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PREFÁCIO 

Novos desafios surgem a cada dia na área de saúde, os quais vem demonstrando 

que somente a partir da confluência de saberes e fazeres das diversas áreas do 

conhecimento os sistemas de saúde estarão fortalecidos para o enfrentamento deles, 

tendo em vista a complexidade das ações que se fazem necessárias em todos os níveis 

de atenção: primário, secundário e terciário.   

As rápidas mudanças epidemiológicas e demográficas, concomitante ao 

surgimento de pandemias e recrudescimento de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis no mundo, evocam novos olhares e fazeres que requerem 

transformações desde a formação dos profissionais, produção de conhecimentos com 

vistas à processos de trabalhos colaborativos nos serviços de saúde, nos quais ocorram 

uma compreensão quanto a complementariedade dos diversos saberes e fazeres que 

compõem a equipe de saúde, desconstruindo a cultura das ações sobrepostas ou, a 

falácia que algumas profissões são mais importantes e portanto, hegemônicas frente as 

outras.   

O mundo é complexo e dinâmico, logo, os seres humanos que nele existem 

também o são em suas dimensões existenciais considerando que estão imbricados no 

mundo e, por esta característica fenomenológica, o saber / fazer de uma única profissão 

jamais será capaz de compreender e atender as complexas necessidades factuais destes 

seres em todo o seu ciclo vital, tendo em vista a imprevisibilidades e incertezas oriundas 

delas.  

Com base nas afirmações supracitadas e partindo do princípio de que o trabalho 

em saúde não tem um produto concreto final, sendo seu resultado consequência das 

relações profissionais e interpessoais que subjazem suas ações de cuidado e não apenas 

resultante do saber/fazer de um único profissional, é importante enfatizar que toda a 

centralidade do processo de trabalho em saúde deve ser o usuário e suas complexas 

necessidades, as quais só poderão ser realmente atendidas com um cuidado 

interprofissional / colaborativo.  

Portanto, mudanças  no modus operandi e modus faciendi na formação dos 

profissionais de saúde e no processo de trabalho suscitam o desenvolvimento de novas 

competências e habilidades que devem permear a arte de ensinar, pesquisar e 



 

 

extensionar, reverberando no verdadeiro trabalho em equipe nos serviços de saúde, 

algo somente alcançável através da implementação de uma educação interprofissional 

nas universidades e cursos técnicos, assim como, a criação de políticas indutoras para o 

trabalho colaborativo, no qual os diversos saberes e fazeres profissionais sejam 

valorizados e reconhecidos quanto sua importante complementariedade, visando 

decisões terapêuticas compartilhadas no atendimento às necessidades de saúde no 

contexto mundial vigente frente a pandemia de COVID-19 e outras demandas 

biopsicossociais de cuidado humano.  

Nesta perspectiva, pensar em ciências da saúde é refletir sobre novos 

aprendizados, novas metodologias de ensino e novas formas de pesquisar em um 

cenário contemporâneo que desvela um mix de processos antigos que recrudescem e 

novos que surgem, apontando a urgência de novas tomadas de decisões, as quais sejam 

rápidas e eficazes em responder às complexas necessidades dos usuários do sistema de 

saúde, contribuindo para o resgate e manutenção da qualidade de vida.  

Desejamos a todos uma profícua leitura desta obra, a qual pela diversidade de 

temáticas abordadas, permitirá ao leitor não somente uma leitura do mundo sob o 

prisma dos autores ao socializarem os resultados alcançados em seus estudos, mas, 

sobretudo, poderá instigá-lo de certa forma à “reescrevê-lo”, no sentido de transformá-

lo a partir da apreensão e ressignificação de conhecimentos contidos nas 

diferentes pesquisas que corporificam este e-book, permitindo um movimento de 

cruzamento e interdependência entre variadas competências. 

 

 

Neudson Johnson Martinho 
Enfermeiro; Doutor em Educação; Mestre em Enfermagem em Saúde 

Comunitária; Especialista em Docência na Saúde; Professor Associado da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

 



 

 

SUMÁRIO 

CAPÍTULO I - O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
 .............................................................................................................................................................11 

CAPÍTULO II - O COTIDIANO DE TRABALHO do agente comunitário de saúde: sentimentos e laços de 
identificação profissional .................................................................................................................. 23 

CAPÍTULO III - OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: Um 
relato de experiência ......................................................................................................................... 37 

CAPÍTULO IV - A promoção da saúde na atenção primária: reflexões e aprendizado ........................... 46 

CAPÍTULO V - SAÚDE MENTAL DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO NA PANDEMIA DE COVID-19 ................................... 62 

CAPÍTULO VI - ATUAÇÃO DISCENTE NA ELABORAÇÃO DE UM WORKSHOP SOBRE SAÚDE MENTAL PARA PRÉ-
VESTIBULANDOS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19.......................................................................... 77 

CAPÍTULO VII - DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID-19 .............. 91 

CAPÍTULO VIII - METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM Baseada em PROBLEMAS: SAÚDE E FAKE NEWS sobre covid-
19 ........................................................................................................................................................ 101 

CAPÍTULO IX - Filiação Discente a ONG Internacional representativa de Estudantes de Medicina no 
contexto da pandemia de Covid-19 ..................................................................................................... 117 

CAPÍTULO X - VIVÊNCIAS NA MONITORIA:  A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM NO CAMPO DA SAÚDE...................................................................................................... 126 

CAPÍTULO XI - EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E PRÁTICA COLABORATIVA: VISÃO DE ACADÊMICOS DOS CURSOS DA 
SAÚDE ................................................................................................................................................. 135 

CAPÍTULO XII -O ENSINO A DISTÂNCIA NA FORMAÇÃO MÉDICA......................................................................152 

CAPÍTULO XIII - liga acadêmica de estomatopatologia: atuação no ensino, PESQUISA E extensão durante 
a pandemia do covid-19...................................................................................................................... 162 

CAPÍTULO XIV - AVALIAÇÃO DO grau DE SATISFAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS REMOTOS NA ÁREA DA 
ESTOMATOPATOLOGIA ............................................................................................................................. 175 

CAPÍTULO XV - A UTILIZAÇÃO DA OZONIOTERAPIA APLICADA PARA FINS ESTÉTICOS SAUDÁVEIS ........................ 187 

CAPÍTULO XVI - FARMACOVIGILÂNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA ........................ 200 

CAPÍTULO XVII - INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM FRENTE ÀS PRINCIPAIS TAXONOMIAS APLICADAS AO PACIENTE 
DE COVID-19 NA TERAPIA INTENSIVA ........................................................................................................214 

CAPÍTULO XVIII - ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO EMERGENCISTA FRENTE A PANDEMIA DA COVID-19: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA ........................................................................................................................................ 226 



 

 

CAPÍTULO XIX - O Impacto do Coronavírus (COVID-19) nas atividades odontológicas: desafios 
econÔmicos e mentais ........................................................................................................................ 243 

CAPÍTULO XX - CENÁRIO SOBRE A VIDA DO INDIVÍDUO COM DIABETES MELLITUS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-
19 ....................................................................................................................................................... 255 

CAPÍTULO XXI - PREDISPOSIÇÃO à infecção pelo novo coronavírus (SARS-COV-2) E A deficiência de 
vitamina D: EXISTE UMA RELAÇÃO? ....................................................................................................... 267 

CAPÍTULO XXII - ANÁLISE ESPACIAL DA VACINAÇÃO DA COVID-19 NO ESTADO DA PARAÍBA ............................. 276 

CAPÍTULO XXIII - Análise epidemiológica e o rastreio de vacinação de sarampo no Brasil durante a 
pandemia do novo coronavírus (SARS-COV-2) no ano de 2020 ........................................................... 286 

CAPÍTULO XXIV - SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ RELACIONADA À COVID-19 ................................................ 298 

CAPÍTULO XXV - Síndrome hipertensiva gestacional e suas implicações ao binômio .......................... 313 

CAPÍTULO XXVI - USO DE PSICOFÁRMACOS DURANTE A GRAVIDEZ: UMA REVISÃO INTEGRATIVA ....................... 324 

CAPÍTULO XXVII - O USO DA ASPIRINA E DO CÁLCIO NA PROFILAXIA DA PRÉ-ECLÂMPSIA NO PRÉ-NATAL: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA ........................................................................................................................................ 334 

CAPÍTULO XXVIII - ANÁLISE DAS TÉCNICAS DE EXPIRAÇÃO LENTA EM RECÉM NASCIDOS INTERNOS EM UTI NEONATAL
 .......................................................................................................................................................... 351 

CAPÍTULO XXIX - FATORES ECONÔMICOS, HABITACIONAIS E EDUCACIONAIS EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS POR 
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS ...................................................................................................................... 361 

CAPÍTULO XXX - HIPERCALEMIA E A ADMINISTRAÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO EM CRIANÇAS – REVISÃO 
SISTEMÁTICA ........................................................................................................................................ 372 

CAPÍTULO XXXI - DESENVOLVIMENTO DE LIVRO COM ATIVIDADES LÚDICAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EM SAÚDE E 
MEIO AMBIENTE .................................................................................................................................... 387 

CAPÍTULO XXXII - O USO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS LEVE-DURA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA ...... 400 

CAPÍTULO XXXIII - OCORRÊNCIA DE BACTÉRIAS RESISTENTES À ANTIBIÓTICOS: UMA ANÁLISE EM SEUS MECANISMOS
 .......................................................................................................................................................... 408 

CAPÍTULO XXXIV - SOROPOSITIVIDADE: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA DOENÇA APÓS O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO
 ...........................................................................................................................................................421 

CAPÍTULO XXXV - FREQUÊNCIA E CARACTERIZAÇAO MORFOLÓGICA DA ANEMIA NOS ADULTOS ATENDIDOS EM UM 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM FORTALEZA-CE ........................................................................... 435 

CAPÍTULO XXXVI - PERFIL DE SENSIBILIDADE DE BACTÉRIAS ISOLADAS DA UROCULTURA DE PACIENTES DE UM 
LABORATÓRIO PRIVADO DE ANÁLISES CLÍNICAS NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG ....................... 447 

CAPÍTULO XXXVII - Benefícios nutricionais do leite de jumenta para crianças alérgicas a proteína do 
leite de vaca ...................................................................................................................................... 463 



 

 

CAPÍTULO XXXVIII - PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO E PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE ADULTOS E IDOSOS 
ATENDIDOS POR UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM TEIXEIRA DE FREITAS – BA ................................ 472 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

11 

CAPÍTULO I 

O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: PERCEPÇÃO DE 

USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-1 

Beatriz Santana Caçador ¹ 
Rejany Rodrigues Fontes ² 

Gian Batista Carmo ³ 
Thalyta Cássia de Freitas Martins 4 

Poliana Miranda 5 

Ramon Augusto de Souza Ferreira 6 
 
¹ Professora Adjunta do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa 
² Enfermeira da Estratégia Saúde da Família de Paula Cândido - MG 
³ Enfermeiro Gerente do Centro Estadual de Atenção Especializada de Viçosa - MG 
4 Doutoranda do Programa de Saúde Pública na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
5 Residente em Enfermagem em Terapia Intensiva Oncológica no Hospital do Câncer de Barretos - SP     
6 Mestrando em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Viçosa   

RESUMO 

Objetivo: Compreender a percepção de usuários do Sistema Único de Saúde sobre o 
papel do agente comunitário de saúde. Métodos: Estudo de natureza qualitativa 
realizado em uma cidade da zona da mata mineira. Participaram 14 usuários 
cadastrados em 14 Estratégia Saúde da Família, sendo um de cada comunidade. A coleta 
de dados ocorreu por meio de entrevista aberta orientada por roteiro semiestruturado. 
A entrevista foi gravada e transcrita na integra, e preservado o anonimato dos 
participantes. Realizada análise de conteúdo de Bardin (2011). A pesquisa foi aprovada 
pelo comitê de ética (Parecer: 1135193). Resultados: Emergiu uma categoria temática: 
“O papel do agente comunitário de saúde: entre ressonâncias e distanciamentos”. 
Evidencia-se que, embora ainda existam distorções na percepção dos usuários acerca 
das atribuições que competem aos ACS, é possível perceber avanços no reconhecimento 
do papel deste profissional bem com de sua importância. Conclusão: É fundamental 
melhorar as condições de trabalho dos agentes comunitários para que seja possível 
realizar suas atribuições e, assim, fortalecer seu reconhecimento perante os usuários. 
 
Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde. Papel Profissional. Sistema Único de 
Saúde.   

1. INTRODUÇÃO 

A construção do Sistema Único de Saúde (SUS) tem como contexto o processo 

de redemocratização do Brasil e superação da ditadura militar. Assim, a criação do SUS 

pertence a uma trama de configuração social que ultrapassa o setor saúde, constituindo-
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se como um processo de consolidação da cidadania e da justiça social (BISPO JÚNIOR, 

2020). 

Das grandes transformações mobilizadas pela criação do SUS, destacam-se as 

reconfigurações ideológicas, organizativas e jurídicas estabelecidas pelos seus princípios 

e diretrizes. Deste modo, o SUS traz como prerrogativa, a existência em todo território 

nacional, de um sistema de saúde público, de qualidade e universal, comprometido com 

as necessidades de saúde e direitos sociais da população (MENEZES; MORETTI; REIS, 

2019). 

Como forma de operacionalizar as mudanças advindas do SUS, criou-se a 

Estratégia Saúde da Família (ESF), compreendida como principal dispositivo para a 

organização do modelo de atenção proposto pelo SUS. A ESF constitui-se, como uma 

forma de reestruturar a atenção primária e possui como foco a ação na família, 

abordando o seu ambiente físico e social. Baseia-se na participação de toda a 

comunidade juntamente com a equipe, onde buscam juntos, identificar os agravos de 

saúde, definir prioridades e traçar os planos de cuidados que melhor se adaptem ao 

usuário, tornando-o capaz de elaborar o seu próprio autocuidado (CAÇADOR et al., 

2015). 

No âmbito da ESF, há que se destacar a atuação do Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) por tratar-se de um membro da equipe cujas práticas possuem a singularidade de 

transitar entre o saber popular e o saber técnico da saúde. Isto porque o ACS é morador 

da comunidade e sua principal função é constituir-se como um elo entre a equipe de 

saúde e a comunidade (BEZERRA; FEITOSA, 2018).  

O trabalho do ACS tem como potência sua inserção integral na comunidade pelo 

fato de a ela pertencer. Assim, é um trabalhador com competência para identificar as 

reais necessidades da população bem como conhecer seu contexto de vida social, 

afetivo, cultural e familiar. Porém, por tratar-se de uma atribuição recente, a literatura 

evidencia que os usuários não conhecem seu papel (JESUS et al., 2014). 

Considerando que o ACS é um trabalhador novo no contexto das práticas em 

saúde e, que seu papel ainda está sendo construído no conjunto das representações dos 

gestores, trabalhadores e usuários, surge a inquietação:   qual a percepção do usuário 

sobre o papel do ACS? 
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Tem-se como pressuposto que a compreensão sobre a percepção dos usuários 

acerca do papel do ACS pode contribuir para identificar aproximações e distanciamentos 

em relação ao fazer do ACS na comunidade e, desta forma, sinalizar para necessárias 

melhorias em seu processo de trabalho. 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi compreender a percepção de 

usuários do SUS sobre o papel do ACS. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de natureza qualitativa que teve como objeto de análise a percepção dos 

usuários do SUS sobre o papel do ACS. Dada a subjetividade do fenômeno em questão, 

escolheu-se a abordagem qualitativa uma vez que, segundo Proetti (2017) este caminho 

metodológico é coerente quando se pretende compreender fenômenos subjetivos e 

analisar os fatos investigados em seu contexto. 

O cenário do estudo são comunidades atendidas pela Estratégia Saúde da Família 

do município em que a pesquisa foi a realizada. Neste município, a ESF foi implantada 

em 1997 e, na atualidade conta com 18 equipes e a estimativa é de que haja cobertura 

de 67% da população de 73.863 mil habitantes.  A escolha das unidades ocorreu de 

modo aleatório. 

Os participantes do estudo foram 14 usuários cadastrados em equipes de ESF do 

município. Os usuários também foram escolhidos de modo aleatório na sala de espera 

da unidade de saúde da família. As entrevistas foram realizadas na ESF e também no 

domicílio do usuário, conforme sua preferência. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista aberta orientada por 

roteiro semiestruturado durante os meses de fevereiro a abril de 2018. As entrevistas 

foram gravadas e transcritas na íntegra. A coleta de dados foi encerrada pelo critério de 

saturação dos dados conforme Minayo (2017).  

Os dados foram analisados mediante técnica de análise de conteúdo de Bardin 

(2016). Foram realizados os três pólos cronológicos de modo que se procedeu a pré-

análise dos dados, sua exploração e, por fim, o tratamento dos dados, etapa em que 

foram feitas inferências e interpretações. 
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Os aspectos éticos que envolvem as pesquisas com seres humanos foram 

respeitados e a pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética e pesquisa com seres 

humanos sob o Parecer 1135193, em consonância com a Resolução 466/12 (BRASIL, 

2012). Aos participantes foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e seu anonimato foi preservado. Os usuários participantes do estudo foram 

identificados seguindo uma numeração que corresponde à ordem das entrevistas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1.  “O papel dO agente cOmunitáriO de saúde: entre 

ressOnâncias e distanciamentOs” 

As percepções dos usuários participantes deste estudo acerca do papel do ACS 

transitam entre o conhecimento e desconhecimento sobre o fazer deste profissional, 

ora reforçando as atribuições previstas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

ora evidenciando distorções em relação à prática do ACS. 

O Ministério da Saúde na Política Nacional de Atenção Básica (2017) discorre 

quais são as atribuições do ACS e, algumas delas, foram citadas pelos usuários deste 

estudo de forma coerente com o que está previsto na normativa (BRASIL, 2017). Os 

relatos a seguir ilustram essa compreensão quando o usuário reconhece como sendo o 

papel do ACS à realização de visita domiciliar (VD), a promoção da saúde e a prevenção 

de doenças: 

[...] elas fazem a visita porque assim elas conseguem ver quem tá precisando 
de alguma coisa ou não [...] (E4) 

 [...] Ué, o papel do agente comunitário de saúde é promover a saúde na 
comunidade, como diz o nome né?![...] [...]foi... foi muito através disso que 
conseguiu se erradicar muitas doenças né?! [...](E 10) 

 [...] O principal objetivo do Agente Comunitário de Saúde, é a prevenção, ‘né’ 
das ‘doença’. Enfim, a profissão tem o objetivo de controlar as capacitações 
epidemiológicas de toda a Saúde Pública[...] E essas funções aí dentro da 
comunidade, falei, o principal objetivo é a prevenção e o monitoramento 
nessas áreas mais abrangidas, principalmente as doenças que surgem dentro 
da comunidade[...] (E 7) 

 
           A ressonância entre o papel deliberado pela política de saúde e a 

percepção dos usuários acerca deste papel confere importantes traços identitários ao 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

15 

trabalho do ACS, uma vez que há um reconhecimento coletivo da natureza de sua 

prática. Estes achados encontram similaridade ao estudo de Andrade e Cardoso (2017) 

os quais reforçam a visita domiciliar, a atuação na prevenção de doenças e na promoção 

da saúde como lugar central de práticas dos ACS. 

Na PNAB (2017) são descritas as atribuições específicas de cada categoria 

profissional dentro da ESF. Com isso, podem-se citar algumas das atribuições do ACS, 

com relevância ao estudo como: a realização de registros e/ou cadastros de indivíduos 

e famílias, realização de VD nos domicílios sob responsabilidade de cada ACS, 

considerando os critérios de riscos e de vulnerabilidade da família. Assim, há um 

direcionamento de que os mais necessitados sejam visitados com mais frequência, 

tendo a média de pelo menos uma visita por mês (BRASIL, 2017).  

Durante a VD é que acontece a aproximação do ACS com as famílias, surgindo 

então à possibilidade de falar sobre a responsabilização destes usuários com a sua 

saúde, tendo como perspectiva alcançar a independência destas famílias ao cuidado da 

própria produção de saúde (CARLI et al., 2014)  

Cardoso e Andrade (2017) evidenciam, em seu estudo, percepções do papel do 

ACS na perspectiva de profissionais da equipe, os quais reconhecem que na VD o ACS 

capta para toda a equipe a percepção mais real da família, por meio da qual a equipe 

consegue ter uma visão de um todo da família. Enfermeiros dizem que o ACS são os olho 

e ouvidos da equipe dentro da comunidade.  

Além disso, ACS deve realizar ações de promoção da saúde, prevenção de 

doenças e agravos e vigilância à saúde, mantendo sempre a integração da comunidade 

com a ESF. Por meio do fazer do ACS que as famílias e/ou indivíduos serão 

acompanhados de modo longitudinal pela equipe da ESF (ANDRADE; CARDOSO, 2017).  

Há que se destacar, ainda que os usuários do presente estudo reconhecem como 

papel do ACS a essência de sua prática: estabelecer elos entre a comunidade e a equipe 

e construir vínculos. Na ESF é necessário que o cuidado vá além de apenas 

procedimentos, à medida que o vínculo da equipe e principalmente do ACS com a 

comunidade e o usuário vai aumentando há ampliação do diálogo do ACS com a 

comunidade e/ou usuário. Este vínculo é muito percebido pelos usuários quando estes 

relatam sobre. Segue os relatos: 
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[...] um agente que tem um vínculo bom com a sua... com a comunidade e 
com a equipe, logicamente  a qualidade de assistência vai estar envolvida 
nisso[...] (E 3) 

 [...] o ACS é mais amigo da comunidade... ele conhece, ele está dentro da 
casa do paciente, conhece toda a vida do paciente[...] (E14) 

 [...] Ah as facilidades dele é...Ele já ter vínculos na comunidade, dominar o 
território.[...] (E 13) 

[...] Primeiro o ACS deve ter uma relação de confiança com a comunidade[...] 
(E 13) 

[...] A amizade... O ‘ACS’ é mais amigo da comunidade do que a o resto da 
equipe aqui. Ele conhece, ele está dentro da casa do paciente, conhece toda 
a vida do paciente [...] (E 11) 

[...]’É... pra mim, o papel do Agente Comunitário de Saúde, ele é de suma 
importância, pois é ele que... é,... ‘’tipo’’ assim é o mediador entre a 
comunidade e os serviços de saúde e é... se você tem Agente capacitado na 
sua equipe, um Agente que tem um vínculo bom com a sua... com a 
comunidade e com a equipe, logicamente a qualidade de assistência vai estar 
envolvida nisso, ou seja, se melhora o vínculo agente-comunidade e os 
serviços de saúde, melhor será a assistência. [...] (E 6) 

De acordo com Jesus et al. (2014) constitui-se como papel do ACS realizar o elo 

do usuário, comunidade e a equipe de saúde da família mediante a inserção e contato 

próximo que o ACS tem com a comunidade por dela fazer parte. Deste modo, o ACS 

consegue compartilhar informações e criar laços de pertença com a família.  

Por adentrarem na intimidade das famílias de modo permanente, os ACS criam 

vínculos afetivos e captam as reais necessidades de saúde da comunidade. A VD, prática 

rotineira do ACS, viabiliza este encontro mais próximo com as famílias.  VD, que o ACS 

adquire um conhecimento das famílias do qual ele acompanha, sendo necessário 

realizar uma escuta qualificada para que seja possível conhecer a realidade daquela 

família e comunidade. Após esta VD o ACS deve repassar ao enfermeiro da EBS quais 

são as realidades observadas para que assim, o enfermeiro junto com o ACS possa 

realizar ações de promoção, prevenção e reabilitação naquele território (ALONSO; 

BÉGUINLL; DUARTE, 2018). 

De modo consoante, o estudo de Carli et.al (2014) revela que as informações que 

o ACS possui da família nenhum outro profissional da equipe teria, e que há uma 

dificuldade destes usuários em compartilhar. O reconhecimento pela comunidade do 

real papel do ACS fortalece a prática deste profissional e sua valorização bem como 
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demarca seu campo de atuação, elemento tão importante para uma profissão ainda 

recente. 

O ACS é um profissional que deve ser da comunidade, morar naquela localidade 

conforme previsto na Lei nº 11.350/06 (BRASIL, 2006) uma vez que, somente mediante 

tal inserção, será possível conhecer a realidade daquele local. Por meio da prática do 

ACS é possível descobrir e perceber quais as fragilidades e as potencialidades existentes 

naquela comunidade, e não esquecendo as bases culturais daquele local. Este privilégio 

faz com que a equipe consiga trabalhar da melhor forma para com a comunidade  

(BORNSTEIN; STOTZ, 2008). 

O vínculo constitui-se, dessa forma, como estratégia mais potente no trabalho 

do ACS, viabilizando a oferta do cuidado de modo integral e efetivo por aproximar-se 

das necessidades das famílias.  Mediante o vínculo, estabelece-se uma relação entre 

usuário e ACS de responsabilidade e confiança potentes para o cuidado (MARIN, 

MARCHIOLI, MORACVIK, 2013). Nesta dimensão é importante que o ACS trabalhe com 

a promoção de vínculo com a comunidade, fazendo com que este seja um facilitador do 

seu trabalho (JESUS et al., 2014).  

 De acordo Merhy (2002) e Cecílio (2001), o vínculo é o resultado de uma boa 

relação de confiança, e esta baseia- se em alguns princípios em que o ACS assume um 

caráter social dentro daquela comunidade, sustentando-se com a humanização, o 

acolhimento e o comprometimento partindo assim da sua responsabilização do cuidado 

que é acionado. 

Jesus (2014) demonstra que é através do vínculo que os usuários criam os laços 

de amizade e confiança com o ACS, facilitando então a comunicação entres o ACS, as 

famílias e a comunidade. 

Por meio do vínculo construído e fortalecido no cotidiano das práticas, o ACS 

consegue viabilizar a essência de seu trabalho na saúde: ser elo entre a comunidade e a 

equipe e viabilizar o fluxo de informações para produção do cuidado. 

[...] É... è levando informação, ‘né’, no caso, informação da saúde e também 
acolhendo, ‘né’, as pessoas no caso o membro da equipe, o Agente de Saúde, 
é... faz ‘tipo’, no caso aí um elo de informação entre a saúde e a 
comunidade[...] (E 9) 

[...] E no caso, o Agente Comunitário de Saúde é um elo, ‘né’, um elo de 
informação.  Diante disso, acho que a profissão aí do Agente Comunitário é 
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de extrema importância no caso aí, é... diante da Saúde aí, de todos, da 
comunidade[...](E 7) 

O ACS explicitando uma de suas funções, que é de ser o elo entre a comunidade 

e a equipe de saúde, realizando aqui um contato permanente com a comunidade e 

realizando uma ponte entre o saber científico da equipe e o saber popular da 

comunidade (SPERONI et al., 2016). 

Com relação às percepções dissonantes acerca do papel do ACS, destaca-se o 

não reconhecimento deste papel pela ausência do ACS na rua do usuário. Essa ausência 

pode ser devida a realidade do município em que muitas áreas estão descobertas e sem 

quantitativo de ACS suficiente para acompanhar as famílias. Deste modo, ainda que a 

comunidade tenha uma equipe de saúde da família de referência, não há quantitativo 

de ACS suficiente para garantir a cobertura de acesso.  

Também pode estar relacionado ao fato de muitos ACS’s não conseguirem sair 

da unidade em decorrência de atribuições administrativas que assumem na dinâmica da 

ESF para suprir a ausência de auxiliares de administração.  

Há, pois, na realidade estudada um desconhecimento acerca do papel do ACS em 

virtude da ausência deste profissional na rua em que alguns dos participantes residem 

conforme pode ser evidenciado nas falas abaixo: 

[...] aqui em casa não passa ninguém  [...]. (E 4) 

 [...] Não vem Agente de Saúde aqui, não. Na rua aqui, ‘tipo’ assim, é... Depois, 
‘tipo’ assim, quando a... (nome da ACS) estava aqui, era excelente. Aí vinha 
a... (nome da ACS). Depois que a... (nome da ACS) foi embora ninguém vem 
mais aqui [...] (E 5) 

[...] não... Eu, assim, por causa da minha rua que não tem agente, né?! Fica 
mais difícil de saber de tudo [...] (E14) 

[...] Eu não tenho muito contato assim, com esse posto. Tô tendo agora, né?! 
Que eu estou gestante. Mas, pelo que eu tô vendo, tem assim uma 
importância de...de... como é que eu te explico? De levar pra nós, de trazer 
pra nós a..aah... tudo o que a gente tá precisando, as consultas, minha 
ultrassom[...] ( E 2) 

De acordo com a Portaria nº 2.355 de 10 de outubro de 2013 do Ministério da 

saúde (BRASIL, 2013), cada equipe de ESF deverá cobrir no máximo 4.000 pessoas. Já a 

Portaria nº 2.488 de 2011 (BRASIL, 2011), discorre que um ACS deve atender no máximo 

a 750 pessoas. Para isso, é necessário que o ACS mantenha seu cadastrado a apenas 

uma equipe de ESF e trabalhe 40 horas semanais. Mesmo sabendo dessas deliberações 
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do MS, de acordo com Alonso et al. (2018) há várias ESF’s que possuem áreas 

descobertas, fazendo com que os ACS’s destas unidades fiquem sobrecarregados, 

implicando então o número insuficiente de ACS para tal área de abrangência da ESF. 

De acordo com Nogueira (2019) o trabalho do ACS é marcado por precarização, 

desvalorização e desvios de função as quais são apresentadas em forma de perfil 

esperado do trabalhador e características reconhecidas como necessárias, tais como 

polivalência, colaboração e flexibilidade. A pouca autonomia decorrente de vínculos 

empregatícios frágeis também contribui para que os ACS sejam alocados em atividades 

que não lhes competem.  

Nogueira (2019) argumenta, ainda, que os desvios de função no trabalho dos ACS 

produzem um processo de estranhamento neles em relação ao próprio fazer o qual, por 

sua vez, fragiliza seus laços de pertença profissional e fortalece representações 

dissonantes de seu trabalho para a comunidade. 

Diante do exposto, há o reconhecimento por parte dos usuários de quais são 

atribuições do ACS, aquelas que estão previstas na PNAB do MS, destacando-se os 

centrais como realizar visitas domiciliares, constituir-se como elo entre a equipe de 

saúde e comunidade e implementar práticas de promoção da saúde e prevenção de 

agravos. Ademais, reconhecem que o trabalho do ACS é tecido mediante a produção de 

vínculos de afeto com as famílias e comunidade.  

Contudo, devido às fragilidades relacionadas a organização do processo de 

trabalho na saúde do município cenário deste estudo, pode influenciar na percepção 

distorcida acerca do papel do ACS uma vez que não conseguem desempenhar seu papel 

de modo integral.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo permitiu compreender as percepções dos usuários de um município do 

interior de Minas Gerais acerca do papel do ACS, revelando que tais percepções 

transitam entre o reconhecimento de seu fazer bem como não reconhecimento de sua 

prática. 
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Em relação ao reconhecimento por parte dos usuários, destaca-se a identificação 

de atribuições que são centrais na prática do ACS como: visita domiciliar, ser o elo entre 

a equipe e a comunidade e atuar na promoção da saúde e prevenção de agravos. 

No que tange às percepções que se distanciam da prática do ACS, importa 

ressaltar que a ausência do ACS nas visitas domiciliares prejudica o reconhecimento de 

seu papel por parte da comunidade. Essa ausência decorre, muitas vezes, de 

precarização do processo de trabalho deste profissional que, ao ser desviado de função, 

não executa seu próprio papel. 

É fundamental aos gestores e coordenadores de equipe garantirem condições 

materiais de trabalho aos ACS que lhes permita desempenhar seus papeis e fortalecer 

seu reconhecimento perante os usuários do serviço de saúde. Ademais, garantir que a 

prática do ACS aconteça é contribuir para a consolidação do SUS e de seus princípios.  
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RESUMO 

Objetivo: compreender as vivências subjetivas do Agente Comunitário de Saúde no 
cotidiano de trabalho considerando os sentimentos experimentados e os laços de 
identificação profissional existentes. Materiais e métodos: Realizou-se pesquisa 
qualitativa, cujos participantes foram 14 ACS das ESF de Viçosa-MG. A coleta de dados 
foi realizada mediante entrevista orientada por roteiro semiestruturado e os dados 
foram submetidos à Análise de Conteúdo. Os preceitos éticos de pesquisa com seres 
humanos foram respeitados. Resultados e discussão:  O estudo evidenciou que os ACS 
compreendem o vínculo como principal atribuição por meio do qual experimentam 
sentimentos de prazer e sofrimento. Identificam-se com a comunidade, entretanto, 
consideram que morar na comunidade contribui para sobrecarga de trabalho. Além 
disso, observou-se a existência de laços de identificação profissional, afetivos e 
ideológicos, que fortalecem o vínculo com a comunidade e sua organização. Conclusão: 
A prática do ACS sofre influências dos sentimentos experimentados no cotidiano sendo 
necessária uma maior atenção dos gestores a essa subjetividade, a qual interfere 
diretamente na qualidade da assistência oferecida à comunidade bem como afeta a vida 
do trabalhador.  
 
Palavras-chave: Enfermagem. Vínculo. Agentes Comunitários de Saúde. Trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de trabalho é o modo como são realizadas as atividades profissionais 

para obter um produto final. Na área da saúde, o processo de trabalho tem como 

singularidade a indissociabilidade entre o produto final (objeto do trabalho) e seu 

processo de feitura (RIBEIRO; PIRES, 2004). 

O processo de trabalho em saúde no Brasil sofreu importantes transformações a 

partir do Movimento de Reforma Sanitária, em meados de 1970, o qual culminou com 

a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS promove, dessa forma, uma 

reconfiguração organizacional e paradigmática na concepção das políticas de saúde no 

Brasil e nos processos de trabalho a elas associados (ROCHA; ALMEIDA, 2000).  

Assim, a partir do SUS, as práticas em saúde têm como eixo central o cuidado e 

uma concepção ampliada de saúde de modo que são necessários modos de pensar, fazer 

e gerir o sistema de saúde coerentes com tais prerrogativas ideológicas (MENEZES; 

MORETTI; REIS, 2019). 

Tendo em vista a necessidade de traduzir as mudanças paradigmáticas 

impulsionadas pelo SUS em práticas cotidianas que transformem a realidade concreta 

dos serviços, o governo criou a Estratégia Saúde da Família (ESF) cujo objetivo é 

reorientar o modelo de atenção à saúde. Para tanto, a ESF sustenta-se em três 

vertentes: o território, a família e o processo de trabalho organizado por equipes 

multiprofissionais (CAÇADOR et al., 2015). 

A equipe multiprofissional de uma ESF é formada por trabalhadores de 

diferentes formações profissionais e níveis de escolaridade. Há que se ressaltar a figura 

dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por constituírem-se como atores 

fundamentais no contexto da saúde da família por estabelecerem o elo entre a equipe 

e a comunidade (BEZERRA; FEITOSA, 2018).  

Para sustentar o vínculo com a comunidade, o Ministério da Saúde determina 

que o ACS deve residir na própria comunidade que trabalham, sendo os únicos 

trabalhadores da atenção primária à saúde que devem obrigatoriamente residir na área 

de atuação (BRASIL, 2012). A singularidade de trabalhar e morar na comunidade 

promove uma ligação de pertencimento uma vez que, as pessoas do seu meio social são 

as mesmas para quem dirige as suas ações de cuidado. Além disso, o ACS vivencia as 
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fragilidades da comunidade por dela fazer parte, compartilhando seu cotidiano tanto na 

dimensão material quanto simbólica e cultural (JARDIM et al., 2009). 

O cotidiano é o lugar onde os indivíduos criam suas formas singulares e mais 

profundas de agir e se relacionar com as políticas deliberadas. Constroem, assim, seus 

modos subjetivos de traduzir em práticas concretas as deliberações normativas, 

produzindo as invenções cotidianas. As invenções cotidianas revelam o modo com o 

qual os sujeitos interpretam as políticas e criam suas maneiras de consumi-las e realiza-

las (CERTEAU, 1998). Assim, o cotidiano é marcado por subjetividade, significados e 

sentimentos os quais, por sua vez, guiam as ações dos indivíduos. 

Sentimentos básicos da vida humana como satisfação, saúde, bem-estar e 

qualidade de vida estão inscritos nos processos de trabalho, tornando o contexto laboral 

um ambiente propício à realização pessoal, relacionamento interpessoal e não apenas 

sustento (NUNES; LINS, 2009).  

Tem-se como premissa que os sentidos e significações pertencem à vida coletiva 

e compõem a base das relações sociais, constituindo a dimensão simbólica da vida 

humana. É por meio do trabalho que ocorre o processo de socialização e o 

estabelecimento das ligações sociais e afetivas entre os trabalhadores. Sendo assim, é 

inerente ao homem a reflexão sobre si mesmo, o ato criador, a imaginação e a crítica 

bem como a potência de participar da transformação do mundo (CHANLAT, 2000).   

São necessários estudos organizacionais que superem a abordagem 

antropológica reducionista a qual concebe o ser humano como entidade abstrata, 

objeto econômico e individuo destituído de afeto, de história e de cultura (CHANLAT, 

2000).  

Há que se aprofundar em análises que revelem as significações e os aspectos 

simbólicos de produção da prática profissional do agente comunitário. Sendo o 

enfermeiro líder da equipe multiprofissional na saúde da família, importa ampliar sua 

compreensão sobre as vivências subjetivas do ACS a fim de ser possível tecer um 

processo gerencial mais flexível e que promova o trabalho vivo em ato, isto é, a execução 

do trabalho o qual irá determinar a produção de cuidado (MARTINS et al., 2009). 

Mediante o exposto, surge a inquietação com relação às vivências subjetivas dos 

agentes comunitários de saúde no contexto da saúde da família de um município do 

interior de Minas Gerais. Dessa forma, este estudo tem por objetivo conhecer as 
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vivências subjetivas do ACS em seu cotidiano de trabalho, considerando os sentimentos 

experimentados e os laços de identificação profissional existentes. 

Acredita-se que o presente estudo pode contribuir para os gestores deliberarem 

processos de trabalho mais coerentes com a complexidade inscrita no cotidiano do 

agente comunitário de saúde.  

2. METODOLOGIA 

Estudo de natureza qualitativa haja vista que as vivências subjetivas dos ACS são 

objeto da pesquisa. O cenário do estudo foi 14 unidades de saúde da família de um 

município do interior de Minas Gerais. Os participantes foram 14 Agentes Comunitários 

de Saúde que trabalham no município, sendo um de cada equipe de ESF do município. 

Os participantes de cada equipe foram escolhidos pelos próprios agentes comunitários 

que indicavam quem seria o representante da equipe para contribuir com a pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada durante o mês de julho de 2015, por meio de 

entrevistas individuais abertas, orientadas por roteiro semiestruturado, as quais foram 

previamente agendadas mediante contato telefônico. Os dados foram transcritos na 

íntegra e analisados mediante a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2011), na 

qual procura-se conhecer aquilo que está por trás do significado das palavras. A análise 

de conteúdo organiza-se em 3 fases distintas: a pré-análise, a exploração do material e 

o tratamento dos resultados, incluindo a inferência e interpretação dos dados (BARDIN, 

2011). 

 A pesquisa foi autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde do município 

cenário deste estudo e aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Viçosa, com protocolo de nº 44143615.2.0000.5153, a fim de respeitar os princípios 

éticos da pesquisa de acordo com a Resolução Conselho Nacional de Saúde 466/12. Os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram 

identificados seguindo a numeração correspondente à ordem das entrevistas, a saber, 

(ACS1 a ACS14) assegurando seu anonimato. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. O fazer cotidiano do ACS: Sentimentos de pertença e 

laços de identificação afetivos, ideológicos e 

institucionais 

Os depoimentos dos participantes do estudo evidenciam que os ACS’s 

experimentam sentimentos de orgulho e satisfação em seu trabalho, os quais 

configuram-se como sentimentos de pertença ao seu fazer profissional: 

“Isso aqui pra mim, eu tenho orgulho de falar que eu sou um agente 
comunitário de saúde, porque eu gosto do que eu faço. Faço com amor, com 
garra, com carinho, isso aqui é tudo pra mim” (ACS 2). 

“Eu gosto do serviço, apesar de que tem as dificuldades muitas vezes, mas é 
gostoso, gosto muito do serviço. Então não consigo viver sem, é gratificante” 
(ACS 14). 

Percebe-se pelos depoimentos que gostar do trabalho exalta sentimentos de 

amor, apreço, gratificação. Por isso, o ACS consegue realização e satisfação pessoal, 

busca pela felicidade e o preenchimento da vida com atos significativos para si e para os 

outros. Porém, mesmo a porcentagem de satisfação em relação ao trabalho realizado 

sendo divergente na literatura é consenso que a satisfação é multidimensional e que ela 

reflete na qualidade de vida dos ACS (CASTRO et al., 2017). Nessa perspectiva, pode-se 

superar as práticas mecanizadas e indiferentes, substituindo-as por modos de fazer 

saúde carregados de afeto e de implicação com as pessoas, famílias e comunidade. 

Ademais, as falas dos participantes da pesquisa revelam coerência entre as 

atribuições que lhe são previstas pela política de saúde e seu fazer cotidiano. Deste 

modo, experimentam laços ideológicos e se reconhecem no trabalho que 

desempenham. Declaram sentimentos de alegria, prazer, felicidade, euforia e satisfação 

por cumprir o que está proposto como atribuição e ajudar as pessoas ou relatam 

sentirem decepção, raiva e impotência quando não conseguem. 

“Olha, eu fico alegre quando eu consigo resolver as coisas, eu me sinto um 
máximo quando eu consigo. Marcou um exame pra mim, e eu consigo 
resolver? Nossa eu tenho maior prazer. Quando chega uma consulta então? 
Eu tenho maior prazer de entregar uma consulta pra uma pessoa. Agora, 
quando chega uma pessoa do seu lado: Preciso fazer esse exame com 
urgência; e eu não consigo aí me dá muita raiva e decepção” (ACS 12). 
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“Quando a gente consegue a gente fica muito feliz. Quando a gente consegue 
contribuir principalmente com a população mais carente que falta 
informação tá carente de tudo. É muito gratificante. Entendeu? Mas 
infelizmente às vezes, muita coisa fica a desejar, falta bastante coisa. 
Entendeu?” (ACS 5). 

O Ministério da Saúde tem como desafio reorientar as práticas e ações de saúde, 

de forma integral e contínua, levando os serviços para mais perto das famílias com o 

estabelecimento do vínculo entre a equipe multiprofissional e usuários a fim de 

potencializar a qualidade da atenção à saúde na ESF (BARBOSA; BOSI, 2017). Para tal, é 

preciso que se tenha um profissional que conheça os determinantes sociais e participe 

do processo saúde-doença desses indivíduos. Assim, o ACS é imprescindível na equipe 

da ESF, pois atua como intermediador uma vez que é morador da comunidade, convive 

e interage com os aspectos culturais desse ambiente (PINTO et al., 2017).  

As transformações no modelo padrão de gerir as organizações tem acarretado 

novos delineamentos de identificação do trabalhador com o local onde constrói sua 

prática profissional. Assim, as relações emocionais favorecem o crescimento profissional 

na presença de laços afetivos, os quais fortalecem a identificação do trabalhador com a 

organização por meio da manifestação de sentimentos de apreço pelo seu ofício 

(DUBAR, 2013). 

Os ACS acreditam que suas ações geram transformações positivas e 

significativas, estando em consonância com as atribuições da PNAB por meio da 

centralidade de suas ações na integralidade da atenção e do cuidado à família 

(MIRANDA; PEGORARO, 2021). 

Neste sentido, o vínculo e a identidade fazem com que esse trabalhador queira 

fazer o bem, para que se sinta bem, legitimando sua potência de facilitar um cuidado 

longitudinal e integral por meio da relação terapêutica (SANTOS; ROMANO; ENGSTROM, 

2018). Para tanto, o ACS incorpora meios que facilitem o processo de trabalho e o 

aprendizado da população, como evidenciado abaixo: 

“Eu não deixo uma diarreia ir adiante, entendeu? É de conseguir pegar os 
copinhos, separar o remédio pra uma pessoa que não tem leitura pra tomar 
o medicamento, desenha o sol pra o dia, a lua pra noite, um pratinho mais ou 
menos assim, porque eu não sou muito bem desenhista não, uma 
colherzinha, a pessoa sabe que é pra o horário de almoço. Então é uma 
satisfação muito grande de tá tendo uma melhoria na sua área, por exemplo: 
A distribuição de preservativos, de anticoncepcional, que diminuiu, acho que 
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tem uns três anos já que eu não tenho menores de 20 grávidas. Então isso aí 
é uma vitória pra gente, né” (ACS 13).   

Os laços ideológicos ligam os profissionais à instituição pelos seus princípios, 

políticas, diretrizes, valores e crenças (ALVES et al., 2007).  Ao se identificarem com as 

atribuições que lhes são previstas pela política de saúde, os ACS’s deste estudo 

experimentam sentimentos de pertença e laços de identificação ideológicos que lhes 

confere sentido no seu fazer cotidiano. 

