, e sendo considerado um
procedimento simples, a falta de adesão à mesma é um problema relatado em
muitos estudos (SCHERER et al., 2017). É difícil mudar os hábitos, costumes,
conceitos e, principalmente, comportamentos. Entretanto, se não houver um
trabalho de conscientização sobre essa simples atitude, nada se conseguirá (SILVAet
al.,2018).
O Ministério da Saúde preconiza que a higienização das mãos se realize
quantas vezes forem necessárias, ou seja, sempre que entrar em contato com sítios
corporais; entre cada uma das atividades; antes e após entrar em contato com
fluidos corporais e secreções; no manuseio de materiais e equipamentos que
estiverem em contato com o paciente; no preparo de medicações e antes e após o
uso de luvas. Apesar da importância epidemiológica da higienização das mãos na
prevenção das infecções hospitalares, a adesão a essa medida tem se constituído
num grande desafio para as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)
das instituições de saúde (SILVAetal., 2018).
A prática adequada, por parte dos profissionais que atuam nos serviços de
saúde é considerada a principal medida de prevenção e controle de infecções, além
de ser um método simples e barato, essa deve ocorrer antes e após a assistência
prestada, independente do uso de luvas (PAULA e OLIVEIRA, 2017).
A alta demanda dos profissionais foi apontada como importantes
dificultadores para a adesão à higienização das mãos. Portanto, implementar
estratégias de ampliação do uso de solução alcoólica e a realização de ações
educativas sobre este produto, são indicadas para melhoria dos fatores limitantes.
Outros fatores que estão relacionados à baixa adesão, como: serviços de
saúde com recursos limitados, superlotados, o uso de luvas, as atitudes e a
motivação, a importância atribuída pelo profissional de saúde para higienizaçãodas
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mãos, além da formação recebida e do tempo dispensado para esta (ZOTTELE et al.,
2017).
O olhar sobre a adesão a prática de higienizaçãodas mãos pelos
trabalhadores de enfermagem sofre também com fatores de ordem gerencial
representados por falta de pessoal para compor as cenas de cuidado (ALVES, 2017).
Falhas na infraestrutura e disponibilidade de insumos revelam a necessidade de
investir em melhorias tanto estrutural como na equipe técnica, sendo esta a forma
de agregar maior qualidade ao cuidado em saúde.
Esta insatisfação com a estrutura pode levar a negligências em sua rotina de
trabalho como, por exemplo, na rotina da higienização das mãos. Isso porque o
modelo de assistência à saúde proposto se coloca a favor de uma assistência integral
ao indivíduo, à família e à comunidade, o que requer condições estruturais mínimas
necessárias para a execução das ações que ultrapassam o modelo biomédico.
Dentre as atribuições específicas do profissional enfermeiro está à
participação no gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento das unidades de saúde (BRASIL, 2011), tendo assim, o enfermeiro a
incumbência de fazer os arranjos necessários no meio estrutural/físico da unidade
para a devida adesão a prática da higienização das mãos.

3.2. Higienização das mãos pelos profissionais de enfermagem:
na prática
Como principais fatores extrínsecos para o desenvolvimento das infecções a
falta da higienização correta das mãos, bem como o uso indiscriminado de
antibióticos (HOYASHI et al.,2017). A taxa de adesão à higienizaçãodas mãos dos
técnicos de enfermagem é menor se comparada à taxa de adesão dos enfermeiros.
Contudo, esses evidenciam conhecer a importância da prática (OLIVEIRA et al.,
2016).
A frequência de higienização das mãos foi baixa, principalmente quando
relacionada a procedimentos não técnicos, como após o uso de sanitário e depois de
refeições. Nenhum profissional seguiu de modo satisfatório o passo a passo técnico.
Profissionais com menor tempo de atuação no seu setor de trabalho, até um ano,
apresentaram uma frequência maior na técnica em relação aos trabalhadores com
maior tempo de atuação (OLIVEIRA et al., 2016).
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Algunsconhecimentos de níveis não só práticos como científicos entre os
profissionais de saúde, como o tempo de os momentos para ser realizada a higiene,
segundo a OMS preconiza a utilização de soluções alcoólica sendo esta reconhecida
pela sua eficácia, pouca necessidade em infraestrutura e o tempo para aplicação,
necessitando de um tempo mínimo entre vinte e trinta segundos para reduzir o nível
de contaminação das mãos do profissional (ANVISA, 2018).