Segundo a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) são atribuições do ACS: 

Realizar adscrição e cadastramento atualizados das famílias de sua microárea, fazer 

orientação quanto á utilização dos serviços disponíveis, realizar visitas domiciliares 

programadas pelo menos uma vez por mês para cada família e com mais frequência às 

famílias com risco e vulnerabilidade, integrar a equipe com a população por meio do 

vínculo, fazer atividades de promoção da saúde e prevenção de agravos por meio de 

educação em saúde e manter contato permanente com as famílias de sua área (BRASIL, 

2012). 

Pelo fato de se identificarem com sua prática, quando não é possível realiza-la 

por constrangimentos institucionais, os ACS’s experimentam sentimentos de sofrimento 

e frustração.  Assim, ao serem impelidos a assumirem outras funções para suprir as 

necessidades do serviço, como recepcionista, digitação do e-SUS, entrega de 

medicamentos da farmácia, vivenciam sentimentos de angústia e sofrimento por não se 

reconhecerem nas práticas que realizam, conforme narrativas abaixo: 

[...] “A gente tem que acabar de fazer o cadastro, não terminamos, tem que 
ficar na mesa, na recepção, porque falta sistema administrativo, aí no caso, a 
gente fica na recepção da zona rural, fica aqui á tarde também, quer dizer, 
então é meio que confuso, então, eu tenho pessoas esperando assim na 
minha área aqui na rua para fazer visitas, as pessoas que não podem esperar 
muito tempo, mas você tem semanas que as vezes eu não consigo, passa a 
semana e eu não consigo chegar até eles, sem contar que você separa 
medicamentos para famílias que não conseguem ler, são analfabetos a gente 
que colar o remédio na folha, separadinho e entregar até a família então, sem 
agente também a gente tem que fazer isso, além da nossa área, tem os nossos 
pacientes das outras áreas também para fazer” (ACS 10). 

“E quando a gente tá aqui mexendo com o e-SUS a gente não tá mais 
visitando, e aí isso é trabalho interno, tem muito trabalho. Se for olhar coisa 
aqui da parte burocrática a gente nem sai né? Mas aí a gente acaba saindo 
pra entregar consulta, pra entregar fichinha de dentista, essas coisas, 
emergência assim. E a visita periódica com o tempo afunilando por causa do 
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É SUS acaba ficando pra lá, e o nosso trabalho tem sido praticamente isso, é 
farmácia, recepção, as burocracias e o e-SUS. Só isso” (ACS 14). 

Neste contexto, o excesso de trabalho burocrático, os desvios de função e a 

incapacidade de atingir as demandas solicitadas são geradores de sofrimento para o 

ACS, uma vez que, não se contemplam nessas práticas que só refletem em sobrecarga 

de trabalho, ocasionando sentimentos de insatisfação e desvalorização, os quais são 

refletidos nos conflitos com a equipe e os usuários do sistema de saúde e na qualidade 

de vida destes profissionais (RIQUINHO et al., 2018). 

Também experimentam sentimentos de sofrimento por reconhecerem sua 

impotência perante as necessidades dos pacientes. Há que se destacar nos relatos 

abaixo os sentimentos de dor na consciência, frustação derivado da transposição dos 

problemas como falta de estrutura nos serviços e compreensão do risco social e de 

saúde.  

“Por exemplo, um câncer, precisa fazer uma ressonância, um exame de alto 
custo, às vezes você vê a ansiedade daquela pessoa né! Cara, aí você vê 
aquela situação, será que você vai conseguir ajudar? Sabe, você vê a 
ansiedade na cara da pessoa. A pessoa precisando dessa ressonância para 
amanhã, aí você olha, conversa, você sabe que não dá. Até tenta, mas você 
sabe que esse exame vai demorar no mínimo uns três meses e olhe lá, te dá 
essa frustrada” (ACS 11).  

“E quando a gente vai, igual eu fui na semana passada, o caso tá gravíssimo. 
É preciso fazer alguma coisa, aí eu te falo, cai a consciência, dói na 
consciência, mas não depende da gente” (ACS 10). 

O ACS se depara com fragilidades estruturais na ESF que mobilizam sentimento 

de tristeza, frustração e impotência decorrente do vínculo com as famílias considerando 

sua incapacidade de ser resolutivo (DIAS, 2020).  

Importa destacar ainda que, neste estudo, foi identificado que o vínculo com as 

famílias faz com que o ACS se sinta parte dela em decorrência da frequência de visitas 

domiciliares e da proximidade construída, gerando sentimento de confiança entre 

usuário e trabalhador. 

“Ser agente comunitário significa você tá ali com a família, é como se você 
fosse uma pessoa da família, você entra na família então a pessoa confia em 
você” (ACS 1). 

“Acho que, porque eu cresci aqui. Eu fui colocada numa área que eu conheço 
todo mundo, tem gente que, de pequena ficava brincando na casa com os 
filhos, eles da minha idade. É muito íntimo. Uma relação muito engraçada de 
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ver isso, quando eu era pequena eu brincava na casa deles, hoje eu tô 
cuidando deles. É muito gostoso” (ACS6). 

A palavra vínculo nos remete à união, ligadura, atadura, ligação entre as partes 

que estão unidas e delimitadas entre si (ZIMERMAN, 2009ei). Sugere-se que o vínculo 

pode ser construído, se tratando da relação estabelecida entre indivíduos, que por sua 

vez também é possível de desconstrução (SEIXAS et al., 2019). Essa subjetividade reflete 

certo grau de responsabilidade, integralidade e humanização da assistência em saúde 

no que tange a relação usuário-profissional (BARBOSA; BOSI, 2017). 

A relação íntima e prolongada entre o ACS e a comunidade estabelece laços que 

se intensificam e transformam essa união em duradoura, de natureza emocional e com 

expressão de sentimentos. Partindo desse pressuposto, percebe-se que o vínculo é um 

grande mobilizador de sentimentos e que estes têm o poder de proporcionar vivências 

e processos de trabalho de qualidade (PINTO et al., 2017). 

Assim, o que diferencia o ACS em relação aos demais trabalhadores de saúde, é 

a importância do papel que ele exerce ao atuar como mediador da vida social 

(NOGUEIRA, 2019). Portanto, os laços afetivos citados neste estudo revelam os 

sentimentos que os ACS experimentam no seu cotidiano que transformam as pessoas e 

suas necessidades como relevantes para si, dedicando-se e sentindo-se responsável pelo 

laço que cresceu entre eles. 

O ACS assume uma dupla inserção no seu meio relacional, destacando-se o fato 

de morar e trabalhar na comunidade os levando a terem duplo papel: o de ser agente e 

sujeito. Assim, além de estabelecer laços de identificação com o trabalho o ACS 

estabelece esses mesmos laços com comunidade mediante o vínculo, que em 

conformidade com as atribuições do ACS o vínculo é sua ferramenta de trabalho e se 

exprime no encontro com o usuário (PINTO et al., 2017). 

Em decorrência do forte vínculo criado com a comunidade e, do sentimento de 

impotência que muitas lhes invadem quando não conseguem ser resolutivos no cuidado 

com as pessoas, os ACS podem prejudicar sua própria saúde mental, confirme 

evidenciado abaixo: 

 

“A gente tem que ter muito jogo de cintura, por que você pode adoecer né? 
Cê pode adoecer mentalmente, adoecer. Então é como realmente tá aí na 
cama doente mesmo, uma depressão e não ter apoio né?” (ACS 9). 
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Pedroso (2019) afirma que as relações interpessoais podem se tornar fonte de 

angústia, pois tem o poder de ligar o trabalho com o trabalhador de forma indissolúvel, 

ainda mais o ACS que opera como ponte de ligação entre a comunidade e os 

profissionais da ESF por intermédio do vínculo. Não obstante, os sentimentos negativos 

podem ser ameaças para a saúde do trabalhador, tornando assim, essencial o apoio 

emocional e ajuda no enfrentamento dessa situação (PEDROSO, 2019).  

Os ACs’s do presente estudo evidenciam também as dificuldades inscritas no 

cotidiano de morar e trabalhar na mesma comunidade: 

“Para a gente na rua, pergunta seu telefone, é no telefone, é aqui em casa é 
na rua, você já vai pra igreja o pessoal te cerca, cê tá na rua, qualquer lugar o 
pessoal tá te cercando o tempo inteiro” (ACS 5). 

“Então a gente não tem, em vez de estar dormindo, o paciente tá batendo na 
porta, tarde da noite lá, perguntando coisas de posto. O telefone toca a gente 
acha que é coisa familiar, é paciente querendo saber se tem ficha. Então a 
gente não tem uma noite tranquila de sono” (ACS 10). 

“Eu sou da comunidade, então eu não sou diferente daquelas pessoas que eu 
tô atendendo. E às vezes isso é outra coisa que atrapalha a qualidade do 
trabalho aqui, é se distanciar da comunidade. Mas eu acho que é porque, a 
gente começa a enxergar tanto problema tanto defeito, que a gente não quer 
fazer parte, mas a gente faz né” (ACS 14). 

Miranda e Pegoraro (2021) relatam que os principais geradores de sofrimento 

para o ACS são a ausência de limite entre o trabalho e o local onde residem e o quando 

absorvem as aflições e dificuldades dos usuários. 

Além disso, a busca da comunidade por respostas imediatas gera pressões sobre 

o trabalho do ACS (ALONSO; BÉGUIN; DUARTE; 2018). Todavia, essa vinculação não deve 

gerar dependência do público em relação ao agente, pois, o vínculo deve servir para 

incentivar o autocuidado e contribuir para a adesão ao tratamento e autonomia (PINTO 

et al., 2017). 

Considerando que não há como separar as emoções do trabalho, os sentimentos 

declarados pelos ACS são provenientes de como percebem as circunstâncias da 

população que convive e cuida. Deve-se priorizar as práticas de promoção da saúde e 

colocar em prática estratégias para responsabilizar os usuários, permitindo que o ACS 

atue em conjunto com os outros membros da equipe de saúde, principalmente em casos 

mais complexos, os quais o referenciamento será realizado conforme necessário (JESUS 

et al., 2014). 
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Embora os sentimentos vividos pelos trabalhadores em seu cotidiano nem 

sempre sejam levados em consideração, a motivação profissional é essencial para o 

desenvolvimento adequado e satisfatório do trabalho em uma instituição. Assim, 

promover bem-estar e estrutura adequada da instituição é um desafio para cada líder. 

Ressalta-se que para atingir a excelência do trabalho deve-se conhecer as 

potencialidades e fragilidades dos indivíduos mediante os sentimentos expressos 

diariamente, na tentativa de fortalecer os laços entre a organização e o trabalhador e 

resgatar a subjetividade no contexto do trabalho (BRUM, 2012). 

Os depoimentos revelam que os sentimentos vivenciados pelos ACS no cotidiano 

de trabalho são de natureza variada e permeiam a construção de sua prática 

profissional. Emergiram sentimentos de: amor, carinho, apreço, gratificação, confiança, 

satisfação, alegria, prazer, euforia, preocupação, frustação, decepção, dor, nervosismo 

e impotência. Foi possível perceber que tais sentimentos se encontram fortemente 

atrelados ao vínculo estabelecido com a comunidade e sua prática profissional. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ACS é o elo entre a comunidade e a ESF e tem o vínculo como sua principal 

função por mediar e aproximar a comunidade aos serviços de saúde. Este envolvimento 

proporciona a construção de laços de identificação, afetivos e ideológicos, expressos 

neste estudo por meio dos sentimentos vivenciados na prática profissional. 

Esse estudo permitiu compreender que as transformações no modelo de gestão 

modificam a maneira como os ACS se identificam com dada organização, evidenciados 

na abordagem sobre laços de identificação. Demostrou que os sentimentos positivos 

expressos trazem significados e identificação com seus processos de trabalho, 

repercutindo em melhores resultados. Já os sentimentos negativos causam sofrimento 

e degradação da identidade, possibilitando refletir na reavaliação e adequação das 

condições de trabalho desses profissionais. Ademais, no que diz respeito às fragilidades 

estruturais do sistema de saúde acabam por provocar desvios nas atribuições dos ACS, 

despertando sentimentos de sofrimento e angústia por não se reconhecerem nas 

práticas que realizam, além de comprometer o que lhe já é posto como dever. 
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Diante do exposto, ressalta-se que para atingir a excelência do trabalho devem-

se conhecer as fragilidades e potencialidades do ACS sendo importante debruçar nos 

significados dos sentimentos desse profissional para fortalecer os laços entre o 

trabalhador e a instituição resgatando a subjetividade neste contexto. Constituindo-se 

em meta considerável para o gestor da ESF pode-se reconfigurar, assim, o modo de 

cuidar e refletir diretamente na qualidade da assistência e da vida do ACS. 

Logo, espera-se com este estudo, contribuir para novas pesquisas sobre o tema 

com o intuito de compreender os significados que os Agentes Comunitários atribuem à 

sua prática e como eles interferem em sua identidade. Este presente estudo 

proporciona pensar em quais os sentimentos experimentados por outros profissionais 

de saúde da equipe de Estratégia de Saúde da Família bem como a compreensão do 

gestor acerca das questões subjetivas no contexto de trabalho com comunidades. 
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RESUMO 

Para a realização de atendimentos relacionados a primeiros socorros, é indispensável 
que os profissionais da saúde, de todos os níveis de atenção, tenham habilidades 
básicas. Os profissionais da Atenção Primária à Saúde, independentemente do nível de 
escolaridade, necessitam envolver-se com ações nessa temática. Sabendo que os 
Agentes Comunitários de Saúde são profissionais que estão em contato direto com a 
comunidade, e atuam enquanto educadores da população, foi desenvolvido um 
programa de educação permanente em saúde para estes profissionais em 4 ESF do 
município de Juazeiro do Norte- CE, sobre atendimento em primeiros socorros. Após os 
procedimentos éticos exigidos, foi implementada capacitação para 17 profissionais 
sobre Queimaduras, Choque elétrico, Intoxicação/Envenenamento, Acidentes com 
animais peçonhentos, Convulsão e desmaio, Hemorragias (epistaxe), Engasgo com 
obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE), Parada Cardiorrespiratória e 
Ressuscitação Cardio pulmonar (RCP). A ação foi realizada utilizando metodologias 
teóricas e práticas, com treinos em bonecos de diferentes tamanhos e simulações de 
casos reais. Através da capacitação desenvolvida percebeu-se a necessidade de 
investimentos para qualificar os ACS em atendimentos imediatos a indivíduos que 
necessitam de primeiros socorros, bem como desmistificar algumas ações comumente 
realizadas que podem agravar a situação da vítima. 

 
Palavras chave: Agentes Comunitários de Saúde. Capacitação profissional. Primeiros 
Socorros. 

1. INTRODUÇÃO 

O crescente número de acidentes que ocorrem em todos os âmbitos da 

sociedade chama atenção no cotidiano dos noticiários. Situações de emergência comuns 

como acidentes, queimaduras, convulsões e parada cardiorrespiratória, ocorrem a todo 

instante em locais públicos ou em domicílios. Diante dessas situações, percebe-se que o 
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prognóstico está diretamente associado à eficácia do atendimento inicial que quando 

realizado de imediato, minimiza o sofrimento, previne sequelas e complicações futuras 

e pode salvar vidas (FERREIRA et al., 2017; SILVA et al., 2018).  

No âmbito da Atenção Primária à Saúde muitos encaminhamentos a outros 

níveis de atenção podem ser evitados caso o primeiro atendimento às vítimas seja 

realizado corretamente. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada pela 

Portaria Nº 2436/2017 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), traz a Atenção Básica como porta 

de entrada preferencial das Redes de Atenção à Saúde (RAS). Esta é responsável pelo 

primeiro atendimento de casos de urgência/emergência, pelo acolhimento e pela 

organização de ações e estratégias conforme as necessidades e demandas da sua 

população adscrita.  

A PNAB destaca ainda as atribuições comuns a todos os membros que atuam na 

Atenção Básica, dentre elas a de estabelecer ações e medidas para segurança do 

paciente e promoção da saúde. O processo de trabalho das equipes deve ser organizado 

de modo que os casos de urgência/emergência tenham prioridade no atendimento, 

independentemente do número de consultas agendadas no período, provendo 

atendimento e suporte adequados até que os usuários sejam acolhidos por outros 

pontos de atenção da RAS. 

A Rede Atenção às Urgências e Emergências (RUE) foi implantada visando 

melhorar a atenção à saúde diante de situações de urgência e emergência (BRASIL, 

2011). Dentre os componentes da rede estão: Promoção e Prevenção; Atenção Básica e 

o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A Atenção Básica é o nível de 

atenção mais próximo do cotidiano dos usuários, tida como ponto importante da RUE. 

Neste sentido é fundamental o desenvolvimento de ações de cunho educativo nesse 

âmbito, para a prevenção de agravos em situações de urgência e emergência. 

A categoria profissional do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é vinculada à 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), e atua nas unidades estabelecendo um elo entre 

os serviços de saúde e a comunidade (BARROS et. al., 2010). O ACS conhece o perfil 

ocupacional das famílias e geralmente estabelece, de modo intuitivo, correlação entre 

as principais queixas, demandas e problemas com o trabalho que desenvolve (DIAS; 

SILVA, 2013).  
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Dessa forma, os ACS se configuram como elementos essenciais na APS por 

possuir como características do seu trabalho a competência cultural, a orientação 

comunitária e a construção de vínculo, relacionando-se cotidianamente com as famílias 

do seu território e transitando entre os saberes técnicos e populares (ALONSO et. al., 

2018).  

É sabido que o desempenho do cuidado à saúde da comunidade requer dos ACS 

múltiplos saberes e habilidades, o que pressupõe a necessidade de formação sólida e 

permanente desses trabalhadores.  Nesse sentido este artigo objetiva descrever as 

atividades desenvolvidas durante uma oficina para capacitação em primeiros socorros 

para ACS no município de Juazeiro do Norte-CE, que teve como intuito capacitar esses 

profissionais na atuação em situações de urgência e emergência. 

2. METODOLOGIA 

Este texto apresenta um relato de experiência fruto de dissertação de mestrado 

intitulada: Educação Permanente em Saúde: capacitação em primeiros socorros para 

Agentes Comunitários de Saúde. Um dos objetivos deste trabalho foi promover uma 

oficina para qualificação profissional abordando noções básicas de primeiros socorros, 

sendo desenvolvido através de uma pesquisa-ação. 

Participaram das atividades além da coordenadora do estudo, uma enfermeira 

que atua no Serviço Móvel de Urgência e Emergência-SAMU e estudantes do curso de 

enfermagem de uma instituição de ensino superior, membros da Liga Acadêmica do 

Suporte Básico de Vida em Parada Cardio Respiratória (LASP).  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa para apreciação, 

obtendo parecer favorável de número: 3.761.106. Após os procedimentos legais e éticos 

exigidos para o desenvolvimento de pesquisas, 3 reuniões foram realizadas para fins 

organizacionais com os enfermeiros das unidades, com a gerente e com os ACS que 

aceitaram participar do estudo. Na oportunidade foram definidos os temas a serem 

trabalhados durante a oficina, o local onde esta seria desenvolvida, e também foram 

acordadas as datas para liberação no horário de trabalho dos ACS. 

A oficina foi desenvolvida no período de uma semana e envolveu sessões teórico-

práticas. A parte teórica contou com apresentação de slides confeccionados pela 
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coordenadora do projeto, utilizando referências científicas atualizadas, sendo revisada 

frequentemente. A parte prática contou com a participação de membros da liga 

acadêmica LASP que auxiliou no desenvolvimento de simulações realísticas e 

treinamento de técnicas, estimulando sempre a participação ativa dos ACS. Para isso, 

foram utilizados os seguintes materiais: ataduras, talas, bonecos tipo bebê, manequins 

em tamanhos diferentes para ressuscitação cardiopulmonar e simulador do 

desfibrilador externo automático.  

 No primeiro dia da oficina foi realizada discussão acerca da motivação para 

participação nesse projeto de educação em saúde, bem como os anseios e dificuldades 

dos ACS para realizarem orientações e técnicas em primeiros socorros na APS. Logo após 

falamos sobre o tema primeiros socorros, caracterizações, funções, aspectos 

fundamentais, o papel da Atenção Primária e dos ACS na Rede de Urgência e Emergência 

(RUE). 

Após estas discussões iniciou-se uma roda de conversa com uma enfermeira 

plantonista da intervenção do Serviço Móvel de Urgência-SAMU de Juazeiro do Norte 

que abordou temas relevantes sobre o atendimento em primeiros socorros. Nesta 

oportunidade aproveitamos para realizar uma breve discussão acerca da RUE de 

Juazeiro e região citando os hospitais e Unidades de Pronto Atendimento que fazem 

parte da rede, como são realizados os encaminhamentos para cada caso, além de 

elucidar as diferenças entre ambulância básica e avançada, e esclarecer dúvidas sobre 

as diversas ocasiões em que se necessita de socorro e quando se deve ligar para os 

bombeiros ou SAMU.  

Dando prosseguimento à capacitação, nos momentos seguintes foram 

trabalhados os seguintes temas: queimaduras, choque elétrico, 

intoxicação/envenenamento, acidentes com animais peçonhentos, convulsão e 

desmaio, hemorragia (epistaxe), engasgo com obstrução das vias aéreas por corpo 

estranho (OVACE), parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardio pulmonar (RCP).  A 

tabela abaixo apresenta os temas escolhidos para a capacitação e as estratégias 

metodológicas utilizadas para cada um. 
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Tabela 1: Temas trabalhados e estratégia metodológica utilizada na oficina. 

TEMAS TRABALHADOS ESTRATÉGIA METODOLÓGICA UTILIZADA 
Queimaduras 
 

Apresentação de slides com imagens de queimaduras de modo a 
facilitar o entendimento acerca de suas classificações gerais, 
considerando agente causador, local atingido, extensão e 
profundidade da lesão; 
Roda conversa abrindo espaço para discussões acerca das práticas de 
primeiros socorros recomendadas, bem como técnicas de primeiros 
socorros variadas e produtos que podem ser utilizados no processo 
cicatricial; 
Apresentação de slides para demonstração de algumas orientações 
nas visitas domiciliares, buscando desmitificar ações de primeiros 
socorros comumente realizadas na comunidade consideradas 
inadequadas e que podem gerar complicações. 

Choque elétrico Apresentação de vídeos demonstrando casos reais de vítimas de 
choque elétrico; 
Discussão em grupo onde as participantes deveriam relatar o que 
consideravam uma conduta adequada para o atendimento de 
primeiros socorros nos casos apresentados;  
Demonstrações de dados estatísticos sobre o aumento do número de 
mortes no Brasil e no Nordeste causadas por choque elétrico; 
Estudo de caso onde as participantes deveriam discutir em grupo a 
percepção acerca do atendimento correto. 

Intoxicação/Envenenamento Apresentação em slides com a definição de intoxicação e 
envenenamento, demonstração de fotos dos agentes causadores 
mais comuns, e as formas de prevenção e salvamento para os casos 
de acidentes domésticos com produtos químicos. 

Acidentes com animais 
peçonhentos 

Apresentação de slides com demonstração de fotos dos animais mais 
comuns com suas estruturas como dentes e agulhões; 
Demonstração de dados estatísticos do último boletim 
epidemiológico divulgado pelo MS, no Brasil e Ceará, acerca da 
incidência dos casos; 
Roda de conversa sobre as experiências vividas. 

Convulsão e desmaio Estudo de caso sobre um caso de convulsão ocorrido na via pública; 
Demonstração de vídeo de um caso de desmaio com criança; 
Roda de conversa para discutir os dois casos e apresentar maneiras 
corretas de agir. 

Hemorragias (epistaxe) Demonstração de vídeos de casos reais de hemorragia nasal ocorrido 
com adulto e criança; 
Demonstração de procedimentos para realização de torniquetes para 
casos de hemorragias em membros; 
Exposição de fotos com os tipos de hemorragias, o passo a passo para 
realização de torniquetes e as manobras para socorro em casos de 
epistaxe. 

Engasgo com obstrução das 
vias aéreas por corpo 
estranho (OVACE)  

Participação de membros da Liga Acadêmica do Suporte Básico de 
Vida em Parada Cardio Respiratória (LASP), que realizaram uma breve 
apresentação teórica; 
Apresentação de vídeo com um caso real de engasgo com obstrução 
das vias aéreas por corpo estranho (OVACE), onde foi demonstrada a 
manobra de Heimlich no salvamento da vítima; 
Demonstração da manobra de Heimlich recomendada para crianças 
acima de dois anos, bebês e adultos; 
Exposição teórica sobre o tema reforçando a responsabilização do 
profissional de saúde na condução e orientação de procedimentos 
frente a esses casos;  
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Parada Cardiorrespiratória e 
Ressuscitação Cardio 
pulmonar (RCP).   

Participação de membros da LASP que dividiram as participantes em 
três grupos para trabalhar com a dramatização de um caso de parada 
cardiorrespiratória, demonstração de manobras de RCP realizadas 
com bonecos de tamanhos diferentes; 
Roda de conversa para sanar as dúvidas finais. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após as práticas, foi reservado um momento para uma conversa entre a 

pesquisadora e os participantes a fim de avaliar a percepção dos mesmos acerca das 

atividades desenvolvidas durante a semana.  Nesta ocasião, percebeu-se uma resposta 

positiva, onde as profissionais relataram ter aprendido muito sobre o tema, como 

também manifestaram o desejo de participar de outras capacitações do tipo para 

aprimorar os assuntos relativos a primeiros socorros e outros temas de relevância na 

APS. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na roda de conversa inicial observou-se que a maioria das participantes não 

possuía conhecimento prévio adequado sobre Primeiros Socorros. Não só isso, 

conforme observado durante as atividades propostas na oficina as participantes 

relataram ter vivenciado situações no cotidiano envolvendo casos de parada 

cardiorrespiratória, queimaduras, choque elétrico, engasgo, dentre outros.  

 A maioria demonstrou não saber como agir nessas situações. Este resultado é 

semelhante ao encontrado em outros estudos realizados em todo o mundo para avaliar 

o nível de conhecimento sobre primeiros socorros entre diferentes grupos. Entre esses, 

alguns mostraram que a maioria dos pesquisados tinham pouca ou nenhuma formação 

referente ao assunto (KHATATBEH, 2016). 

Este fato pode ser decorrente da pouca disseminação de conteúdos sobre o tema 

para a população em geral. Este é um dado preocupante pois tais informações são 

consideradas um fator de grande importância no momento de auxiliar uma vítima. Saber 

os procedimentos adequados em situações de emergência é a ferramenta mais 

poderosa que pode ser usada por uma pessoa durante um acidente (CAVALCANTE, 

2015).  

Não obstante, sendo a Atenção Primária a porta de entrada do sistema de saúde, 

espera-se que casos de urgência/emergência possam vir a ocorrer em uma UBS. Dessa 
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forma, os profissionais presentes devem estar aptos a lidar com tais situações até que 

se obtenha ajuda especializada. Assim, treinamentos e aulas devem ser conduzidos 

periodicamente para as equipes, visando fixar conteúdos e práticas, pois mesmo entre 

profissionais treinados pode não haver homogeneidade de conhecimentos e técnicas 

(MARTÍNEZ JAC, et al., 2018).  

Neste contexto torna-se indispensável o desenvolvimento de estratégias para 

capacitação dos ACS em primeiros socorros, tendo em vista a proximidade que essa 

categoria profissional tem com a comunidade e o seu papel de educador e 

transformador das práticas cotidianas (MACIAZEKI-GOMES; SOUZA; BAGGIO, 2016).  

Os primeiros socorros quando realizados adequadamente e em tempo hábil 

podem contribuir para salvar uma vida ou evitar sequelas para a vítima. A qualidade e 

eficiência das ações e intervenções aplicadas nessa primeira abordagem possui 

influência direta no êxito das etapas seguintes. Este tipo de atendimento pode ser 

realizado por qualquer pessoa, sendo importante medida para redução das taxas de 

morbimortalidade (SINGLETARY, 2015). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notável a lacuna existente no conhecimento de leigos e dos profissionais da 

saúde em relação à abordagem de uma urgência ou emergência. Isto precisa ser 

aperfeiçoado através de capacitações para os diferentes públicos. 

 Sabe-se que um número significativo de acidentes acontece no cotidiano dos 

ACS, entretanto, a maioria não possui o embasamento teórico e prático necessário para 

prestar atendimento de primeiros socorros em algumas situações, apesar de alguns 

relatos de treinamentos sobre o tema.   

 A capacitação oferecida aos ACS foi concretizada baseada no conceito de 

Educação permanente com a aprendizagem no trabalho, em que as ações de aprender 

e ensinar se incorporam no cotidiano dos serviços. Também se baseou na aprendizagem 

significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais, sendo 

desenvolvida com apoio nos problemas enfrentados na realidade e nos conhecimentos 

prévios e experiências anteriores dos profissionais participantes. Também pôde 

contribuir para a formação das acadêmicas do curso de enfermagem membros da Liga 
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Acadêmica do Suporte Básico de Vida em Parada Cardiorespiratória (LASP), fomentando 

o trabalho em equipe, o desenvolvimento de estratégias e o respeito aos diferentes 

saberes. 

A atividade desenvolvida, pioneira neste aspecto educativo, resultou claramente 

em ganhos cognitivos para todos os profissionais participantes. Com isso percebe-se que 

é evidente a necessidade de manutenção do processo de Educação Permanente aos 

ACS, sobretudo quando o tema é urgência e emergência. 

Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam subsidiar os gestores 

municipais e coordenações no planejamento de um processo de educação permanente 

para a equipe de saúde, em especial os ACS, visando prevenir acidentes e o agravamento 

das vítimas. Além disso, visou-se contribuir para aumentar a capacidade de intervenção 

dos ACS no cotidiano de trabalho de modo a colaborar para o empoderamento da 

categoria, valorizando-a e reafirmando seu papel na Atenção Primária a Saúde enquanto 

porta de entrada preferencial do SUS, e a necessidade de compreender a articulação 

entre a APS e a RUE.  
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo propor a reflexão crítica dos profissionais da atenção primária sobre as 
ações de promoção da saúde no seu processo de trabalho. Trata-se de um estudo qualitativo, com 
abordagem de pesquisa-ação. O cenário da pesquisa foi uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada 
no município de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. A população do estudo foi composta por 22 
profissionais. A amostra foi definida mediante a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e 
correspondeu a 20 profissionais. A coleta de dados aconteceu através de entrevistas individuais 
semiestruturadas e de observação participante realizadas no período de maio a novembro de 2017, na 
própria infraestrutura da UBS. O desenvolvimento do estudo se deu em quatro fases: 1- Pesquisa 
preliminar e definição do problema; 2- Desenvolvimento de um plano de ação; 3- Implementação do plano 
de ação e 4- Avaliação do processo. Constatou-se que maioria dos profissionais passou a reconhecer a 
influência dos determinantes sociais no processo saúde/doença e ampliou sua concepção a respeito do 
conceito de promoção da saúde, entendendo que ela é permeada por ações que buscam contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e comunidade, não se restringindo, portanto, a prevenção 
de doenças. Ao dialogar através de encontros educativos os profissionais de saúde sentiram-se 
valorizados e motivados ao desenvolvimento dos princípios e diretrizes do SUS, com ênfase na 
resolutividade e na garantia do atendimento das necessidades de saúde da população em seus processos 
de trabalho.  
 
Palavras-chave: Pedagogia Crítica. Atenção Primária em Saúde. Promoção da saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

A promoção da saúde surge como uma resposta à intensa medicalização da 

saúde. Embora inicialmente tenha sido compreendida como um nível de atenção da 

medicina preventiva, tendo como foco a transformação de comportamentos individuais, 

nos últimos anos passa a ter um enfoque político e técnico voltado ao processo 

saúde/doença, reconhecendo a influência dos determinantes sociais sobre as condições 

de saúde e a necessidade de empoderamento dos indivíduos e comunidade (BUSS, 

2009). 

A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 

Ottawa em 1986, foi um marco importante para a construção do conceito 

contemporâneo de promoção da saúde (MAEYAMA et al, 2015), que foi definida como 

o “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de 

vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo” (BRASIL, 

2002, p. 19). 

As conferências internacionais que se sucederam à Ottawa aprofundaram o 

conceito através, principalmente, da ampliação do próprio conceito de saúde e 

definiram alguns princípios norteadores para o desenvolvimento de estratégias para a 

promoção da saúde ao longo dos anos. 

Mediante as mesmas influências sócio históricas vivenciadas na construção da 

promoção da saúde no âmbito internacional, ocorreu no Brasil, na década de 80, o 

movimento de Reforma Sanitária, que através da promulgação da Constituição de 1988 

resultou no reconhecimento da saúde como um direito de todos e um dever do Estado. 

O entendimento da saúde como direito desencadeou, portanto, a compreensão de que 

a sua garantia só será alcançada mediante o desenvolvimento de ações e serviços 

voltados à promoção da saúde (GERMANI; AITH, 2013). 

A Promoção é sabiamente reconhecida enquanto estratégia de produção da 

saúde desenvolvida no Sistema Único de Saúde (SUS) (ROCHA et al, 2012). Consiste em 

um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, voltadas ao âmbito individual e 

coletivo, que através da articulação intra e intersetorial e da formação da Rede de 

Atenção à Saúde, busca garantir à equidade e à qualidade de vida, por meio da redução 
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de vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, 

econômicos, políticos, culturais e ambientais (BRASIL, 2014).  

A promoção da saúde se traduz, portanto, como uma possibilidade concreta de 

ruptura do paradigma biomédico, centrado na doença, e propõe uma nova forma de 

intervenção no campo da saúde, devendo permear todos os níveis de complexidade da 

atenção à saúde. Na Atenção Primária a Saúde (APS) ela se constitui como uma 

importante ferramenta para o desenvolvimento de práticas comprometidas com a 

saúde e qualidade de vida (LOPES et al, 2013; PEREIRA, OLIVEIRA, 2013). 

Nesse sentido, é fundamental a formação de grupos de discussão que envolvam 

os profissionais de saúde de diferentes categorias e possibilitem um processo de ensino-

aprendizagem que permita dialogar sobre às práticas de promoção da saúde e como 

esta se insere no seu cotidiano de trabalho (HEIDEMANN, WOSNY, BOEHS, 2014; LOPES 

et al, 2013). 

É preciso promover encontros para que em conjunto, através da inter-relação e 

da cooperação, as pessoas possam construir seus processos de trabalho, ações de 

promoção da saúde e projetos que envolvam o seu interesse e o do próximo (MENDES; 

PEZZATO; SACARDO, 2016). Nesse sentido, o objetivo deste estudo é propor a reflexão 

crítica dos profissionais da atenção primária sobre as ações de promoção da saúde no 

seu processo de trabalho.  

2. MÉTODOS 

Trata-se de um estudo qualitativo, com abordagem de pesquisa-ação, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

sob o Protocolo nº 1.943.235 e CAEE nº 62649616.7.0000.5294. 

A pesquisa-ação consiste em um tipo de pesquisa social com base empírica, que 

é idealizada e desenvolvida em associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo e na qual os pesquisadores e os participantes envolvem-se de modo 

cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2015).  

Considerando a coerência da metodologia proposta com o pensamento 

Freiriano, este estudo será norteado pelo referencial teórico-metodológico de Paulo 

Freire, que permite a problematização e desvelamento de temas relativos ao cotidiano 
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dos sujeitos, preparando-os para intervir na realidade (FREIRE, 2011a; FREIRE, 2011b; 

FREIRE, 1996). 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) cenário da pesquisa localiza-se em Mossoró, 

Rio Grande do Norte, Brasil. Este serviço foi escolhido por ser campo de atuação da 

pesquisadora enquanto enfermeira residente pelo Programa de Residência 

Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade, fruto da parceria 

entre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e a Prefeitura Municipal de 

Mossoró-RN.  

A pesquisa ação valoriza os processos de apreensão da realidade e permite a 

integração entre os sujeitos participantes, sem promover uma separação entre quem 

pesquisa e quem é pesquisado, utilizando estratégias de produção de conhecimento e 

transformação da realidade (PITANO; ROSA; DAUDT, 2014), o que justifica sua realização 

no próprio serviço onde se trabalha. 

A população do estudo foi composta por 22 profissionais, ou seja, pela totalidade 

que trabalha na equipe de atenção primária da referida UBS, onde se destaca uma 

equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) composta por uma médica, uma 

enfermeira, uma técnica de enfermagem, um dentista, uma auxiliar em saúde bucal, 

uma técnica em saúde bucal e oito agentes comunitários de saúde. Além disso, fazem 

parte do quadro de funcionários uma assistente social, uma gerente, três auxiliares 

administrativas, uma auxiliar de enfermagem e duas auxiliares de serviços gerais.  

Destes, a amostra foi composta por 20 profissionais, selecionados em acordo 

com os seguintes critérios de elegibilidade: estar em pleno exercício de suas funções no 

período da pesquisa; atuar no serviço por um período não inferior a três meses. 

Excluíram-se aqueles afastados do serviço por motivo de férias, licença maternidade ou 

atestado médico superior a 15 dias.  

A coleta de dados aconteceu através de entrevistas individuais semiestruturadas 

e de observação participante realizadas no período de maio a novembro de 2017, na 

própria infraestrutura da UBS, onde se realizou quatro encontros educativos como 

logística metodológica, ou seja, a pesquisa participante. A equipe de pesquisa constou 

de uma pesquisadora principal, uma nutricionista e uma graduanda em Enfermagem. 

Antes de iniciar a coleta dos dados, foram realizadas reuniões entre a equipe de pesquisa 
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para estudo e divisão de tarefas, a fim de desenvolver um trabalho integrado e 

complementar. 

Em atenção aos preceitos éticos dispostos na Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, garantiu-se a preservação da identidade dos participantes, 

anonimato e sigilo com a utilização de pseudônimos. Optou-se pelo uso de palavras 

características do trabalho e dos princípios norteadores da atenção primária, atribuídos 

aleatoriamente na medida em que se desenvolvia a coleta dos dados, a saber: 

universalidade, acessibilidade, vínculo, longitudinalidade, cuidado, integralidade, 

responsabilização, humanização, equidade, participação, acolhimento, 

descentralização, corresponsabilização, escuta, resolutividade, afetividade, confiança, 

interdisciplinaridade, organização e autonomia.  

Todas as entrevistas foram gravadas em áudio com a permissão dos 

participantes, que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, após os 

devidos esclarecimentos sobre o propósito do estudo.  

A observação participante foi realizada durante os encontros entre 

pesquisadores e participantes.  Os dados coletados nas observações foram registrados 

em um diário de campo, sendo considerado o interesse, participação e tempo de 

permanência, o conteúdo e o aspecto evolutivo das discussões realizadas durante os 

encontros com os sujeitos participantes. 

3. RESULTADOS 

O desenvolvimento da pesquisa se deu de acordo processo cíclico definido pela 

pesquisa-ação: planejamento, ação e avaliação (ADAMS; HOQUE; MCNICHOLAS, 2006), 

sendo dividida em quatro fases: 1- Pesquisa preliminar e definição do problema, 

realizada a partir de três passos - levantamento dos temas geradores, 

seleção/codificação de palavras e frases registradas e ordenamento dos temas 

geradores; 2- Desenvolvimento de um plano de ação; 3- Implementação do plano de 

ação e 4- Avaliação do processo. 

3.1. Pesquisa preliminar e definição do problema 

A organização do universo temático foi realizada a partir dos seguintes passos:  
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3.1.1. Levantamento dos temas geradores  

O levantamento dos temas geradores corresponde a uma investigação, baseada 

na dialogicidade da educação libertadora, experiência e reflexão crítica dos sujeitos, que 

busca identificar temas significativos para os participantes do processo (DOMINGUES, 

2009; FREIRE, 2011b). 

Nesta etapa foi realizada uma entrevista individual e semiestruturada com cada 

participante do estudo. A entrevista buscou identificar o conceito de saúde trazido por 

cada profissional, sua compreensão acerca da APS, sua concepção a respeito da 

promoção da saúde, qual o trabalho por ele realizado e como a promoção da saúde se 

insere no seu trabalho. Além disso, os participantes foram estimulados a identificar 

como a promoção da saúde é inserida no trabalho realizado pela equipe da UBS. 

Os profissionais demostram ter conhecimento sobre o conceito ampliado de 

saúde, associando-o não apenas a ausência de doença, mas ao completo bem-estar do 

indivíduo. Alguns deles reconhecem que a atenção primária se configura como a porta 

de entrada para os usuários no SUS, no entanto, a maioria não apresentou uma 

definição clara sobre o que é atenção primária, destacando que o papel deste nível de 

atenção é promover o acolhimento aos usuários e a prevenção de doenças. O que pode 

ser observado nas falas dos participantes apresentadas a seguir: 

“É o completo bem-estar físico e social, ou seja, não só a ausência de doença, 

como também emprego, moradia, lazer e acesso aos serviços. ” [Afetividade] 

“É justamente a preventiva. Da atenção básica, primária, se for levar em 

consideração a atenção básica, a atenção primária, é, na saúde, no Sistema Único de 

Saúde, é o cuidado preventivo, é pra fazer com que aquele usuário ele não adoeça e 

precise do serviço. ” [Vínculo] 

De modo geral os profissionais apresentaram dificuldades para construir ou 

elaborar uma definição sobre o conceito de promoção da saúde e grande parte entende 

que a promoção da saúde corresponde à prevenção de doenças, sendo que apenas 

quatro entrevistados a associaram a estratégias de melhoria da qualidade de vida dos 

indivíduos e comunidade e ao desenvolvimento de ações intersetoriais.  
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“[...] Promoção da saúde são ações que a gente tem que fazer na comunidade na 

prevenção doenças, promoção da saúde, assim, no meu entendimento digamos que seja 

isso: promover ações na prevenção de doenças. ” [Cuidado] 

Os profissionais apontam que as ações de promoção da saúde realizadas no seu 

trabalho acontecem por meio de orientações oferecidas aos usuários durante o 

acolhimento, consultas, visitas domiciliares e palestras, sendo essas orientações 

voltadas à mudança de estilo de vida, prevenção de doenças ou agravos, sobre o 

fluxograma de atendimento da UBS ou direcionadas as diferentes fases do ciclo de vida. 

Em relação às ações de promoção da saúde realizadas pela equipe, os 

profissionais destacam estratégias de busca ativa voltadas a doenças crônicas ou 

agudas, como hanseníase, tuberculose e arboviroses, e atividades educativas realizadas 

nos grupos desenvolvidos na UBS para determinadas populações expostas a doenças 

e/ou fatores de riscos, como pessoas obesas ou em sobrepeso, idosos e fumantes. 

“Podemos citar uma ação que foi feita agora recentemente, que foi o mutirão de 

hanseníase, isso aí foi uma ação que a equipe fez na busca ativa de novos casos e no 

encaminhamento até a UBS, pra detectar algum paciente que possivelmente possa ter 

hanseníase. No grupo “Vida Saudável” nós estamos promovendo a saúde, quando 

estamos no grupo de fumantes nós estamos promovendo saúde [...]” [Cuidado] 

3.1.2. Seleção/codificação de palavras e frases 

registradas  

Nessa fase foi feita a leitura das respostas obtidas nas entrevistas e em seguida, 

selecionadas as palavras ou frases de maior significância. A partir disso, foram definidos 

quatro temas geradores a serem trabalhados: “promoção da saúde – conceitos e 

reflexões”, “o papel da atenção primária”, “determinação social do processo 

saúde/doença” e “como materializar a promoção da saúde nas ações desenvolvidas na 

atenção primária? ”.  

3.1.3. Ordem dos temas geradores 

Buscando possibilitar o aprofundamento das discussões ao longo de cada 

encontro educativo e consequentemente, uma melhor compreensão dos participantes 

acerca dos assuntos trabalhados, os temas geradores foram ordenados na seguinte 

sequência: “determinação social do processo saúde/doença”; “o papel da atenção 
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primária”; “promoção da saúde – conceitos e reflexões” e “como materializar a 

promoção da saúde nas ações desenvolvidas na atenção primária? ”. 

Posteriormente, realizou-se uma reunião com os participantes do estudo para a 

apresentação dos temas geradores definidos, sendo aberto um espaço de discussão no 

qual os profissionais foram instigados a sugerir possíveis ajustes e modificações que se 

considerassem necessários. Aqui se buscou o “respeito aos saberes dos educandos” 

(FREIRE, 1996, p. 33). 

 Após a discussão, os profissionais julgaram que os temas geradores são 

relevantes e não sugeriram nenhuma modificação, ficando acordada a realização de 

quatro encontros educativos, de modo que cada um deles foi destinado à discussão de 

um dos temas geradores. 

3.2. Desenvolvimento de um plano de ação 

Durante o planejamento de cada momento educativo realizou-se leituras para 

identificação de referenciais teóricos consistentes para a abordagem de cada temática. 

Os encontros foram planejados considerando metodologias que fossem adequadas para 

a discussão e compreensão dos participantes acerca das temáticas, de modo a 

proporcionar a participação ativa de todos os envolvidos.  

3.3. Implementação do plano de ação 

Nessa etapa implementou-se as atividades educativas, promovendo a 

problematização e contextualização das temáticas levantadas, buscando assim a 

construção de novos conhecimentos e a resolução de problemas. A tabela 1 mostra o 

tema, o número de participantes, a metodologia utilizada e uma síntese de cada 

encontro educativo. 
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Tabela 1 - Tema, número de participantes, metodologia utilizada e síntese de cada encontro educativo. 

Encontro 
educativo 

Tema N Metodologia Síntese da atividade 

01 Determinação 
social do 
processo saúde-
doença. 

10 Dinâmica, 
discussão de 
estudo de caso e 
abordagem do 
tema através de 
roda de conversa 
e recurso áudio 
visual. 

Os profissionais evidenciaram a 
necessidade de acolher a paciente, 
descrita no estudo de caso, mesmo se ela 
não fizesse parte da população adscrita a 
UBS, alguns apontaram inicialmente a 
necessidade de tratar suas queixas físicas, 
realizando o encaminhamento para 
consulta médica, e a maioria destacou que 
é preciso dar resolutividade também aos 
seus problemas familiares e sociais. 

02 O papel da 
atenção básica 

08 Jogo do “Falo 
sério ou Com 
certeza” 

Os profissionais demostram conhecer os 
princípios e diretrizes que regem a 
atenção primária, no entanto, alguns 
manifestaram dúvidas quando 
questionados sobre as ações de saúde 
desenvolvidas nesse nível de atenção e 
sobre seu papel na rede de atenção à 
saúde, o que gerou muita discussão entre 
os participantes.   
Também foram observadas dúvidas em 
relação às atribuições comuns a todos os 
profissionais da equipe, principalmente 
quanto se questionou sobre a 
responsabilidade pelo acolhimento e 
escuta qualificada dos pacientes. 

03 Promoção da 
saúde: 
conceitos e 
reflexões 

13 Abordagem do 
tema através de 
recurso áudio 
visual, roda de 
conversa e 
dinâmica. 

Os profissionais que se mostraram 
participativos e atentos à discussão 
tiveram uma maior facilidade em trazer as 
respostas solicitadas na dinâmica que 
buscava possibilitar a diferenciação entre 
a promoção da saúde e prevenção de 
doenças, de modo que a maioria dos 
grupos conseguiu responder em 
conformidade com a literatura mais atual 
acerca da temática. 

04 “Como 
materializar a 
promoção da 
saúde nas ações 
desenvolvidas 
na atenção 
primária? ” 

10 Exibição e 
discussão do 
filme “Preciosa: 
uma história de 
esperança”. 

Após a exibição do filme os profissionais 
apontaram as falhas existentes nas 
políticas de saúde e assistência social, a 
importância de realizar uma atenção à 
saúde livre de julgamentos e que permita 
a identificação das demandas de saúde 
para além dos aspectos biológicos. Foram 
realizadas ainda reflexões sobre as 
dificuldades que a equipe enfrenta na 
resolução de casos que envolvem 
complexos problemas sociais, 
especialmente por que a articulação com 
outros setores como assistência social e 
educação, por exemplo, ainda não é 
satisfatória. 

Fonte: Autoria própria. 
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No primeiro encontro, relembrou-se os objetivos do estudo e a logística dos 

encontros educativos, ressaltando a autonomia dos profissionais quanto à decisão de 

participar ou não das programações pactuadas. Realizou-se uma dinâmica em que os 

participantes foram convidados a trazerem algumas características de sua vida pessoal, 

como por exemplo: “sou casado (a) ”, “tenho animal de estimação”. Esse mote serviu 

para subdividir os participantes (n=10) em dois grupos. Reagrupados solicitou-se uma 

reflexão sobre as semelhanças e diferenças entre seus colegas de trabalho, que os 

mesmos pudessem destacar as potencialidades presentes no outro, e ainda a diferença 

conceitual entre grupo de trabalho e equipe de trabalho. Instilou-se o sentimento de 

equipe e sua importância na rotina do trabalho desenvolvido na UBS.  

Em seguida, foi entregue a cada um dos dois grupos um estudo de caso e 

solicitada à apresentação de estratégias que promovessem a resolutividade dos 

problemas elencados. Estudo de caso situacional: uma paciente que apresentava 

sofrimento psíquico, diabetes mellitus, hipertensão arterial e sérios problemas sociais. 

Durante a síntese realizada por cada grupo, discutiu-se a influência dos determinantes 

sociais no processo saúde-doença dos indivíduos e comunidade, levando os profissionais 

a refletirem sobre os determinantes de saúde presentes no seu território de atuação e 

como eles têm sido considerados em sua prática profissional.  

No segundo encontro educativo através do jogo do “Falo sério” ou “Com certeza” 

introduziu-se a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2012, (BRASIL, 2012) ainda 

vigente no período de realização dos encontros. Foram lançadas seis afirmações 

relativas a alguns aspectos apresentados na PNAB e os profissionais (n=8), divididos em 

dois grupos, deveriam responder se aquela afirmação era falsa ou verdadeira 

levantando uma plaquinha, respectivamente, a de cor vermelha com a frase “fala sério” 

e a de cor verde com a frase “com certeza”. Após o escore obtido, iniciou-se a discussão 

sobre cada afirmativa, sendo esclarecidas as dúvidas que surgiam.  

No terceiro encontro educativo enfatizou-se o surgimento do conceito de 

promoção da saúde e sua evolução ao longo dos anos, a importância das Conferências 

Internacionais de Promoção da Saúde e foram discutidas as diferenças existentes entre 

os conceitos de promoção da saúde e prevenção de doenças.  

Questionou-se aos participantes (n=13): “promoção da saúde e prevenção de 

doenças são conceitos semelhantes? ” Listou-se em um quadro as seguintes categorias: 
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conceito de saúde, modelo de intervenção, público-alvo, abordagens, direcionamento 

de medidas, objetivos dos programas e executores dos programas, sendo solicitado que 

os participantes, divididos em pequenos grupos de no máximo três pessoas, 

respondessem a cada uma das categorias propostas, com destaque para a diferenciação 

entre a promoção da saúde e prevenção de doenças.  

No quarto momento educativo exibiu-se o filme “Preciosa: uma história de 

esperança”, lançado em 2009, dirigido e co-produzido por Lee Daniels, que conta a 

história de Clairece Preciosa Jones, uma garota de dezesseis anos de idade, abusada pela 

mãe, violentada por seu pai e que tem a vida marcada pela pobreza, ausência de amor 

e invisibilidade. O mesmo aborda questões como violência sexual, física e psicológica, 

negligência, preconceito, pobreza, problemas de saúde e educacionais. Os participantes 

(n=10) identificaram as semelhanças e diferenças entre o filme e a realidade vivenciada 

em seu cotidiano de trabalho e foram instigados a refletir sobre a realidade na qual 

exerciam seu trabalho. 

3.4.  Avaliação do processo 

Considera-se que o número de profissionais que se fizeram presentes nos 

encontros foi satisfatório, pois apenas três dos profissionais que participaram da 

entrevista inicial não compareceram a nenhum dos momentos educativos propostos.  

Após a finalização dos momentos educativos, os profissionais que participaram 

de pelo menos dois encontros (n=12) foram convidados a participar de uma entrevista 

individual. Destes, apenas onze foram entrevistados, pois uma profissional estava de 

férias no período no qual as entrevistas foram realizadas. Reaplicou-se a entrevista, com 

vistas a uma auto avaliação sobre a participação nos encontros e também para avaliar 

as contribuições do estudo para o trabalho individual e em equipe.  

Constatou-se que os profissionais manifestaram satisfação em ter participado do 

estudo, afirmando que este permitiu identificar e preencher algumas lacunas em relação 

aos conhecimentos relativos ao SUS e os despertou para a importância dos momentos 

de educação permanente.  

Além disso, a maioria dos profissionais passou a reconhecer a influência dos 

determinantes sociais no processo saúde/doença e ampliou sua concepção a respeito 

do conceito de promoção da saúde, entendendo que ela é permeada por ações que 
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buscam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e comunidade, 

não se restringindo, portanto, a prevenção de doenças. 

4. DISCUSSÃO 

O conceito de saúde sofreu diversas alterações ao longo do tempo, sendo 

influenciado por características próprias de cada período histórico (SILVA; LINS; CASTRO, 

2016). O reconhecimento dos determinantes sociais e a formulação de um discurso 

sanitário que afirma a saúde em sua positividade é algo recente. No Brasil, surge a partir 

do Relatório Final da VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 (CZERESNIA, 2009). 

Observa-se que os profissionais participantes do estudo, de um lado trazem uma 

visão ampliada sobre o conceito de saúde, entendendo que esta vai além da ausência 

de doença, o que é algo bastante positivo, uma vez que os conceitos permitem a 

viabilidade das intervenções operativas (CZERESNIA, 2009). Do outro, apresentaram 

dificuldade em descrever o papel da atenção primária, que envolve o desenvolvimento 

de ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde (BRASIL, 2017). 

Nesse sentido, o papel da atenção primária vai muito além de aspectos curativos. 

Através da ESF, ela se constitui como uma das principais tentativas de superação dos 

problemas resultantes do modelo biomédico e da consolidação dos princípios e 

diretrizes do SUS (FERTONANI et al, 2015).  

O entendimento de que promoção da saúde corresponde à prevenção de 

doenças é algo ainda muito frequente entre os profissionais de saúde que atuam na 

atenção primária. Estudos realizados com equipes multiprofissionais e com enfermeiros 

da ESF (HEIDEMANN, WOSNY, BOEHS, 2014; ROCHA et al, 2012; TESSER et al, 2010), 

também evidenciaram que a promoção da saúde é compreendida como prevenção de 

doenças, não havendo o reconhecimento das diferenças existentes entre esses dois 

conceitos.    

A promoção da saúde busca identificar os determinantes do processo saúde-

doença de modo a transformá-los em direção a saúde e a garantir a qualidade de vida. 

Aponta para a necessidade de estratégias de ação intersetoriais e para a efetiva 

participação dos indivíduos e comunidades no cuidado de sua saúde. Enquanto a 
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prevenção objetiva a ausência de doenças, assim baseia-se em ações que buscam evitar 

o acontecimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência (BUSS, 

2009; CZERESNIA, 2009; HEIDEMANN, WOSNY, BOEHS, 2014). 

Concorda-se que há uma imprecisão conceitual sobre promoção da saúde, frente 

a um campo de tensões próprio da saúde com diversidades e contradições referentes à 

concepção e operacionalização, nos elementos práticos e estruturais. Os diferentes 

entendimentos a respeito da promoção da saúde e sua aplicação prática são 

diretamente influenciados pelo contexto histórico e pelo próprio entendimento sobre 

saúde (MAEYAMA et al, 2015; NETTO, SILVA, RUA, 2016). 

As falas dos entrevistados demonstram que as ações de promoção da saúde 

desenvolvidas em seus processos de trabalho são resumidas a educação em saúde, e 

esta, por sua vez, é reduzida a palestras e dicas pautadas no discurso tradicional de 

repasse de informações, não havendo, portanto, estímulo à autonomia da população, 

prevalecendo o comportamento “bancário”, no qual há o “depósito” de conhecimentos 

durante as orientações oferecidas (FREIRE, 2011b). 

Entende-se que a educação para a saúde precisa acontecer de maneira 

contextualizada, valorizando a experiência sociocultural dos sujeitos, reconhecendo-os 

em sua história, espaço e tempo. A partir dessa matriz, a educação para a saúde 

contribui para a formação de cidadãos autônomos e com consciência crítica (SOLIA; 

SILVA, 2017). 

A constatação de que houve uma mudança de pensamento em relação à 

promoção da saúde e sobre a influência dos determinantes sociais do processo saúde-

doença após a realização do processo educativo é algo muito positivo. É preciso 

repensar a promoção da saúde enquanto processo dialético, que permite a produção de 

conhecimentos e práticas que contribuam para o desenvolvimento da autonomia, para 

a redução de vulnerabilidades e o exercício dos direitos humanos (PORTO, PIVETTA, 

2009). 

5. CONCLUSÃO 

Ao dialogar através de encontros educativos que partiram das necessidades 

identificadas nas falas dos profissionais a respeito da temática proposta, levando-os a 
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problematização e identificação de estratégias que visam à melhoria do cuidado 

prestado ao usuário, este estudo permitiu aos profissionais da atenção primária refletir 

criticamente sobre as ações de promoção da saúde realizadas em seu processo de 

trabalho, sentindo-se valorizados e motivados ao desenvolvimento dos princípios e 

diretrizes do SUS, com ênfase na resolutividade e na garantia do atendimento das 

necessidades de saúde da população em seus processos de trabalho. 

Observa-se que os investimentos em ações que favoreçam o diálogo sobre 

promoção da saúde e sua inserção nos processos de trabalho dos profissionais ainda são 

incipientes, e que muito ainda precisa ser feito para que mudanças no campo conceitual 

e prático possam ser efetivadas na atenção primária, no que concerne à promoção da 

saúde.  

Reconhece-se as limitações do estudo quanto a generalizações, mas sua 

relevância na produção do conhecimento sobre a promoção da saúde frente a Rede de 

Atenção à Saúde e ressalta-se a importância de ampliar para outros cenários estudos 

que permitam reflexões a respeito da promoção da saúde e sua inserção nos processos 

de trabalho na atenção primária. 
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RESUMO 

A pandemia de COVID-19 afetou significativamente a saúde mental da população como 
um todo. No caso dos estudantes de graduação, os problemas de saúde mental parecem 
ter se agravado durante esse período, especialmente por estarem expostos a diferentes 
eventos estressores, que intensificam sua vulnerabilidade. Com isso, esse grupo torna-
se suscetível aos impactos do contexto atual. Considerando esse cenário, este artigo 
objetiva contextualizar os fatores atrelados à saúde mental em estudantes universitários 
no contexto da pandemia de COVID-19. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura 
integrativa nas bases de dados Science Direct, Pubmed e BVS de artigos publicados em 
2020 e 2021. Do total de 840 artigos identificados, excluiu-se os documentos que não 
contemplavam os aspectos relacionados ao tema da pesquisa, restando 40 artigos que 
foram incluídos. Os fatores estressores identificados foram isolamento, transição 
abrupta para as aulas online, situação financeira, preocupação com a saúde, família, 
amigos e futuro resultando em altos índices de transtornos depressivos e de ansiedade, 
alterações nos hábitos alimentares, frustração, constante vigília, estando presente em 
maior intensidade em estudantes da área de saúde. Observa-se a necessidade de 
pesquisas sobre os impactos à saúde mental dos estudantes universitários a longo prazo, 
especialmente após o controle da pandemia, visando o desenvolvimento de 
mecanismos para a promoção e manutenção da saúde mental e o bem-estar desses 
futuros profissionais.  
 
Palavras-chave: Saúde Mental. Alunos. Pandemia. COVID-19. 

1. INTRODUÇÃO 

A detecção do novo vírus SARS-CoV-2, doença a qual popularmente foi 

denominada como COVID-19 trouxe repercussões a nível mundial. A alta virulência do 

novo coronavírus, associada à inexistência de um tratamento eficaz para a doença, levou 
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à adoção de medidas emergenciais preventivas como a quarentena e o isolamento social 

(HOSSAIN, SULTANA & PUROHIT, 2020).  

As instituições de ensino tiveram que reformular o modo de lecionar ao aderir 

ao ensino remoto, colocando em prática a portaria de nº 343/2020, que autoriza em 

caráter excepcional, a adequação das disciplinas presenciais em andamento por aulas 

que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação para a continuidade do 

ensino (BRASIL, 2020). Esta transformação da estrutura educacional acarretou uma 

migração de táticas metodológicas do ensino presencial para os ambientes virtuais de 

aprendizagem. Em virtude do fechamento das universidades, a educação mediada por 

tecnologias - como o Ensino a Distância (EaD) - suscitou inúmeros debates sobre os 

rumos da educação na atualidade e no período pós-COVID-19, evidenciando novas 

oportunidades para a educação (MARTINS, 2020).  

A saúde mental da população estudantil tem sido uma preocupação por vários 

anos e a pandemia exacerbou esse problema. Dentre os diversos impasses gerados 

nesta crise, se comparado a períodos anteriores, nota-se um aumento significativo de 

relatos de ansiedade, depressão e estresse, assim como sentimentos de tristeza, fadiga, 

distúrbio do sono, redução significativa da concentração, alterações nos hábitos 

alimentares, frustração, constante vigília, preocupação e o medo da perda de amigos e 

familiares (SIQUEIRA, 2020; MORALES; LOPEZ, 2020; GUNDIM et al., 2021).  

Alguns alunos não possuem amparo físico, familiar e emocional, evidenciando 

um quadro alarmante e desfavorável na comunidade acadêmica. As inquietações a 

respeito do bem-estar dos discentes durante o período de isolamento social 

ultrapassam os limites físicos e os efeitos decorrentes das medidas de isolamento social 

e adequação da modalidade de ensino remoto, acarretam danos à saúde mental a curto 

e longo prazo (MORALES; LOPEZ, 2020).   

Há fatores que dificultam o acesso às atividades remotas por parte dos 

estudantes, como a falta de conhecimento tecnológico, condições sociais e econômicas, 

além da falta de motivação e isolamento, dificultando o desenvolvimento de estratégias, 

uma vez que não garante o acesso uniforme e equânime a todos os estudantes. Dessa 

forma, o impacto da pandemia refletirá no ensino superior por um tempo maior que o 

esperado (GUNDIM et al., 2021). Portanto, se faz necessário averiguar o contexto da 

vida do universitário em todas as esferas, assimilando as modificações nos aspectos 
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físicos, psicológicos, financeiros e ocupacionais que decorreram do isolamento social 

(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2020).  

A saúde mental dos alunos de graduação sofreu alterações em resposta à 

pandemia COVID-19 em comparação com períodos anteriores. Pesquisas apontam que 

os problemas de saúde mental podem prejudicar significativamente o sucesso 

acadêmico e as interações sociais dos alunos, afetando sua carreira futura e 

oportunidades pessoais (KECOJEVIC; BASCH; SULLIVAN; DAVI, 2020). Dessa forma, o 

objetivo da pesquisa é identificar os fatores associados ao aumento dos problemas de 

saúde mental de estudantes de graduação durante o período da pandemia de COVID-

19. 

2. MÉTODO 

Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, executou-se uma revisão 

integrativa da literatura seguindo o modelo de Hopia, Latvala e Liimatainen (2016), 

composto por 4 etapas:  

1) identificação do problema de estudo e revisão de literatura. Quais são fatores 

associados ao aumento dos problemas de saúde mental de estudantes universitários 

durante o período da pandemia de COVID-19? 

2) Definição dos critérios de inclusão, que são: estudos teóricos e empíricos 

publicados no ano de 2020 e 2021 disponibilizados nas bases de dados Science Direct, 

Pubmed e BVS.  Os descritores utilizados foram: “mental health AND undergraduate 

students AND COVID-19” foram selecionados os textos considerando título, resumo e 

palavras-chave, conforme o DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). Foram 

identificados um total de 840 artigos distribuídos entre as bases de dados: Science Direct 

(16), Pubmed (744), BVS (80).  

3) Critérios de exclusão para análise dos textos selecionados: os textos foram 

analisados com base em três filtros sequenciais: a) leitura dos 840 resumos, com retirada 

dos textos duplicados entre as bases (16); b) exclusão dos 784 artigos que não 

abordavam os aspectos relacionados à saúde mental dos estudantes de graduação na 

pandemia de COVID-19.   



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

65 

A partir disso, foram eleitos os textos relacionados ao objetivo deste estudo, 

totalizando 40 artigos. Além destes textos centrais para este estudo, outros documentos 

sobre saúde mental foram incluídos, bem como aqueles relacionados à pandemia de 

COVID-19. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os problemas de saúde mental entre estudantes universitários parecem ter se 

agravado durante a pandemia de COVID-19 e demonstram ser uma preocupação da 

saúde pública (BATRA et al., 2021). A pandemia provocou turbulências na sociedade 

como um todo, em especial no agravamento dos problemas de saúde mental, em que 

estudos sugerem a necessidade de intervenções. Dessa forma, além do impacto direto 

na saúde física, houve alterações no bem-estar psicológico dos estudantes devido ao 

medo, incerteza, quarentena, isolamento social entre outros (HUCKINS et al., 2020). 

O aumento do interesse em pesquisas relacionadas à COVID-19 associa-se ao 

aumento de casos de depressão e ansiedade, assim como mudanças comportamentais. 

Pesquisas apontam que os estudantes de Dartmouth, nos Estados Unidos, tornaram-se 

mais sedentários, visitaram menos locais e usaram mais os celulares, com aumento da 

duração do tempo em frente a tela (HUCKINS et al., 2020). Com o agravamento da 

pandemia, identificou-se que os estudantes dormiram menos (MACK et al., 2021; 

HUCKINS et al., 2020). Ainda no contexto dos Estados Unidos, houve uma piora na saúde 

mental associada a perdas de empregos, dificuldades de enfoque no trabalho acadêmico 

e preocupação com a COVID-19 (KECOJEVIC; BASCH; SULLIVA; DAVI, 2020; DHAR; 

AYITTEY; SARKAR, 2020). Fatores como tipo de residência, estado civil, residir ou não 

com pais, situação financeira, apoio social e familiar influenciou nos níveis e intensidade 

da ansiedade (MUDENDA et al., 2020).   

Um aumento significativo de episódios depressivos foi relatado por jovens de 18 

a 25 anos nos Estados Unidos, bem como o aumento de pensamentos relacionados a 

automutilação ou suicídio desde o início da pandemia (FRUEHWIRTH; BISWAS; PEREIRA, 

2021). As regras de isolamento social alteraram significativamente o estilo de vida e as 

relações entre as pessoas que desenvolveram sintomas de ansiedade e insegurança, 

devido ao medo de contrair o vírus (SUNDARASEN et al., 2020). 
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Alunos de uma universidade pública em Northern New Jersey, Estados Unidos, 

demonstraram que o aumento dos níveis de depressão foi associado a dificuldades de 

adaptação a nova modalidade de ensino, concentração e realização de trabalhos 

acadêmicos e os aspectos financeiros e pessoais como obtenção de medicamentos e 

artigos de higiene (KECOJEVIC; BASCH; SULLIVAN; DAVI, 2020). Houve relatos de 

impactos na saúde mental, em que os sintomas mais frequentes foram ansiedade, 

angústia, insônia e medo (CAMPOS; CAMPOS; BUENO; MARTINS, 2021). Os alvos mais 

impactados têm sido as minorias raciais e étnicas, em que fatores sociais e econômicos 

transparecem disparidades existentes em períodos anteriores à pandemia (DORN; 

COONEY; SABIN, 2020). 

Estudos apontam que os estudantes da Universidade da Zâmbia, no sul da África, 

tiveram um impacto negativo na saúde mental e na atividade física neste período de 

pandemia. Os alunos que experienciaram ansiedade associada aos riscos da COVID-19 e 

redução do tempo destinado a qualquer tipo de atividade física apresentaram maiores 

impactos na vida acadêmica. Para lidar com baixos níveis de bem-estar físico e mental 

durante a pandemia, sugeriu-se que as pessoas realizassem exercícios em casa. Estudos 

apontam que estudantes universitários que dormem e acordam mais cedo fizeram 

exercícios físicos e mantiveram uma dieta regular, apresentaram menos sintomas 

depressivos. As interrupções dos ritmos circadianos podem levar a mudanças afetivas e 

podem desencadear ou exacerbar os sintomas em indivíduos com predisposição para 

transtornos mentais (CHEN et al., 2020). 

A maioria dos alunos acredita que o vírus da COVID-19 é perigoso, que o 

isolamento social é importante e tais percepções geram insegurança em relação à 

pandemia, em especial nos casos em que convivem com pessoas que testaram positivo 

para a COVID-19 (CAMPOS; CAMPOS; BUENO; MARTINS, 2021). Neste misto de 

vivências, as notícias e mídias sociais causaram as mais variadas emoções, como 

depressão, ansiedade, estresse, aborrecimento, medo, frustração, raiva, dificuldades da 

vida diária, injustiça social, corrupção, entre outros (WANG; ZHAO, 2020). Os principais 

estressores identificados são a preocupação com a saúde, família, amigos e com o futuro 

(ELMER; MEPHAM; STADTFELD, 2020). Preocupações referentes ao impacto financeiro, 

vida acadêmica, problemas pessoais de saúde e de pessoas do convívio familiar também 
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são fatores influentes à saúde mental durante esse período (LISCHER; SAFI; DICKSON, 

2021).  

Durante a fase inicial da pandemia, foi relatado que os estudantes universitários 

estavam expostos a mais tempo de tela, em grande parte devido ao aumento do 

isolamento social (SAVAGE et al., 2021). Ao coletar dados de pesquisas de estudantes 

universitários nos Estados Unidos no Google e no Youtube, percebeu-se que houve um 

aumento de atividades prolongadas nestas plataformas, em que 49% dos alunos tiveram 

um aumento nos escores de depressão e 53% obtiveram um aumento nos escores de 

ansiedade, medidos pelos instrumentos Patient Health Questionnaire (PHQ-9) e 

Generalized Anxiety Disorder (GAD-7) (ZHANG et al., 2020). O tempo de exposição às 

notícias relacionadas à pandemia pode ter contribuído para um aumento de 

pensamentos intrusivos e hiperexcitação. Estudos apontam que além das incertezas 

relacionadas à própria pandemia, existe uma grande quantidade de informações falsas 

ou manipuladas que podem gerar medo e confusão (HUCKINS et al., 2020). 

Os estudos de Sundaresan et al. (2020) e Hasan e Bao (2020) apontaram que na 

Malásia os fatores de estresse dos estudantes incluíam restrições financeiras, ensino 

online ineficazes, incerteza sobre o futuro, bem como o medo de perder o ano letivo. O 

medo, sendo um fator multifacetado, é um dos fatores mais importantes do 

comprometimento da saúde mental e do bem-estar e podem causar mais danos, 

espalhando-se mais rápido que o próprio vírus (ELSHARKAWY; ABDELAZIZ, 2020). No 

Paquistão os estressores estão associados ao ensino online, preocupações com o 

desempenho acadêmico, a conclusão do semestre atual, as incertezas relacionadas às 

datas das provas e expectativas sobre o próximo semestre (BALOCH et al., 2021). 

As estudantes do sexo feminino apresentaram níveis mais altos de ansiedade e 

depressão em relação aos estudantes do sexo masculino (BATRA et al., 2020; AIYER et 

al., 2020). Na Suíça, fatores como o sexo, indicam significativa ligação com estressores, 

em que as estudantes do sexo feminino demonstram maior risco de enfrentar 

consequências negativas para a saúde mental (ELMER; MEPHAM; STADTFELD, 2020) Os 

casos parecem se agravar em estudantes com histórico de experiências traumáticas, 

resultando em maiores taxas de ansiedade, depressão e reações de estresse agudo 

exacerbados na pandemia (LI et al., 2021). 
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Na Austrália, alunas universitárias com idades entre 18 e 24 anos, apresentaram 

mais sintomas de ansiedade e depressão (DODD et al., 2021). No cotidiano paquistanês, 

a COVID-19 não somente intensificou as restrições à transição do sistema educacional, 

como também expôs o patriarcado e seus resultados para as mulheres no país. Com isso, 

deve-se considerar as dificuldades das alunas sobre o acesso ao ensino, sendo foco de 

intervenção das políticas nacionais de educação (BALOCH et al., 2021). 

Em Blagadesh, 54% das mulheres sofreram significativamente mais sintomas 

depressivos do que os homens (SAFA et al., 2021). Alunas de uma faculdade de ciências 

humanas relataram mais medo. Esse achado pode ter relação com uma carga maior de 

trabalho doméstico, papel de cuidadora ou violência doméstica (ELSHARKAWY; 

ABDELAZIZ, 2020). Para alguns autores, as pesquisas indicaram o contrário da maioria 

dos estudos, em que se identificou que a taxa de ansiedade entre estudantes do sexo 

masculino foi significativamente maior do que entre estudantes do sexo feminino (HAN 

et al., 2021).  

Estudantes de graduação da área da saúde, de modo predominante mulheres 

jovens e com histórico de doenças crônicas, apresentaram mais sintomas de depressão 

e ansiedade. Dois terços de um grupo de estudantes e profissionais de saúde do Kuwait, 

com idade entre 18 e 29 anos indicaram depressão moderadamente severa ou 

depressão severa (ALSAIRAFI et al., 2021). Na Grécia, Espanha e Albânia, um terço da 

população de estudantes de enfermagem experimentou depressão leve, com níveis 

mais altos de depressão observados em estudantes espanhóis.  Os fatores como sexo, 

estado civil e tipo de moradia influenciou nos resultados e a diminuição da idade foi 

associada ao aumento da depressão (PATELAROU et al., 2021; COUGHENOUR et al., 

2020). Na China, estudantes de graduação em enfermagem apresentaram baixa 

avaliação cognitiva e maior prevalência de ansiedade e depressão (ZHU; WANG; WANG, 

2021). 

Estudos realizados na Índia e Marrocos apontaram que, ao comparar dados de 

antes e durante a pandemia, houve um aumento significativo nos níveis de estresse, 

com níveis de ansiedade dez vezes mais graves, com piora na saúde emocional durante 

o primeiro ano (SARASWATHI et al., 2020; ESSANGRI et al., 2020). O medo de contrair 

ou disseminar o vírus influencia consideravelmente os índices de problemas mentais dos 
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estudantes de medicina de Bangladesh, que apresentam maior prevalência de 

ansiedade e sintomas depressivos (SAFA et al., 2021). 

Ao se considerar as instalações familiares, percebe-se que alguns alunos 

possuem oportunidades de aprendizagem desiguais, como ter apenas um cômodo 

servindo como dormitório e escritório, falta de aparelhos (computadores) e/ou 

dificuldade de acesso à internet (CAMACHO-ZUNIGA; PEGO; ESCAMILLA; HOSSEINI, 

2021). As desigualdades no acesso aos meios digitais ficam evidenciadas durante a 

pandemia de COVID-19 (LISCHER; SAFI; DICKSON, 2021).  

A exposição aos acontecimentos traumáticos durante períodos críticos da vida 

torna os estudantes chineses suscetíveis a diferentes níveis de ansiedade (WANG; ZHAO, 

2020; ARREBOLA et al., 2020), principalmente aqueles com problemas de saúde mental 

preexistentes, experiências de abusos, negligências, vulnerabilidade em relação a 

contaminação resultando em um maior impacto na saúde mental (ALYSSA et al., 2021; 

TANG et al., 2020). Outro fator de impacto negativo foi o desemprego ou a demissão do 

trabalho (QI et al., 2020).  

O estresse associado ao distanciamento físico, isolamento social e falta de 

interação com o ambiente educacional podem gerar impactos imediatos, como também 

a longo prazo após o fim da pandemia (LIGUS et al., 2021). O impacto da pandemia de 

COVID-19 no gerenciamento de problemas de saúde mental foi significativo. Com o 

interrompimento de consultas de saúde e a falta de acesso a medicamentos, 

desenvolver uma autoeficácia em saúde mental torna-se um fator de proteção ao bem-

estar psicológico (LIGUS et al., 2021). 

Estudos realizados na Turquia e na Austrália apontam que os significados 

atribuídos a vida e a saúde dos universitários é um dos componentes mais importantes 

para lidar com estressores em tempos difíceis. As concepções positivas refletem 

significativamente no bem-estar emocional, bem-estar social e bem-estar psicológico 

(ARSLAN et al., 2020; DODD, et al., 2021). Cabe ressaltar que o bem-estar emocional na 

pandemia depende de fatores tanto no nível individual quanto social (CLABAUGH et al., 

2021). 

Os estudantes com características altruístas, vivenciaram um alto risco na 

pandemia e dessa forma, sentiram-se impedidos de ajudar os outros, fato que pode ter 

reduzido sua autoeficácia e aumentado seus sentimentos de desamparo e outras 
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emoções negativas. A prevalência de características altruístas, assim como maior 

empatia para com os pacientes infectados e mais deprimidos torna os estudantes mais 

suscetíveis ao aumento da ansiedade e sintomas depressivos (FENG et al., 2020). 

As instituições de ensino superior e os órgãos responsáveis devem formular 

políticas educacionais para maior atenção e apoio acadêmico, emocional e financeiro 

aos grupos mais fragilizados neste período (DODD et al., 2021), com financiamentos de 

subsídios de emergência (NISHIMURA et al., 2021). Isso pode desempenhar um papel 

fundamental de monitoramento durante a pandemia, auxiliando os alunos com os 

problemas de saúde mental visando a construção de um futuro melhor (DHAR; AYITTEY; 

SARKAR, 2020). 

Será necessário que as universidades das áreas de saúde implementem novas 

políticas de segurança para reforçar o controle geral de infecções e higiene, o que muitas 

vezes é mal praticado pelos alunos. Uma revisão do currículo também será necessária 

para incluir o ensino sobre a COVID-19, uma vez que os estudantes dessas áreas podem 

tratar pacientes no futuro que sofrem de comorbidades crônicas associadas ao 

coronavírus (RAINBOW; DORJI, 2020). 

As instituições educacionais devem reconhecer a insegurança relacionada às 

dificuldades financeiras e escassez de alimentos básicos. Estudos longitudinais de 

acompanhamento são necessários para rastrear a evolução dos sintomas e medir o 

impacto a longo prazo da pandemia (ESSANGRI et al., 2020).  

Atividades em grupos virtuais e/ou noite de cinema virtual para um melhor 

enfrentamento neste período podem orientar e contribuir para um melhor desempenho 

físico, social e educacional dos estudantes. Cabe evidenciar que não existe uma solução 

padronizada para esta situação, portanto, é necessário continuar monitorando as 

mudanças para entender o efeito da pandemia e elaborar novas formas de apoiar os 

estudantes (SCHLESSELMAN; CAIN; DIVALL, 2020). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos dados identificados nessa pesquisa, observa-se que as políticas para 

lidar com a pandemia variaram entre os países. No entanto, ações de resposta como 

distanciamento social, bloqueios e recomendações ou ordens para o isolamento social 
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foram introduzidas. Fica evidente a vulnerabilidade dos universitários em diversos níveis 

de sua formação. Em meio a pandemia de COVID-19, com as aulas inicialmente 

suspensas e posteriormente sendo desenvolvidas de modo remoto, as instituições 

superiores tornaram-se um ambiente suscetível a interferências externas e os alunos 

ficaram expostos a estressores adicionais como a insegurança, insônia, isolamento 

social, aulas remotas, maior tempo de exposição à tela e às notícias sobre a pandemia, 

resultando em agravos na saúde mental, com o desenvolvimento de sintomas 

depressivos e ansiosos. 

Alguns estudos apontaram que os estudantes do sexo feminino, relataram baixos 

níveis de bem-estar e medo, e que pode estar relacionado com uma carga maior de 

trabalho doméstico, papel de cuidadora ou violência doméstica. Em outras pesquisas, 

os estudantes do sexo masculino demonstraram mais sintomas de ansiedade do que os 

estudantes do sexo feminino. Tais amostras apontam que a maioria dos estudantes, 

independente do sexo, relatam dificuldades de adaptação à nova realidade pessoal, 

acadêmica, profissional e social em decorrência da pandemia de COVID-19. 

Apesar dos grandes avanços científicos em torno da COVID-19 ainda há dúvidas 

acerca do futuro e as incertezas que permeiam a vida acadêmica dos universitários são 

alvo de preocupações. Os impactos causados pelas fases da pandemia só serão 

esclarecidos ao decorrer dos anos. Nesse sentido é necessário a identificação e análise 

contínua dos aspectos que fundamentam a realidade acadêmica, desenvolvendo 

mecanismos para a promoção e manutenção da saúde mental e o bem-estar dos futuros 

profissionais. 
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RESUMO 

A saúde mental tem sido alvo de debate com bastante frequência, principalmente 
durante a pandemia de COVID-19, frente às condições exigidas de isolamento social, em 
que os pré-vestibulandos têm vivenciado um período de muitas incertezas, ansiedade, 
procrastinação, fadiga física e mental. Neste contexto, discentes de medicina com o 
desejo de ajudar esse público, decidiram realizar um workshop, com o intuito de 
promover meios de melhorar a saúde mental de pré-vestibulandos. A participação de 
estudantes de medicina na criação desse workshop mostra-se de grande valia para os 
futuros profissionais médicos, uma vez que prepara os discentes tanto para a relação 
médico-paciente quanto para o gerenciamento de atividades de educação em saúde, 
com relevante impacto social. Com o objetivo de demonstrar a relevância da 
participação do discente na elaboração e aplicação de um Workshop de Saúde Mental 
para Pré-Vestibulandos, o presente trabalho apresenta-se como um relato de 
experiência das atividades desenvolvidas por acadêmicos de diferentes semestres do 
curso de medicina de uma universidade pública do estado do Ceará. Verificou-se que os 
discentes tiveram a oportunidade de elaborar palestras, cujos temas foram: 
autocuidado como forma de gerenciamento de estresse e ansiedade, indicação de 
profissionais, cansaço digital e técnicas de relaxamento. Além disso, foram aplicadas 
ferramentas de avaliação de impacto, como pré-testes e pós testes, tendo como 
principal resultado a evolução do conhecimento dos participantes em relação a 
conceitos fundamentais explicados nas palestras. Ademais, os inscritos revelaram 
sentir-se mais motivados a adotar estilos de vida mais saudáveis e, dessa forma, 
melhorar a saúde mental.  
 
Palavras-chave: Saúde mental. Psicologia positiva. Autocuidado. 
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1. INTRODUÇÃO 

O momento pré-vestibular é bastante complexo e traz consigo inúmeros fatores 

que contribuem para aumentar o estresse e a ansiedade dos estudantes. Nesse período, 

além das incertezas e inseguranças quanto aos resultados das provas, soma-se a 

cobrança familiar, de amigos e as expectativas depositadas nos pré-vestibulandos 

(IKUNO et al., 2020). 

A pandemia de COVID-19, doença grave descoberta no final do ano de 2019, 

afetou a vida das pessoas de forma substancial. O rápido crescimento de infectados e 

de mortos ao redor do mundo gerou, nos indivíduos, uma sensação de incertezas e 

ansiedade. Todo o estresse inerente ao contexto pandêmico afetou consideravelmente 

os estudantes e trouxe consigo impactos na aprendizagem e na saúde mental dos 

alunos. Estes, não estão apenas preocupados com sua saúde, segurança e rendimento 

nos estudos, mas também têm muitas preocupações com o bem-estar de suas famílias 

e amigos (SAHU, 2020). 

Percebe-se então, que além do estresse inerente à condição de pré-

vestibulando, somaram-se novas preocupações atreladas à pandemia como medo, 

incertezas e isolamento social, com o potencial de comprometer ainda mais a saúde 

mental dos estudantes que almejam ingressar no ensino superior. 

Olson, Hansen e Vermeesch (2020, p. 9340) afirmam que intervenções de saúde 

mental devem estar amplamente disponíveis em todos os momentos, sendo de fato 

reconhecida a importância delas em períodos de catástrofes globais, a exemplo da 

pandemia da COVID-19.  

Nesse sentido, grupos de apoio ao aluno ou aconselhamento via plataformas 

eletrônicas são necessários para ajudar os pré-vestibulandos a aliviar problemas de 

saúde e fornecer-lhes suporte social, psicológico e acadêmico. Além disso, a realização 

de exercícios que estimulem resiliência, e pensamento positivo são apontados como 

importantes estratégias de enfrentamento aos impactos na saúde mental nesse 

contexto pandêmico. A promoção de educação on-line em saúde mental e com base em 

estratégias de intervenções pode ajudar os alunos a aumentar sua resiliência (LAI et al., 

2020). 
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A International Federation of Medical Students’ Association of Brazil (IFMSA 

Brazil, traduzida como Federação Internacional das Associações de Estudantes de 

Medicina do Brasil) propôs aos estudantes de medicina da Universidade Estadual do 

Ceará (UECE) interessados em fazer parte dessa associação, realizarem alguma atividade 

de impacto social, como etapa seletiva para possibilitar a criação de um comitê local da 

IFMSA Brazil na UECE, de modo que os estudantes interessados no projeto decidiram, 

então, realizar um workshop sobre saúde mental voltado para pré-vestibulandos, tendo 

em vista ser um público carente de apoio psicoemocional e por observarem a 

necessidade de uma intervenção social nesse contexto da pandemia da COVID-19. 

Este relato tem como objetivo descrever a experiência de estudantes de 

medicina na realização de um workshop como estratégia de impacto social, visando 

contribuir com apoio psicoemocional dos pré-vestibulandos, bem como estimulá-los a 

buscarem auxílio psicológico com profissionais quando sentirem necessidade. 

2. METODOLOGIA 

2.1. aspectOs gerais e OrganizaçãO dO “WOrkshOp” de saúde 

Mental para Pré-Vestibulandos 

Trata-se de um relato de experiência da atuação de discentes do curso de 

medicina de uma universidade pública do estado do Ceará (UECE) durante a pandemia 

de COVID-19 em 2020, a partir da organização e realização de um Workshop de Saúde 

Mental para Pré-Vestibulandos. Inicialmente foram realizadas capacitações com os 

professores orientadores e, em seguida, estipulado um prazo para o desenvolvimento 

do material para as palestras e para as atividades junto aos pré-vestibulandos. As 

capacitações obedeceram a um cronograma pré-estabelecido e os temas foram 

escolhidos de acordo com as orientações de uma psicóloga de um cursinho pré-

vestibular da cidade de Fortaleza onde a ação seria desenvolvida.  

A divulgação do workshop foi realizada por meio da rede social WhatsApp, a 

partir da parceria com a psicóloga do cursinho, a qual compartilhou diretamente nos 

grupos de alunos pré-vestibulandos. Os textos e a arte contendo a explicação da 

proposta e da dinâmica do workshop, assim como o link do Formulário Google para a 

inscrição, foram produzidos pelas acadêmicas envolvidas no projeto e encaminhados 
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aos alunos por ocasião da divulgação via WhatsApp. Inicialmente, planejou-se a 

participação de 25 alunos; mas, devido à grande procura e velocidade com que os alunos 

realizaram as inscrições, o formulário foi fechado com 4 alunos a mais do que o 

planejado, totalizando 29 inscritos para o workshop.  

No formulário de inscrição - além de ser solicitado o nome do aluno, o e-mail 

para contato, o contato do WhatsApp, a idade e o porquê do interesse em participar -, 

foram acrescentadas questões sobre a sede escolar (o referido cursinho apresenta mais 

de uma sede), questões relacionadas ao perfil psicoemocional dos inscritos durante a 

quarentena e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). A busca por 

determinar esse perfil psicoemocional surgiu com o fim de saber se haveria pessoas 

potencialmente sensíveis aos conteúdos ministrados, para que as palestram pudessem 

ser planejadas de modo a não causar nenhum dano psicoemocional aos participantes, 

bem como saber se já faziam algumas das práticas que sugerimos. Já o TCLE foi incluído 

com o intuito de informar que os questionários passados também serviram para avaliar 

o impacto da atividade na promoção de suas saúdes mentais no processo de filiação à 

IFMSA Brazil, bem como garantir o consentimento relacionado ao uso dos dados 

coletados em futuras publicações. 

Em virtude das restrições sociais impostas pela pandemia, as atividades do 

workshop foram realizadas de modo online por meio da plataforma GoogleMeet e 

auxiliada pela rede social WhatsApp, na qual as dúvidas foram sanadas, os materiais de 

apoio foram compartilhados e os horários das palestras foram confirmados. As palestras 

abordaram temas diversos e, na ocasião, também eram fornecidas aos pré-

vestibulandos as instruções para as atividades sugeridas; além disso, foi promovida uma 

troca de experiências pessoais concernentes à história anterior à aprovação das 

acadêmicas à medida que os vestibulandos faziam perguntas.  

No primeiro dia de palestra – no qual foram debatidos os assuntos que mais 

poderiam constituir gatilhos de ansiedade para os participantes – foi aberta uma sala 

paralela, para que, caso alguém se sentisse desconfortável ou ansioso, pudesse ir lá 

conversar com duas integrantes do comitê de organização sobre assuntos mais sutis até 

o momento em que já não houvesse potenciais gatilhos na palestra principal. Esta sala 

paralela não foi utilizada por nenhum dos participantes.  
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No decorrer da atividade, ocorreram limitações e dificuldades, tais como a 

evasão dos participantes e conflitos de horários entre palestras e atividades da escola 

marcadas de última hora, os quais tiveram que ser contornados por remanejamento dos 

horários. Para compreendermos os motivos da evasão e ausência de interatividade por 

parte dos alunos não participativos, foi lançada uma lista de pesquisa nas próprias 

mensagens do grupo de WhatsApp, visto que os formulários de pré e pós-testes 

aplicados não estavam conseguindo extrair as impressões dos alunos sobre a atividade. 