A importância dos profissionais conhecerem os cinco momentos da
higienização, o que vem ao encontro de outro estudoconduzido por Jezewski et al
(2017) em um hospital privado do estado do Rio Grande do Sul. Verificando assim a
importância dos momentos preconizada pela ANVISA e outros órgãos tanto
nacionais como internacionais de vigilância em saúde, sendo os mesmos: Antes de
contato com um paciente; Antes da realização de procedimentos assépticos; Após
risco de exposição a fluidos corporais; Após contato com um paciente; Após contato
com as áreas próximas ao paciente.
A OMS traz diretrizes quanto à importância da higiene das mãos na quebra
da cadeia de infecções cruzadas, porém existe profissionais que preferem a
utilização de luvas a realizar a higienização das mãos, sendo que os mesmos
consideram que o uso de luvas substitui a necessidade de higienização,
demonstrando com isto um desconhecimento sobre o tema. A utilização de luvas
não substitui a prática da higiene correta das mãos (KORB et al., 2019).
Os técnicos, entre os profissionais da enfermagem, apresentaram maior
frequência de microrganismos isolados, sendo estes os profissionais que passam a
maior parte do tempo com os pacientes realizando diversos cuidados assistenciais
em comparação aos demais membros da equipe multiprofissional, tendo um risco
aumentado de disseminação de microrganismos (SOARES et al., 2019).
As capacitações periódicas sobre higienização das mãos são de alta
importância para elevar as taxas de adesão, porém, pouco mais da metade dos
participantes de um estudo desenvolvido por Paula e Oliveira (2017) em uma
unidade de pronto-atendimento de um hospital universitário de Belo Horizonte
relataram ter recebido algum tipo de treinamento no último ano. Sendo que,
segundo a literatura, existem poucos relatos de estudos no Brasil que utilizem
treinamentos dinâmicos ou lúdicos, a maioria utiliza a forma tradicional de
transmissão de conhecimento.
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Este estudo vem em concordância com Freitas (2017), as atividades de
educação permanente devem valorizar o profissional e sua rotina cotidiana,
devendo a capacitação estar articulada com a realidade tendo em vista que
treinamentos demasiados teóricos não são aproveitados. O conhecimento
acadêmico/científico deve ser associado ao conhecimento da prática profissional, já
que diversas vezes a prática é muito diferente devido à diversidade de situações
encontradas nos hospitais e outras unidades de saúde sendo assim preciso estudar
o cenário para então ser montado um programa para captar a realidade deste.
Estudos apontam como sendo de responsabilidade das instituições de saúde
fornecer capacitação periódica a todos os profissionais de saúde sobre a
importância da prática, utilizando abordagens de temas como “Os cinco Momentos
para a Higiene das Mãos”, bem como técnicas adequadas, sendo que a portaria 2.488
do Ministério da Saúde em 2011 (BRASIL, 2011).
Outro estudo realizado por Freitas (2017) sinaliza que o treinamento
continuado dos profissionais envolvidos no cuidado dos pacientes, com a
conscientização da importância, renovação da técnica, apresentados com uma
metodologia diferenciada da clássica são fundamentais, bem como a realização
periódica de oficinas para serem elucidadas as dúvidas e com a apresentação de
novidades sobre a temática.
A adesão aos cinco momentos da higienização das mãos deve ser trabalhada
para fiquem dentro dos parâmetros preconizados pela OMS. Denotando assim, uma
preocupação da equipe de enfermagem com a própria segurança e com a segurança
dos pacientes, que em meio à pandemia do COVID-19, se evidenciou ainda mais a
importância e relevância da pratica da higienização das mãos em prol a saúde
coletiva.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O controle das infecções e transmissão de doenças por meio de técnicas
cotidianas como a higienização das mãos é diretamente proporcional à
conscientização dos profissionais, sendo que a prática correta é de relevante. Sendo
necessária a correta realização de todas suas etapas, para que essa medida de baixo
custo tenha obtenha o efeito desejado. Para que o conhecimento esteja presente no
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cotidiano dos profissionais de enfermagem, deve ser instituídos programas de
educação permanente sobre a temática.
Sugere-se que sejam desenvolvidos e publicados estudos que observem a
realidade dos profissionais de saúde atuantes nos serviços de saúde. Ainda, que
sejam produzidas tecnologias que permitam ao trabalhador avaliar a técnica de
higienização das mãos aliadas a reflexões de suas práticas, com conteúdos
referentes à segurança do paciente e do profissional e a redução de infecções.
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