Tal pesquisa não foi respondida por nenhum pré-vestibulando participante do 

workshop. 

2.2. Temas e conteúdo das palestras e dinâmica das 

atividades dO “WOrkshOp” 

Foram abordadas as seguintes temáticas e conteúdos durante o workshop: 

1.  Palestra sobre Ansiedade e Estresse (realizada em 27/08/2020): Autocuidado 

como abordagem humanizada ao bem-estar físico, mental e social em tempos de 

pandemia; Mindset de crescimento aplicado às adversidades decorrentes da pandemia 

e do período pré-vestibular; Condicionamento dos pensamentos geradores de 

ansiedade; Fisiologia do estresse e da ansiedade, como atividades de autocuidado 

diminuem tais fatores. 

2. Palestra sobre Indicação de Profissionais da Saúde Mental (realizada em 

27/08/2020): Indicações de profissionais pelo SUS e consultórios populares, condições 

psicológicas indicativas de ansiedade, despatologização da busca à assistência 

psicológica, tipos de abordagem do psicoterapeuta (gestalt, comportamental, 

psicanálise, thetahealing), ressaltar que toda emoção é válida, "chegar no psicólogo pela 

primeira vez: como assim vou me abrir com um completo estranho?". 

3. Palestra sobre Cansaço Estudantil em tempos de EAD (realizada em 

29/08/2020): Cansaço digital: o que é, como identificar, quais complicações, como lidar 

e evitar; Efeitos do uso exacerbado de dispositivos eletrônicos (Text neck e Síndrome do 

Olho Seco); Efeitos fisiológicos do sono para o bem-estar psicoemocional.  

 

4.  Palestra sobre técnicas de relaxamento (realizada em 29/08/2020): Como a 

respiração ativa sistema parassimpático e induz uma resposta de relaxamento; técnica 
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de respiração diafragmática, técnica A.C.A.L.M.E - S.E. Meditação Mindfulness, 

Meditação Zazen, Meditação Transcendental e Meditação Cristã. 

2.3. Material de apoio:  

Os seguintes materiais de apoio foram utilizados: 

1. "Cronograma do bem": cronograma de práticas de autocuidado.  

2. "Caderno de emoções": quadro de perguntas autopreenchíveis que 

induzem o indivíduo a entender as origens de determinada emoção como 

resposta a certo evento (BECK; BECK, 2011).  

3. "Ansiobook": caderno digital com espaços para agradecimentos e 

afazeres.  

4. "Entendendo o cansaço digital": caderno digital com espaços para 

autoavaliação quanto ao nível do próprio cansaço e para a descrição dos 

fatores mais extenuantes de cada um e manual do sono.  

5. "Guia do A.C.A.L.M.E.-S.E.": guia que contém o resumo de cada passo 

dessa técnica.  

2.4. Metodologia de avaliação de impacto 

Como metodologia de avaliação de impacto, foram utilizados pré e pós-testes 

com perguntas concernentes ao aprendizado de conceitos explicados nas palestras, à 

aplicabilidade das técnicas ensinadas e a outros tópicos relativos aos objetivos das 

atividades desenvolvidas. A comparação entre as respostas dos dois testes serviu como 

parâmetro para indicar se os objetivos foram atingidos ou não. 

2.4.1. Perguntas do Pré-teste 1: 

1. De 1 a 5, o quão bem você classifica a qualidade do seu autocuidado?  

2. De 1 a 5, o quão bem você classifica a sua capacidade de lidar com suas 

emoções?  

3. Você se sente preparado para ir a um atendimento com o psicólogo, caso isso 

seja do seu interesse? Se não, por quê?  

4. O que você pensa sobre pessoas em algum tipo de sofrimento mental?  

5. Em suas palavras, quais as diferenças entre a atuação do psicólogo para a do 

psiquiatra?  
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6. Você acha que pessoas que buscam os profissionais citados são somente 

pessoas que têm problemas psicoemocionais?  

2.4.2. Perguntas do Pós-teste 1:  

1. Como você se sentiu ao final do dia, após ter feito o cronograma do bem-estar, 

o “ansiobook” e o caderno das emoções? (Se você não fez uma delas, basta dizer qual) 

2. Você recomendaria alguma dessas práticas para alguém? 

3. Após a palestra, você se sente mais preparado ou disposto para ir a um 

atendimento com o psicólogo, caso isso seja do seu interesse? 

4. Após a palestra, o que você pensa sobre pessoas em algum tipo de sofrimento 

mental? 

5. Após a palestra, em suas palavras, quais as diferenças entre a atuação do 

psicólogo para a do psiquiatra? 

6. Quem são as pessoas que buscam profissionais da saúde mental? 

2.4.3. Perguntas do Pré-teste 2:  

1. Você sabe o que é "cansaço digital"? Se sim, tente explicar em algumas 

palavras o que "cansaço digital" significa para você. Se não, responda "Não".  

2. Cite 3 malefícios do uso exacerbado de aparelhos digitais.  

3. Você sabe o que é "text neck" e síndrome do olho seco? Se sim, tente explicar 

em algumas palavras o que significa para você. Se não, responda "Não".  

4. Você sente algum tipo de "ressaca virtual" por uso exacerbado de aparelhos 

eletrônicos no seu dia a dia ou você acha que o uso exacerbado desses aparelhos, 

durante a quarentena, atrapalhou o seu sono? Se sim, explique de que forma. Se não, 

responda "Não". 

5. Você acha que sentir estresse faz bem? 

6. Se você tiver colocado "depende" na questão anterior, diga por que depende.  

7. Você sabe identificar uma respiração diafragmática? Se sim, como você acha 

que é? 8. Você conhece alguma técnica de respiração e de meditação para relaxamento? 

Se sim, qual?  

 

2.4.4. Perguntas do Pós-teste 2:  

1. Após a palestra, qual a sua definição de cansaço digital? Explique brevemente.  
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2. Após a palestra, qual a sua definição de “text neck”? E de síndrome do olho 

seco? Explique brevemente.  

3. Você consegue identificar fatores promotores de uma ressaca virtual no seu 

cotidiano? Se sim, quais?  

4. Após a palestra, você acha que sentir estresse pode fazer bem? 5. Se você tiver 

colocado "depende" na questão anterior, diga por que depende. 6. Após a palestra, 

como você identifica a respiração diafragmática?  

7. Após as palestras, você se sente motivado a diminuir o tempo de uso de 

aparelhos eletrônicos?  

8. Você acredita se sentir mais preparado para lidar com situações de estresse, 

ansiedade e cansaço após o workshop?  

9. Resuma o que você achou da experiência em uma frase. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. Resultados do Pré-teste 1 

O pré-teste do primeiro dia contou com 19 respostas. Pouco mais da metade dos 

estudantes classificaram suas práticas de autocuidado como medianas e a maioria lida 

de forma média ou boa com suas emoções. Em um estudo realizado com estudantes de 

enfermagem, Brandão e colaboradores verificaram que o principal fator de 

impedimento para estes estudantes terem melhor autocuidado é o tempo, o que 

também pode ser o principal fator entre os pré-vestibulandos, uma vez que sua rotina 

de estudo é intensa (BRANDÃO, et al., 2009).  

Dentre os participantes, 94,7% relataram inicialmente que se sentiriam 

preparados para ir a um atendimento com um psicólogo. A maioria informou que 

pessoas com sofrimento mental necessitam de ajuda profissional e empatia e que este 

sofrimento mental é algo comum, ao qual qualquer pessoa está sujeita. Os demais não 

souberam responder à pergunta por não compreender o termo sofrimento mental ou 

relataram que são pessoas infelizes ou relacionaram sofrimento mental à depressão.  

Apenas uma (5,2%) pessoa apresentou uma resposta completa sobre a diferença 

de atuação do psicólogo e do psiquiatra, enquanto 14 (73,7%) dos participantes 

restringiram a diferença principalmente à legitimidade de prescrição medicamentosa - 
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dos quais dois manifestaram certa dúvida se o psiquiatra também poderia atuar na 

escuta e ajudar a lidar com as emoções; outros quatro participantes (21,1%) não 

souberam dizer.  

Grande parte dos participantes (94,7%) acreditam que a procura por 

profissionais como psicólogo e psiquiatra não ocorre somente por pessoas 

necessariamente com problemas psicoemocionais.  

3.2. Resultados do Pós-teste 1:  

O pós-teste do primeiro dia de palestrar obteve 12 respostas. Após a palestra, 

83,3% dos inscritos falou positivamente das técnicas sugeridas - depois de terem feito o 

cronograma do bem-estar, o ansiobook e o caderno de emoções -, relatando sensação 

de dever cumprido, redução da ansiedade e bem-estar proporcionados. Uma pessoa 

informou que não havia feito nenhum, mas que iria se planejar para fazer; outra, não 

fez todas as atividades recomendadas, mas selecionou as que sentia mais necessidade 

de fazer. Apesar de 16,6% não ter feito alguma atividade proposta, 100% 

recomendariam as práticas a alguém, levando-nos a crer que consideram efetivas as 

técnicas ensinadas.  

No pré-teste, 94,7% dos inscritos disseram que iriam para um atendimento com 

psicólogo, caso precisassem. Após a palestra, tal porcentagem aumentou para 100%. 

Além disso, previamente à palestra, duas pessoas manifestaram pensamentos de cunho 

pejorativo no tocante a indivíduos como algum sofrimento psicoemocional, tais como 

"São pessoas infelizes e incapazes de conviver com a realidade da vida" e "Falta de 

cuidado com elas mesmo". Após as palestras, 100% das respostas disseram que pessoas 

com algum sofrimento psicoemocional são pessoas normais, que necessitam de ajuda e 

que qualquer pessoa está sujeita a passar por algum sofrimento psicoemocional. Esse 

resultado mostra que, das pessoas que responderam o pós-teste, todas perceberam a 

importância da atuação dos profissionais que trabalham com saúde mental e nenhuma 

manifestou estereótipos previamente evidenciados. Dessa forma, o resultado foi 

positivo, frente ao fato de que o preconceito relacionado a dificuldades psicológicas e 

problemas psiquiátricos é muito comum - fator que dificulta a procura por profissionais 

de saúde mental - e que, quando presente, pode pôr em risco a qualidade de vida e o 
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tratamento de pessoas que precisam desses profissionais (MILLAN; ARRUDA, 2008; 

ASCENÇO, 2013).  

Após a palestra, todos os participantes que responderam o pós-teste 

conseguiram compreender a diferença entre o atendimento psiquiátrico e o 

atendimento psicológico: 41,6% responderam corretamente, associando o psiquiatra a 

uma abordagem mais fisiológica e biomédica em comparação com o psicólogo, mas sem 

desconsiderar a atuação do psiquiatra em extrapolar a prescrição de medicamentos, 

bem como sem desconsiderar a atuação do psicólogo em analisar a estruturação da 

consciência humana e trabalhar as causas mais abstratas e emocionais para oferecer 

perspectivas de soluções com base nisso. Os 58,4% remanescentes, conseguiram definir 

a diferença sem que houvesse a restrição a possibilidade um prescrever medicamentos 

e outro não, mas não de forma completamente satisfatória.  

Foi deixado um espaço para as pessoas descreverem como tinha sido sua 

experiência com as palestras e seis pessoas se sentiram motivadas a comentar e, 

inclusive, dar sugestões. Todos se mostraram muito gratos pela iniciativa e uma pessoa 

deu a ideia de haver mais workshops e de realização de rodas de conversa e atividades 

dinâmicas para fortalecer o tema de saúde mental cada vez mais entre as pessoas.  

3.3. Resultados do Pré-teste 2:  

O pré-teste do segundo dia contou com nove respostas abaixo discutidas. 

O termo “cansaço digital ou virtual” é um termo novo e que, apesar de ainda não 

ter sido totalmente consagrado pela literatura científica, vem sendo bastante discutido, 

principalmente nesse período de pandemia, em que se tem evitado o contato presencial 

entre as pessoas. “Cansaço digital” se refere há um tipo de intoxicação pelo uso 

excessivo de redes virtuais, com sintomas que podem afetar, disposição, sono, 

musculatura e visão. Segundo Hussaindeen (2020), qualquer pessoa que use dispositivos 

digitais excessivamente, sem pausas adequadas, pode apresentar fadiga ocular e 

problemas musculoesqueléticos. Por ser um termo novo, poderia se esperar que os 

participantes não o reconhecessem. Na análise das respostas obtidas, duas pessoas 

(22,2%) não souberem dar uma definição para o termo, uma pessoa (11,1%) o 

relacionou a uma possível “pressão que as mídias digitais impõem (na sociedade) de 

ideia de positividade utópica”. As demais pessoas conseguiram dar uma definição mais 
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próxima do real significado do termo, demonstrando ter conhecimento prévio sobre o 

assunto ou boa capacidade de dedução.  

Foram solicitados exemplos de três malefícios do uso exacerbado de aparelhos 

digitais e as respostas foram bem similares, sendo mencionados o impacto prejudicial 

que os aparelhos digitais podem trazer para visão, sono, saúde mental, musculatura da 

coluna, produtividade, demonstrando que os estudantes são conscientes dos danos. 

Segundo Moromizato et al. (2017), são numerosos os efeitos deletérios relacionados ao 

uso insalubre da internet: alterações na qualidade do sono, na nutrição e na atividade 

física, menor desempenho acadêmico ou profissional e prejuízo nos relacionamentos 

interpessoais, além de transtornos de humor, ansiedade, ansiedade social, solidão.  

Foi questionado aos participantes se conheciam o termo “text neck” e síndrome 

do olho seco. Sete pessoas não souberam responder e duas conseguiram formular 

respostas adequadas. Esse fato revela que esses termos talvez ainda não sejam 

completamente conhecidos ou debatidos entre os pré-vestibulandos. Sete pessoas 

relataram que, por conta do uso exacerbado de aparelhos eletrônicos, manifestaram 

algum tipo de ressaca virtual e quatro mencionaram que tiveram prejuízos na qualidade 

do sono.  

A maioria dos participantes (6/9) responderam que sentir estresse não é algo 

bom, já três deles responderam que depende, sendo que, dependendo da situação, o 

estresse pode ajudar a indicar que algo está errado e que o corpo o utiliza para agir com 

mais rapidez e com mais cautela. De fato, em algumas ocasiões, o estresse pode servir 

de ferramenta para auxiliar o indivíduo a ter mais cuidado ou atenção em situações que 

exijam concentração, como dirigir um carro, fazer uma prova, sendo muito relevante 

que os estudantes saibam identificar que o estresse pode estar presente e que isso pode 

ser algo bom.  

Quando perguntado se eles sabiam o que era respiração diafragmática, quatro 

pessoas apresentaram respostas do tipo “não”. Outras quatro respostas se 

apresentaram incompletas. Somente uma se aproximou da definição correta do termo.  

Quatro pessoas informaram que não conhecem nenhuma técnica de respiração 

ou meditação para relaxamento. As outras cinco respostas envolveram a técnica de 

Mindfulness, respiração profunda, meditações guiadas e respiração Ujjayi. Isso 
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demonstra que a maioria dos participantes já buscaram por métodos que os ajudassem 

a diminuir a sobrecarga e o estresse do dia a dia.  

3.4. Resultados do Pós-teste 2 

O pós-teste do segundo dia obteve seis respostas. Antes das palestras, 55,5% dos 

participantes não sabiam o conceito de cansaço digital. Já após as palestras, 100% 

responderam corretamente. Após as palestras, também todos os inscritos souberam 

identificar exemplos de fatores causais de ressaca virtual, e dois relacionaram a 

pergunta aos sintomas de ressaca virtual, como enxaqueca, insônia, olhos 

avermelhados, fadiga muscular (apesar de não terem sido questionados a respeito dos 

sintomas). Quase a totalidade dos estudantes (83,3%) se sentiram mais motivados a 

diminuir o tempo de exposição a aparelhos e uma parcela (16.7%) respondeu “talvez”. 

Vale ressaltar que, no período de pandemia, os pré-vestibulandos participantes do 

workshop estão tendo aulas por meio remoto desde o mês de maio de 2020 e, 

possivelmente, vêm apresentando uma carga expressiva de aulas virtuais.  

Todos os participantes conseguiram fornecer respostas coerentes e claras sobre 

o termo “text neck”, o que demonstra que o termo foi bem explanado e cabível de 

compreensão. Também pode-se prever que, depois de conhecido o termo, os 

estudantes serão capazes de se perceberem e corrigirem práticas errôneas ao usar os 

aparelhos digitais ou práticas errôneas. Esse fato é relevante, já que usuários de 

smartphones podem ser mais propensos a manter maiores ângulos de flexão do pescoço 

durante a mensagem de texto e isso levar a alterações importantes da musculatura 

(CUÉLLAR; LANMAN, 2017).  

Antes da palestra, apenas 11,12% dos participantes sabiam o que é respiração 

diafragmática. Após a palestra, 60% responderam corretamente, manifestando claro 

entendimento de que a respiração diafragmática deve envolver o abdômen e menos o 

tórax, em contrapartida a algumas respostas do pré-teste. A respiração diafragmática 

envolve respirar profundamente e expandir os pulmões para dentro do diafragma, 

diminuindo a frequência respiratória por meio de um processo, como contar as 

respirações enquanto expande o abdômen e inspira profundamente. Ademais, a 

respiração diafragmática é um tratamento prontamente acessível para o controle do 
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estresse, assim que um gatilho é acionado sendo aquela uma ferramenta essencial para 

os estudantes (HOPPER et al, 2018).  

Antes das capacitações, 44,44% dos participantes conheciam técnicas de 

respiração e meditação. Após os ensinamentos de técnicas de relaxamento, 100% dos 

participantes revelaram estar mais preparados para lidar com situações de estresse, 

ansiedade e cansaço por meio delas. Também antes das palestras, 66,67% das pessoas 

opinaram que estresse não fazia bem para o ser humano, enquanto 33,3% responderam 

que depende, e justificaram corretamente as respostas. Após a palestra, 83,3% 

responderam que depende da situação, e justificaram corretamente as respostas. Tal 

variação de 50% na resposta “depende” nos faz imaginar que houve uma ressignificação 

no tocante a encarar o estresse como um fator promotor de respostas adequadas a 

situações desafiadoras. Além disso, esses 83,3% estudantes também conseguiram 

entender que o estresse em excesso pode ser prejudicial ao organismo. Nesse cenário, 

vale ressaltar que para Rossi (1994 apud CABRAL et al, 2004) as respostas podem ser 

positivas ou negativas em frente a uma situação estressora, dependendo de como o 

sujeito a percebe, da intensidade e do tempo de permanência sobre ele.  

A resposta média no pré-teste 1 da classificação de autocuidado, em uma escala 

de 1 a 5, foi 3 e da classificação de capacidade de gerenciamento emocional foi 3,3. 

Nesse pós-teste, 100% dos pré-vestibulandos acreditam, após o workshop, que se 

sentem mais preparados para lidar com situações de estresse, ansiedade e cansaço. Os 

alunos caracterizaram a experiência como rica, esclarecedora, valiosa e informativa para 

a vida dos estudantes.  

Das quatro pessoas que deixaram um comentário/sugestão, todos reforçaram o 

quão proveitoso foi o workshop para eles, uma elogiou a ideia da sala paralela de 

acolhimento, caso alguém precisasse durante as palestras, duas solicitaram a realização 

de mais workshops como esse, duas pediram para continuarmos disseminando esse tipo 

de tema. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos empecilhos, o Workshop de Saúde Mental para Pré-Vestibulandos 

teve uma considerável eficácia, demonstradas através do efeito positivo que as 
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palestras e as atividades propostas tiveram sobre a saúde mental desses estudantes no 

auge da pandemia de COVID-19. Desse modo, fica evidenciado que a aplicação de ações 

de educação em saúde é necessária e pode impactar de verdade certas comunidades ao 

alcançar suas demandas sociais.  

Além disso, o fato de o workshop ter sido realizado por um grupo de estudantes 

de medicina funcionou como uma válida e importante experiência para a formação 

integral e humana destes futuros profissionais da saúde. 
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RESUMO 

Este capítulo tem por objetivo descrever o atual momento que o mundo estar vivendo 
devido a pandemia pelo covid-19, com grandes transformações e mudanças, 
principalmente no ensino superior em saúde onde docentes do ensino superior é 
obrigado a se adequar na problematização de atuação e superação em questões de 
caráter técnico e instrumental no ensino, buscando um trabalho que consiga uma 
promoção na formação profissional e pessoal dos alunos. Por esses motivos o objetivo 
da presente revisão da literatura é discutir sobre os principais desafios da educação no 
ensino superior da saúde em tempos de pandemia do Covid-19. O método utilizado se 
desenvolveu a partir de buscas nas bases de dados da biblioteca virtual da saúde, BVS, 
Google scholar, Bireme, Scielo, Lilacs, selecionados artigos e pesquisas que citaram a 
docência no ensino superior na saúde em tempos de pandemia. 
 
Palavras-chave: Docência no ensino superior. Pandemia e educação. Covid-19. 

1. INTRODUÇÃO 

2020 trouxe para o mundo, principalmente para o brasil desafios para 

enfrentamento de uma crise que atingiu a saúde pública em nível mundial, onde teve 

início no continente asiático no ano de 2019. Doença essa que foi chamada de COVID-

19, onde os primeiros casos foram confirmados em Wuhan, sobre a província de Hubei. 

Na China. Doença naquele momento desconhecida, onde começou a ser estudo por 

vários cientistas do mundo. Os chineses foram os primeiros a identificar seu agente 

causador, sendo denominado sobre um novo vírus da família do coronavírus, SARS-CoV-

2 (GORBALENYA et al., 2020). No brasil o primeiro caso da covid-19 foi confirmado no 

mês de fevereiro de 2020 na cidade de São Paulo e em um curto intervalo de tempo a 
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doença se alastrou em todos os estados. A partir disso novos termos, comportamentos 

e hábitos precisou ser inserido por toda população brasileira. 

Garantir qualidade no ensino superior atualmente é um dos grandes desafios 

sobre a sociedade contemporânea. Estamos vivenciando os casos pela Covid-19 

modificar toda a organização social sobre o mundo, tendo ênfase sobre o que move os 

cursos de nível superior presencialmente. Diante disso, o objetivo geral é discutir sobre 

os desafios da educação superior na saúde  

O professor do ensino superior é objeto que atrai atenção de muitos estudiosos 

no período atual, tanto pela importância sobre sua formação, formas de adequação 

sobre novas didáticas e metodologias onde envolvam os alunos. No ensino superior, o 

docente é o profissional e sua identificação docente ainda se encontra sobre construção. 

Para a construção dessa identidade, é importantíssimo que o docente seja capaz de 

perceber, entender, acompanhar as mudanças que tem sobre o ensino superior (SOUZA 

et al., 2018; PAGNEZ, 2007). 

A formação e desenvolvimento de professores na área da saúde são focos por 

diversas discussões, onde abordam aspectos como práticas pedagógicas, formação 

didática e currículo, tendo em vista a importância na formação de novos profissionais 

mais qualificados. O (DCNs) que são as diretrizes curriculares nacionais, orienta sobre a 

importância e necessidade na formação de profissionais de saúde mais humanos, 

reflexivos, críticos e generalistas. Sobre essa importância de orientação, o grande 

desafio é quebrar com o modelo de formações fragmentadas e técnicas onde busquem 

sempre formação de profissionais de saúde humanos, com posicionamentos de trabalho 

em equipe, integrada sempre focando na integralidade da atenção à saúde (PINTO et 

al., 2007; FREIRE et al., 2015; ROSSONI et al., 2004). 

Diante da situação de crise sanitária, estudantes e professores universitários 

precisaram se acostumar com a mudança do modo como as aulas são ministradas como 

é o caso da inserção do ensino remoto sobre grande escala. Grandes aspectos são 

importantes nesse sentido sobre a educação formal, como: o papel do aluno e professor, 

as avaliações e metodologias de ensino, quanto tantos outros elementos importantes a 

se pensar sobre a lógica das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) 

(HODGES et al., 2020). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ENSINO SUPERIOR COM A PANDEMIA DO COVID-19 

A formação dos profissionais de nível superior são processo com constantes 

transformações, sendo modificadas a cada ano para didáticas mais dinâmicas onde 

problematizem a segurança em possíveis problemas que possam surgir ao longo do 

tempo.  Sobre o atual momento da pandemia milhares de pessoas foram vítimas letais 

da covid-19 e outros milhares contaminadas. 

Partindo de uma visão crítica a formação em cursos superiores ajuda na 

diminuição sobre as desigualdades sociais e resoluções em conflitos e problemas sociais 

se baseando sobre os dados científicos. 

Segundo Soares e Cunha (2010), o professor precisa compreender a realidade 

em que se insere e desenvolver estratégias de formação, onde possam contribuir para 

uma aprendizagem efetiva, e principalmente visando um melhoramento da sociedade 

se baseando sempre em conhecimentos científicos. Neste sentido as instituições na 

formação de nível superior têm um importante e indispensável função no atual 

momento de pandemia que estamos vivendo. 

2.2. EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO 

À PANDEMIA 

É constatado que o imaginado na pandemia pela covid-19, onde houve a 

produção de discurso relacionando a necessidade de defesa irrestrita a vida. Onde a 

palavra vida é referenciada no modelo biomédico, buscando estratégias de prevenção 

na saúde. Os discursos relacionados à falta de unidade de terapia intensiva e os 

respiradores ganham mais espaço, tendo em vista a quantidade de pessoas que estão 

morrendo no mundo devido à falta desses equipamentos (HODGES et al., 2020). 

Existe uma lacuna no âmbito de produção do conhecimento sobre a quarentena 

e isolamento social, principalmente sobre as estratégias de como encaixar as medidas 

de isolamento sobre a população nacional, não tendo apenas imposições verticais onde 

deve ser cumprido. Sendo então necessário pensar sobre formas de implementação 

sobre a gestão do SUS, sem tirar as ideias sobre a mídia ou setores na sociedade que 

divulgam como a forma correta (GORBALENYA et al., 2020). 
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Na educação de saúde o processo educativo na construção sobre os 

conhecimentos e apropriação partindo da população sobre as medidas essenciais no 

Enfrentamento ao covid-19, tendo como foco as estratégias de promoção de saúde, 

sinais, sintomas e prevenção da doença, centrando a rede se atenção a saúde com o 

isolamento social. Sendo essencial também a produção pedagógica mostrando as 

formas eficaz do isolamento social, respeitando também a particularidade de cada 

pessoa (SOUZA et al., 2018; PAGNEZ, 2007). 

Sobre o enfrentamento ao covid-19, as práticas de saúde precisam envolver três 

segmentos: população sendo o primeiro com a autonomia nós cuidados coletivos e 

individuais. Segundo gestores do SUS que implementem e dê apoio nas políticas de 

educação em Saúde, e por último e muito importante, profissionais de saúde que 

estejam comprometidos com o SUS, promoção de saúde e defesa da vida (SOUZA et al., 

2016). 

2.3. AULAS VIRTUAIS E FORMAÇÃO DOCENTE 

A atual situação provocada pela covid-19 evidenciou ainda mais os problemas 

educacionais, levando em consideração que professores, profissionais estavam 

preparados para lidar sobre as dificuldades surgidas, porém as dificuldades sobre o 

desenvolvimento das aulas remotas, evidência o baixo investimento na educação, como 

também a falta de Políticas que sejam efetivas na formação e principalmente na 

valorização dos docentes do ensino superior (BELISÁRIO et al., 2020). 

Os avanços derivados das tecnologias da informação e comunicação 

compuseram uma sociedade da informação, utilizados pela sociedade em contextos 

políticos e socioeconômicos, sendo originado sobre uma nova comunidade local e 

Global. As formações que foram desenvolvidas na sociedade da informação impactaram 

sobre as relações pelas várias possibilidades na interação, levando em conta a forma 

como é criado e divulgado os conhecimentos científicos (MARTINS et al., 2020). 

A educação na modalidade a distância (EaD), não deve ser a única solução, sendo 

uma metodologia que pode evidenciar ainda mais as desigualdades existente, onde são 

parcialmente nivelados sobre os ensinos superiores, porque nem todos possui os 

equipamentos necessário. Caso a meta for apenas investir em ferramentas para aulas 
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digitais, vai haver uma contribuição para piora na aprendizagem dos alunos sobre curto, 

médio e longo prazo (SOUZA et al., 2016). 

2.4. RECURSOS TECNOLÓGICOS NO ENSINO À DISTÂNCIA 

A portaria do MEC, em 17 de março de 2020, com o número 343, onde fala sobre 

a substituição de aulas presenciais por aulas digitais enquanto houver duração sobre a 

PANDEMIA pelo covid-19. Nesse sentido, todos os meios de tecnologias como: mídias 

digitais, celulares, smartphones, televisão e internet, sendo ferramentas importantes 

para substituição. 

Os recursos digitais estão presentes no dia a dia de toda população, como forma 

de lazer, trabalho e estudo. Na atualidade, várias profissões dependem da 

aprendizagem pela inteligência artificial, com os bancos de dados, segurança das 

informações, automação de processos, sendo inseridos atualmente na sociedade. No 

atual momento em que nos encontramos devido a pandemia do covid-19, grandes 

utilizações das tecnologias da informação e comunicação é aplicado na educação, 

usando de forma positiva no cenário atual que o mundo se encontra (BELISÁRIO et al., 

2020). 

Grande parte dos professores universitários que passaram para ensinos digitais, 

tem formas para ensinamentos que nem sempre é efetivo na passagem de 

conhecimentos aos acadêmicos, seja a escolha sobre a forma para ministrar as aulas ou 

a metodologia escolhida e o principal problema é não despertar o interesse dos 

discentes pelas aulas (BACICH et al 2015). 

2.5. CURSOS DE SAÚDE EM AULAS EAD: FORMAÇÃO PRÁTICA DOS 

PROFISSIONAIS 

Cursos da área da saúde, precisam e é considerado fundamental para o 

aprendizado o contato com o paciente, e atualmente é considerado uma das maiores 

dificuldades que precisam ser superados, tendo em vista o contexto pandêmico, os 

pesquisadores recomenda que o isolamento social deve ser cumprido, sendo o meio 

mais eficaz para redução na velocidade de contaminação do vírus (BARRETO et al., 2011: 

LIM et al., 2009). 
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A formação do docente de nível superior tem ligação sobre a qualidade na 

formação destes profissionais. Destacando que o ensino remoto não se resume apenas 

ao grau de formação, sobretudo, a escolha do ensino em questões teórica e metodologia 

pedagógica que contam muito. Sendo então um conjunto sobre a formação e práticas 

pedagógicas, quando a correlação das duas coisas for feita de forma coerente 

contribuem diretamente em uma formação mais efetiva (CORREIA, 2012). 

Vivemos atualmente sobre um cenário sobre limitações de proteção individual e 

equipamento, a suspensão dos estágios práticos dos alunos dos cursos superiores em 

saúde vem como uma necessidade na logística, garantindo assim aos demais 

profissionais tenham como executar suas funções devidamente protegidos. Devido aos 

fatos mostrados essa necessidade de paralisação dos estágios práticos e visando 

também a manutenção na rotina de estudo dos alunos. O comitê de emergência do MEC 

ficou acordado pela flexibilidade temporária e começou as incorporações sobre 

estratégias no ensino à distância sobre as disciplinas e grade curricular que antes eram 

ofertadas presencialmente, em meio a pandemia é imprescindível uma avaliação de 

resposta pelas instituições de cursos superiores, e principalmente as instituições que 

oferecem formação de profissionais de saúde. Destacando também sobre os desafios 

que perduram no caminho sobre a implementação de uma formação que se aproxime 

do modelo tradicional e principalmente que não formem profissionais tão 

despreparados para a vida profissional (FERREL et al., 2020). 

2.6. AULAS REMOTAS E INCENTIVO AOS ESTÁGIOS NA LINHA DE 

FRENTE AO COVID-19 

O Ministério da Educação publicou em 20 de março de 2020, sob a portaria 356, 

onde fala sobre a atuação dos alunos de graduação da área da saúde no combate à 

pandemia, onde caracteriza mais uma das medidas emergenciais por conta do atual 

momento que vivemos. 

O incentivo sobre inserir os alunos que estão concluindo e os que concluíram os seus 

cursos no Enfrentamento ao novo corona vírus não garante que eles vão estar em 

segurança, principalmente por ser atualmente uma das grandes preocupações 

mundiais. O grande índice sobre a contaminação é uma das características do covid-19 

e nessa luta para redução de altos índices existem as recomendações rigorosas sobre o 
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uso de equipamentos de proteção Individuais (EPI). Onde esses profissionais tenham 

habilidades para manejo dos EPI, algo que é bastante importante quando se fala em 

proteção Individual e consequentemente aumentar ainda mais a sua segurança (TORRES 

et al., 2020) 

Algo bastante relevante também a respeito dos estágios em tempos de pandemia é 

se os acadêmicos dos cursos superiores de saúde que estão finalizando sua graduação, 

quando submetidos (a), em altas pressões em questões emocionais quando necessário 

colocar em prática as aulas que foram ministradas a distância, se eles teriam as 

habilidades necessárias e principalmente não levar danos ao paciente e profissional. 

Colocando em prática o decreto do MEC onde autoriza os estágios obrigatórios, traz 

consigo grandes preocupações sobre a segurança profissional/paciente (MARTINS, 

2020). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pandemia trouxe consigo a paralisação das atividades presencias, em muitos 

casos não trouxe a paralisação das atividades universitária. As universidades precisam 

se adequar sobre o novo normal a respeito da pandemia pelo covid-19. Onde necessitam 

buscar novas estratégias para transferir o conhecimento aos alunos de uma forma que 

consiga chegar o mais próximo de como era o ensino na forma regular. 

É importante se repensar sobre o fato que toda a população está sujeita as 

diversas ameaças, que por muitas vezes são mortais, armas nucleares, aparecimento de 

novos vírus ou os antigos fortalecidos. Então precisa-se aprender com as dificuldades 

vivenciadas e principalmente as superadas onde em novas emergências futuras possam 

ter desempenhos superiores menos agressivos ao docente/aluno. Onde o ensino 

remoto no futuro possa proporcionar outras experiencias aos docentes e estudantes, 

tendo também outra organização, porém sempre refletindo sobre os aprendizados 

deixados pela pandemia de Covid-19. 

É notório que embora tenha estudos que viram a produção cientifica na 

formação para docência à distância, poucos são os que englobam a formação do 

docente na área de saúde para essa tarefa de ensino remoto em tempos de pandemia. 
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Em tempos de pandemia os esforços são valorizados, tanto no de manter 

questões econômicas sobre a educação no ensino superior, como também as ações que 

se direcionam sobre redução de danos no processo ensino/aprendizado. Não podendo 

esquecer o aumento da vulnerabilidade por parte dos acadêmicos. Tendo no atual 

momento que vivemos acadêmicos que estão sendo prejudicados sobre não conseguir 

ver as aulas por não ter um equipamento, questões emocionais abaladas, 

principalmente aqueles que perderam entes queridos, e isso pode levar a evasão do 

ensino superior e consequentemente um sonho perdido. 

Contudo a educação se realiza como um processo, em que é obrigatório a busca 

rotineira em adaptações e sustentabilidade. Onde o momento atual traz reflexões, além 

de vários prejuízos em todos os sentidos, também a oportunidade de repensar práticas 

e estratégias que antes era utilizadas sobre a educação na formação dos profissionais 

da educação superior, focando sempre no discentes da saúde. 

No momento atual de pandemia, o objeto de grandes estudos e discussão são as 

práticas de ensino sobre o tempo de pandemia, onde se tornou uma das principais áreas 

de investigação da atualidade. A literatura mostra a importância sobre refletir em 

metodologias de ensino e currículos onde preparem os acadêmicos de nível superior 

para a vida profissional. 

Dentro desses aspectos os professores e acadêmicos estão passando por 

dificuldades de estrutura e oferta dos serviços direcionados na realização das aulas e 

atividades pelas questões de sistemas e didáticas e por essas questões, mostram 

grandes dificuldades, como: ansiedade, privação de sono, estresse emocional, 

distanciamento social e isolamento social. 
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RESUMO 

Doenças infectocontagiosas são, na sua maioria, causadas por agentes etiológicos virais, 
bacterianos, fúngicos, dentre outros, facilmente transmitidos de um indivíduo para outro. 
O trabalho em questão, teve por objetivo a construção de uma sequência didática baseada 
na metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), partindo de fake news 
sobre doenças infectocontagiosas como o Coronavírus, visando a elaboração e divulgação 
de safe news1 . A proposta foi desenvolvida para estudantes do Ensino Médio, uma vez que 
nos três anos que compõe este nível de ensino, são abordados conteúdos que estão 
relacionados à saúde e às doenças infectocontagiosas, bem como pelo fato de adolescentes 
e jovens serem usuários natos do ciberespaço e estarem frequentemente expostos ao fluxo 
constante de informações veiculadas nos meios digitais. Em vista disso, o papel da escola é 
a formação de cidadãos responsáveis, capazes de refletir e discernir diante das diversas 
situações do cotidiano as quais estão sujeitos.  No que tange, o produto deste trabalho, os 
estudantes orientados pelos professores, construirão safe news para serem divulgadas nas 
mídias digitais em resposta às fakes news por eles encontradas. Apesar de não ter sido 
testada para verificar sua eficácia, a sequência didática proposta representa uma iniciativa 
em direção ao uso coerente e responsável do ciberespaço, bem como permite desenvolver 
princípios morais e éticos em pesquisas a partir da construção das safe news.  Vale salientar 
que, apesar do tema deste trabalho, a proposta pode ser adaptada para diferentes 
temáticas de acordo com a demanda dos professores e interesses dos estudantes. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem por Problemas. Educação para a saúde. Ensino. 
Interdisciplinaridade.  

 

 
1 Safe news, termo de autoria própria para designar uma notícia de conteúdo confiável. 

 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

102 

1. INTRODUÇÃO 

As doenças infectocontagiosas se destacam por serem facilmente transmissíveis 

através de um agente patológico ao corpo do hospedeiro. O conjunto de doenças 

infectocontagiosas é heterogênea, formada por doenças que têm em comum o fato de 

serem ocasionadas por agentes etiológicos vivos, adquiridos pelos hospedeiros, 

podendo ocorrer a partir do meio externo, bem como de um hospedeiro para o outro 

(SABROZA et al., 1995; THOMAS e WEBER, 2001, p. 45).  

No contexto da educação básica na etapa do Ensino Médio, o conteúdo referente 

às doenças infectocontagiosas está distribuído entre os três anos dessa etapa. Segundo 

a Base Nacional Comum Curricular-BNCC Brasil (2017, p. 537) os estudantes do Ensino 

médio devem ter “condições para aprofundar o exercício do pensamento crítico além 

de buscar encontrar soluções de situação-problema”. Na ótica do mesmo documento, 

ressalta-se, que uma das habilidades que os alunos do Ensino médio precisam 

desenvolver é a capacidade de investigar e entender os impactos do programa de 

infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, vacina, atendimento à saúde, 

dentre outros) e realizar ações que favorecem uma melhor qualidade de vida para 

todos.   

A integração interdisciplinar entre os professores da educação básica é uma das 

grandes barreiras que engessam o ensino, principalmente devido a organização escolar 

(currículo/disciplinas) multidisciplinar. A pouca comunicação entre os professores, a 

reduzida disponibilidade de tempo para o planejamento de atividades com caráter 

interdisciplinar e a resistência das escolas à utilização de tecnologias no ensino 

(KRASILCHIK, 2011). 

Os avanços tecnológicos juntamente com a internet, proporcionaram a conexão 

das pessoas com o restante do mundo, ampliando as alternativas de comunicação e 

favorecendo a veiculação de informações nas diferentes faixas etárias e classes sociais. 

A facilidade com que as informações se difundem pelo ciberespaço, representado pela 

internet, se tornou o principal motivo da propagação de notícias e informações tidas 

como verdade ou “cientificamente comprovadas”, mas que não passaram pelo rigor 

metodológico do método científico, as chamadas fake news (SILVA, 2015). 
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Tendo em vista que os adolescentes e jovens do presente século são usuários 

natos das redes sociais e do ciberespaço, bem como considerando a premissa de que o 

papel da escola é formar cidadãos responsáveis e indivíduos capazes de refletir e 

discernir, este trabalho tem por objetivo a elaboração de uma sequência didática 

destinada a estudantes do Ensino Médio, propondo o uso da metodologia ativa de 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), visando a identificação de fake news nas 

mídias sociais pelos estudantes, a partir das quais produzir-se-ão safe news para serem 

veiculadas nestes meios e também impressas na escola. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Doenças Infectocontagiosas 

Na busca por entender melhor a temática doenças infectocontagiosas algumas 

afirmações precisam ser consideradas. De acordo com Chagas et. al. (2019) e Santos 

et.al. (2019), a diversidade de doenças infectocontagiosas é abundante em virtude da 

diversidade de agentes etiológicos (vírus, bactérias, fungos, protozoários, entre outros), 

os quais infectam o hospedeiro quando este se expõe direta ou indiretamente, podendo 

ser transmitidos de um hospedeiro a outro por diferentes vias (respiratória, sexual e 

vertical). Esses fatores fazem das doenças infectocontagiosas um problema de saúde 

pública sobretudo no que tange o controle epidemiológico (VENDRUSCULO et. al. 2020) 

Muitas são as doenças infectocontagiosas, entretanto neste trabalho a atenção 

será direcionada para àquela que tem gerado grande impacto na saúde mundial desde 

o ano de 2020, a COVID-19. O SARS-CoV-2 ou novo Coronavírus, “pertencente à família 

dos Coronaviridae identificado em morcegos da espécie Rhinolophus affinis, 

encontrados em Yunnan, na China”, o agente causador da COVID-19 (OLIVEIRA, PRADO 

e CHAVES 2020, p. 59). Segundo os mesmos autores, desde dezembro de 2019, este 

vírus portador de RNA de fita simples, tem causado uma doença no qual os principais 

sintomas envolvem febre, tosse, tomografia computadorizada torácica anormal e 

fadiga.  

Transmitido através do contato das mucosas com gotículas de saliva 

contaminada, o SARS-CoV-2 se propaga de forma bem eficiente no aparelho respiratório 

superior e os sintomas de sua infecção inicial são menos severos (HEYMANN e SHINDO, 
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2020).  Uma das medidas de prevenção é a quarentena e o isolamento social. Outras 

duas medidas preventivas são a lavagem adequada e frequente das mãos com sabão e 

utilização de álcool em gel, bem como o uso de máscaras como equipamento de 

proteção individual contra o SARS-CoV-2. 

2.2. Saúde como temática nos currículos do Ensino médio 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC 2017) é um documento que define os 

conjuntos de aprendizados essenciais do Ensino Infantil, Fundamental e Médio. Seu 

conteúdo concorda com o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Lei nº 9.394, de 1996 e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(DCNEB). Na BNCC, o Ensino médio está divido em quatro áreas de conhecimento: 

Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Cada área do conhecimento 

determina competências específicas de área e cada competência está relacionada a um 

conjunto de habilidades. As competências se articulam dentro dos componentes 

curriculares.   

As disciplinas contempladas para abordar a área Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias são Biologia, Química e Física, sendo que Biologia preferencialmente e 

tradicionalmente aborda os assuntos relacionados à saúde, geralmente com enfoque 

biomédico (doenças, prevenção e higiene). Segundo Sousa et al. (2019, p.130), os textos 

da DCNEB e BNCC “ressaltam a saúde como um campo do conhecimento que deve estar 

contemplado nas diferentes áreas do conhecimento”.   

Além disso, dentro da BNCC não são designadas competências e habilidades que 

abordem exclusiva e especificamente o tema saúde, ele encontra-se subentendido 

dentro das demais competências e habilidades e deve ser 

desenvolvido transversalmente. Sousa et al. (2019, pg. 148) concluem que no tocante a 

transversalidade do tema saúde, como propõe os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Temas Transversais (PCN – TT), “ela é defendida, mas em termos práticos é pouco 

evidenciada”. 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

105 

2.3. Fake news e Pós-verdade 

O ciberespaço é um local onde uma infinidade de informações circulam 

diariamente, independentemente de sua veracidade. Por esse motivo pessoas leigas e 

menos instruídas podem facilmente acreditar em muito do que está disponível neste 

espaço, sem questionar/avaliar a confiabilidade e procedência dos fatos (SILVA, 2015). 

Allcott e Gentzkow (2017, p. 214) definem as fake news como “artigos noticiosos que 

são intencionalmente falsos e aptos a serem verificados como tal, e que podem enganar 

os leitores”. Segundo Bounegru et al., (2018, p. 18) “as notícias falsas podem ser 

consideradas não só em termos da forma ou conteúdo da mensagem, mas também em 

termos de infraestruturas mediadoras e culturas participativas”, que facilitam a sua 

circulação. Os autores ainda explicam que o foco é colocado na circulação porque os 

conteúdos falsos e desinformação tornam-se fake news em virtude do alcance.  

Um outro termo bem discutido em trabalhos científicos por alguns autores como 

Andrade (2018) e Flood (2016) é a pós-verdade. Segundo Andrade (2018) a pós-verdade 

se refere ao momento em que a verdade perde sua relevância, e acrescenta que a pós-

verdade é o que permite que as notícias falsas sejam divulgadas amplamente nas mídias 

digitais.   

É interessante que ao entrarmos na era pós-verdade, na qual os fatos e 

evidências foram substituídos por crenças e emoções pessoais, onde a verdadeira 

história não importa mais (ROCHLIN, 2017). A pós-verdade é definida como uma 

estratégia de desvalorização dos fatos em prol dos interesses pessoais (FLOOD, 2016). 

As notícias falsas, vazias e que não apresentam fundamentos acabam caracterizando o 

universo da pós-verdade. 

Diante do exposto não é difícil imaginar os impactos sociais desencadeados pelas 

fake news, uma vez que além da proliferação desenfreada de mentiras, prejudicam o 

senso crítico dos indivíduos confundindo sua capacidade de distinguir a verdade, o que 

leva ao que consideramos a pós-verdade. Os impactos podem ser ainda mais 

desastrosos quando a veiculação de fake news relacionadas a saúde, colocando em risco 

a saúde das pessoas que mudam seu comportamento ou adotam práticas no cotidiano 

sem questionar a efetividade ou seriedade da informação lida (MÜLLER e SOUZA, 2018). 
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2.4. Metodologias ativas de ensino 

Apostar em metodologias ativas no ensino significa transcender as amarras do 

ensino tradicional, inovando o processo de ensino e aprendizagem, rompendo com a 

passividade do aluno e incentivando a uma postura ativa, fazendo deste protagonista na 

construção e apreensão do conhecimento (SOUSA 2018; BES et al. 2019). Ademais, as 

metodologias ativas proporcionam a autonomia do estudante em seus estudos, o 

trabalho em equipe, a relação teoria e prática, bem como favorecem a avaliação 

processual e formativa (PAIVA et al., 2016). 

Em contrapartida, não se pode desconsiderar os desafios a serem superados 

para a implantação efetivas das metodologias ativas nos diferentes níveis do ensino 

(PAIVA et al., 2016). Na visão de Moran (2015, p. 18), as mudanças atuais que buscam 

uma atuação ativa “esbarram em uma complexidade de fatores que precisam ser 

revistos para que as ideias inovadoras não se corrompam em práticas bem próximas as 

tradicionais que buscam superar”. Os fatores que precisam ser revisados são os 

currículos escolares, a forma como este se encontra organizado, as metodologias, e os 

tempos.  

2.4.1. Aprendizagem baseada em problemas (ABP) 

“A aprendizagem baseada em projetos e em problemas é uma metodologia ativa 

que coloca os alunos na posição de investigadores, construindo o conhecimento de 

forma interdisciplinar e coletiva” (BES et al. 2019, pg. 125 e 126) Na metodologia ABP, a 

solução do problema é o norte para as atividades e o aluno ocupa parte central na 

aprendizagem.  

Na ABP, o processo é investigativo e são abordadas questões cotidianas e 

contextualizadas. Os alunos trabalham dispostos em pequenos grupos e o professor 

atuar como facilitador. O professor cria as situações para despertar os alunos e conecta 

os conteúdos.  É necessário definir os objetivos de aprendizagem, da disciplina e dos 

conteúdos que o estudo sobre um determinado problema pode oferecer.  

Em síntese, Souza e Dourado (2015, p.191) propõem etapas para o 

desenvolvimento da metodologia ABP (figura 1).  
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Figura 1: Etapas da ABP  

I) Elaboração do contexto problemático: deve abranger a realidade do estudante, ser um assunto 
instigante, boa delimitação de tamanho do problema. O professor é o responsável por esta etapa. É 
importante lembrar que o planejamento deve ser sempre revisitado durante a execução das 
atividades, para adequá-lo melhor às necessidades que porventura surjam;    

II) Questões problema: momento de contato e investigação pelos alunos, levantamento de questões 
e a criticidade das ações. Os alunos devem estar dispostos em grupos pequenos para esta etapa. O 
professor nesta etapa atua como mediador;    

III) Resolução dos problemas: nesta etapa os alunos continuam o processo investigativo, pesquisam e 
compartilham informações, tanto individualmente como coletivamente, visando em conjunto 
respostas as questões-problema elaboradas na etapa anterior;   

IV) Apresentação do resultado e autoavaliação: síntese das ações executadas para alcançar o 
objetivo. Autoavaliação individual e coletiva.  

Fonte: Adaptado de Souza e Dourado, 2015. 

 

2.4.2. Avaliação na metodologia de Aprendizagem 

Baseada em Problemas 

A avaliação é crucial em qualquer metodologia de ensino. Como Vasconcellos 

(2003, pg. 40) evidencia: “a avaliação para assumir caráter transformador, antes de 

tudo, deve estar comprometida com a aprendizagem da totalidade dos alunos [...]. É o 

que justifica sua existência no processo educativo”.    

Em linhas gerais, a avaliação na ABP consiste numa abordagem mais 
formativa, na qual são consideradas três perspectivas distintas, geralmente 
com pesos diferentes, mas relacionadas entre si: I) a de cada aluno sobre o 
seu próprio trabalho (autoavaliação); II) a dos colegas que formam os grupos 
de trabalho que irão atuar na resolução dos problemas (avaliação entre 
pares); e III) a avaliação do professor. [...] A avaliação deve considerar a 
capacidade de observação, reflexão, criação, julgamento, comunicação, 
convívio, cooperação, decisão e ação (LOPES et al., 2019, p. 121). 

A mudança proporcionada pela metodologia ativa também se estende para a 

avaliação, que “deve ser estruturada de tal forma que os estudantes possam pôr em 

prática a compreensão dos problemas e suas soluções de forma contextualmente 

significativas.” (SAVIN-BADEN & MAJOR, 2004; CARVALHO, 2009 apud SOUZA e 

DOURADO, 2015, pg. 194). A avaliação na ABP deve ser constante, reflexiva e não 

classificatória.   

3. METODOLOGIA 

Trabalhar com a metodologia de ABP, permite que estudantes tenham a 

oportunidade de pesquisar e praticar o método científico, enquanto aprendem um 
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determinado conteúdo, estimulando o autodidatismo. Seguindo esta linha de 

pensamento, alguns paradigmas educacionais precisam ser atualizados. O professor não 

detém o monopólio do saber, o aluno não é apenas um mero receptor de conteúdos e 

a sala de aula não é o único espaço para apropriação do conhecimento. O professor 

precisa deixar de assumir uma postura de transmissor do conhecimento para adotar 

uma postura de mediador entre os alunos e as tecnologias de informação que se 

apresentam como um espaço de aprendizagem para os estudantes (MAGALHÃES e 

OLIVEIRA, 2015). Assim o professor tem a função de direcionar o processo pedagógico, 

interferir e criar condições necessárias a apropriação do conhecimento pelo aluno 

(LIBÂNEO, 1992).  

O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa, uma vez que alicerçada em um 

referencial teórico, visa a elaboração de uma sequência didática que e foi conduzida 

conforme as etapas dispostas na Fig. 2. 

 

Figura 2: Etapas da metodologia proposta para a sequência didática 

O que pesquisar? 

O professor introduz o conceito de fake news, exemplificando. Um debate rápido 
sobre a opinião dos alunos deve ser realizado com o objetivo de instigar sua 
curiosidade sobre as fake news.  
Sugestão de perguntas: Quem já recebeu fake news? Você achou que é verdade ou 
mentira? Por que as pessoas produzem este tipo de notícia? 
Após o debate, o professor apresenta a proposta de trabalho. 
Os alunos em grupo deverão selecionar uma mensagem, reportagem ou conteúdo 
disponível em redes sociais, páginas da internet e outros meios, relacionadas a COVID-
19. 
 

Por que pesquisar? 

Os alunos apresentarão ao professor a notícia escolhida e juntos deverão elaborar as 
justificativas e hipóteses. 
Perguntas a serem respondidas: Por que esta notícia é relevante para o grupo? Ela 
tem implicações regionais ou globais? De que maneira esta notícia afeta sua 
comunidade e você? O quão verdadeiro é o conteúdo desta notícia? 
 

Como pesquisar? 

O professor orienta os alunos sobre quais são as fontes seguras de informação, como 
pesquisar, extrair e interpretar dados. Esta é uma oportunidade de trabalhar em 
conjunto com professores de outras disciplinas.  Os alunos irão pesquisar através de 
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fontes seguras o assunto tratado pela fake news e a partir das informações coletadas 
elaborar uma safe news. 
 

Como organizar as ideias? 

Os alunos deverão escolher a forma de divulgação das notícias e partir disto organizar 
as ideias e conceitos estudados.  
Exemplo: Para elaborar um infográfico com dados gerais sobre o Corona vírus, os 
alunos irão exercitar/desenvolver habilidades de escrita de pequenos textos, produzir 
gráficos simples, manipular imagens digitais e noções de publicidade. 
 

Como concluir uma hipótese? 

Esta é a etapa final do trabalho, onde os alunos irão divulgar/apresentar suas safe 
news, comparando a nova notícia, com a fake news. 
 

Avaliação da metodologia 

O professor fará uma autoavaliação da metodologia proposta nesta sequência 
didática, de modo a verificar se ela é aplicável, suas contribuições para o processo de 
ensino e aprendizagem, seus pontos positivos e negativos. 
Sugestão: Construir Análise Swot para metodologia. 
 
 

Avaliação dos estudantes 

Ao final de cada etapa o professor avaliará o desempenho e aproveitamento dos 
alunos. 
A avaliação consistirá no preenchimento de fichas avaliativas atribuindo um “peso” 
de 1 a 5 de acordo com a participação e contribuição de cada aluno para com o grupo.  
Os estudantes também serão avaliados através do material que irão produzir, no caso 
o texto jornalístico da safe news, bem como pela apresentação/divulgação desta. 
 

Avaliação do professor 

Na metodologia de ABP, é fundamental que o professor se autoavalie.  
Autoavaliação sugerida: 
1- Conseguiu atuar interdisciplinarmente com os demais professores participantes? 
Justifique. 
2 – Aplicou toda a metodologia, seguindo todas as etapas de acordo com a proposta 
da sequência didática? (se não por que?) 
3 – Durante o desenvolvimento da metodologia de ABP em suas aulas, abordando a 
temática saúde (como exemplo as doenças infectocontagiosas), você necessitou 
recorrer a alguma fonte de informação? (Já tinha conhecimento sobre o assunto ou 
precisou se aprofundar nele?) comente. 
4 – No decorrer das aulas utilizando a metodologia proposta você sentiu dificuldades 
para executar as etapas da mesma? Justifique. 
5 – Trace comentários sobre o seu desempenho durante as aulas, utilizando a 
metodologia de ABP. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

4. RESULTADO 

Como já citado este trabalho se propõe a apresentar uma sequência didática 

(figura 3) visando a aprendizagem utilizando as mídias digitais como ferramentas de 

pesquisa e produção de conhecimento. Como resultado espera-se alertar os 

estudantes sobre a veracidade das informações que são divulgadas nas redes sociais e 

mídias digitais, as quais estão expostos, orientando para uma busca por fontes seguras 

de pesquisa. 

Figura 3: Sequência didática proposta 

ETAPA 1 – O QUE PESQUISAR? 

• Apresentação da fake News 
Situação-problema: “Durante a pandemia de COVID-19, Joana recebeu esta 
mensagem no celular, a mensagem mostra o título de um trabalho científico, 
publicado no que parece ser um site de publicações de artigos científicos da área 
médica. Com título “Vacina contra a gripe aumenta o risco de complicações 
relacionadas ao novo Coronavírus em 36%. [...] Resumo: tomar vacina agora pode 
aumentar em 36% ambiente para COVID-19”. No final da mensagem um link para 
acesso ao trabalho está disponível. Depois de receber essa mensagem Joana está 
considerando não tomar a vacina e está questionando se realmente elas são seguras. 
Esta notícia trouxe informações seguras para Joana? Justifique sua resposta.  Em 
grupo, elaborem uma resposta a este problema. A resposta deve ser em forma de 
notícia. 

• Este tema foi selecionado devido a atual pandemia de Coronavírus e do 
crescimento do movimento antivacina. 

• Os estudantes terão que explicar como o Coronavírus infecta uma pessoa e 
como evitar que isto ocorra. 

ETAPA 2 – POR QUE PESQUISAR? 

• Os estudantes deverão apresentar as justificativas de o porquê esta fake news 
é relevante para eles. O ideal é que as justificativas abranjam as três 
componentes curriculares. O professor pode instigar com perguntas para 
direcionar o pensamento para justificativas dentro dos assuntos. 

Exemplo de resposta: 
“Podemos por a nossa saúde e a de pessoas próximas em risco por acreditar e 
propagar informações falsas;” 
“É importante identificar informações falsa e esclarecê-las. Não se deve acreditar em 
tudo o que vê, pensamento crítico e científico é essencial;” 

ETAPA 3 – COMO PESQUISAR? 

6 – O que você mudaria em sua abordagem se tivesse oportunidade de aplicar esta 
metodologia novamente? 
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• Entendendo o problema: Joana acredita não ver como a vacina poderia ajudar 
a manutenção da saúde dela ou até mesmo de outras pessoas. Os estudantes 
devem descobrir se a vizinha está certa.  

• Para isto deverão ter conhecimento sobre a doença COVID-19, como é 
transmitida, como se obtém a vacina e como funciona uma vacina imuniza 
uma pessoa. 

Componente Biologia 
Variáveis conhecidas: 

• É obrigatória a imunização de crianças e idosos; 
A COVID-19 é transmitida por contato com gotículas ou secreções respiratórias 

de pessoas infectadas ou superfícies infectadas por elas; 

• As vacinas são disponibilizadas gratuitamente na rede pública de saúde; 

• Os sintomas mais comuns apresentados por uma pessoa infectada por COVID 
-19 é tosse, febre, coriza, dor de garganta, falta de ar. 

Variáveis desconhecidas: 

• Por que SARS-CoV-2 é um Coronavírus? 

• Como evitar ou diminuir a infecção pela COVID-19? 

• Quais são os métodos de detecção do vírus? 

• Como é feita uma vacina? 

• Como age uma vacina no organismo humano? 
 

• É importante ressaltar que neste planejamento ainda são necessários os 
tópicos dos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, 
História, Geografia e Filosofia, disciplinas que podem ser interessantes  para 
o trabalho interdisciplinar desta sequência didática. 
 
 

ETAPA 4 – COMO ORGANIZAR AS IDEIAS? 

Os estudantes deverão organizar os conhecimentos pesquisados nas etapas 
anteriores para elaborar uma notícia com informações seguras (safe news). 
A elaboração da notícia será realizada em conjunto com a disciplina de Língua 
Portuguesa e eventualmente História e Filosofia. Os alunos podem escolher um 
fragmento do assunto para elaborar sua notícia.  
Exemplos de assuntos que podem ser enfatizados:  

• Etapas da produção da vacina;  

• Mecanismo de ação das vacinas;  

• Hábitos de higiene para previnir a infecção da COVID-19;  

• Mecanismos de transmissão da COVID-19; 

• Políticas públicas para minimizar os impactos da doença. 

ETAPA 5 – COMO CONCLUIR UMA HIPÓTESE? 

Etapa de apresentação da resposta sobre a pergunta: A notícia apresentava 
informações seguras? 

• Os estudantes irão apresentar suas notícias para a turma.  
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• São feitas reflexões de todo o processo de produção de uma notícia com teor 
científico, bem como sobre os impactos que as informações tem na vida das 
pessoas. 

• São discutidas as avaliações, as expectativas e aprendizados do grupo. 

• Quando possível as notícias podem ser divulgados em meio eletrônico, em 
sites e aplicativos de redes sociais. 

• Após as apresentações e ajustes finais, as notícias podem ser impressas e 
dispostas pelo ambiente de convívio comum nas escolas (pátios, corredores) 
para a visualização de uma maior número de pessoas, ou divulgadas em meios 
digitais como as redes sociais. 

• O professor pode estimular os estudantes a convidar outros estudantes de 
outras séries para apreciar o trabalho e receber explicações mais detalhadas 
dos estudantes. 

• Análise SWOT: 
 

 
Contribui para a estratégia 

proposta 
Dificulta a estratégia proposta 

Aspectos 
internos 

Pontos fortes Pontos fracos 

-Metodologia ativa; 
-Avaliação formativa; 

- Pode ser reformulado; 

- Metodologia não testada; 
 

Aspectos 
externos 

Oportunidades Ameaças 

- Metodologia útil; 
- Aulas de Biologia mais 

próximas do proposto pela 
BNCC; 

 

- Estrutura pedagógica da escola 
não abrange este tipo de 
metodologia; 

- Recursos físicos indisponíveis; 

Fonte: Autoria própria. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste trabalho consideramos que a partir do levantamento bibliográfico 

e do estudo da metodologia ABP, a sequência didática proposta atende a lógica da 

metodologia. Ponderamos o fato de que esta não foi testada para verificar sua eficácia 

no contexto da educação básica, apesar disso, a sequência didática proposta representa 

uma iniciativa em direção ao uso coerente e responsável do ciberespaço pelos 

adolescentes.  

 Ademais, a construção das safe news permitiria aos alunos a capacidade de 

desenvolver o método de pesquisa científica corretamente, observando princípios 

morais e éticos. Além de que este trabalho, que utiliza fake news na abordagem do tema 

"doenças infectocontagiosas”, através da metodologia ABP, pode ser adaptado para 
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outras temáticas, cujas quais os professores julgarem pertinentes a serem desenvolvidas 

dentro dos grupos de estudantes, em sala de aula.  
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RESUMO 

A iniciativa discente emerge como essencial para que, por meio de experiências 
extracurriculares, seja aprimorado um repertório de valores e habilidades 
indispensáveis na prática clínica de médicos generalistas. Este relato tem como objetivo 
descrever qualitativamente o processo de filiação realizado por acadêmicos de uma 
universidade pública do Ceará à Federação Internacional das Associações dos 
Estudantes de Medicina do Brasil, no intuito de consolidar oportunidades de 
aperfeiçoamento de competências para estudantes do seu curso. Durante essa 
vinculação, os acadêmicos se depararam com vários desafios entranhados à pandemia 
da COVID-19, os quais exigiram resiliência, liderança, resolução de conflitos e outras 
habilidades para que os graduandos conseguissem lograr êxito. Constatou-se, desse 
modo, que a ampliação do currículo acadêmico quanto às competências fundamentais 
para a plena formação do estudante de medicina foi se consolidando ao longo do 
processo. 
 
Palavras-chave: Iniciativa estudantil. Medicina. Formação por competências. Covid-19.  

1. INTRODUÇÃO 

O mecanismo efetivo de ensino e aprendizagem de uma universidade é 

caracterizado por ter grupos de atores - a exemplo de coordenadores, discentes e 

docentes - que se articulam para atingir uma meta em comum (CHAGAS et al., 2018). 
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Para a eficácia de um curso de medicina, tal meta consiste em garantir uma formação 

ética, generalista, crítica e humanista, capaz de responder às necessidades de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; de modo que o profissional 

recém-graduado saiba integrar funcionalmente o sistema de saúde no qual atua, bem 

como consiga trabalhar em equipe multiprofissional, exercendo uma visão integral dos 

problemas de saúde do ser humano. (TAVARES et al., 2007; BRASIL, 2014).   

Sob tal ótica, Lobo (2015) afirma que as instituições de ensino superior, 

particularmente as que possuem o curso de Medicina, passaram por diversas 

transformações no contexto ideológico e filosófico. Dentre elas, destaca-se a inserção 

do discente na tomada de decisões que influenciam na estrutura e pedagogia do curso, 

possuindo voz ativa em discussões com a coordenação e a gestão do curso. 

Assim, a iniciativa discente, no contexto universitário, emerge como algo essencial 

para que a sua própria graduação seja efetiva.  Santos et al. (2020), corrobora essa 

perspectiva ao afirmar que relações interpessoais vividas academicamente, 

extrapolando o currículo formal, resultam no chamado "currículo oculto", no qual se 

situa o vasto conjunto de experiências aprimoradoras de valores e atitudes, podendo 

ser considerado como o “pano de fundo” do processo de aprendizagem. Por meio do 

"currículo oculto", torna-se possível aperfeiçoar o profissionalismo no graduando, 

visando à formação de médicos capazes de exercer suas atribuições nos mais altos 

padrões de qualidade e dos princípios da ética e bioética, no nível tanto individual 

quanto coletivo (SANTOS et al., 2020).  

À luz desses entendimentos, reconhece-se, de fato, a importância de experiências 

estudantis que proporcionem oportunidades de desenvolvimento das competências 

fundamentais para o efetivo trabalho em equipe na prática profissional. Com efeito, um 

conjunto estudantil de uma universidade pública do Ceará organizou-se em um comitê 

representativo de sua escola médica e submeteu-se ao processo de filiação da 

Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina do Brasil (tradução 

de International Federation of Medical Students’ Association of Brazil - IFMSA Brazil), 

com o intuito de estabelecer, no seu meio acadêmico, oportunidades de crescimento 

oferecidas por essa organização estudantil. Desse modo, este relato de experiência tem 

como fito discorrer sobre as percepções dos estudantes universitários a respeito de suas 

vivências no processo de filiação ao qual se submeteram. 
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2. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo descritivo, na forma de relato de experiência, à medida 

que busca registrar e delinear, sem interferir, os fatos constituintes da experiência (GIL, 

2008), e qualitativo, ao passo que é constituído por uma narrativa em perspectiva dos 

acadêmicos envolvidos, na qual sua subjetividade reflete o viver da experiência em 

questão (MINAYO, 2012). 

3. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA E DISCUSSÃO 

A Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina (IFMSA), 

fundada em 1951, é constituída por 133 Organizações Membros Nacionais (OMNs) 

provenientes de mais de 123 países, sendo reconhecida como uma das maiores e mais 

antigas organizações não governamentais dirigidas por estudantes no mundo. Pertence 

ao sistema das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde, trabalhando também 

com a Associação Médica Mundial. Uma de suas OMNs é a IFMSA Brazil, a qual está 

presente em mais de 220 escolas médicas distribuídas nas cinco regiões brasileiras e 

atua em diversos eixos incluindo humanização, produção científica, promoção de saúde, 

educação médica, intercâmbios, representatividade estudantil e treinamentos. 

Frente às oportunidades proporcionadas por essa federação, dez estudantes de 

diferentes períodos do Curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

decidiram formar um comitê estudantil representante de sua escola médica e submeter-

se ao processo de filiação à IFMSA Brazil, com o intuito de consolidar o acesso a tais 

oportunidades para os estudantes de seu curso. De modo geral, a filiação iniciou-se em 

setembro de 2019 e foi concluída em novembro de 2020, durante a pandemia de COVID-

19, sendo implementada por meios digitais em respeito ao distanciamento social. Fez-

se necessária a articulação entre o comitê aspirante, a Coordenação do Curso de 

Medicina da UECE, o Centro de Ciências de Saúde da UECE e a Vice-Presidente para 

Assuntos Internos (VPI) da IFMSA Brazil.  

Seguiram-se normas estabelecidas pelo Regimento Interno da IFMSA Brazil, o 

qual define as etapas da vinculação. A princípio, houve a eleição de um estudante do 

comitê aspirante para constituir a ponte comunicativa entre a IFMSA Brazil e o seu grupo 

estudantil, de modo que este assumiu a responsabilidade de fazer o repasse, para os 
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seus parceiros, das normas de vinculação, exigências, documentos e feedbacks enviados 

pela VPI e o envio de documentos e dados acadêmicos do seu grupo para a federação.  

Em seguida, os estudantes apresentaram a Federação para a coordenação do 

curso e outras entidades universitárias, por meio das plataformas digitais de 

comunicação - como o G-mail, o Whatsapp e o Google Meet -, com o objetivo de 

informá-las acerca dos eixos de atuação da ONG, dos benefícios inerentes ao vínculo 

interinstitucional e das obrigações que a coordenação assumiria caso os estudantes 

lograssem êxito.  

A partir disso, houve a emissão de uma carta de apoio à filiação - por parte da 

coordenadora do curso, e o preenchimento de formulário com dados do curso e da 

universidade, de modo que se explicitou condições para amplo desempenho do vínculo 

interinstitucional em criação. Ressalta-se que, nesse período, a coordenação do curso 

estava sobrecarregada com a organização de adaptações pedagógicas em razão do 

fechamento, decorrente da pandemia, de estágios, internatos e projetos 

extracurriculares presenciais.   

Além disso, houve dificuldades técnicas com computadores da coordenação. Tal 

circunstância exigiu do comitê aspirante uma comunicação compreensiva e a adoção de 

estratégias para superar o empecilho logístico, as quais incluíram a coleta presencial da 

carta de apoio e do formulário de filiação com o uso de máscaras PFF2, álcool em gel e 

distanciamento social. Além disso, o comitê manifestou, em formato de carta, o 

comprometimento do grupo com atividades de ensino, pesquisa e extensão - 

necessárias para a manutenção do vínculo interinstitucional.  

Após a deliberação da Diretoria Executiva da IFMSA Brazil sobre os documentos 

até então enviados, solicitou-se ao grupo discente a promoção de atividade social 

inspirado nos projetos da Federação. Esta poderia ser realizada nas áreas de Saúde 

Pública, Saúde Sexual e Reprodutiva incluindo HIV/AIDS, Direitos Humanos e Paz, e 

Educação Médica, a depender do interesse do comitê, mas deveria ser, como critério da 

Federação, elaborada em resposta a alguma demanda social – buscando um impacto 

positivo no público-alvo, além de ser interativa e avaliativa quanto aos resultados 

alcançados.  

Nesta etapa, os estudantes decidiram realizar um Workshop de Saúde Mental 

para Pré-Vestibulandos, em razão da sobreposição de fatores estressores enfrentados 
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pelo público-alvo. Segundo Ikuno et al. (2020), os vestibulandos defrontam-se 

geralmente com incertezas e inseguranças quanto aos resultados das provas, cobrança 

familiar, e expectativas de outros agentes - como coordenadores e amigos. Nas 

circunstâncias da pandemia vigente, somam-se a esse desgaste psicoemocional: queda 

de desempenho escolar durante estudo remoto, incertezas quanto à segurança na 

realização dos exames, bem como a necessidade de colaboração com renda familiar 

para garantir subsistência e transtornos psicológicos - como ansiedade e depressão - 

consequentes da própria pandemia de Sars-Cov-2 (IKUNO et al., 2020). 

O Workshop constituiu a fase mais desafiadora do processo de filiação. Fez-se 

mister que os acadêmicos buscassem profissionais da área da saúde mental que os 

capacitassem a ministrar palestras e promover o evento de modo direcionado para as 

necessidades psicoemocionais dos participantes, sem que gatilhos fossem acionados.  

No tocante à comunicação com esses profissionais, o conhecimento pessoal de 

alguns integrantes do comitê e a atuação do Centro de Ciências da Saúde da Uece foram 

imprescindíveis para que o comitê obtivesse contatos de psicólogos e professores 

universitários dispostos a colaborar no projeto, qualificando os graduandos.  

Considerando que a abordagem do comitê não substituiria o acompanhamento 

com psicólogos ou psiquiatras, utilizou-se a abordagem da Psicologia Positiva para 

ministrar palestras e sugerir atividades práticas cujos temas foram: "Desmitificação da 

busca ao profissional de saúde mental", "Técnicas de gerenciamento emocional", 

"Autocuidado como abordagem humanizada ao bem-estar em tempos de pandemia" e 

"Cansaço estudantil em tempos de ensino remoto, como o arrefecer". O material para 

as palestras e para as práticas sugeridas no Workshop foram desenvolvidos 

inteiramente pelos estudantes de medicina envolvidos, por meio das plataformas Canva 

e Google Apresentações.  

No que diz respeito à divulgação do evento, realizou-se em agosto de 2020, 

mediante aplicativo WhatsApp, a partir da parceria com a Psicóloga Alana Cordeiro - 

atuante no cursinho pré-vestibular Ari de Sá Cavalcante da cidade de Fortaleza -, a qual 

compartilhou, diretamente nos grupos das salas de cursinho, os textos e a arte de 

divulgação, bem como o link do Formulário Google para a inscrição.  

Ao decorrer da atividade, houve limitações e dificuldades encontradas. Uma 

delas foi a desistência de muitos integrantes do comitê resultante da dificuldade de 
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conciliar a filiação com deveres curriculares, domésticos e até mesmo empregatícios, 

visto que alguns acadêmicos também iniciaram a colaborar com a renda familiar durante 

a pandemia. Outra razão da desistência dos acadêmicos foi o impacto psíquico da 

pandemia na própria qualidade de vida. Um dos resignantes afirmou que, à medida que 

estudava o conteúdo sobre ansiedade para ministrar uma das palestras, se colocou em 

situações intoleráveis de sofrimento psicoemocional. Quando se analisa a literatura 

concernente ao tema, percebe-se que tal justificativa é extremamente plausível.  

Cybulski e Mansani (2017) explicitam que o estresse, a baixa periodicidade de 

atividades de lazer, a insatisfação com o desempenho acadêmico e a falta de apoio 

emocional - circunstâncias frequentemente presentes no cotidiano de estudantes de 

medicina - são fatores de alto risco para o desenvolvimento de sintomas depressivos.   

Teixeira et al. (2021) acrescentam, ainda, que o contexto socioeconômico 

vivenciado, durante a pandemia de Covid-19, por estudantes brasileiros trouxe consigo 

outros fatores que acometem a aprendizagem e a saúde mental dos acadêmicos: o 

medo de contrair o vírus, a incapacidade de conseguir manter uma rotina saudável, a 

sensação de solidão consequente do isolamento social, a manutenção de aluguel de 

estadias universitárias e a dificuldade de acesso financeiro a utensílios básicos de 

sobrevivência.  

Em se tratando das consequências da resignação de alguns membros do comitê, 

ressalta-se o acúmulo de funções para os estudantes remanescentes, o que os levou a 

considerar a desistência do processo como um todo. Todavia, alguns acadêmicos 

adotaram uma atitude de liderança, mediaram por recurso de diálogos compreensivos 

e motivacionais outras possíveis desistências e reorganizaram a divisão de trabalhos de 

acordo com a disponibilidade de cada um. Feito isso, o comitê decidiu seguir com a 

filiação e conseguiu concluir a atividade social, obtendo um feedback bastante 

gratificante dos participantes.  

Tal fato simboliza uma vitória frente a todos os desafios superados e pode ser 

relacionado a alguns estudos que indicam que acadêmicos que assumem funções 

representativas do corpo discente estão submetidos a um maior estímulo à construção 

de habilidades referentes à mediação de discussões e conflitos internos, ao 

planejamento e tomada de decisões que afetam o coletivo e à destreza de coordenação 

de grupo (AMORE et al., 2018; GONCALVES; BENEDITE-PEREIRA, 2009).  Essas 
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habilidades, quando aprimoradas, tornam-se competências fundamentais para um ator 

social da medicina, uma vez que preparam o graduando para cenários inerentes à 

prática clínica em unidades de saúde. Muitas vezes, tais cenários são marcados pela 

aptidão de gerência de grupos multiprofissionais que necessitam ser liderados e ter suas 

funções distribuídas para alcançar o objetivo da melhora clínica de pacientes e do 

aperfeiçoamento funcional e estrutural das unidades de saúde (COSTA et al., 2016 ; 

KAMINSKI; GOELLNER, 2010).  

Por fim, coube aos integrantes do comitê se apresentarem em plenária, realizada 

na Assembléia Geral Extraordinária da IFMSA Brazil, no dia 02 de novembro de 2020. 

Houve a defesa dos interesses em se filiarem, a exposição das características da 

Universidade, do resumo do planejamento, da execução e dos resultados da atividade 

social. O comitê recebeu, no mesmo dia, a resposta de aprovação da filiação à ONG. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o êxito do processo de vinculação à Federação Internacional das 

Associações de Estudantes de Medicina, os integrantes do comitê precisaram articular 

as habilidades previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais de formação médica por 

competências, ao projeto pedagógico do Curso relacionadas à comunicação 

interprofissional, à gestão e liderança, à resolução de conflitos e à organização de 

eventos de promoção de saúde, com as experiências vivenciadas na criação e execução 

do projeto.  

A iniciativa dos estudantes pode ser representada neste relato como uma 

dimensão atitudinal significativa para uma formação crítica, capaz de promover maior 

percepção da realidade, das demandas sociais e de como intervir nelas afirmativamente, 

buscando uma mudança em relação ao grupo para e com o qual essas intervenções são 

construídas.   

Constatou-se, desse modo, que a ampliação do currículo acadêmico quanto às 

competências fundamentais para a plena formação do estudante de medicina foi se 

consolidando ao longo do processo. 
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RESUMO 

A monitoria acadêmica trata-se de um programa inserido nas perspectivas de iniciação 
à docência, levando o aluno-monitor às suas primeiras experiências profissionais. As 
metodologias ativas são direcionadas ao campo de aprendizagem do aluno, no qual este 
será o protagonista do seu aprendizado. Este estudo tem como objetivo apresentar os 
resultados da pesquisa realizada com os alunos da disciplina de prática integrativa l, do 
curso de Psicologia, e relatar as vivências da monitora no período do programa de 
monitoria, apontando as metodologias ativas como o método utilizado no processo de 
ensino-aprendizagem. Neste trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa, e para 
coleta de dados fez-se uso da entrevista semiaberta. Na análise, constatou-se que o 
processo de ensino-aprendizagem apresenta maiores resultados no campo das 
metodologias ativas, e estar envolvido neste processo proporciona ao aluno-monitor 
experiências práticas e maior fixação de conteúdo. Concluímos que o uso destas 
metodologias favorece a busca e interesse pessoais por novos conhecimentos, tornando 
o aluno e o aluno-monitor, sujeitos autônomos, autores de seus percursos acadêmicos 
e profissionais. 
 
Palavras-chave: Metodologias Ativas. Monitoria. Autonomia. Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 

A monitoria acadêmica trata-se de um programa visionário inserido nas 

perspectivas de iniciação à docência, no qual leva o aluno-monitor às suas primeiras 

experiências pedagógicas,  tornando-se um dos primeiros passos a percorrer em 

direção a este objetivo. Este tipo de programa na academia, proporciona um 

relacionamento mais estreito entre aluno-monitor e professor-orientador, e ainda, 

aluno e aluno, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. Sobre este fato, Santos 
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& Lins (2007, p. 59) esclarece: “O Programa de Monitoria é uma ação institucional 

consolidada que envolve professores e alunos na tentativa de se atingir os objetivos 

principais de uma instituição de ensino superior que é a produção, disseminação e 

aplicação do conhecimento”.  

Nesse processo há uma aproximação entre os envolvidos; e para o alcance dos 

objetivos que envolvem o conhecimento é necessário que haja uma linguagem que seja 

no mínimo comum a todos, isto se refere a transmissão do saber, ao que será posto em 

sala de aula, e como será posto. Rubem Alves (2001) acredita que um dos objetivos da 

educação é o fazer pensar e a procura por descobertas, este pensamento vai de 

encontro ao que se propõe as metodologias ativas e também se insere nos objetivos da 

disciplina da prática integrativa l (esta disciplina faz parte da grade curricular de um 

curso de Psicologia com sede em Fortaleza; e insere o aluno no campo das pesquisas 

qualitativas por meio do uso de entrevistas). Segundo Neusi Berbel (2011) as 

metodologias ativas se baseiam em formas que irão desenvolver o processo de 

aprender. 

 As metodologias ativas são direcionadas ao campo de aprendizagem ativa do 

aluno, pois, entende-se que este é o maior interessado na construção do seu saber, 

portanto o ensino deve ser direcionado nesta perspectiva, onde o aluno será o 

protagonista do seu aprendizado, encorajado pelo docente e motivado para esta busca 

na tentativa de alcance da sua própria autonomia (DIESEL, 2017).  

Desse modo, as metodologias ativas rompem com o ensino tradicional, uma vez 

que se baseiam em uma pedagogia problematizadora, onde o aluno se torna ativo em 

seu aprendizado, já que se torna um ser autônomo em busca do conhecimento a partir 

do caminho que lhe é posto. Trata-se, portanto, de uma nova estratégia para o processo 

de ensino-aprendizagem, que se desloca do campo individual e perpassa os demais 

campos, por exemplo, o coletivo (PAIVA et al., 2016).  

O processo de ensino e aprendizagem, por sua vez, estão interligados, conforme 

aponta Saint-Onge (2001) ao dizer que a significação do ensino depende do sentido que 

se dá à aprendizagem, já significação da aprendizagem depende das atividades que são 

geradas pelo ensino, notando-se uma fuga do processo tradicional, em virtude de 

romper com a mecanização do ensino, onde o professor é a peça central para o 

aprendizado. No uso das metodologias ativas, esse processo torna-se dialético, pois o 
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educador já não é mais apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, é educado, e 

o educando ao ser educado, também educa, conforme aponta Freire (1987).  

No campo das ciências da saúde, esse tipo de metodologia se destaca por inserir 

o aluno nas áreas de discussão e debates, como é o caso do método de PBL (problem-

based learning) que permite aos alunos discutir acerca de estudos de caso e casos 

clínicos na esperança que estes futuros profissionais sejam capazes de resolver 

problemas por meio de uma análise global do contexto de cada caso (PAIVA et al., 2016). 

Neste contexto, o presente estudo tem por objetivos apresentar os resultados 

da pesquisa realizada com os alunos da disciplina de prática integrativa l, e relatar as 

vivências da monitora no programa de iniciação à docência apontando as metodologias 

ativas como principal ferramenta de ensino-aprendizagem.  

A pesquisa foi realizada com os alunos de quatro turmas do primeiro semestre, 

da disciplina de prática integrativa l, do curso de psicologia. Será realizada articulação 

dos resultados obtidos com fundamentos teóricos de autores como: Mirza Medeiros dos 

Santos (2007); Neusi Aparecida Navas Berbel (2011); e Paulo Freire (2003), e há de se 

recorrer também a outros autores que possam auxiliar no alcance dos objetivos desta 

pesquisa servindo de base teórica para as questões que serão analisadas.   

Este trabalho se torna relevante devido disseminar o conhecimento e as 

experiências adquiridas por meio da monitora, ao longo deste percurso, e também por 

contribuir para a possível resposta desta questão: como as metodologias ativas 

contribuem para o processo de ensino-aprendizagem e formação do futuro docente?  

2. METODOLOGIA 

Neste trabalho foi desenvolvido uma pesquisa qualitativa cuja finalidade “[...] 

não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as 

diferentes representações sobre o assunto em questão” como afirma Gaskell (2002, p. 

68). 

Quanto aos procedimentos utilizados para coleta de dados, inicialmente 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica que se refere ao levantamento de dados já 

publicados realizada a partir de livros e artigos científicos, e da entrevista semiaberta 

que nasce a partir de um roteiro de questões guiadas pelo interesse e objetivos da 
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pesquisa que incentivam e sugerem novas hipóteses (DUARTE, 2008; MATOS & VIEIRA, 

2002; TRIVIÑOS, 1990).  

Somou-se a participação de 23 alunos, de quatro turmas em diferentes turnos 

da disciplina de prática integrativa l, que responderam duas questões norteadoras 

elaboradas pela monitora da disciplina, e que dão oportunidade ao entrevistador e 

entrevistado comentar e explorar livremente sobre o assunto proposto. A entrevista foi 

aplicada pela monitora, entre o mês de Maio e Junho de 2018, por meio presencial e 

virtual. Não houve identificação dos alunos entrevistados, portanto os mesmos não 

serão identificados nesta pesquisa, indo de encontro a ética de sigilo de dados e da 

pesquisa, e caso seja necessário citá-los serão tratados por nomes fictícios, como aluno 

A1, A2 ou aluno entrevistado.  

A análise dos dados se apoia na teoria de Bardin (2009), no qual há uma 

comparação entre as falas dos entrevistados com as teorias encontradas na pesquisa 

bibliográfica; em contraste ainda com a experiência e orientações realizadas pela 

monitora na vivência em sala de aula, tratando-se também, este estudo, de um relato 

de experiência. Vale ressaltar que ao longo desse processo, obteve-se a orientação e a 

supervisão da professora orientadora. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A disciplina de prática integrativa l, inserida no primeiro semestre do curso de 

psicologia, propõe ao aluno, já no início do curso, uma aproximação ao campo da 

pesquisa, objetivando neste primeiro momento a familiarização com as práticas do 

profissional de psicologia, incentivando o aluno a buscar, de acordo com seus interesses, 

as áreas dos profissionais que mais lhe interessam para a partir desse ponto realizar uma 

pesquisa qualitativa, de acordo com as demais diretrizes do plano de ensino.  

Neste contexto, pode-se observar que se trata de uma disciplina dinâmica e 

ativa, pois o discente terá que escolher por si e junto com sua equipe (duplas ou trios) a 

área pretendida à pesquisa; em sala de aula o campo de atuação do profissional é 

exposto, uma vez tendo visto a extensão deste campo, são diversas as possibilidades de 

pesquisa dada aos alunos que farão suas escolhas e iniciarão seus trabalhos. Esse 

método, no campo das metodologias ativas, é conhecido como aprendizagem baseada 
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em equipe (team-based learning – TBL) definido como um “método de aprendizagem 

dinâmico, que proporciona um ambiente motivador e cooperativo, onde a produção 

coletiva é valorizada” (BANDEIRA, SILVA & VILELA, 2017, p. 374). 

Esta autonomia para a escolha do campo de atuação e de maneira mais 

específica, para o objetivo da pesquisa e o desenrolar da mesma, é algo que se insere 

dentro do campo das metodologias ativas, dado que, como clarifica Berbel (2011, p. 20): 

“têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na 

teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria 

perspectiva do professor”.  

Desse modo, após ser pontuada as diretrizes da pesquisa, o aluno sai em busca 

daquilo que lhe interessa e volta para apresentar suas ideias de estudo, bem como 

também para apresentar os objetivos que pretende alcançar, buscando apenas auxílio 

de como fazê-lo. Isto vem de encontro a definição de Bastos (2006 apud BERBEL, 2011, 

p. 29) que apresenta as metodologias ativas como: “processos interativos de 

conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a 

finalidade de encontrar soluções para um problema.”  

 Neste caminho, o professor atua como mediador, enquanto que o monitor atua 

como um auxiliar desta mediação, incentivando o aluno a realizar suas atividades e 

estabelecer quais maneiras utilizará para realização de seu projeto. Paulo Freire (2003) 

já falava sobre isto, mostrando que ensinar é dar oportunidades para a própria 

construção do saber. Questionados acerca da importância da disciplina e do 

acompanhamento do monitor, um dos alunos entrevistados afirma: “O monitor também 

incentiva a busca por próprias respostas no âmbito além da sala de aula com dicas de 

programa e atividades para o engajamento do aluno, e o próprio espelho torna-se [sic] 

o monitor” (A1).  

Além dos pontos supracitados, como, de maneira inicial, a escolha do campo de 

atuação do profissional para início da pesquisa, outro ponto observado no quadro das 

metodologias ativas pode ser visto por meio da elaboração de questões que seriam 

dirigidas aos profissionais entrevistados. Primeiramente, os alunos realizaram uma 

leitura ativa da bibliografia orientada; nessa leitura ativa, também chamada de leitura 

comentada (PAIVA, et al., 2016) os alunos foram direcionados a elaborar questões 

acerca do texto e principais pontos, para em seguida elaborarem as questões para as 
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entrevistas.  Neste ponto, por meio dos relatos, foi possível observar maior apropriação 

do conteúdo e maior segurança na condução das entrevistas. 

Neste cenário, pode-se observar que o uso de metodologias ativas proporciona 

autonomia e incentivam uma busca pelo novo, e embora também sejam caracterizadas 

como ferramentas para além da sala de aula, se iniciam dentro do ambiente acadêmico, 

devido reflexões advindas do ensino, de como se aprende e dos caminhos propostos 

para percorrer a fim de alcançar os objetivos definidos, fazendo com que o estudante 

procure soluções para as problematizações apresentadas no decorrer do processo de 

aprendizagem. Sobre estes fatos Diesel (2017) afirma: “Nessa perspectiva de 

entendimento é que se situa as metodologias ativas como uma possibilidade de ativar o 

aprendizado dos estudantes, colocando-os no centro do processo” (p. 273).  

Desta maneira, fica claro que o sujeito se torna ativo no processo de 

aprendizagem, uma vez que se torna autor e responsável por seu próprio conhecimento, 

passando a ter uma visão mais crítica até mesmo sobre o que se fala em sala de aula, 

levando-o a ser mais participativo e também a ter mais posicionamento, o que fará com 

que ele busque outras fontes de aprendizado, ou seja, vá além daquilo que lhe é 

oferecido em sala de aula, saciando assim suas questões de maneira autônoma. A 

monitora pode observar e constatar estes fatores no decorrer do ano letivo durante o 

programa de monitoria. 

 Neste ponto, menciona-se o aluno como um ser ativo, pois a própria disciplina 

exige que ele tenha autonomia sobre o que irá pesquisar, e no decorrer do trabalho que 

lhes é proposto a fazer, entra o papel do monitor com o intuito de contribuir na busca 

dos alunos que fará com que o estudante consiga realizar seu projeto e responder as 

próprias questões de pesquisa. Sobre esta metodologia, o aluno A2 relata que é: “Uma 

forma de amadurecimento muito grande, pois pela primeira vez em uma instituição de 

ensino eu tive que ir em busca de respostas com profissionais, com a realidade de certa 

forma” (A2).  

Desta forma, é possível perceber na fala do participante que há 

comprometimento e autonomia do aluno, nota-se que o processo de ensino-

aprendizagem no campo das metodologias ativas multiplica os saberes e constrói o 

conhecimento de maneira mais sólida, e somado ao compartilhamento de informações 
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proporciona aprendizado entre todos os envolvidos, fator este que pode ser confirmado 

nas palavras de Berbel (2011, p. 29):  

O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela 
compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição essencial para 
ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada 
de decisões em diferentes momentos do processo que vivencia, preparando-
se para o exercício profissional futuro.  

À vista de tudo que fora exposto, se confirma a importância do exercício das 

atividades da monitoria para o aluno e para o aluno-monitor. Para este último, estar 

envolvido nas atividades acadêmicas de iniciação à docência e ter a oportunidade de 

aprender na prática e com orientação direta do professor-orientador, faz com que haja 

uma maior abertura quanto suas perspectivas profissionais, além do fato de enxergar a 

monitoria para além do currículo acadêmico, mas também como agregador profissional 

por meio das experiências que aprende na prática e vivência com os demais alunos e 

orientadores.  

Nesse sentido, recorre-se ao pensamento de Paulo Freire quando defende que: 

“não há docência sem discência [...] quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender” (Freire 2003, p. 23), é nesta relação que surge o papel do monitor, 

é desta relação que as metodologias ativas proporcionam um maior alcance dos 

acadêmicos envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem.  

Dessa forma, no percurso da monitoria, o processo de ensino-aprendizagem se 

torna bastante presente, podendo assim ser confirmada a importância do uso das 

metodologias ativas como maneira de proporcionar aos sujeitos aprendizes maior 

autonomia e busca pelo conhecimento, uma vez que o aluno-monitor também participa, 

durante o programa de monitoria, de seminários, mesas-redondas, avaliações-orais e 

outros tipos de metodologias também consideradas ativas (PAIVA et al., 2016).   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio desta pesquisa foi possível identificar como o uso das metodologias 

ativas favorecem a busca e o interesse pessoais por novos conhecimentos, agregando 

assim mais aprendizado, tornando discente e o aluno-monitor, sujeitos autônomos e 

autores de seus percursos acadêmicos e profissionais, havendo somente a necessidade 

que lhes sejam dados meios para tal.   
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Foi possível confirmar que ao fazer suas próprias escolhas acadêmicas, o aluno 

poderá se empenhar mais na realização das suas atividades, no qual ele mesmo irá se 

cobrar para um bom desempenho e realização da mesma, necessitando apenas das 

diretrizes que lhe proporcionem o alcance destes objetivos.  

Dessa forma o aluno-monitor como mediador deste processo, se torna um apoio 

e contribui para tais finalidades e, ao mesmo tempo em que auxilia na construção do 

conhecimento e aprendizado, incentivando a autonomia, ele (aluno-monitor) aprende 

e traça seu percurso acadêmico e no âmbito profissional, também de maneira 

autônoma.   

Esta pesquisa trouxe um olhar mais amplo para as questões referentes as 

metodologias utilizadas em sala de aula e importância que trazem para o aprendizado, 

construindo uma relação de troca de conhecimentos que envolvem aluno, aluno-

monitor e professor.  Foi possível notar também que a aproximação entre teoria e 

prática advinda dos métodos ativos possibilitam uma formação mais sólida, mais 

significativa, fator que muito se manifesta no campo da saúde devido a 

interdisciplinaridade.  

Considerando a universidade como espaço um dos principais sítios para a 

mediação deste aprendizado, é importante a abertura de programas que proporcionem 

ao aluno vivências na prática, como o programa de monitoria, e também demais 

atividades para além da sala de aula, como cursos e extensões que aproximem o aluno 

de metodologias ativas, contribuindo para o crescimento e aprendizado do profissional 

que se encontra em formação. 
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RESUMO 

Introdução: A Educação Interprofissional, consiste na inversão da lógica tradicional da 
formação em saúde, no qual as profissões aprendem juntas e uma sobre a outra, por 
meio do trabalho em equipe, a fim de desenvolver a Prática Colaborativa 
Interprofissional (PIC), que ocorre quando os atores em saúde mantêm relações de 
trabalho interprofissionais que permitem resultados ótimos de saúde. Objetivo: 
Verificar a disponibilidade para a aprendizagem interprofissional e prática colaborativa 
entre os alunos dos cursos de graduação vinculados ao Núcleo de Saúde da UNIR. 
Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e quantitativo sobre 
Educação Interprofissional realizada com alunos representantes de cada curso da área 
da saúde da UNIR em condição de Bacharelado. Resultados: Os cursos possuem uma 
boa disponibilidade para a EIP, no qual os acadêmicos de Educação Física, Medicina e 
Psicologia obtiveram médias que os enquadraram na zona de conforto nos domínios de 
trabalho em equipe e colaboração e atenção centrada na pessoa/paciente, porém no 
domínio sobre identidade profissional, os referidos cursos classificaram-se na zona de 
alerta. Já o curso de Enfermagem apresentou-se zona de conforto nos três domínios. 
Conclusão: Apesar dos cursos apresentarem-se potencialmente aptos a EIP e PIC, ainda 
há obstáculos a serem atenuados voltados aos estereótipos profissionais que requerem 
ações de aprimoramento durante o ensino. 
 
Palavras-chaves: Educação Interprofissional. Prática colaborativa. Trabalho em equipe.  
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1. INTRODUÇÃO 

A discussão a respeito da formação em saúde ganhou espação desde a 

implantação do SUS em 1990 e com a estruturação das novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), no qual as IES são estimuladas a formar profissionais mais 

humanizados com a incorporação de saberes das ciências sociais e humanas, além da 

valorização da comunidade para a formação voltada as realidades locais. Neste 

contexto, emergiu a necessidade de transformação das práticas profissionais em saúde, 

nessa ótica, precisa estruturar-se a partir da problematização do processo de trabalho e 

sua capacidade de proporcionar o cuidado nas várias dimensões que envolvem as 

necessidades de saúde das pessoas e dos coletivos (CECCIM; FEUERWERKER, 2004; 

FEUERWERKER; CECÍLIO, 2007; ROCHA; CESAR, 2008). 

Para Batista (2010), a centralidade na formação para a integralidade do cuidado, 

articulando currículo, avaliação, gestão e integração com os serviços, traduz a 

compreensão de que a prática em saúde demanda um trabalho além dos fazeres 

individualizados de cada profissão, assumindo a importância da equipe. Projeta-se, 

assim, um profissional de saúde que, não abrindo mão da formação específica, possa 

estar atento às diferenças, aos movimentos de inclusão, ao interprofissionalismo 

presente em suas ações. 

Neste contexto, a Educação Interprofissional (EIP) conforme descrita por Barr 

(1998), consiste na inversão da lógica tradicional da formação em saúde onde cada 

prática profissional pensada e discutida em si, abre espaços para a discussão do 

interprofissionalismo. É uma proposta onde profissões aprendem juntas sobre o 

trabalho conjunto e sobre as especificidades de cada uma, na melhoria da qualidade no 

cuidado ao usuário no qual o trabalho de equipe é uma característica marcante. 

A Prática Colaborativa Interprofissional (PIC), por outro lado, ocorre quando os 

estudantes, profissionais, usuários, famílias e comunidades desenvolvem e mantêm 

relações de trabalho interprofissionais que permitem resultados ótimos de saúde. 

Conforme descrito no CIHC (2010), o objetivo geral da educação interprofissional e da 

prática colaborativa é fornecer aos usuários do sistema de saúde melhores resultados 

em saúde. 
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A EIP apresenta-se atualmente como a principal estratégia para formar 

profissionais aptos para o trabalho em equipe, prática essencial para a integralidade no 

cuidado em saúde. A implantação da EIP na formação em saúde consiste de 

oportunidades de treinamentos conjuntos para o desenvolvimento de aprendizagens 

compartilhadas ocasiões em que as  profissões aprendem umas sobre as outras; a 

educação interprofissional é discutida com o intuito de estimular o aprimoramento do 

cuidado em saúde por meio do trabalho de equipe (BATISTA, 2012).  

Nesta perspectiva, questionamos: Qual a percepção dos estudantes, acerca da 

EIP e da PIC? Os estudantes dos cursos de saúde da UNIR, modalidade bacharelado, 

percebem o desenvolvimento das competências para o trabalho em equipe durante o 

processo de formação? Os ensinos práticos/estágios supervisionados contribuem para 

à colaboração interprofissional entre os alunos de dos cursos de graduação da UNIR? 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e quantitativo sobre Educação 

Interprofissional realizada com alunos representantes de cada curso da área da saúde 

da UNIR em condição de Bacharelado, que estejam em atividades nas UBS/comunidade, 

entre o quinto semestre e o início do estágio supervisionado em 2019.   

Os alunos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Medicina e Psicologia 

foram convidados para participar da pesquisa no início do segundo semestre de 2019. 

Os critérios de inclusão foram: a) Alunos regularmente matriculados; b) em ensino 

prático/estágio em UBS de Porto Velho ou comunidade; c) Que aceitem participar do 

estudo. Como critérios de exclusão: a) os alunos com trancamento de matrícula nas 

disciplinas de ensino prático/estágios; b) em licença para tratamento de saúde.  A 

amostra foi por conveniência. 

Para a aplicação dos questionários foi utilizado a Readiness Interprofessional 

Learning Scale (RIPLS), questionário que apresenta núcleos responsáveis por avaliar a 

relação entre a variável de prontidão para a aprendizagem interprofissional e alguns dos 

atributos necessários para o trabalho e a colaboração em equipe, a identidade 

profissional, as funções e as responsabilidades profissionais, o crescimento pessoal e as 

relações e os benefícios para os usuários. 
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As respostas ao questionário estão dispostas em escala de Likert, um 

instrumento científico de observação e mensuração de fenômenos sociais, com a 

finalidade de medir atitudes - característica pessoal que faz referência ao conjunto de 

crenças sobre algo e sua resposta em relação a isso - através de opiniões de forma 

objetiva (LUCIAN, 2016). 

Após a coleta, os dados tiveram dupla entrada em planilha eletrônica, 

posteriormente validada. Em seguida, foram processados no Statistical Package for the 

Social Science (SPSS), versão 21.  

Para a análise da tendência atitudinal dos discentes foi calculada a média (M) das 

pontuações obtidas como resposta de cada assertiva. As médias obtidas foram 

interpretadas por intervalos lineares (IM): de 1,00 a 2,33, de 2,34 a 3,66 e de 3,67 a 5,00. 

A adoção desses intervalos decorre da observação que todos os níveis de atitude 

possuem a mesma probabilidade de ocorrência (1/3): concorda, discorda, 

dúvida/indiferença, com suas respectivas inclinações, não dependendo dos valores 

obtidos na amostra (BRUNO, 1999; BRUNO, 2001). 

Utilizando a análise desses intervalos lineares proposta por Peduzzi et al. (2015), 

conforme o Quadro 1, convencionou-se que esses correspondem a zona de perigo que 

situações que necessitam de mudanças urgentes; zona de alerta, situação preocupante 

que requer aprimoramento; e, zona de conforto, que se sugere manutenção das 

atitudes. 

No tratamento estatístico dos dados as variáveis contínuas foram apresentadas 

como média e desvio-padrão, enquanto as categóricas se apresentaram como 

frequências relativas e absolutas. 
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Quadro 1 - Classificação para a interpretação dos intervalos lineares das médias das pontuações da 

escala de LIKERT do questionário RIPLS 

INTERVALO LINEAR 
ATITUDES FRENTE 

AS 
CLASSIFICAÇÃO 

DAS MÉDIAS ASSERTIVAS 

    

1,00 a 2,33 
Extremamente 

negativa 
Zona de Perigo (para parar/ corrigir urgente) 

2,34 a 3,66 Preocupante 
Zona de alerta (para ter precaução/ requer 

aprimoramento) 

3,67 a 5,00 Positiva 
Zona de conforto (para seguir/ manutenção 

das atitudes) 

 

O trabalho é vinculado ao projeto “Educação interprofissional e prática 

colaborativa entre profissionais da Atenção Primária à Saúde em Rondônia”, financiado 

pelo PPSUS – CHAMADA FAPERO/MS-DECIT/CNPq/SESAU-RO – Nº. 001/2018, o qual foi 

aprovado pelo CEP/UNIR sob o parecer n. 3.605.943. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante o estudo para a verificação da prontidão para aprendizagem 

interprofissional a partir da amostra (n = 80) de acadêmicos do núcleo de saúde da 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR, pode-se traçar o perfil desses alunos, no qual 

se apresenta composta, em sua maior parte, pelo sexo feminino (73,75%) com 

predominância da faixa etária dos 21 aos 25 anos (58,75%), cujo percentual de formação 

no ensino médio foi na rede pública de ensino (75%) (Tabela 1). 

Além disso, o curso mais presente nas respostas de acadêmicos ao questionário 

foi de enfermagem (45%), seguido pelos alunos de psicologia (37,5%); relacionado o 

tempo de formação, 73,75% estavam entre o 5° e o 8° período da graduação. Quando 

questionados sobre a participação em eventos científicos, 76,25% afirmaram participar 

de tais encontros e um percentual de 65% dessa amostra, fazem parte de grupos de 

pesquisa, projetos de extensão universitária ou Programa de Educação pelo Trabalho - 

PET-Saúde (Tabela 1). 

 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

140 

Tabela 1 – Características da amostra de estudantes de graduação dos cursos da área de 

saúde da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Porto Velho – RO, 2020 

Variáveis 
Perfil 

n % 

Gênero   

Masculino  21 26,25 

Feminino 59 73,75 

Faixa Etária  
 

<21 anos 24 30,00 

21 – 25 anos 47 58,75 

>25 anos 9 11,25 

Conclusão do ensino médio  
 

Público  60 75,00 

Privado 19 23,75 

Curso   

Educação Física 7 8,75 

Enfermagem 36 45,00 

Medicina 7 8,75 

Psicologia 30 37,50 

Tempo de formação (períodos)   

<4° 19 23,75 

5° - 8° 59 73,75 

>9° 3 3,75 

Eventos científicos   
Sim 61 76,25 

Não 19 23,75 

Grupos de pesquisa/Extensão/PET   

Sim 52 65,00 

Não 28 35,00 

Total 80 100,00 

 

Dentre as características dos cursos de saúde observa-se a predominância do 

sexo feminino na amostra, assim como uma maior disponibilidade desse público para a 

aprendizagem interprofissional. Tais achados também são evidenciados em estudo 

voltados a avaliação de programas indutores de praticas colaborativas como PET-Saúde 

e residências multiprofissionais em saúde (SOUZA, 2014; GARCIA, 2018; NUTO et al., 

2017).  

Relacionado à faixa etária expressa neste estudo, pesquisas realizadas em outros 

cenários apresentam resultados similares com médias entre os 20 aos 25 anos. A maior 

adesão de estudantes de períodos mais avançados nesse tipo de pesquisa o qual 
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relaciona-se com o envolvimento em grupo de pesquisa, extensões ou iniciação 

cientifica e sua compreensão sobre a relevância de tais programas para formação e 

contribuição para o meio científico e a sociedade (NUTO et al., 2017; PINHO, 2017; 

UCHÔA, 2018; TOMPSEM et al., 2018). 

Ao avaliar a amostra de estudantes dos cursos da saúde, com base na variável 

prontidão para a aprendizagem interprofissional, que pode ser quantificada e 

classificada por meio da escala de disponibilidade para interprofissionalidade, adaptada 

por Peduzzi et al. (2015), constatou-se que os campos trabalho em equipe e colaboração 

e a atenção centrada na pessoa foram classificados na zona de conforto, já o item 

identidade profissional se dispôs na zona de alerta (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Desenvolvimento das dimensões colaborativas, com base na média e desvio 

padrão, por cursos da saúde dos estudantes de graduação da saúde, da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR. Porto Velho - RO, 2020 

Curso n 

Trabalho em equipe 
e colaboração 

Identidade 
profissional  

Atenção centrada 
na pessoa 

Média  Média Média 

DP± DP± DP± 

Educação Física 7 
4,69 3,49 4,74 

0,79 1,64 0,81 

Enfermagem 35 
4,67 3,86 4,76 

0,80 1,40 0,72 

Medicina 7 
4,66 3,57 4,77 

0,76 1,55 0,94 

Psicologia 30 
4,70 3,63 4,77 

0,79 1,61 0,78 

Geral 80 
4,68 3,67 4,76 

0,79 1,54 0,75 

 

Referente ao trabalho em equipe e colaboração, obteve-se por meio da escala 

uma média de 4,68±0,79 que se classifica na zona de conforto, quando considerada a 

amostra total. Em relação à avaliação por curso, pode-se constatar que os quatros cursos 

do núcleo de saúde obtiveram média que os classificaram na zona de conforto para a 

primeira dimensão. 

A partir da análise das assertivas que compõem a escala RIPLS para avaliação da 

disponibilidade para a aprendizagem interprofissional, foi realizada a média da amostra 
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de estudantes por assertiva de cada campo. Pode-se observar que no campo de trabalho 

em equipe e colaboração (PIC) as afirmativas de 1 a 15 em todos os cursos da saúde 

foram classificadas na zona de conforto. 

Dessa forma, uma média entre as profissões estudadas, de 4,78 ±0,79 – zona de 

conforto – e pode ser traduzida como uma atitude positiva destes para o trabalho em 

equipe e colaboração. Também quando se analisou essa dimensão por suas assertivas, 

todas se mantiveram na zona de conforto (3,68 a 5,00), tendo como providências 

manutenção situacional. 

A partir da análise das assertivas que compõem a escala RIPLS para avaliação da 

disponibilidade para a aprendizagem interprofissional, foi realizada a média da amostra 

de estudantes por assertiva de cada campo. Pode-se observar que no campo de trabalho 

em equipe e colaboração (PIC) as afirmativas de 1 a 15 em todos os cursos da saúde 

foram classificadas na zona de conforto. 

Dessa forma, uma média entre as profissões estudadas, de 4,78 ±0,79 – zona de 

conforto – e pode ser traduzida como uma atitude positiva destes para o trabalho em 

equipe e colaboração. Também quando se analisou essa dimensão por suas assertivas, 

todas se mantiveram na zona de conforto (3,68 a 5,00), tendo como providências 

manutenção situacional. 

Dessa maneira, afirmações do questionário como a assertiva 15 (4,8±0,6) “A 

aprendizagem compartilhada durante a graduação contribuiu para tornar-me um 

profissional que trabalha melhor em equipe”, demonstra-se que os alunos durante a 

graduação apresentam a percepção de que o trabalho em saúde necessita de um 

processo de trabalho conjunto para atender as complexidades em saúde (SOUTO; 

BATISTA; BATISTA, 2014). 

Além disso, a afirmativa 13 (4,83±0,65) “Gostaria de ter a oportunidade de 

trabalhar em projetos, em pequenos grupos, com profissionais de outras profissões da 

saúde”, expõe ainda atitudes desses alunos para interagir com estudantes de demais 

categorias de formação e assim como a assertiva 9 (4,53±0,91) “A aprendizagem 

compartilhada me ajudou a compreender minhas próprias limitações” a qual evidência 

que o aluno compreende que os saberes de cada profissão devem ser complementares 

para atender as necessidades do usuário e formar um processo de trabalho integrado 

com diferentes profissionais (BATISTA et al., 2018). 
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Nesse sentido, observa-se que a formação em saúde com a interação de alunos 

de diferentes cursos propicia a base para o trabalho em equipe, visto que tais docentes 

possuem abertura para a colaboração e aprendizagem interprofissional, privilegiando 

relações e interações durante a graduação dos diferentes cursos. Assim pode-se 

construir uma base para a criação de competências interprofissionais além de 

compromisso e responsabilização entre esses futuros profissionais (SILVA; SCAPIN; 

BATISTA, 2011). 

Logo, a prática em saúde vem demandando um trabalho que transcende os 

fazeres individualizados de cada profissão, assumindo a importância da equipe. 

Vislumbra-se um profissional de saúde que, mesmo com sua formação específica, 

encontra-se aberto às diferenças, ao compartilhamento em suas ações em saúde 

(BATISTA, 2013; PEDUZZI et al., 2013). 

No campo da identidade profissional, a média geral da amostra de estudantes 

foi igual a 3,67±1,54, classificado na zona de alerta. Ademais os cursos de educação 

física, medicina e psicologia apresentaram as respectivas médias de 3,49±1,64, 

3,57±1,55 e 3,63±1,61 todos classificados na zona de alerta, já o curso de enfermagem 

obteve a média de 3,86±1,4 o qual se enquadrou na zona de conforto.  

O campo identidade profissional (IP), o qual é composto por seis afirmativas, 

observou-se que nas assertivas D17 referente a adquirir mais conhecimento e 

habilidades que outros profissionais de saúde os cursos de Educação Física, Medicina e 

Psicologia obtiveram as respectivas médias de 3,30; 3,29 e 3,32 o quais foram 

classificados na zona de alerta, assim como a amostra geral, com média de 3,63.  

Ademais, concernente à questão D19 que se refere à capacidade de usar 

somente o seu julgamento ou somente a sua perspectiva de formação sobre um 

determinado caso para exercer seu papel profissional, os cursos de Educação Física (3,1), 

Enfermagem (3,06), Medicina (2,71) e Psicologia (3,32), se detiveram na zona de alerta 

com base em suas respectivas médias, que corroborou para a média de 3,08 de toda a 

amostra, também na zona de alerta. 

A questão 17 (3,63±1,61) “Preciso adquirir muito mais conhecimentos e 

habilidades que profissionais de outras profissões da saúde” indica competição entre 

profissões, ao invés de complementariedade e reforças as condutas e comportamentos 

individualistas. Ao analisar as respostas para a assertiva 19 (3,08±1,51) “serei capaz de 
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usar frequentemente o meu próprio julgamento no meu papel profissional” (autonomia 

profissional), percebe-se atitudes negativas de insegurança quanto ao “julgamento” 

profissional, assim como as atitudes para a assertiva 21 (2,33±1,42) “Minha principal 

responsabilidade como profissional é tratar meu paciente” desvelam um processo de 

formação ainda fragmentada e tecnicista, onde prevalece a clínica individual em 

contraponto as práticas colaborativas. 

A ‘identidade profissional negativa’ revelam atitudes que desagregam o trabalho 

em equipe e a integralidade da atenção em saúde (PEDUZZI et al., 2015), reflete que a 

lógica da formação específica ainda é muito forte e exerce importante influência na 

construção das identidades profissionais (COSTA, 2016). O mesmo autor alerta que os 

cursos ainda funcionam em estruturas próprias, legitimando e fortalecendo a separação 

e dificultando a interação entre os alunos da área da saúde construindo uma barreira 

cultural entre os cursos de saúde. 

Dessa maneira, a afirmação 6 (4,43±0,96) “A aprendizagem compartilhada me 

ajudou a pensar positivamente sobre outros profissionais”, classificada na zona de 

conforto denota atitudes positivas dos alunos frentes as outras categorias, no qual se 

configura como base para redução de estigmas sobre compreensão do papel do outro e 

sua importância na equipe (SANTOS; SIMONETTI; CYRINO, 2018). 

Uma das competências fundamentais da prática interprofissional colaborativas 

(PIC) é conhecer o papel das outras profissões no trabalho em saúde. Para tanto, há 

algumas habilidades que são esperadas como: conhecer onde termina a própria prática 

profissional e inicia-se a do outro; estar aberto às colocações do outro; assim como as 

contribuições e expertise dos mesmos; identificar habilidades comuns que fortalecem o 

trabalho colaborativo; preparar para a prática, contribuindo para a socialização entre os 

profissionais de saúde (SILVA, 2011). 

A identidade profissional incorporada pelo modelo biomédico é um grande 

entrave para o real trabalho em equipe, visto que é embasada pelo modelo de formação 

em saúde pautado em competências especificas e altamente compartimentalizado, os 

quais são legitimados socialmente e conferem importância e status a profissão (ROSSIT 

et al., 2018). Além disso, o modo como a profissões enxergam umas as outras como 

concorrentes pelo mercado de trabalho e uniprofissionais transformam o cenários de 
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assistência em saúde em campos de disputa entre esses profissionais (LIMA et al., 2018; 

LIMA et al., 2020). 

Portanto, o trabalho em saúde não se esgota somente em atuações 

individualizadas, no entanto, o trabalho em equipe se faz essencial no cuidado a saúde, 

visto que as atribuições das diferentes profissões de saúde não se bastam para o 

atendimento da população, mas um trabalho horizontal, para prestação de uma atenção 

a saúde de qualidade, por meio um prática colaborativa e em equipe (ESCALDA; 

PARREIRA, 2018). 

No item abordagem centrada na pessoa/paciente (ACP), todos os cursos 

classificaram-se dentro da zona de conforto em cada uma das cinco assertivas que 

compõem esse campo, a média total da amostra obtida foi de 4,76±0,75 o qual 

demonstra atitudes favoráveis para EIP. A partir disso, os cursos do núcleo de saúde da 

UNIR, obtiveram médias que os classificaram na zona de conforto para verificação da 

disponibilidade da aprendizagem interprofissional (Tabela 2). 

No que consiste para abordagem centrada no paciente, inversão da lógica de 

trabalho centrada em técnicas para o foco as necessidades do usuário do serviço se 

reveste de grande importância, visto que tal prática provoca mudanças na perspectiva 

profissional para um olhar ampliado sobre a saúde dos indivíduos, para além de seu 

exercício profissional, logo a mudança do foco do cuidado no modelo de atenção gera 

um potencial para mudanças na qualidade da atenção à saúde (AGRELI; PEDUZZI; SILVA, 

2016). 

Atitudes positivas encontradas nesta dimensão da pesquisa podem contribuir 

para o exercício de uma cultura colaborativa no trabalho com foco na integralidade do 

cuidado, com base nos escores obtidos entre os estudantes entrevistados e avaliados 

da RIPLS, que apontou para uma situação de conforto tanto para a média geral do 

domínio ACP (4,76±0,75), assim como expressão de concordância para a assertiva 22 

(4,78±0,78), “gosto de entender o problema na perspectiva do paciente” e assertiva dois 

(2) (4,93±0,38) “os pacientes foram beneficiados quando estudantes da área de saúde 

trabalham juntos para resolver os problemas dos pacientes”, revelam atitudes de 

empatia, indispensável para o cuidado integral e humanizado em saúde. 

Tais atitudes demonstram a compreensão sobre o foco da assistência está 

voltado as necessidades em saúde trazidas pelos usuários, dessa forma aliada ao 
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trabalho em equipe, o entendimento acerca da integralidade pode ser efetivado, na 

lógica que tal ação só pode ser alcança por meio da uma atuação conjunta e práticas 

colaborativas a fim de melhorar a organização do serviço (CASANOVA; BATISTA; 

MORENO, 2018; ALMEIDA; TESTON; MEDEIROS, 2019). 

  Assim, a tessitura da prática centrada no usuário ocorre devido ao 

desenvolvimento de competências que norteiam a atuação do profissional no trabalho 

colaborativo para a integralidade do cuidado, a partir da compressão real dos problemas 

de saúde, respeito a diversidade de ideias e diferentes olhares acerca das condições de 

saúde, principalmente do usuário, tomada de decisão, compressão do seu papel 

enquanto membro integrante de uma equipe para o trabalho em saúde e comunicação 

efetiva entre os profissionais (ROSSIT; BATISTA; BATISTA, 2014). 

Desse modo a abordagem a atuação em equipes interprofissionais e as práticas 

a colaboração nos cenários dos serviços de saúde de ser maleável e contingencial, de 

forma que se adaptem as singularidades e comportamentos de cada população. Assim 

é possível compreender o individuo no seu modo de viver, compreender o nos e gatilhos 

que desencadeiam suas necessidades para prestação dos cuidados em saúde (PEDUZZI; 

AGRELI, 2018). 

Portanto, o objeto de trabalho em saúde são as necessidades de saúde sentidas 

e trazidas pelos usuários. Tais necessidades são interpretadas pelos profissionais, razão 

pela qual pode ser classificado como reflexivo, e servem de base para a estruturação e 

oferta de ações voltadas à prevenção, manutenção e restauração da saúde, desse modo 

a interprofissionalidade e colaboração permitem a percepção que o usuário necessita 

dos olhares dos diversos profissionais que compõem uma equipe para o cuidado 

ampliado em saúde (PEDUZZI et al., 2013).  

4. CONCLUSÃO 

De uma maneira geral pôde-se constatar que os quatros cursos se enquadraram 

na zona de conforto para EIP, dessa maneira deve-se reforças atitudes positivas. 

Entretanto, observa-se que os cursos de Educação Física, Medicina e Psicologia, com 

base no questionário RIPLS, apresentaram zonas de alerta com relação à identidade 
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profissional, o que demonstra reforço aos estereótipos sociais e status que são 

associados as profissões de saúde.  

A partir das assertivas respondidas verifica-se tendências atitudinais que 

reforçam à competição pela maior obtenção de conhecimento que outros profissionais, 

ressaltando uma “identidade profissional negativa”, característica de uma formação 

ainda fragmentada, tecnicista e especialista, onde predominam as competências 

profissionais específicas sobre as competências comuns e colaborativas. 

Assim, sugere-se que os cursos da área da saúde da UNIR desloquem o ensino 

uniprofissional para propostas pedagógicas que provoquem uma formação ampliada, 

tecida nos encontros com os outros, com as informações científicas, com os saberes 

cotidianos, com as próprias práticas, e aprendendo uma postura ativa e interativa na 

sua própria formação, na construção do conhecimento acadêmico e no reforço de 

atitudes para o trabalho em equipe interprofissional mesmo após a termino da 

graduação, o que acarreta melhorias no modelo de atenção a saúde e consolidação dos 

sistemas de saúde. 
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RESUMO 

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino estabelecida com a finalidade 
de ampliar as possibilidades do acesso à educação, promovendo uma democratização 
do acesso ao conhecimento. O objetivo do trabalho foi analisar o impacto da 
telemedicina durante a formação médica. A metodologia foi uma revisão integrativa da 
literatura para responder a estratégia PICO (P: estudantes de medicina; I: educação à 
distância; C: educação presencial; O: a telemedicina como fator prejudicial): A 
Telemedicina pode ser prejudicial à formação médica? Observou-se que 90% dos alunos 
concordaram que esta metodologia foi motivadora, e que favoreceu a participação ativa 
dos alunos. A EaD, quando sistematizada e bem aplicada, permite maior interação, 
melhoria do conhecimento em um ambiente flexível, com consequente melhoria da 
qualidade do aprendizado, no entanto não deve ter como objetivo substituir o modelo 
de ensino médico tradicional, muito menos quando se tratando dos conteúdos práticos. 
 

Palavras-chave: Educação. Educação a distância. Estudantes de medicina. Medicina. 

Telemedicina. 

1. INTRODUÇÃO 

Apesar do termo “educação a distância” ter se popularizado há pouco tempo, 

não se trata de nenhuma novidade. Cursos por correspondência já foram desenvolvidos 

por universidades por volta do século XIX e existem até hoje, além do rádio ter sido um 

meio predominante de ensino a distância na década de 1930. Atualmente, tornou-se o 

desenvolvimento de canais de televisão educativos.  A novidade nos dias atuais é a 

utilização da internet como instrumento de viabilização de ensino a distância (HEIDE; 

STILBORNE, 2000), que consequentemente gera um processo de migração de uma 

cultura de ensino presencial para uma cultura virtual, em que a aprendizagem é mediada 

por tecnologias da informação e da comunicação (MEDEIROS; FARIA, 2003). A rede 
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mundial de computadores, além de ser um veículo mais acessível, vem proporcionando 

cada vez mais, maiores níveis de interação entre os usuários.  

O ensino a distância é uma proposta educativa desafiadora, envolvendo 

mudanças tanto na metodologia de ensino quanto na relação professor-aluno 

(MEDEIROS et al., 2003). É uma modalidade de ensino estabelecida com o objetivo de 

ampliar as possibilidades do acesso à educação e conhecimento. Sua combinação aos 

avanços tecnológicos e de comunicação vem para diminuir a diferença entre o reduzido 

número de vagas no ensino superior e a demanda por inclusão social a uma parcela 

maior da população, promovendo uma democratização do acesso ao conhecimento 

(FILATRO, 2007). A educação a distância democratiza o acesso à educação, incentiva a 

educação permanente e permite a atualização e o aperfeiçoamento profissional, sendo 

necessários menos recursos financeiros. Os benefícios que a EaD proporciona podem 

ser explicados por sua característica principal, que é a separação física entre professor 

e estudante, permitindo ao aluno decidir o melhor local e horário para seu estudo 

(NUNES et al., 2011). Assim como a característica do distanciamento entre professor e 

aluno, a EaD apresenta características próprias que impõem a necessidade de novos 

conhecimentos por parte de quem planeja, desenvolve e avalia o curso. O desafio é 

aplicar a EaD de forma sistemática, de modo a melhorar a qualidade, a eficácia e a 

eficiência da educação (BIELSCHOWSKY, 2008). 

No ensino médico brasileiro, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN), o graduado em medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, 

com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2014). 

Portanto, espera-se que as escolas médicas estejam comprometidas em formar 

profissionais que tenham a capacidade de responder às necessidades sociais da 

população em todos os níveis da atenção à saúde, incluindo práticas em unidades de 

atenção primária e estágios nos hospitais universitários (BRASIL, 2006).  

 Além do cenário diversificado, as DCN propõem ainda que os cursos de 

graduação sejam baseados em metodologia ativa, centrada no aluno e, sendo o 

professor, um facilitador e mediador deste processo de aprendizagem (BRASIL, 2014). 

Neste aspecto, as atividades de ensino à distância têm ganhado espaço progressivo na 

educação superior, com o a intenção de facilitar a relação professor-aluno. No entanto, 

com o advento da pandemia ocorrida no último ano até o momento atual, a Portaria Nº 
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343, de 17 de março de 2020, decidiu sobre a substituição das aulas presenciais por 

aulas remotas enquanto durar a pandemia da COVID-19, vetando a substituição de aulas 

práticas e estágios no curso de medicina. Já em 16 de junho de 2020, o Ministério da 

Educação (MEC) publicou a Portaria Nº 544, autorizando a substituição de estágio e 

práticas por aulas remotas no curso de medicina.  

Seguindo as recomendações do MEC, as faculdades de medicina do país poderão 

interromper esse contato prático durante a pandemia, o que poderá comprometer o 

processo da formação médica, uma vez que o contato presencial nos estágios é essencial 

para sedimentar o conhecimento teórico. 

O objetivo deste estudo foi analisar o impacto do ensino a distância durante a 

formação médica.  

2. METODOLOGIA 

Este estudo apresentra-se como uma revisão integrativa de literatura de 

natureza qualitativa e exploratória. Configura-se como qualitativa, pois estimula a 

análise e permite o desenvolvimento de conceitos e ideias a partir de padrões obtidos 

dos dados estudados e, exploratória, pois tem como objetivo contribuir para maior 

compreensão da temática estudada.  

A revisão integrativa é uma metodologia utilizada para sintetizar os resultados 

de estudos já realizados, facilitando o acesso e permitindo constante atualização sobre 

o tema de interesse (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Trata-se de uma importante 

ferramenta, que possibilita o leitor de aperfeiçoar-se e instituir novas práticas em sua 

rotina profissional. Os métodos qualitativos são aqueles nos quais é importante a 

interpretação por parte do pesquisador com suas opiniões sobre o fenômeno em estudo 

(PEREIRA et al., 2018). Enquanto o objetivo fundamental de uma pesquisa exploratória 

é descrever ou caracterizar a natureza das variáveis que se quer conhecer (KÖCHE, 

2011). 

Para elaboração da revisão, o processo metodológico foi subdividido em seis 

etapas: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento dos 

critérios de inclusão e exclusão; identificação dos estudos pré-selecionados e 
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selecionados; categorização, dos estudos selecionados; análise e interpretação dos 

resultados; e apresentação da revisão/síntese do conhecimento.  

Esses aspectos facilitaram a identificação dos resultados relevantes e das 

lacunas, direcionando para o desenvolvimento de pesquisas e auxiliando profissionais 

na escolha de condutas e tomada de decisões, proporcionando um saber crítico. 

2.1. Tipo de estudo 

Elaborou-se uma revisão integrativa da literatura médica utilizando a estratégia 

PICO (Paciente, Intervenção, Controle, “Outcome” (controle)) para formulação da 

pergunta clínica desse estudo, sendo ela: Paciente: Estudantes de medicina; 

Intervenção: Ensino a distância (EAD); Controle: Ensino presencial; Resultado: 

"Outcome": A Telemedicina como fator prejudicial à formação médica. 

Então, para guiar o estudo, foi definida a pergunta norteadora: A Telemedicina 

pode ser prejudicial à formação médica? 

2.2. Critério de busca 

O levantamento bibliográfico foi realizado através da busca eletrônica nas bases 

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

National Library of Medicine (MEDLINE/PubMed), ScienceDirect  e na biblioteca 

eletrônica Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Os descritores, selecionados 

através dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), foram: “students, medical” AND 

“telemedicine” AND “education” OR "estudantes de medicina" AND "telemedicina" AND 

"educação”. 

2.3. Critérios de elegibilidade 

Primeiramente foi realizada a busca dos artigos nas bases de dados 

mencionadas, e após a coleta inicial, os artigos foram filtrados e selecionados. Dos 

estudos, foram incluídos ensaios clínicos randomizados, revisões integrativas, 

sistemáticas com meta-análises, experimental e estudo de coorte, publicados entre 

2011 a 2020 e disponíveis na íntegra. 
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2.4. Extração dos dados 

A extração de dados foi realizada a partir da leitura completa dos estudos 

extraídos das bases de dados apontadas. Os resultados obtidos dessa leitura foram 

organizados em uma planilha contendo seis dimensões de análise, a fim de possibilitar 

a categorização dos mesmos. As dimensões de análise foram: ano de publicação, fonte 

de publicação, tipo de estudo, amostra, objetivos, principais resultados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As buscas realizadas nas plataformas de pesquisas resultaram 36 artigos, sendo 

23 excluídos por não apresentarem relação entre Estudantes de medicina e a 

Telemedicina. Mediante a leitura dos resumos e, de acordo com a leitura do texto na 

íntegra, 17 estudos não tiveram relação direta com o tema. Outros 4 ainda estão em 

andamento. Ao final da seleção 2 artigos  compuseram o estudo por atenderem aos 

critérios de inclusão. Para melhor elucidar os achados, a Tabela 1 mostra a distribuição 

dos estudos encontrados. 

 

Tabela 1 - Número absoluto (N) e porcentagem (%) de todos artigos encontrados por base de dados 

analisadas 

Site de busca N  % 

PubMed 24 66,6 

Embase 8 22,2 

Lilacs 4 11,1 

Fonte: Autoria própria. 

 

Dos 36 estudos encontrados, a maioria foi encontrado na base de dados 

PubMed, com 24 artigos (66,6%), enquanto na Lilcas foram encontrados apenas 4.  

A distribuição dos artigos selecionados para o presente estudo está apresentada 

no Tabela 2, juntamente com seus respectivos título, ano e país de publicação. Enquanto 

o Tabela 3 apresenta os estudos de acordo com o tipo de estudo,  amostra, objetivos e 

principais resultados. 
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Tabela 2 - Estudos utilizados com seus autores, títulos, ano e país de publicação 

Autores Título Ano País 

QUEVEDO; MATUS; 

ARELLANO. 

Telemedicina como 

herramienta de 

enseñanza de la 

endocrinología 

en estudiantes de 

medicina 

2019 Chile 

SEGARRA et al. Efectos de la 

capacitación en el uso 

de herramientas 

informáticas en la 

docencia médica 

2013 Espanha 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os estudos encontrados correspondem aos anos de 2013 a 2019, representando 

2 países diferentes, sendo Chile e Espanha.  

 

Tabela 3 - Distribuição dos estudos incluídos de acordo com autores, tipo de estudo, e amostra, 

objetivos e principais resultados 

Autores Tipo de 

estudo/Amostragem 

Objetivos Principais resultados 

QUEVEDO; MATUS; 

ARELLANO. 

Ensaio clínico 

randomizado 

N= 40 alunos do 3° ano 

(24 homens, 16 mulheres) 

Analisar o alcance de 

competências e o grau 

de satisfação dos 

estudantes de 

medicina com o uso 

da telemedicina como 

estratégia didática no 

ensino de 

endocrinologia. 

O desempenho dos 

alunos no módulo de 

teleendocrinologia na 

avaliação das 

competências de 

analisar, sintetizar e 

apresentar um caso 

clínico teleconsultado 

foi de 6,1 numa escala 

de 1 a 7, não sendo 

encontradas 

diferenças de acordo 

com o gênero. 90% 

dos alunos consideram 

a metodologia de 
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ensino baseada na 

telemedicina muito 

motivadora e 82,5% 

consideram que esta 

metodologia favorece 

a integração dos 

conteúdos. 

SEGARRA et al. Ensaio clínico 

randomizando 

N= 477 alunos 

Avaliar o efeito de 

uma estratégia 

educacional, dirigida a 

professores e alunos 

de graduação e pós-

graduação da área da 

saúde, para a 

aplicação das 

tecnologias de 

informação e 

comunicação (TIC), 

como suporte no 

processo de 

formação. 

Os alunos melhoraram 

significativamente em 

80% no uso de 

ferramentas de 

informática, 100% de 

equipamentos e 

recursos de 

telemedicina e em 5 

dos 9 valores éticos 

selecionados para o 

estudo. 

Fonte: Autoria própria. 

 

De acordo com os tipos de estudo apresentados no Tabela 3, foram encontrados 

dois ensaios clínicos randomizados. 

Em relação aos resultados obtidos, observou-se que 90% dos alunos 

concordaram totalmente que a metodologia de ensino baseada em telemedicina foi 

motivadora, e que esta favoreceu a participação ativa dos alunos. Em contrapartida, 

apenas 17,5% dos alunos que encontraram em contato com a metodologia não tiveram 

participação ativa. Tais diferenças podem ser explicadas pelo fato de serem alunos que 

estão na fase de transição das ciências básicas para as ciências clínicas, o que pode gerar 

um maior grau de estresse ao estar em contato físico com pacientes e seus familiares, 

situação que não ocorre na telemedicina (QUEVEDO; MATUS; ARELLANO, 2019). 

Os resultados estão de acordo com os obtidos, por RIENITS; TEUSS; BONNEY 

(2016), que observou que os alunos do terceiro ano da Universidade de Wollongong na 
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Austrália, que participou em um estudo sobre telemedicina, avaliaram positivamente 

em 88,9% esta estratégia. No estudo de QUEVEDO; MATUS; ARELLANO (2019), a 

avaliação das competências: analisar, sintetizar e apresentar um histórico médico 

endocrinológico, associado ao feedback imediato, o aluno mostrou um bom nível de 

qualificação nas três competências avaliadas. Sendo congruente com o trabalho de 

Nilsen, que avaliou as oportunidades de aprendizagem através da troca de 

conhecimentos entre profissionais que realizam teleconsulta (QUEVEDO; MATUS; 

ARELLANO, 2019).  

Muitos autores concordam que as tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) vêm permitindo maior interação, melhoria do conhecimento em um ambiente 

flexível, com consequente melhoria da qualidade do aprendizado (SEGARRA et al., 

2013). As TICs constituem meios importantes na educação médica, tendo facilitado o 

acesso à informação e modificado o processo de ensino e aprendizagem, bem como a 

gestão e troca de informações em medicina, elemento essencial na prática e nos 

padrões médicos atuais de educação (HORNA et al., 2002). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vimos, portanto, que a  EaD, quando sistematizada e bem aplicada, traz 

inúmeros benefícios aos estudantes, permitindo mais flexibilidade na hora dos estudos 

e acesso à ilimitados conteúdos de capacitações, proporcionando maior leque de 

aprendizado quando comparado ao estudante do ensino tradicional. No entanto, a EaD 

não deve ter como objetivo substituir o modelo de ensino médico tradicional, muito 

menos quando se tratando dos conteúdos práticos. Assim, essa metodologia pode ser 

muito eficaz sendo utilizada como uma ferramenta adicional para o aprendizado dos 

alunos, e trazendo vantagens educacionais quando comparada apenas aos métodos 

tradicionais de ensino. 
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RESUMO 

Introdução: A Liga Acadêmica é uma organização multidisciplinar de estudantes e 
profissionais da área da saúde para desenvolvimento de pesquisas e atividades 
científicas, didáticas, assistenciais, culturais e sociais, com o objetivo de fortalecer a 
formação acadêmica. Metodologia: As atividades foram desenvolvidas no ano de 2020, 
durante a pandemia do COVID-19. As etapas metodológicas foram adaptadas para o 
modo remoto através de reuniões em plataformas digitais como o google Meet e Zoom. 
Foram realizadas publicações em rede social sobre a área da Estomatologia e Patologia 
Oral e Maxilofacial e eventos científicos online. Resultados: Interação de alunos e 
professores de nível nacional e internacional através de rede social e publicações de 
assuntos relacionados a área; realização de encontros científicos online certificados 
online com participação de professores de diversas instituições do Brasil e crescimento 
científico e crítico dos alunos participantes do projeto. Conclusão: A capacitação de seus 
integrantes na área da pesquisa, ensino e extensão são essenciais para a formação 
crítica, humanizada e com senso de diagnóstico para as principais lesões de boca. 
 
Palavras-chave: Liga Acadêmica. Ensino. Pesquisa. Extensão. Estomatologia. 

1. INTRODUÇÃO 

A Liga Acadêmica (LA) é uma organização multidisciplinar de estudantes e 

profissionais da área da saúde para desenvolvimento de pesquisas e atividades 
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científicas, didáticas, assistenciais, culturais e sociais, com o objetivo de fortalecer a 

formação acadêmica (QUEIROZ et al. 2014; CAVALCANTE et al, 2018) Com a necessidade 

da criação de um espaço para discussão de lesões e os seus aspectos dentro da área de 

conhecimento da Estomatologia e Patologia Oral e MaxiloFacial, criou-se a Liga 

Acadêmica de EstomatoPatologia (LAEP). As atividades desenvolvidas pela LAEP 

constituem-se em atividades científicas teóricas e práticas, por meio de aulas, 

seminários, discussões de textos, acompanhamento a paciente e participação de grupos 

em atividades de ação social. 

A LAEP possui como pontos principais permitir que o aluno tenha um maior 

aproveitamento das áreas, aprofundando seus conhecimentos da graduação, mas 

também fornecendo aprendizado de outros assuntos, ou seja, não vistos durante o 

curso de graduação, para uma visão mais ampla. Dessa forma, os alunos que participam 

da LAEP têm a oportunidade de contemplar os três pilares que envolvem uma LA – 

Ensino, Pesquisa e Extensão. Assim, produz-se um currículo diferenciado gerando 

conhecimentos de forma dinâmica, no qual amplia também o senso crítico e raciocínio 

científico (HAMAMOTO FILHO, 2011).  

Como todas as outras Ligas Acadêmicas (LAs), a LAEP tem como objetivo 

promover um espaço transformador, no qual possibilita um desenvolvimento extra de 

ensino, pesquisa e extensão, que acontece de forma bastante interativa entre alunos de 

graduação, pós-graduação, professores e a própria sociedade (HAMAMOTO FILHO, 

2010; SILVA & FLORES, 2015).  

A área de ensino tem como objetivo fornecer o conhecimento através de um 

sistema de aprendizagem chamado de PBL, do inglês Problem Based Learning 

(Aprendizagem Baseada em Problemas), que se trata no estudo de problemas propostos 

pela equipe, provocando a busca do conhecimento pelos integrantes, ou seja, essa 

metodologia tem a proposta formativa, pois torna os estudantes ativos, gerando uma 

diferença na prática pedagógica tradicional que é informativa (BERBEL, 1998; SAKAI E 

LIMA, 1996).  

A área de pesquisa possibilita a publicação para o meio acadêmico de assuntos 

discutidos ou de observações feitas com os dados obtidos, a partir das extensões 

realizadas pela LAEP. Dessa forma, também faz parte o estudo de artigos já publicados 
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para o melhor aperfeiçoamento na produção do mesmo e até promover uma pesquisa 

para complementar.  

A área de extensão vem para aproximar os estudantes participantes da 

comunidade e envolvê-los em diversas atividades, como promover ações sociais, 

palestras, atividades clínicas, que são vivenciadas de forma dinâmica, com 

oportunidades únicas da LAEP. Tudo sendo divulgado nas redes sociais da Liga, assim 

como conteúdos informativos sobre a especialidade. 

A pandemia da doença causada pelo novo coronavírus 2019, COVID-19, 

impactou a área de ensino e de sobremaneira o cenário mundial, agravando as taxas de 

morbidade e mortalidade, principalmente no Brasil. Diante desse cenário, foi 

necessitado urgente capacitar e qualificar profissionais da área de saúde no 

enfrentamento dessa doença e o ensino presencial foi suspenso e transformado em 

atividades remotas. O objetivo desse trabalho é demonstrar a atuação da LAEP 

trabalhando os pilares de uma LA durante a pandemia de COVID-19. 

2. MÉTODOS 

A LAEP é um projeto de extensão cadastrado juntamento a Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade de Pernambuco (UPE) e conta com a 

participação de 9 membros, esses sendo graduandos do curso de Bacharelado em 

Odontologia da Faculdade de Odontologia de Pernambuco do 5º ao 9º período, alunos 

de Pós-Graduação e professores externos, que passaram por um processo seletivo.  

Após a seleção, a LAEP tem sua organização metodológica realizada através de 

encontros mensais, um chamado de encontro teórico e o outro de encontro prático 

(Laboratorial ou Social). O encontro teórico é um momento em que através do modelo 

PBL, é discutido casos clínicos, esclarecido dúvidas e mais informações sobre um tema 

previamente escolhido e informado aos participantes.  

Os encontros mensais possuem uma duração de 4h com supervisão e orientação 

da professora coordenadora do projeto e possível convidado que possam contribuir com 

o momento. Enquanto isso, o encontro prático se constitui de um momento voltado 

para pôr em exercício os conhecimentos adquiridos durante os encontros teóricos da 

LAEP e já adquiridos ao decorrer da faculdade.  O encontro prático laboratorial é 
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dedicado à prática laboratorial, com análises e diagnóstico de lâminas a cerca de um 

assunto previamente escolhido e informado aos participantes e o encontro prático 

social é dedicado para o contato dos participantes com a comunidade. Nele foram 

desenvolvidas ações de promoção de saúde e avaliações clínicas, afim de levantamento 

de dados e diagnósticos de patologias que acometem a região bucomaxilofacial.  

Devido a Pandemia do NovoCoronavírus as etapas metodológicas da liga foram 

adaptadas para o modo remoto através de reuniões em plataformas digitais como o 

google meet e zoom. A LAEP realizou postagens em sua rede social semanalmente sobre 

assuntos relacionados a Estomatologia e Patologia Oral afim de estimular a escrita dos 

alunos. Além disso eram feitos debates sobre os temas previamente a realização das 

postagens. 

Além disso, foram realizados encontros científicos online com professores 

convidados de outras instituições de ensino e com inscrição online para todo o Brasil. 

Cada encontro teve um professor convidado que tinha ligação com a aula abordada 

(Tabela 1) 

 

Tabela 1 – Encontros científicos realizados com os membros da LAEP em 2020 

Data do 
Encontro 

Aula Ministrada Palestrantes 

25/06/2020 Encontro Interligas 
de 
EstomatoPatologia 

Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral  
Profa. Dra. Evelyne Pedroza de Andrade 
Prof. Dr. Ricardo Luiz Cavalcanti de 
Albuquerque Júnior 

30/07/2020 Mesa Redonda: 
Desafios do 
diagnóstico oral – da 
clínica ao laboratório 

Prof. Dr. Leorik Pereira da Silva 
Prof. Dr. George João Ferreira do 
Nascimento 
Profa. Dra. Cyntia Helena Pereira de 
Carvalho 

27/08/2020 Sessão Diagnóstica 
Clínica: Discussão de 
Casos Clínicos 

Prof. Dr. Elismauro Mendonça 
Prof. Dr. Marcelo Marcucci 
Profa. Dra. Márcia Silveira 
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Durante o período da Liga, seus membros fizeram levantamento bibliográfico na 

área de interesse dentro da EstomatoPatologia, para que ao término do ciclo de um ano 

cada um possa apresentar a tutora um artigo que possa contribuir na comunidade 

científica. Assim como, durante a permanência na liga, os participantes, produzem 

conteúdos de informação e promoção de saúde que serão divulgados nas redes sociais 

da LAEP, gerenciadas pelos seus membros, com orientação da professora coordenadora 

do projeto. 

3. RESULTADOS 

A Liga de Estomatopatologia da FOP/UPE (LAEP), em seu terceiro ano, teve como 

desafio a sua continuidade frente à Pandemia de Covid-19. O desenvolvimento de suas 

atividades nos objetivos de ensino, pesquisa e extensão, de forma integrada foram 

realizados no formato digital. Na primeira reunião do ano, foram realizadas as boas-

vindas aos novos membros da LAEP e apresentação das suas orientadoras/tutoras. Além 

disso, a LAEP foi dividida internamente em três comissões: Comissão Científica, 

Comissão de Eventos e Comissão de Comunicação/Divulgação. 

Duas vezes por semana foram realizadas postagens em nossa página no 

Instagram (@laepfop) e Facebook (Liga Acadêmica de EstomatoPatologia LAEP-FOP) 

acerca de assuntos da Estomatologia e Patologia Bucal no qual tivemos interação de 

alunos e professores de nível nacional e internacional, incluindo países como Argentina, 

México, Bélgica e Bolívia. Nossa página no Instagram tem mais de 170 publicações, 800 

curtidas todo mês e em média de 1.587 seguidores. O nosso Facebook chega a um nível 

de mais de 1.000 visualizações todo mês.  

Nas redes sociais postamos assuntos referentes a maio vermelho, julho verde, 

leucoplasia, líquen plano, exames complementares, hemangiomas e malformações 

vasculares, candidíase eritematosa, pigmentação dentária extrínseca medicamentosa, 

multiforme, herpes zoster, outubro rosa, hiperplasia fibrosa, novembro azul, 

osteogênese imperfeita, dezembro vermelho e laranja, janeiro branco, dentre outras 

(Foto 1). 

 

 

Foto 1 – Postagens na Página do Instagram da LAEP 
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Fonte: Página do Instagram (@laepfop) 

 

Todas as postagens são escritas pela comissão científica e passam pela revisão 

da orientadora da LAEP e finalmente são divulgadas através da comissão de divulgação. 

Além disso, devido a Pandemia do Novo Coronavírus, a Liga realizou mensalmente 

encontros científicos online com professores convidados de outras instituições de 

ensino e com inscrição online para todo o Brasil. O encontro Interligas de 

EstomatoPatologia foi realizado no dia 25 de Junho de 2020 das 16h ás 22h e contou 

com três palestras de duração de duas horas cada.  

1. 16h - Punção biópsia por agulha fina no diagnóstico das lesões 

bucomaxilofaciais; Palestrante: Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral  

2. 18h - Queilite actínica: aspectos clínicos e histopatológicos; Palestrante: 

Profa. Dra. Evelyne Pedroza de Andrade.  

3. 20h - Tumores de glândulas salivares: o que o clínico precisa saber e o que o 

patologista precisa informar. Palestrante: Prof. Dr. Ricardo Luiz Cavalcanti de 

Albuquerque Júnior  

O evento foi online, promovido pela Liga de EstomatoPatologia da FOP/UPE 

(LAEP – FOP), em conjunto com a Liga Acadêmica de Estomatologia da UNIT/PE e Liga 

Sergipana de Diagnóstico Oral da UNIT/SE, divulgado pelas redes sociais (Foto 2) e 

transmitido ao público-alvo pelo aplicativo de reuniões Google Meet. 

 

 

Foto 2 – Divulgação do Evento Científico nas redes sociais da LAEP 
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Fonte: Página do Instagram (@laepfop) 

 

O Encontro Interligas de Estomatopatologia obteve 300 inscritos com menos de 

2 horas de abertura das inscrições. Não foram ampliadas as vagas devido ao limite de 

usuários na plataforma do evento. 

No mês seguinte houve a Mesa Redonda: Desafios no diagnóstico oral: da clínica 

ao laboratório, que foi realizada no dia 30 de Julho de 2020 das 19h ás 22h com 

participação do Prof. Dr. Leorik Pereira- UFAM; Prof. Dr. George Nascimento-UFCG; 

Profa. Dra. Cyntia-UFCG e mediada pela tutora da liga (Dra. Ana Paula Sobral). 

O evento foi online, promovido pela Liga de EstomatoPatologia da FOP/UPE 

(LAEP – FOP), em conjunto com a Liga Acadêmica de Diagnóstico Oral (LADO) da UFCG, 

divulgado pelas redes sociais (Foto 3). A inscrição do aluno era realizada pela plataforma 

Sympla e transmitido ao público-alvo pelo aplicativo de reuniões Zoom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3 – Divulgação do Evento Científico nas redes sociais da LAEP 
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Fonte: Página do Instagram (@laepfop) 

 

Foi criado um Manual do Participante para orientar o público como proceder em 

relação à inscrição no evento. A comissão organizadora, internamente, produziu um 

calendário de atividades para distribuir as funções de cada membro. Ao final, foi aberta 

oportunidade para os participantes debaterem e tirarem dúvidas acerca dos assuntos 

explanados. Mediante os questionamentos e comentários realizados no chat do bate 

papo foram realizadas avaliações do evento. Ao final da mesa redonda, foi aplicado um 

questionário de satisfação através do método de Análise Likert de 0 a 5. 

O evento obteve 340 inscritos e iniciou pontualmente às 19h pela aluna de 

Mestrado Rebeka Thiara com a apresentação do evento e orientações iniciais, passando 

a palavra para Mediadora (Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral) que apresentou os 

palestrantes e deu início ao evento. 

No dia 27 de Agosto de 2020 das 19h ás 22h foi realizado o evento científico  

Sessão Diagnóstica: Discussão de Casos Clínicos com participação do Prof. Dr. Elismauro 

Francisco de Mendonça da Universidade Federal de Goiás e do Prof. Dr. Marcelo 

Marcucci da Universidade de Mogi das Cruzes – SP e mediada pela Profa. Dra. Márcia 

Silveira da Universidade de Pernambuco. Antecipadamente, o Prof. Elismauro e Marcelo 

trocaram entre si um caso clínico com informações básicas e uma imagem para cada um 

debater a possibilidade de diagnóstico. 
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O evento foi online, promovido pela LAEP e divulgado pelas redes sociais (Foto 

4). A inscrição do aluno era realizada pela plataforma Sympla e transmitido ao público-

alvo pelo aplicativo de reuniões Zoom. Foi criado um Manual do Participante para 

orientar o público como proceder em relação à inscrição no evento. 

 
Foto 4 – Divulgação do Evento Científico nas redes sociais da LAEP 

 

Fonte: Página do Instagram (@laepfop) 

 

A comissão organizadora, internamente, produziu um calendário de atividades 

para distribuir as funções de cada membro. Ao final, foi aberta oportunidade para os 

participantes debaterem e tirarem dúvidas acerca dos assuntos explanados. Mediante 

os questionamentos e comentários realizados no chat do bate papo foram realizadas 

avaliações do evento.  

O evento obteve 200 inscritos e iniciou pontualmente às 19h pela aluna de 

Mestrado Rebeka Thiara com a apresentação do evento. O ligante Luiz Pedro seguiu com 

as apresentações dos palestrantes e fez os avisos necessários, passando a palavra para 

a tutora da Liga (Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral) dar as boas-vindas aos professores 

e iniciar o evento com a Profa. Dra. Márcia Silveira. 

O primeiro caso clínico foi apresentado pelo Prof. Elismauro e debatido pelo Prof. 

Marcelo. Ao término dessa rodada, foi aberto perguntas entre os participantes. A 
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interação palestrante-participantes era realizada através de chat no bate-papo. Num 

segundo momento, o Prof. Marcelo foi o apresentador e o Prof. Elismauro o debatedor. 

Ao final da discussão de caso clínico foi aberto perguntas entre os participantes.  No final 

do evento foi disponibilizado um formulário para o aluno participante preencher com 

seus dados (Nome completo, instituição, CPF) comprovando a sua participação para 

emissão do certificado. 

Seguimos a programação com o evento Sessão Diagnóstica de Imagens: 

Discussão de Casos Clínicos foi realizada no dia 29 de Outubro de 2020 das 19h ás 22h 

com participação da Profa. Dra. Maria Alves Garcia da Universidade Federal de Goiás; 

Profa. Dra. Flávia Perez da Universidade Federal de Pernambuco e mediada pela Profa. 

Dra. Márcia Silveira da Universidade de Pernambuco. Antecipadamente, as professoras 

Maria e Flávia trocaram entre si um caso clínico com informações básicas e uma imagem 

para cada um debater a possibilidade de diagnóstico.  

O evento foi online, promovido pela Liga de EstomatoPatologia da FOP/UPE 

(LAEP – FOP), divulgado pelas redes sociais (Foto 5). A inscrição do aluno era realizada 

pela plataforma Sympla e transmitido ao público-alvo pelo aplicativo de reuniões Zoom. 

 

Foto 5 – Divulgação do Evento Científico nas redes sociais da LAEP 

 

Fonte: Página do Instagram (@laepfop) 

 

A comissão organizadora, internamente, produziu um calendário de atividades 

para distribuir as funções de cada membro. Ao final, foi aberta oportunidade para os 
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participantes debaterem e tirarem dúvidas acerca dos assuntos explanados. Mediante 

os questionamentos e comentários realizados no chat do bate papo foram realizadas 

avaliações do evento.  

O evento obteve 100 inscritos e iniciou pontualmente às 19h pela aluna de 

Mestrado Rebeka Thiara com a apresentação do evento e seguiu com as apresentações 

dos palestrantes e fez os avisos necessários, passando a palavra para a tutora da Liga 

(Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral) dar as boas-vindas aos professores e iniciar o evento 

com a Profa. Dra. Márcia Silveira. 

O primeiro caso clínico foi apresentado pela Profa. Maria Garcia e debatido pela 

Profa. Flávia. Ao término dessa rodada, foi aberto perguntas entre os participantes. A 

interação palestrante-participantes era realizada através de chat no bate-papo. Num 

segundo momento, a Profa. Flávia foi a apresentadora e a Profa. Maria Garcia a 

debatedora. Ao final da discussão de caso clínico foi aberto perguntas entre os 

participantes. No final do evento foi disponibilizado um formulário para o aluno 

participante preencher com seus dados (Nome completo, instituição, CPF) 

comprovando a sua participação para emissão do certificado. 

4. DISCUSSÃO 

Sendo duas disciplinas base no currículo do Curso de Odontologia, a Patologia 

Oral e MaxiloFacial, ciência que estuda as doenças através das alterações celulares, e a 

Estomatologia, ramo que estuda as doenças, sob o aspecto clínico e seus tratamentos, 

e, por questões didáticas, vistas separadamente no âmbito acadêmico, mas na prática 

clínica, em alguns pontos, sua indissociabilidade é inevitável.  

Logo, por ter a necessidade de um ambiente onde possa ser discutido a doença 

e os seus aspectos dentro da Patologia Oral e MaxiloFacial e Estomatologia, tendo uma 

visão mais ampla e aprofundada do que é comum, a essas duas áreas e vendo a Liga 

acadêmica como um válido meio de promover esse espaço, foi sugerido a criação de 

uma Liga Acadêmica de Estomatopatologia (LAEP).  

A LAEP no ano de 2020 adaptou os seus pilares com atividades remotas afim de 

transformar o conhecimento de seus integrantes através do aprofundamento de 

assuntos já vistos na graduação, mas também despertar o interesse na aérea para 
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métodos que não são oferecidos no curso de graduação. O uso do PBL para 

problematização de casos clínicos é uma das propostas pela professora/tutora da LA. 

Assim, os estudantes deverão sempre estar atualizados nas informações, estudando e 

participando ativamente das atividades para ter o objetivo desejado.  

A vivência de extensão e pesquisa contribui com o aprendizado, dando a 

oportunidade aos que participarem da LAEP a construir um sentimento de maior 

seguridade nas áreas em questão. Dessa forma, o estudo de artigos já publicados para 

o melhor aperfeiçoamento na produção do mesmo e até promover pesquisa. A área de 

extensão vem para aproximar os estudantes da comunidade e envolvê-los em diversas 

atividades, como promover ações sociais, educação em saúde (palestras), atividades 

clínicas, que irão ser vivenciadas de forma dinâmica.  

A divulgação nas redes sociais da Liga, assim como conteúdos informativos sobre 

as especialidades, é essencial para o despertar da escrita. Assim, a universidade cria um 

espaço de debate e criação científica, voltada para uma área que, apesar de sua 

importância dentro da saúde, nem sempre tem sido valorizada. Os participantes da LA 

utilizam-se de um local de disseminação da Patologia Oral e MaxiloFacial e 

Estomatologia, onde novos assuntos são abordados e outros são retroalimentados.  

5. CONCLUSÃO 

A continuidade do pilar de pesquisa, ensino e extensão é essencial para formação 

crítica e humanizada do aluno de graduação e pós-graduação em Odontologia. Vale 

salientar que o ambiente de liga acadêmica, seja em qualquer área do conhecimento, 

estimula o crescimento do aluno e promove um espaço transformador de ideias. 
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CAPÍTULO XIV 

AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS 

REMOTOS NA ÁREA DA ESTOMATOPATOLOGIA 
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de Pós-Graduação em Odontologia – UPE. 
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de Pós-Graduação em Odontologia – UPE. 
³ Graduando do Curso de Bacharelado em Odontologia. Universidade de Pernambuco – UPE. 
4 Professor Adjunto do Departamento de Estomatologia. Universidade de Pernambuco – UPE. 
5 Professor Associado do Departamento de Patologia Bucal. Universidade de Pernambuco – UPE.  

RESUMO 

Introdução: O ensino durante a pandemia do COVID-19 foi muito afetado e a alternativa 
vista pela área educacional foi oferecer o ensino remoto. Métodos: Estudo transversal 
que avalia o grau de satisfação de participantes em eventos científicos na área da 
Estomatologia e Patologia Oral e Maxilofacial. Foram realizados três eventos remotos 
nos meses de julho, agosto e outubro de 2020 pela Liga Acadêmica de 
EstomatoPatologia da Universidade de Pernambuco (LAEP-UPE), durante a pandemia de 
COVID-19. Foi avaliado o grau de satisfação dos alunos, o conteúdo ministrado, bem 
como a facilidade, qualidade e eficiência da plataforma de transmissão do evento 
através da análise Likert de 0 a 5. Resultados: O nível de satisfação dos participantes foi 
considerado Muito Satisfeito em todos os eventos (91,4%; 94%; 86,2%); O conteúdo de 
cada evento foi considerado de alta satisfação em todos os eventos (95,3%; 95,2%; 
96,6%); A plataforma utilizada obteve uma eficiência e facilidade de 73,3% e 61,1% e a 
qualidade de transmissão entre 73,8% e 76,2%. Conclusão: Os eventos remotos na área 
da EstomatoPatologia foram considerados satisfatórios em todos seus aspectos para 
seus participantes e devem ser realizados a fim de transmitir conhecimento e estimular 
o senso diagnóstico dos alunos. 
 

Palavras-chave: Estomatologia. Patologia Oral. Satisfação. Eventos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação é um processo que exige comprometimento das duas principais 

partes envolvidas: o docente e o discente (MARTINS & ALMEIDA, 2020; CUNHA, 2020). 

A atuação de um depende da performance do outro. A pandemia da COVID-19 fez com 

que instituições de ensino do mundo inteiro adotassem o ensino remoto emergencial 

para dar continuidade ao ano letivo (ARRUDA, 2020; RONDINI, 2020). 

 De acordo com Hodges (2020), o ensino remoto emergencial difere da 

modalidade de Educação a Distância (EAD), pois a EAD conta com recursos e uma equipe 

multiprofissional preparada para ofertar os conteúdos e atividades pedagógicas, por 

meio de diferentes mídias em plataformas on-line. Assim, os professores se reinventam 

todos os dias para dar continuidade as atividades pedagógicas, inclusive os de ensino 

superior.  

O curso de Bacharelado em Odontologia necessita de uma carga horária prática 

maior devido as atividades clínicas e laboratoriais que estimulam as técnicas, 

habilidades e raciocínio diagnóstico dos alunos. Sendo duas disciplinas base no currículo 

do Curso de Odontologia, a Patologia Oral e MaxiloFacial, ciência que estuda as doenças 

através das alterações celulares, e a Estomatologia, ramo que estuda as doenças, sob o 

aspecto clínico e seus tratamentos, e, por questões didáticas, vistas separadamente no 

âmbito acadêmico, mas na prática clínica, em alguns pontos, sua indissociabilidade é 

inevitável.  

A satisfação do conhecimento explanado nos eventos científicos remotos deve 

ser avaliada a fim de transparecer o entendimento dos alunos quanto a assuntos de 

senso diagnóstico. A Liga Acadêmica de EstomatoPatologia da Universidade de 

Pernambuco (LAEP) no ano de 2020, se deparando com a Pandemia do COVID-19, 

proporcionou a alunos do curso de Bacharelado em Odontologia, eventos científicos na 

área da Estomatologia e Patologia Oral e MaxiloFacial.  

Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo avaliar o grau de satisfação 

dos alunos do curso de Odontologia de várias instituições de ensino com relação a 

eventos científicos remotos na área da EstomatoPatologia. 
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2. METODOLOGIA 

A LAEP é um projeto de extensão cadastrado juntamento a Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade de Pernambuco (UPE) e conta com a 

participação de 9 membros, esses sendo graduandos do curso de Bacharelado em 

Odontologia da Faculdade de Odontologia de Pernambuco do 5º ao 9º período, alunos 

de Pós-Graduação e professores externos, que passaram por um processo seletivo.  

Após a seleção, a LAEP realiza dois encontros mensais, um chamado de Encontro 

Teórico e o outro prático, podendo ser Laboratorial ou Social. Entretanto, diante da 

Pandemia do NovoCoronavírus as etapas metodológicas da liga foram adaptadas para o 

modo remoto através de reuniões em plataformas digitais como o Google Meet e Zoom. 

A LAEP realizou postagens em sua rede social semanalmente sobre assuntos 

relacionados a Estomatologia e Patologia Oral afim de estimular a escrita dos alunos. 

Além disso eram feitos debates sobre os temas previamente a realização das postagens. 

Além disso, foram realizados encontros científicos online com professores 

convidados de outras instituições de ensino e com inscrição online para todo o Brasil. 

Cada encontro teve um professor convidado que tinha ligação com a aula abordada 

(Tabela 1) 

 

Tabela 1 – Encontros científicos realizados com os membros da LAEP em 2020 

Data do 
Encontro 

Aula Ministrada Palestrantes 

30/07/2020 Mesa Redonda: 
Desafios do 
diagnóstico oral – da 
clínica ao laboratório 

Prof. Dr. Leorik Pereira da Silva 
Prof. Dr. George João Ferreira do 
Nascimento 
Profa. Dra. Cyntia Helena Pereira de 
Carvalho 

27/08/2020 Sessão Diagnóstica 
Clínica: Discussão de 
Casos Clínicos 

Prof. Dr. Elismauro Mendonça 
Prof. Dr. Marcelo Marcucci 
Profa. Dra. Márcia Silveira 

29/10/2020 Sessão Diagnóstica 
de Imagens: 
Discussão de Casos 
Clínicos 

Profa. Dra. Maria Alves Garcia 
Profa. Dra. Flávia Perez 

Fonte: Autoria Própria 

 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

178 

Após cada evento, os participantes preenchiam um questionário do Google 

Forms sobre o grau de satisfação do evento remoto ministrado. As perguntas estavam 

relacionadas: 1- Qual o seu grau de satisfação em relação ao evento?; 2- Qual seu grau 

de satisfação em relação ao conteúdo ministrado?; 3- Qual o seu grau de satisfação 

quanto a eficiência e facilidade de uso da plataforma Sympla?; 4- Qual o seu grau de 

satisfação em relação a qualidade de transmissão do evento?. Todas as respostas eram 

realizadas de acordo com o método de análise de Likert de 0 a 5, onde 5 significa “Muito 

Satisfeito”; 4 “Satisfeito”, 3 “Neutra”, 2 “Insatisfeito” e 1 “Muito Insatisfeito”. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro evento a ser realizado foi a “Mesa Redonda: Desafios no diagnóstico 

oral: da clínica ao laboratório” realizada no dia 30 de Julho de 2020 das 19h ás 22h com 

participação do Prof. Dr. Leorik Pereira- Universidade Federal do Amazonas; Prof. Dr. 

George Nascimento- Universidade Federal de Campina Grande; Profa. Dra. Cyntia- 

Universidade Federal de Campina Grande mediada pela tutora da liga (Profa. Dra. Ana 

Paula Veras Sobral).  

O evento foi online, promovido pela Liga de EstomatoPatologia da FOP/UPE 

(LAEP – FOP), em conjunto com a Liga Acadêmica de Diagnóstico Oral (LADO) da UFCG, 

divulgado pelas redes sociais. A inscrição do aluno era realizada pela plataforma Sympla 

e transmitido ao público-alvo pelo aplicativo de reuniões Zoom. O evento obteve 340 

inscritos e iniciou pontualmente às 19h pela aluna de Mestrado Rebeka Thiara com a 

apresentação do evento e orientações iniciais, passando a palavra para tutora da liga 

que apresentou os palestrantes e deu início ao evento. 

Na avaliação de satisfação foram consideradas 149 respostas válidas. Em relação 

à satisfação do evento, 91,4% dos participantes se apresentaram como “Muito 

satisfeito”, 7,3% como “Satisfeito” e 1,3% como neutro. Em uma análise geral o evento 

obteve 100% de aprovação por parte dos participantes (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Análise Likert de 0 a 5 sobre a de satisfação do evento 

 

Fonte: Autores 

 

Os participantes avaliaram o conteúdo de forma positiva. 95,3% indicaram alta 

satisfação com a abordagem conteudista e 4,7% se colocaram como satisfeitos com a 

abordagem conteudista. Logo 100% dos participantes aprovaram o conteúdo ministrado 

no evento (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Análise Likert de 0 a 5 sobre o conteúdo apresentado no evento 

 

Fonte: Autores 

 

Realizamos uma avalição quanto ao uso da plataforma de inscrição (Sympla). A 

plataforma foi bem avaliada por 71,2% dos participantes (somando as avaliações 4 e 5), 

12,8% avaliaram a plataforma de forma Neutra e 6,1% (somando as avaliações de 1 e 2) 

de maneira negativa (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Avaliação da plataforma Sympla para inscrição dos participantes no evento 

 

Fonte: Autores 

 

Quanto à avaliação da qualidade da transmissão na plataforma Zoom, de 

maneira geral, não houve nenhuma votação negativa. Todas ficaram na escala de Neutro 

(3) a Muito satisfeito (5) – Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Avaliação da qualidade de transmissão do evento na plataforma Zoom. 

 

Fonte: Autores 

 

 Com a grande participação de estudantes nos eventos, seguimos o nosso 

calendário com o próximo evento em agosto. No dia 27 de Agosto de 2020 das 19h ás 

22h foi realizado a “Sessão Diagnóstica: Discussão de Casos Clínicos” com participação 

do Prof. Dr. Elismauro Francisco de Mendonça da Universidade Federal de Goiás e do 

Prof. Dr. Marcelo Marcucci da Universidade de Mogi das Cruzes e mediada pela Profa. 

Dra. Márcia Silveira da Universidade de Pernambuco. Antecipadamente, o Prof. 
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Elismauro e Prof. Marcelo trocaram entre si um caso clínico com informações básicas e 

uma imagem para cada um debater a possibilidade de diagnóstico. 

A comissão organizadora, internamente, produziu um calendário de atividades 

para distribuir as funções de cada membro. Ao final, foi aberta oportunidade para os 

participantes debaterem e tirarem dúvidas acerca dos assuntos explanados. Mediante 

os questionamentos e comentários realizados no chat do bate papo foram realizadas 

avaliações do evento.  

O evento obteve 200 inscritos e iniciou pontualmente às 19h pela aluna de 

Mestrado Rebeka Thiara com a apresentação do evento. O ligante Luiz Pedro seguiu com 

as apresentações dos palestrantes e fez os avisos necessários, passando a palavra para 

a tutora da Liga (Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral) dar as boas-vindas aos professores. 

Na avaliação de satisfação foram consideradas 84 respostas válidas. Em relação 

à satisfação do evento, 94% dos participantes se apresentaram como “Muito satisfeito”, 

4,8% como “Satisfeito” e 1,2% como neutro. Em uma análise geral o evento obteve 100% 

de aprovação por parte dos participantes (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Análise Likert de 0 a 5 sobre a de satisfação do evento 

Fonte: Autores 

 

Os participantes avaliaram o conteúdo de forma positiva. 95,2% indicaram alta 

satisfação com a abordagem conteudista e 4,8% se colocaram como satisfeitos com a 
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abordagem conteudista. Logo 100% dos participantes aprovaram o conteúdo ministrado 

no evento (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Análise Likert de 0 a 5 sobre o conteúdo apresentado no evento 

 

Fontes: Autores 

 

Realizamos uma avalição quanto ao uso da plataforma de inscrição (Sympla). A 

plataforma foi bem avaliada por 90,5% dos participantes (somando as avaliações 4 e 5), 

8,3% avaliaram a plataforma de forma Neutra e 1,2% de maneira negativa (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Avaliação da plataforma Sympla para inscrição dos participantes no evento 

 

Fonte: Autores 
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Quanto à avaliação da qualidade da transmissão na plataforma Zoom, de 

maneira geral, apenas 2,4% avaliaram negativamente a transmissão do evento. 

Avaliaram positivamente a transmissão do vento 96,4% e neutro 1,2% – Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Avaliação da qualidade de transmissão do evento na plataforma Zoom. 

 

Fonte: Autores 

 

Seguimos a programação com o último evento “Sessão Diagnóstica de Imagens: 

Discussão de Casos Clínicos” que foi realizado no dia 29 de Outubro de 2020 das 19h ás 

22h com participação da Profa. Dra. Maria Alves Garcia da Universidade Federal de 

Goiás; Profa. Dra. Flávia Perez da Universidade Federal de Pernambuco e mediada pela 

Profa. Dra. Márcia Silveira da Universidade de Pernambuco. Antecipadamente, as 

professoras Maria e Flávia trocaram entre si um caso clínico com informações básicas e 

uma imagem para cada um debater a possibilidade de diagnóstico. O evento foi online, 

promovido pela Liga de EstomatoPatologia da FOP/UPE (LAEP – FOP), divulgado pelas 

redes sociais. A inscrição do aluno era realizada pela plataforma Sympla e transmitido 

ao público-alvo pelo aplicativo de reuniões Zoom.  

Na avalição de satisfação foram consideradas 29 respostas válidas. Em relação à 

satisfação do evento, 86,2% dos participantes se apresentaram como “Muito satisfeito” 

e 13,8% como “Satisfeito”. Em uma análise geral o evento obteve 100% de aprovação 

por parte dos participantes (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 – Análise Likert de 0 a 5 sobre a de satisfação do evento 
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Fonte: Autores 

 

Os participantes avaliaram o conteúdo de forma positiva. 96,6% indicaram alta 

satisfação com a abordagem conteudista e 3,4% se colocaram como satisfeitos com a 

abordagem conteudista. Logo 100% dos participantes aprovaram o conteúdo ministrado 

no evento (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 – Análise Likert de 0 a 5 sobre o conteúdo apresentado no evento 

Fonte: Autores 

 

Realizamos uma avalição quanto ao uso da plataforma de inscrição (Sympla). A 

plataforma foi avaliada de satisfatória com 86,2% dos participantes (somando as 
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avaliações 4 e 5), 10,3% avaliaram a plataforma de forma Neutra e 3,4% de maneira 

negativa (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11 – Avaliação da plataforma Sympla para inscrição dos participantes no evento 

Fonte: Autores 

 

Quanto à avaliação da qualidade da transmissão na plataforma Zoom, de 

maneira geral, apenas 3,4% avaliaram negativamente a transmissão do evento. 

Avaliaram positivamente a transmissão do evento 96,6% - Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Avaliação da qualidade de transmissão do evento na plataforma Zoom. 

Fonte: Autores 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grau de satisfação dos alunos quanto aos eventos científicos ministrados foi 

satisfatório, bem como o conteúdo, qualidade e eficiência de transmissão do evento. O 

ensino remoto apresenta cada dia mais desafios que necessitam de engajamento por 

parte dos docentes da área odontológica para estimular o senso crítico e diagnóstico 

dos alunos. 
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RESUMO 

O ozônio tem sido amplamente estudado na medicina e atualmente aplicado em 
diferentes concentrações possíveis em várias disciplinas, como odontologia, 
dermatologia, doenças infecciosas agudas e crônicas e pneumologia. A ozonioterapia 
consiste no uso médico de uma mistura de gases de O3/O2, obtida a partir de oxigênio 
de grau médico usando um dispositivo gerador de ozônio. Seus efeitos anti-
inflamatórios, reológicos, tróficos e moduladores do sistema imunológico o tornam uma 
ferramenta terapêutica muito eficaz e engenhoso para diversas aplicações, inclusive 
para fins estéticos. O objetivo geral desse trabalho é abordar os principais aspectos do 
uso da ozonioterapia aplicado a estética. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa 
bibliográfica, do tipo explicativa, de característica qualitativa, por meio do levantamento 
de informações sobre o assunto, nas principais bases de dados, tais como Pubmed, 
Medline, NCBI, Períodos Capes, Scielo e Google Acadêmico. A ozonioterapia tem sido 
indicada para tratamento de doenças comuns da pele, como acne, psoríase, 
envelhecimento precoce, celulite, estrias, vasinhos, feridas e pele danificada, rosácea 
teleangiectásica, irrigação capilar, rugas, alergia, e gordura localizada. O uso das vias 
tópica, subcutânea, intra-articular e muscular deflagram efeitos predominantemente 
locais e regionais, enquanto a venosas e retais predominantemente sistêmicas. Desta 
forma, percebeu-se que a terapia com ozônio é uma opção para as pessoas que se 
preocupam com a aparência do corpo. Sendo possível oferecer à essas pessoas uma 
técnica segura, natural e minimamente invasiva, que além de melhorar a estética 
corporal, traz benefícios sistêmicos para a saúda. 
 
Palavras-chave: Aparência corporal. Biomedicina estética. Medicina estética. Ozônio. 
O3/O2. 
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1. INTRODUÇÃO 

A aparência do corpo é caracterizada como a forma que um indivíduo percebe o 

seu corpo ou o imagina, podendo ser essa percepção de forma positiva e/ou negativa. 

Em relação ao conceito positivo, esse se baseia no princípio da autopercepção corporal 

e a satisfação que uma pessoa tem de si própria. Nos últimos anos, a ascensão cultural, 

tecnológica e socioeconômica relacionada a imagem corporal, alcançou um alto nível de 

destaque. Índices de crescimento nunca registrados anteriormente, que indiretamente 

influenciam no modo de pensar e agir das mulheres na busca por novas técnicas de 

tratamentos estéticos (FERREIRA et al., 2016). 

Seria possível então, a utilização de uma técnica, que melhore a aparência 

corporal, menos invasiva, mais naturais e que trouxessem benefícios reais e sistêmicos? 

O que sabemos é que existem diversas técnicas no mundo da ciência e da estética. 

Contudo, muitas delas não trazem as benesses desejadas ou baseiam-se na utilização de 

muitos compostos, substâncias químicas e medicamentos. E, no cenário atual, muitas 

pessoas têm buscado mudar suas ações e percepções de mundo, de modo a evitar o uso 

excessivo de fármacos, o que pode se extrapolado para a estética. 

Mesmo as mais modernas preparações farmacológicas, utilizadas no tratamento 

de dermatoses, apresentam efeitos adversos indesejáveis, principalmente quando 

usado por muito tempo ou irracionalmente. Por esta razão, a cada vez mais torna-se 

mais interessante aventurar-se em formas de tratamento menos prejudiciais e mais 

eficazes. A terapia com ozônio é um desses métodos. Seus efeitos anti-inflamatórios, 

reológicos, tróficos e moduladores do sistema imunológico o tornam uma ferramenta 

terapêutica muito eficaz e engenhoso nesta especialidade (SCHWARTZ, 2017). Devido 

às suas propriedades únicas, o ozônio é amplamente utilizado na dermatologia. A 

maioria das clínicas que oferecem terapia estética com ozônio pode tratar doenças 

comuns da pele, como acne, psoríase e envelhecimento precoce. Esse procedimento 

tem excelentes resultados no tratamento de celulite, estrias, vasinhos, feridas e pele 

danificada (ZENG e LU, 2018).  

Desta forma, ao compreender que existe uma recente técnica, de característica 

natural, e que essa pode ser uma alternativa para, além do uso medicinal, ser usada com 

fins estéticos, o objetivo geral desse trabalho é abordar os principais aspectos do uso da 
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ozonioterapia aplicado a estética. Adicionalmente, os objetivos específicos incluem: 

compreender os conceitos e as definições da ozonioterapia; elucidar suas aplicações 

mais comuns; discorrer sobre o processo do estresse oxidativo que envolve a terapia 

com ozônio; e dissertar sobre as principais abordagens no uso da estética. 

Torna-se extremamente necessário conhecer os benefícios dessa técnica com 

outras finalidades, além do seu uso terapêutico. E ao pensar nas possibilidades mais 

palpáveis na dermatologia e na cosmetologia, podemos expandir esses conhecimentos 

para a estética, bem estender seus benefícios. O uso criterioso do ozônio (O3) parece 

providencial porque antes de tudo elimina os patógenos e depois, ao liberar oxigênio 

(O2), ativa a proliferação de fibroblastos, daí a construção da matriz intercelular com 

consequente proliferação de queratinoblastos e cicatrização sucessiva (TRAVAGLI et al., 

2010). O que pode induzir uma melhora na pele ou em outra parte do corpo, que muitas 

vezes é alvo das pessoas na melhora na forma como as pessoas se veem.  

Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, do tipo explicativa, de 

característica qualitativa, por meio do levantamento de informações em material 

teórico sobre o assunto central desse trabalho. Sendo assim, foram consultadas as 

principais bases de dados, tais como Pubmed, Medline, NCBI, Períodos Capes, Scielo e 

Google Acadêmico. Para as buscas, foram utilizados, em três idiomas (português, inglês 

e espanhol), os seguintes descritores: ozônio; ozonioterapia; estética; medicina estética. 

Em que os critérios de inclusão envolveram o uso de artigos científicos ou livros, 

atualizados (com no máximo 10 anos de publicação) e com abordagem científica 

criteriosa. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Conceitos, definições e aplicações da Ozonioterapia 

Ozônio (O3) é uma forma alotrópica triatômica do oxigênio que é muito reativa 

(menos estável) e mais solúvel (10 vezes) em água e plasma do que a forma alótropo 

diatômica (O2). Sua potência antioxidante é a terceira depois do flúor e do persulfato e 

é superior ao O2 (BOCCI, 2011). O ozônio tem sido amplamente estudado na medicina e 

atualmente aplicado em diferentes concentrações possíveis em várias disciplinas, como 
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odontologia, dermatologia, doenças infecciosas agudas e crônicas e pneumologia 

(BOCCI, 2006; ELVIS e EKTA, 2011). 

A ozonioterapia consiste no uso médico de uma mistura de gases de O3/O2, 

obtida a partir de oxigênio de grau médico usando um dispositivo gerador de ozônio e 

que deve ser administrada in situ devido à sua meia-vida curta (a 20°C a concentração 

de O3 é dividido pela metade em 40 minutos, a 30°C em 25 minutos) (BOCCI, 2011). As 

concentrações clínicas típicas de O3 variam de 10 a 60 µg/mL (µg de O3/mL de O2) de 

uma mistura de O3 (0,5–0,05%) e O2 (95–99,5%) (SCHWARTZ-TAPIA et al., 2015). 

Portanto, embora mais de 95% da mistura de gases seja sempre oxigênio, pequenas 

variações no conteúdo de O3 alteram seus efeitos potenciais. 

Uma concentração mais alta de ozônio (máximo de 0,02 µg/mL) é benéfica, 

evitando que a luz ultravioleta prejudicial alcance a superfície da Terra (ANDRADY et al., 

2009). No entanto, a exposição por inalação ao ozônio ao nível do solo prolongado 

danifica o sistema respiratório e os órgãos extrapulmonares. Da mesma forma, em 

humanos, o ozônio pode ser perigoso ou benéfico, dependendo da via e órgão / tecido 

de administração e da concentração de exposição. Está ficando claro como o sistema 

respiratório - ao passar por um estresse oxidativo crônico - pode liberar lenta, mas 

continuamente, muitos compostos tóxicos que podem entrar na circulação e causar 

sérios danos (BOCCI, 2006).  

Além disso, a potente capacidade antioxidante do sangue exposto a uma 

pequena e precisamente calculada dose de ozônio por apenas alguns minutos pode 

modular o sistema antioxidante endógeno e auxiliar no controle de diferentes condições 

patológicas (GALIE et al., 2019). Para fins médicos, o ozônio pode ser administrado por 

via parenteral com efeitos colaterais mínimos, com a única exceção de não ser injetado 

por via intravenosa como um gás devido ao risco de embolia (BOCCI, 2006).  

Como um poderoso oxidante, quando o ozônio entra em contato com o sangue 

ou outros fluidos corporais, ele libera espécies reativas de oxigênio (ROS) e produtos de 

oxidação lipídica (LOPs), ambos responsáveis pelos resultados biológicos (BOCCI, 2006). 

Embora o mecanismo exato de ação do ozônio esteja longe de ser totalmente elucidado, 

ele foi caracterizado por ter diferentes propriedades biológicas. Por exemplo, foi 

demonstrado que facilita a cicatrização de feridas, promovendo a liberação de oxigênio, 

fator de crescimento derivado de plaquetas e fator de crescimento transformador β 
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(VALACCHI et al., 2005). O ozônio também é considerado capaz de ativar o sistema 

imunológico aumentando a produção de interferon e interleucina-2 e diminuindo os 

níveis do fator de necrose tumoral (TNF) (ELVIS e EKTA, 2011).  

Além disso, o ozônio estimula a taxa de glicólise dos glóbulos vermelhos, levando 

a um aumento da quantidade de oxigênio liberado para os tecidos, e o ciclo de Krebs, 

resultando em um aumento na produção de ATP. Também reduz significativamente a 

concentração de NADH e ajuda a oxidar o citocromo C, estimulando o metabolismo do 

oxigênio (ELVIS e EKTA, 2011), além de apresentar ação antiinflamatória e possível 

citoprotetora interagindo com os agentes de transcrição NF-KB e Nrf2 (MARTÍNEZ-

SÁNCHEZ et al., 2020; VALDENASSI et al., 2020).  

2.2. Modulação do Estresse Oxidativo pela Ozonioterapia 

As aplicações locais de ozônio podem induzir efeitos diretos e efeitos de 

modulação em nível local. No entanto, quando a ozonioterapia é aplicada com intenção 

sistêmica (principalmente por auto-hemoterapia e por insuflação retal), o ozônio não 

entra na circulação sanguínea e não é capaz de atingir nenhum tecido-alvo específico. O 

ozônio, que não é removido pelos antioxidantes do meio, interage com os ácidos graxos 

insaturados das membranas celulares na mucosa intestinal (administração retal) ou 

células do sangue (na mistura extracorpórea de sangue-ozônio, durante a auto-

hemoterapia) gerando peróxido de ozônio, que forma H2O2 e 4-hidroxinonenal (4-HNE), 

que é um dos aldeídos mais relevantes. Essas substâncias agem como segundos 

mensageiros e induzem uma resposta adaptativa adicional do corpo (com potencial 

sobre a regulação dos sistemas antioxidantes) em uma relação dose-resposta hormonal 

(BOCCI et al., 2009; BOCCI et al, 2011; VIEBAHN-HANSLER et al., 2012).  

Ou seja, o mecanismo de ação da terapia com ozônio sistêmico é um efeito 

“indireto”. O ozônio não segue os princípios padrão da farmacologia: absorção, 

distribuição, metabolismo e excreção. O ozônio atua apenas como um modulador, ao 

induzir mensageiros secundários, aumentando as respostas adaptativas subsequentes. 

Após essa reação rápida (alguns segundos), o ozônio desaparece. A concentração e os 

efeitos do ozônio não seguem uma relação linear: concentrações muito baixas podem 

não ter efeito e concentrações muito altas podem levar a efeitos contrários aos 

produzidos por concentrações baixas ou médias (RE et al., 2012). Mediadores como o 4-
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HNE e o H2O2 estão entre os mensageiros secundários mais relevantes induzidos pelo 

ozônio durante a toxicidade pulmonar após a inalação das vias aéreas (HAMILTON et al., 

1998; PRYOR  et al., 1995), mas também, no curso da indução de efeitos benéficos 

durante a aplicação médica (MILKOVIC et al., 2015; PECORELLI et al., 2013).  

Além disso, o H2O2 pode entrar no citoplasma de células mononucleares e 

modular o fator nuclear kappa B (NF-κB). O H2O2 surge não como um indutor de NF-κB, 

mas como um agente capaz de modular a ativação da via de NF-κB por outros agentes. 

Essa modulação é genérica no nível de toda a via, mas específica no nível de um único 

gene. Portanto, H2O2 é um regulador de ajuste fino de processos dependentes de NF-

κB, como exemplificado por sua regulação dupla da inflamação (OLIVEIRA-MARQUES et 

al., 2009). Muito provavelmente, a dose terapêutica de O3 bloqueia o sinal de NF-κB, 

reduzindo a inflamação (HUTH et al, 2007). Em contraste, uma alta dose de O3 promove 

a inflamação pela ativação da via do NF-κB (KAFOURY et al., 2007). Além disso, H2O2 

pode atuar como promotor da via Nrf2. O importante papel da indução de Nrf2 pelo 

ozônio para potencializar os sistemas antioxidantes foi descrito recentemente (WANG 

et al., 2018; GALIE et al., 2018; SINISCALCO et al., 2018). 

 Existe um amplo consenso sobre a relevância da indução de moléculas 

protetoras durante o estresse oxidativo pequeno, mas repetido (BOCCI et al., 2011; 

NAKASONE et al., 2016). O aldeído mais relevante produzido pela reação do O3 é o 4-

HNE, que permanece mais estável que ROS (BOCCI et al., 2011; PECORELLI et al., 2013). 

O 4-HNE é conhecido por ser bastante reativo; ele participa de vários processos 

fisiológicos como um mensageiro secundário não clássico e prontamente forma 

modificações covalentes de vários alvos (AYALA et al., 2014).  

O 4-HNE é rapidamente degradado pelas álcool desidrogenases, aldeído 

desidrogenase e pela glutationa-S-transferase. O 4-HNE formará adutos com os grupos 

tiol (-SH) e amino de Cys34 presentes no domínio I da albumina. Dessa forma, o 4-HNE 

pode enviar um sinal de estresse oxidativo transitório para diferentes tecidos do corpo 

e seus efeitos dependem da concentração e da origem da célula ou tecido. Esta via pode 

ativar a síntese de várias substâncias, como: γ-glutamil transferase, γ-glutamil 

transpeptidase, HSP-70, HO-1 e enzimas antioxidantes, como SOD, GSH-Px, catalase e 

glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PDH, uma enzima doadora de elétrons crítica 

durante a eritropoiese na medula óssea) e a via do Nrf2. Além disso, esses efeitos 
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pluripotentes do 4-HNE podem ser explicados por suas interações dependentes da 

concentração com as redes de citocinas e sistemas antioxidantes celulares complexos, 

também mostrando especificidades celulares e teciduais (MILKOVIC et al., 2015; 

BREITZIG et al., 2016).  

Como acontece com as ações potenciais do ozônio, as ações potenciais do 4-HNE 

são muito diferentes em concentrações mais baixas (regulação da proliferação e 

diferenciação e aumento de Nrf2 e sistemas antioxidantes) do que em altas 

concentrações (indução de estresse oxidativo, apoptose e necrose). Resultados 

experimentais demonstraram que o ozônio ex vivo ou in vivo pode ativar o Nrf2 (GALIE 

et al., 2019; RE et al., 2014). 

Este mecanismo pode explicar o alvo genômico do ozônio, que induz a resposta 

proteômica (síntese de proteínas, como enzimas antioxidantes: por exemplo, HO-1, 

SOD, CAT), fornecendo uma proteção muito melhor contra os efeitos danosos totais do 

corpo causados pelos radicais livres. Além disso, um recente artigo demonstra o papel 

do ozônio na caseína quinase 2 (CK2) (outro regulador da atividade do Nrf2 por meio de 

sua fosforilação) em pacientes com esclerose múltipla [38]. No entanto, os efeitos do 

ozônio também envolvem a modulação (inibição) da via do NF-κB. Esta via ativa a 

liberação de citocinas pró-inflamatórias, como: TNFα, INFγ, IL1β, IL6, IL8, bem como 

genes pró-inflamatórios, como ciclooxigenase-2 (COX-2) e óxido nítrico sintase induzível 

(iNOS) (AHMED et al., 2017).  

Como resultado, a dose administrada na terapia com ozônio e sua resposta 

hormonal têm um papel crucial para controlar o equilíbrio das respostas inflamatória e 

pró-inflamatória. As regulações de Nrf2 e NF-κB são coordenadas para manter a 

homeostase redox em células saudáveis. No entanto, durante condições patológicas, 

essa regulação é perturbada, oferecendo uma oportunidade para intervenção 

terapêutica (AHMED et al., 2017; GANESH YERRA et al., 2013). A regulação da inflamação 

pela sinalização de NF-κB, bem como as vias de Nrf2 separadamente, está amplamente 

documentada. Uma vez que ambas as principais vias de sinalização modulam a 

inflamação, elas podem se cruzar para provocar respostas inflamatórias coordenadas 

(MOHAN e GUPTA, 2018; WARDYN et al., 2015). 
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2.3. Ozonioterapia aplica à estética 

A ozonioterapia possui ampla atuação em cirurgia, dermatologia, urologia, 

medicina interna. Seria estranho se o ozônio não fosse colocado em uso na cosmetologia 

ou na estética - um dos campos mais progressivos de sua aplicação. Em relação aos 

métodos de tratamento com ozônio, uma atenção particular é dada à melhoria da 

microcirculação, oxigenação, suprimento de energia das células, trofismo adequado e 

proteção da pele. Muitos problemas estéticos (acne, rosácea teleangiectásica, irrigação 

capilar, rugas, alergia, celulite, gordura) refletem o estado interno do organismo, 

portanto devem ser tratados não só por fora, mas também por dentro. E esta tarefa 

pode ser realizada com sucesso pelo ozônio produzindo um efeito desintoxicante, 

antimicrobiano, antiviral e aumentando a imunidade do organismo (MEDOZONS, 2020). 

A ozonioterapia é, portanto, uma técnica que utiliza ozônio para tratamentos de 

diversas disfunções estéticas e terapêuticas. O procedimento é minimamente invasivo 

(ou não, quando usado em bags) que apresenta bons resultados na melhora da celulite, 

gordura localizada, flacidez, estrias, rugas, alopecia, hipercromias, acne etc. Tem ação 

localizada e é realizada com o uso de agulhas muito curtas, injetando-se o gás em 

diferentes profundidades da pele, dependendo das necessidades do paciente e do efeito 

desejado (FARINA, 2019). 

A terapia com ozônio faz muito mais do que apenas promover a saúde da pele. 

Ele purifica o sangue e o sistema linfático, aumenta a absorção de minerais e aumenta 

a imunidade. Devido ao seu forte efeito antibacteriano, ajuda a eliminar a acne e previne 

infecções. Em estudos de laboratório, ele regenerou com sucesso nervos faciais em ratos 

e ajudou a tratar hérnias de disco, eliminando a necessidade de cirurgia (OZBAY et al., 

2017). Em dermatologia, praticamente todos os métodos existentes de terapia de 

ozônio podem ser aplicados, sendo fundamentais os procedimentos de ação local, que 

podem ser combinadas com procedimentos de tratamento sistêmico (SCHWARTZ, 

2017). 

As vias de aplicação podem deflagrar efeitos locais, regionais e/ou sistêmicos. O 

uso das vias tópica, subcutânea, intra-articular e muscular deflagram efeitos 

predominantemente locais e regionais, enquanto a venosas e retais 

predominantemente sistêmicas. As respostas terapêuticas da ozonioterapia nas 
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infecções transcendem possíveis respostas exclusivamente local ou regional. A via 

tópica pode ser utilizada com a exposição simples da área-alvo untada ou umedecida 

com água, solução fisiológica ou óleo pré-ozonizados ou não, com ou não acoplamento 

a sistemas de sucção (FARINA, 2019). 

A pele é o maior órgão do corpo humano. Portanto, ele é exposto a germes, 

poluição e radicais livres em uma base constante. Além disso, é vulnerável a certos 

fatores, como tabagismo, deficiência de nutrientes e desequilíbrios hormonais. Em 

comparação com os tratamentos de pele tradicionais, a terapia estética de ozônio visa 

a causa do problema, não apenas os sintomas. Ele destrói bactérias e fungos que causam 

acne, melhorando o fluxo de sangue e oxigênio para os tecidos. O ozônio ativa o sistema 

imunológico do seu corpo e aumenta os níveis de antioxidantes, o que pode ajudar a 

retardar o envelhecimento. É particularmente eficaz no tratamento de úlceras, feridas, 

rosácea e infecções venéreas (BITKINA et al., 2010; TRAVAGLI et al., 2010).  

Esta terapia pode rejuvenescer a pele e tirar anos do seu rosto. A longo prazo, 

pode reverter os sinais de envelhecimento e melhorar a liberação de oxigênio pelos 

glóbulos vermelhos. Isso leva a uma pele com aparência mais jovem, regeneração 

celular e cicatrização de tecidos. O ozônio também combate a inflamação e reduz o 

inchaço, tornando-o ideal para quem sofre de dores nas articulações, edema e doenças 

inflamatórias da pele.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no levantamento bibliográfico, aqui realizado, é possível perceber que 

a ozonioterapia é um tratamento médico natural que visa saturar oxigênio no corpo 

através da mistura O2 + O3, que tem muitos efeitos benéficos. A terapia com ozônio é 

um método terapêutico eficaz que tem obtido desenvolvimento e disseminação. Novas 

formas de aplicação foram desenvolvidas, introduziu novos procedimentos, geradores 

modernos e precisos, bem como novos mecanismos de ação do ozônio foram 

descobertos. Esses benefícios se estendem para a estética. 

As investigações experimentais, as publicações científicas consultadas, as 

observações clínicas aqui relatadas e a experiência acumulada servem para embasara 

utilização da ozonioterapia tanto na dermatologia e medicina estética.  Sendo uma 
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alternativa para tratamentos de acne, psoríase, envelhecimento precoce, celulite, 

estrias, vasinhos, feridas e pele danificada, rosácea teleangiectásica, irrigação capilar, 

rugas, alergia, e gordura localizada. 

Desta forma, percebe-se que a terapia com ozônio é uma opção para as pessoas 

que se preocupam com a aparência do corpo, que percebem o seu corpo de forma 

positiva, no princípio da autopercepção corporal e a satisfação que uma pessoa tem de 

si própria. Sendo possível oferecer à essas pessoas uma técnica segura, natural e 

minimamente invasiva, que além de melhorar a estética corporal, traz benefícios 

sistêmicos para a saúda. 
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RESUMO 

Doenças causadoras de grande impacto na população pela alta taxa de contágio e 
mortalidade são datadas desde a antiguidade e nos dias atuais essa problemática ainda 
é existente. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou estado de 
emergência de saúde pública, Pandemia do Coronavírus, devido ao grande número de 
infectados pelo vírus Sars-Cov-2. Nesse contexto, deu-se início aos estudos por 
medicamentos já existentes que demonstrassem efetividade frente à COVID-19, ou seja, 
o uso off-label de medicamentos. O estudo tem por objetivo realizar um levantamento 
bibliográfico abordando a importância da farmacovigilância nos tratamentos off-label, 
como também, no surgimento de reações adversas a medicamentos. Trata-se de uma 
revisão integrativa, com abordagem qualitativa, do tipo descritivo, no período de março 
de 2020 a janeiro de 2021 nas bases de dados eletrônicas: PubMed, LILACS e SciELO. A 
seleção da amostra foi realizada segundo critérios de inclusão e exclusão pré 
estabelecidos. Com base no processo de identificação e seleção dos artigos, 120 artigos 
foram identificados, desses, 7 foram elegíveis para compor a amostra. Com base nesses 
artigos, verificou-se que apesar de todo avanço e tecnologia da indústria farmacêutica, 
atualmente nenhum medicamento disponível no mercado é eficiente e totalmente 
seguro para uso off-label no processo de cura da COVID-19. Portanto, evidencia-se a 
necessidade de fortalecer práticas de farmacovigilância através das notificações e 
registro das reações adversas aos medicamentos usados de forma off-label no 
tratamento da COVID-19, identificando e prevenindo complicações, além de garantir 
segurança aos pacientes. 
 
Palavras-chave: Infecções por Coronavírus. Farmacovigilância. Uso Off-Label. Reação 

adversa a medicamentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A população mundial ao longo dos séculos tem sua história marcada por 

inúmeras doenças que causaram a morte de milhares de indivíduos. A varíola, uma 

doença infectocontagiosa causada por Orthopoxvirus variolae, um vírus que possui 

material genético constituído por DNA, é datada desde a antiguidade na Índia e na 

África, onde alastrou-se por todo mundo. No Brasil, foi primeiramente referenciada em 

1563 causando grande número de casos e óbitos, principalmente entre os indígenas. 

Por intermédio da vacinação, em 1967 foi eliminada nas Américas, com exceção do 

Brasil, que teve seu último caso em 1972 (LEVI; KALLÁS, 2002). 

De forma semelhante, a peste bubônica, provocada pela bactéria Yersinia pesti, 

tornou-se pandemia na Idade Média ao assolar 1/3 da população europeia por volta de 

1347. No Brasil, os últimos casos com óbitos foram datados no Ceará e na Paraíba em 

1980, onde foram notificados 76 casos com três óbitos (ARAGÃO et al.,2007).  

A doença ebola, febre do tipo hemorrágica causada pelo vírus Ebola (DVE), do 

gênero Filovirus, é altamente contagiosa, com transmissão através do contato com o 

sangue ou outros fluidos biológicos de um ser humano ou animal infectado. Os primeiros 

registros de DVE foram encontrados em 1976 no Continente Africano, porém, a 

epidemia só ocorreu na África Ocidental entre 2013 e 2016 onde mais de 11 mil pessoas 

morreram (OMS, 2015). 

Na década de 80, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), doença 

causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), tornou-se um grande 

desafio para a comunidade científica, sendo considerada pandemia pela grande taxa de 

contágio e alto número de mortes (DANTAS et al., 2015).  

No México, em 2009, o mundo passou pela pandemia de gripe A, experiência 

relacionada a uma doença respiratória causada por uma nova cepa do vírus Influenza A 

subtipo H1N1. Conhecida como a segunda pandemia do vírus H1N1 que alastrou-se de 

forma rápida e causou inúmeros óbitos. Vale ressaltar que em 1918, esse vírus foi o 

causador da gripe espanhola, uma das doenças mais mortais da história; causadora de 

grande impacto na Primeira Guerra Mundial, credita-se o aumento do contágio ao 

contato das tropas que eram enviadas aos campos de batalha (AUERBACH et al., 2013). 
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Outros registros merecem destaque como o surto de poliomielite, em 2014, 

declarado estado de emergência de saúde pública de interesse global e, o surto do Zika 

vírus em 2016, com 175.063 confirmados em 48 países. Sabe-se que o Zika foi primeiro 

Flavivírus transmitido por mosquitos que se propagou rapidamente nas Américas, após 

sua aparição inicial no Brasil, em maio de 2015 (OLIVEIRA, 2020). 

O ano de 2020 foi marcado pela chegada do vírus Sars-Cov-2, caracterizado como 

uma variação do Coronavírus, tendo seu primeiro caso registrado em 2019 na cidade de 

Wuhan, na China. O número de infectados e acometidos pela Corona Virus Disease 

(COVID-19), doença provocada pelo vírus, alastrou-se rapidamente e, em poucas 

semanas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação de emergência de 

saúde pública, iniciando o cenário pandêmico da COVID-19, em março de 2020 

(OLIVEIRA, 2020). 

Atrelado ao fato da chegada de uma nova doença que provoca sintomas distintos 

em cada indivíduo, a busca por medicamentos que tratem esses sintomas passou a ser 

meta para muitos estudiosos e profissionais da área, no entanto, diante da necessidade 

de tratamento e falta de fármacos específicos para tratar a COVID-19, iniciou-se a 

prescrição através do uso off-label de medicamentos (OLIVEIRA, 2020). 

Os medicamentos são as ferramentas mais utilizadas no tratamento das 

doenças, porém seu uso deve ser feito de forma racional, uma vez que a utilização 

inadequada pode prejudicar o paciente. Tomando esse fato, vê-se que a 

farmacovigilância é essencial nos âmbitos relacionados à saúde pública, principalmente 

diante de uma pandemia, visto que a prevenção das reações adversas aos 

medicamentos (RAM), bem como a promoção do uso seguro e eficaz dos medicamentos 

para o tratamento das doenças contemplam seus objetivos (OMS,2006).  

Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento bibliográfico 

para compreender a atuação da farmacovigilância nos tratamentos a pacientes 

acometidos pelo vírus SARS-CoV-2, enfatizando a importância de evidências científicas 

para a segurança no tratamento desses pacientes. Dessa forma, justifica-se a relevância 

deste trabalho por abordar a segurança farmacológica durante a busca por uma 

terapêutica eficaz aos pacientes acometidos pela COVID-19, destacando a importância 

das notificações de eventos adversos, em especial, reações adversas por uso off-label. 
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2. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, realizada nas 

seguintes bases de dados: National Library of Medicine (PubMed), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library 

Online (SciELO). Para a seleção dos artigos utilizou-se os DeCS (Descritores em Ciências 

da Saúde) / MeSH (Medical Subject Headings) “Infecções por Coronavírus”, 

“Farmacovigilância” e “Uso Off-Label” e, seus correspondentes nos idiomas abordados 

na coleta de dados, associados aos operadores booleano “AND” e “OR”. 

Como critérios de inclusão, a pesquisa reuniu evidências científicas, março de 

2020 a janeiro de 2021, que abordem a temática proposta e com textos disponíveis na 

íntegra de forma online nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Para critérios de 

exclusão foram estabelecidos: estudos epidemiológicos e resumos simples e 

expandidos. 

O processo de identificação e seleção dos artigos realizou-se com um fluxograma 

adaptado do The PRISMA Group, utilizando as seguintes etapas: identificação da 

temática através dos descritores e critérios de inclusão e exclusão; categorização e 

avaliação dos estudos identificados; análise dos resultados e síntese da revisão. 

A presente revisão assegura os aspectos éticos, segundo as resoluções nº 466/12 

e nº 510/2016, garantindo a autoria dos artigos pesquisados, através de citações e 

referências dos autores e, portanto, não necessita da apreciação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tomando como base a temática proposta para pesquisa, foram identificados 120 

artigos, sendo excluídos 2 destes devido duplicação nas bases de dados, os outros, 

portanto, passaram por uma análise fundamentada nos critérios de inclusão e exclusão 

supracitados. Dessa forma, 12 artigos foram elegídos para leitura na íntegra e, destes, 6 

foram selecionados para compor o estudo de revisão, conforme descrito na Figura 1. 
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Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos artigos nas fases de revisão. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A partir da análise dos trabalhos selecionados, foram retiradas informações dos 

artigos selecionados que discorrem acerca da farmacovigilância em tempos de 

pandemia. A amostra final está exposta na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Descrição dos estudos levantados nas bases de dados sobre revisão integrativa. 

BASE 
DE 

DADOS 
TÍTULO DO ARTIGO 

AUTOR/ 
ANO 

OBJETIVO CONCLUSÃO 
 

P
U

B
M

ED
 

 

Pilot prospective 
open, single-arm 
multicentre study 
on off-label use of 

tocilizumab in 
patients with severe 

COVID-19. 

SCIASCIA et al. 
(2020) 

Mostrar que 
nenhum 

medicamento 
experimentado se 

mostrou 
completamente 
eficaz contra a 
COVID-19 em 
pacientes com 
estado grave. 

Apesar de nenhum 
medicamento ter se 

mostrado 
completamente eficaz 
contra a COVID-19, o 
tocilizumab pode ser 

uma alternativa segura, 
uma vez que melhora 

parâmetros 
respiratórios. 

Off-label use of 
tocilizumab in 

patients with SARS-
CoV-2 infection. 

DI 
GIAMBENEDETTO 

et al. 
(2020) 

Discutir o uso off-
label do tocilizumab 

em pacientes 
infectados pelo 

SARS-CoV-2. 

Os testes com o 
medicamento 
tocilizumab se 

mostraram eficazes 
para pacientes 

infectados pelo SARS-
CoV-2 com casos graves 

de pneumonia. 
Treating COVID-19 – 
Off-Label Drug Use, 
Compassionate Use, 

and Randomized 

KALIL, A. C. 
(2020) 

 

Discutir o uso de 
drogas não oficiais 
no tratamento da 
infecção por SARS-
CoV-2 e sobre os 

Os ensaios clínicos 
podem ser iniciados 

imediatamente, mesmo 
durante a pandemia, 

visto que a rapidez nos 
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Clinical Trials During 
Pandemics. 

ensaios clínicos 
durante a pandemia. 

cuidados é a única 
forma de buscar um 
tratamento para a 

Covid-19. 
COVID-19 and off 
label use of drugs: 

an ethical 
viewpoint. 

SHOJAEI, A.; 
SALARI, P. (2020) 

Apresentar as 
questões éticas 

envolvidas devido à 
prescrição e uso off-

label de 
medicamentos em 

pacientes com a 
COVID-19. 

Responsabilidade por 
parte dos prescritores 

com relação à 
segurança do 

medicamento de uso 
off-label à saúde do 

paciente. 

LI
LA

C
S 

 

"Off-label" use of 
hydroxychloroquine, 

azithromycin, 
lopinavir-ritonavir 
and chloroquine in 
COVID-19: A survey 
of cardiac adverse 
drug reactions by 

the French Network 
of 

Pharmacovigilance 
Centers. 

GÉRARD et al. 
(2020) 

Discutir o uso de 
alguns 

medicamentos como 
hidroxicloroquina, 

azitromicina, 
lopinavir e 

cloroquina no 
tratamento da 

COVID-19 e suas 
reações adversas. 

Poucas evidências no 
tratamento da COVID-

19. O uso off-label 
desses medicamentos 
deve ser monitorado, 
visto que aumenta o 

risco de reações 
adversas cardíacas. 

SC
IE

LO
 

Off label, 
compassionate and 

irrational use of 
medicines in Covid-
19 pandemic, health 
consequences and 

ethical issues. 

PAUMGARTTEN, 
F. J. R; OLIVEIRA, 

A. C. A. X.  
(2020) 

Discutir acerca da 
contradição entre o 

uso racional de 
medicamentos e a 

prescrição de 
medicamentos sem 
total segurança de 

eficácia para 
tratamento da 

Covid-19. 

Preocupação pelo fato 
de que o uso off-label 

de medicamentos pode 
ser fator contribuinte 
para a mortalidade de 
indivíduos, salientando 

para os problemas 
cardíacos e eventos 
adversos graves que 

podem ser ocasionados. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Segundo a OMS (2006), farmacovigilância é definida como “a ciência e atividades 

relativas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou 

quaisquer problemas relacionados ao uso de medicamentos”. Desde 1970 a notificação 

espontânea a respeito dos eventos adversos, bem como todos os efeitos indesejados 

causados pelos medicamentos, tem sido impulsionada pela OMS, cujo objetivo é 

garantir o uso racional de medicamentos evitando tragédias como a da Talidomida 

(MENDES, 2008).  

Nesse aspecto, em 1978 criou-se o centro colaborador da OMS para o 

Monitoramento Internacional de Medicamentos (Uppsala Monitoring Centre – UMC), 

trata-se de um centro independente de segurança de medicamentos e pesquisa 
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científica com o objetivo de promover a farmacovigilância. Atualmente com 143 países-

membros, sendo o Brasil membro titular desde 2001 (UMC, 2021). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão 

responsável pelo gerenciamento das notificações de eventos adversos com 

medicamentos e vacinas. Para tal, dispõe de dois sistemas de notificação de suspeitas 

desses eventos: NOTIVISA (para notificações da rede sentinela da Anvisa e núcleos de 

segurança de paciente) e o VigiMed (destinada às vigilâncias sanitárias, serviços de 

saúde, cidadãos, profissionais de saúde e detentores de registro de medicamentos) 

(ANVISA, 2021). 

Frente à pandemia declarada pela OMS em 12 de março de 2020 e, a ausência 

de uma terapêutica específica ao SARS-CoV-2, vírus responsável por ocasionar a COVID-

19, iniciou-se a busca por medicamentos já existentes com finalidade de tratar as 

pessoas acometidas pela nova doença (KALIL, 2020).  

Por conseguinte, deu-se início ao uso off-label de medicamentos, que pode ser 

descrito como a utilização de fármacos para uma finalidade distinta da que foi 

autorizada pelo órgão regulatório do país, podendo ser usado em faixa etária e indicação 

diferente da que consta na bula, bem como, pode divergir quanto à via de 

administração, frequência e dose de uso (NOBRE, 2013). À vista disso, estudos 

demonstram que instituições de saúde de diversos países adotaram a terapia citada na 

expectativa de descobrir um tratamento promissor, como o uso da cloroquina, 

hidroxicloroquina, azitromicina, lopinavir/ritonavir, favipiravir, remdesivir, ribavirina, 

interferon, plasma convalescente e esteroides (KALIL, 2020). 

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) divulgou protocolos liberando o uso no 

Sistema Único de Saúde (SUS) da cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina para 

tratamento de pacientes graves com COVID-19 (BRASIL, 2020). Outro fármaco listado 

como potencial no tratamento, foi a ivermectina, visto que houve diminuição na taxa de 

mortalidade de pacientes que estavam em hospitais na Ásia, América do Norte e Europa 

que receberam esse medicamento no tratamento, porém, vale ressaltar que a 

ivermectina mostrou a capacidade de diminuir a replicação do RNA viral do Sars-Cov-2 

apenas in vitro e quando administrado em superior à dose aprovada (SCHMITH; ZHOU; 

LOHMER, 2020). 
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Atrelado ao uso off-label de medicamentos, alguns problemas de saúde pública 

emergem, visto que as RAMs é fator contribuinte para aumento da morbimortalidade 

de pacientes, bem como impactam no prolongamento do tempo de internamento, 

facilitando o agravamento do prognóstico do paciente e dificultando a liberação de 

leitos para a chegada de novos indivíduos necessitados de cuidados médicos (MELO et 

al., 2021). 

Dessa forma, a reação adversa a medicamento (RAM) é definida pela OMS (2010) 

como sendo “qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional que ocorre 

com medicamentos em doses usualmente empregadas no homem para profilaxia, 

diagnóstico, tratamento de doença ou para modificação de funções fisiológicas”, 

diferentemente do Evento Adverso ao Medicamento (EAM) que consiste em “qualquer 

ocorrência médica desfavorável, que pode ocorrer durante o tratamento com um 

medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal com esse 

tratamento” (OMS, 2010). Portanto, um fator inerente ao uso do medicamento, é a 

necessidade que esse uso seja racional e monitorado, pois a gravidade das RAMs pode 

variar entre leve, moderada, grave e letal (ROMEU et al., 2011).  

Os medicamentos como os inibidores da neuraminidase viral; inibidores da 

protease; antimaláricos e anti-helmínticos, passaram a ser frequentemente prescritos 

tanto para tratamento como para profilaxia, embora sejam eficazes e seguros frente a 

sua finalidade terapêutica original, em casos de infecções por SARS-CoV-2, as pesquisas 

são insuficientes ou revelam riscos devido à necessidade de elevadas doses para uma 

resposta eficaz (PAUMGARTTEN et al., 2020). Desta forma, foi possível agrupar os 

principais problemas relacionados ao tratamento da COVID-19 desses fármacos na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Principais medicamentos utilizados de forma off-label para tratamento da COVID-19 

PRINCÍPI
O ATIVO 

MECANISMO 
DE AÇÃO 

FINALIDADE 
TERAPÊUTICA 

PRINCIPAIS 
RAMS 

PROBLEMAS DE USO 
NA COVID-19 

C
LO

R
O

Q
U

IN
A

/ 
 

H
ID

R
O

X
IC

LO
R

O
Q

U
I

N
A

 

Supressão das respostas 
dos linfócitos T a 

mitógenos, inibição da 
quimiotaxia dos leucócitos, 
estabilização das enzimas 

lisossômicas, 
processamento por meio 

do receptor Fc, inibição da 

Tratamento da 
malária e de 

doenças 
reumáticas 

Dispepsias, 
náuseas, 

vômitos, dor 
abdominal, 
exantema e 
pesadelos. 

Doenças cardíacas 
graves, arritmias, 

prolongamento do 
tempo de QT e parada 

cardíaca 
(PAUMGARTTEN et al., 

2020) 
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síntese de DNA e de RNA, 
além da captação de 

radicais livres. 
A

ZI
TR

O
M

IC
IN

A
 

Inibe a síntese das 
proteínas bacterianas por 

meio da translocação 
ribossômica. 

Tratamento de 
pneumonia, 
otite média, 

diarreia, 
faringite. 

Distúrbios 
gastrointestinai

s 

Quando utilizada sem 
controle pode afetar a 
flora do cólon, permite 

o crescimento da 
bactéria Clostridium 
difficile. Além disso, 

pode prolongar o 
intervalo QT e causar 

hepatotoxicidade 
(GÉRARD et al., 2020). 

IV
ER

M
EC

TI
N

A
 

Paralisa os nematódeos e 
os artrópodes quando 

intensifica a transmissão de 
sinais nos nervos 

periféricos, mediada pelo 
GABA. O medicamento não 

mata os vermes adultos, 
porém bloqueia a liberação 

de microfilárias durante 
alguns meses após a 

terapia. 

Usado na 
estrongiloidías

e e na 
oncocercose e 
também é um 

fármaco 
alternativo em 
infecções por 

helmintos. 

Fadiga, tontura, 
náuseas, 

vômitos, dor 
abdominal, 

constipação e 
astenia. 

Cardiotoxicidade, além 
disso vale salientar 
que este fármaco 
mostrou in vitro a 

capacidade de 
diminuir a replicação 
do RNA viral do Sars-

Cov-2 quando 
administrado em 
elevadas doses 

(SCHMITH; ZHOU; 
LOHMER, 2020). 

Fonte: Autoria própria. 

 

Outros fármacos que merecem destaque são: lopinavir, azitromicina e 

remdesivir. Lopinavir causa um aumento na concentração plasmática, prolongando e 

intensificando seus efeitos terapêuticos e reações adversas, como náuseas, diarreias e 

infecção no trato respiratório superior. A azitromicina quando utilizada sem controle 

pode afetar a flora do cólon e permite o crescimento da bactéria Clostridium difficile, 

além disso, pode prolongar o intervalo QT e causar hepatotoxicidade. O remdesivir pode 

acarretar uma hipotensão por infusão, náuseas, vômitos e diarreia; associado com a 

adrenalina, dobutamina, noradrenalina, vasopressina, rifampicina ou rifapentina pode 

causar interações medicamentosas do tipo fármaco-fármaco, devendo avaliar 

criteriosamente a conduta terapêutica (SCHMITH; ZHOU; LOHMER, 2020). 

Visando um mapeamento relacionado às RAMs causadas no tratamento da 

COVID-19, Melo et al. (2021) realizam estudos de análise das notificações espontâneas 

no sistema de farmacovigilância brasileiro e, através dessas análises 632 RAMs foram 

identificadas em 402 pacientes,  destacando-se os farmacêuticos (81,8%), como os 

profissionais que mais fizeram as notificações no sistema, os estados brasileiros que 
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mais registraram casos foram São Paulo (53,4%), Rio de Janeiro (11,9%) e Rio Grande do 

Sul (9,2%).  

Nessa pesquisa, os autores demonstraram que o grupo com maior prevalência 

dos casos de RAMs, foram pessoas do sexo masculino (59,7%), com faixa etária de 45-

65 anos e, cerca de 50% desses pacientes apresentavam outras doenças e fatores de 

risco como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e, que, diariamente, faziam 

uso de quatro ou mais medicamentos. Os medicamentos que mais causaram RAMs nos 

pacientes foram a hidroxicloroquina (59,5%), azitromicina (9,8%) e cloroquina (5,2%) e, 

as mais frequentes foram o prolongamento do intervalo de QT, sendo caracterizada 

como uma reação adversa grave, tendo como desfecho o óbito. Alguns pacientes 

apresentaram aumento das transaminases (TGO e TGP), o que levou alguns acometidos 

a óbito e, em outros casos, reações leves como diarreia e prurido (MELO et al., 2021). 

O uso de drogas off-label e RAMs no tratamento da COVID-19 e em estudos não 

controlados podem desencorajar os pacientes e profissionais da saúde em relação à 

realização de ensaios clínicos randomizados, dificultando o conhecimento que pode ser 

obtido a respeito dos medicamentos. Sabendo disso, é indiscutível a importância de 

descobrir novas terapias para conter a atual e futuras pandemias que podem existir 

(KALIL, 2020). 

A farmacovigilância durante o uso de medicamentos off-label para o tratamento 

da COVID-19 merece destaque pela possibilidade de detecção de reações adversas em 

pacientes com problema cardíaco, por exemplo. Considerando que a cloroquina, 

lopinavir, azitromicina e hidroxicloroquina são considerados bloqueadores multicanal, 

pois inibem a corrente de sódio e bloqueiam a corrente de marcapasso e de potássio 

dependente de voltagem cardíaca, causando o prolongamento do QT, além de facilitar 

as arritmias ventriculares e taquicardia ventricular (GÉRARD et al., 2020). 

Estudos demonstram que apenas 40% dos cardiologistas medem corretamente 

o intervalo QT, sendo preocupante para evitar as reações adversas a medicamentos 

(RAMs). À vista disso, e para evitar as RAMs, a leitura automatizada do 

eletrocardiograma (ECG) deve ser complementar à interpretação do médico, além de 

que o ECG deve ser verificado com frequência quando se utilizam medicamentos para a 

infecção (GÉRARD et al., 2020). 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

210 

No ano de 2014, durante o surto de Ebola, a importância do monitoramento de 

eventos adversos também foi de suma importância, foram experimentadas diversas 

terapias contra o vírus, como a cloroquina, hidroxicloroquina, favipiravir, brincidofovir, 

anticorpos monoclonais, plasma convalescente, entre muitos outros, tentando 

encontrar um que fosse eficaz contra a doença e, no fim, nenhum se mostrou eficaz e 

seguro, levantando o questionamento sobre a evolução da tecnologia farmacêutica 

frente a vírus, fungos e bactérias, como também, o potencial da farmacovigilância em 

garantir a segurança do paciente pós registro de comercialização dos medicamentos 

(KALIL, 2020). 

Outra vertente que surge atrelada ao uso de medicamentos no cenário 

pandêmico da COVID-19 é o ponto de vista ético, o uso ocorre de forma experimental 

devido à necessidade do paciente que, quando acometido pela doença, pode-se agravar 

em poucos dias. Portanto, a prescrição não ocorre necessariamente de forma irracional, 

contudo os médicos ao prescreverem devem estar conscientes e assumirem a 

responsabilidade de quaisquer prejuízos à saúde do paciente, avaliando o potencial de 

reações adversas e os benefícios que a terapia prescrita pode causar (PAUMGARTTEN et 

al., 2020). 

Apesar de alguns medicamentos apresentarem atividade in vitro contra algumas 

variantes do coronavírus, é importante salientar que nenhuma evidência clínica atual se 

mostrou segura e eficaz para a utilização em humanos, em especial em idosos (KALIL, 

2020). Portanto, mesmo para o tratamento da sintomatologia da COVID-19, uma análise 

detalhada do quadro do paciente é indispensável, considerando os riscos e benefícios 

de forma individual, uma vez que, muitos pacientes possuem outras comorbidades 

tratadas com diversos fármacos, implicando em possíveis interações medicamentosas 

ou propiciando o surgimento de RAMs. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos estudos apresentados, vê-se a inegável necessidade da busca por 

medicamentos eficazes no tratamento da COVID-19. O uso off-label de medicamentos 

é uma realidade mundial, apesar de fracas evidências científicas ou robustez que 

corrobore a efetividade e a segurança na terapêutica proposta, portanto, questões 
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éticas e legais merecem atenção e, principalmente, a responsabilidade por parte dos 

profissionais ao adotarem medidas de farmacovigilância para acompanhar e monitorar 

as RAMs que podem surgir. 

O fato de alguns medicamentos apresentarem atividade promissora in vitro, não 

é garantia que possuam ação bem-sucedida frente ao tratamento clínico em patologia 

divergente do objetivo terapêutico original. Portanto, são necessários mais estudos que 

justifiquem principalmente a segurança no uso off-label de medicamentos, para que 

reações adversas graves sejam evitadas, uma vez que além do tratamento e cura, a 

segurança do paciente é essencial.  

Portanto, ações no campo da farmacovigilância devem ser divulgadas aos 

profissionais e usuários de medicamentos, bem como encorajar a notificação e registro 

das reações adversas aos medicamentos usados de forma off-label no tratamento da 

COVID-19, visto como uma forma de aumentar os dados sobre medicamentos pós 

obtenção do registo de comercialização e fortalecer o uso racional de medicamentos, 

bem como, fomentar a prática apenas em ensaios clínicos controlados e aprovados, a 

fim de descobrir benefícios reais de fármacos, além do objetivo terapêutico original. 
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RESUMO  

Resumo: Sabendo-se que a enfermagem atua desde a promoção à saúde até a linha de 
frente  hospitalar e nos diversos níveis de atenção, sendo ela a principal linha de 
atuação no combate  à pandemia do novo Coronavírus- nCOV 19, se faz importante 
ressaltar seu protagonismo na linha de frente do cuidado a estes pacientes. Objetivo: 
Traçar um plano de cuidados prioritários ao paciente com COVID-19 na terapia 
intensiva. Metodologia: Estudo descritivo, de abordagem qualitativa feita na base de 
dados Pubmed, Lilacs e Medline com recorte temporal dos últimos 12 anos. 
Resultados: Apesar de todas as limitações já conhecidas pela equipe de enfermagem, 
os profissionais de saúde mantêm seu protagonismo de cuidar. Neste momento caótico 
e pandêmico, em que a Enfermagem passa de “desvalorizada” para “protagonista”, é 
importante o debate sobre a formação do profissional e suas condições de trabalho, 
bem como, repensar o sistema de saúde e as formas para enfrentamento da pandemia.  
Conclusão: A enfermagem é a responsável pelos cuidados intensivos, ou seja, 24 horas 
por dia dos pacientes em ambiente hospitalar. A equipe de saúde representa uma parte 
importante no que se refere o cuidar, de maneira geral, no estado físico, mental e 
espiritual, usando os diagnósticos iniciais referidos por sintomas e análise de casos e 
referencias clinicas.    
   

Palavras-chave: SARS-COV1. Enfermagem. Diagnóstico de enfermagem.    

1. INTRODUÇÃO   

O novo coronavírus (COVID-19) associado à síndrome respiratória aguda 

grave/SARS (SARS-CoV-2), dentre as doenças infecciosas emergentes, representa uma 
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ameaça à saúde mundial.  Pois em dezembro de 2019 na Ásia, mais precisamente na 

China, foi relatada uma alta prevalência de pacientes com pneumonia de causa 

desconhecida e de relevante gravidade, mais especificamente na cidade de Wuhan 

(Província de Hubei), associada à infecção causada pelo vírus. Cujo país se tornou o 

epicentro deste surto da nova patologia (WU et al., 2020; YUEN et al., 2020; NEELTJE et 

al., 2020; MATT et al., 2020; SHOHEI et al., 2020; BAI, 2020; OLIVEIRA, 2021).    

 O SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) é um RNA 

vírus envelopado, de genoma simples de sentido positivo, altamente mutagênico e com 

alta frequência de recombinação homóloga de RNA, resultando em uma maior 

variedade de cepas. Pertence à família Coronaviridae, ao gênero Betacoronavirus, 

subgênero Sarbecovirus. Comumente encontrado em humanos, outros mamíferos e 

aves, capazes de causar doenças respiratórias, entéricas, hepáticas e neurológicas (WOO 

et al., 2009; WERTHEIM et al., 2013; HU et al., 2015; ESTRABELLI & UIP, 2020; YUEN et 

al., 2020; OLIVEIRA, 2021).   

 Os vírus atuam como agentes etiológicos predominantes nas manifestações 

clínicas graves associadas a doenças do trato respiratório inferior, representando um 

fatore de risco para indivíduos com comorbidades e doenças crônicas, tais com: 

cardiopatia, pneumopatia, diabetes, obesidade e asma. (NOBRE et al., 2014).   

Além afetar drasticamente o sistema respiratório, o coronavírus 2019 (2019-

nCoV) está associado a disfunções cardíacas e hematológicas (coagulopatia 

disseminada). Esses dados epidemiológicos corroboram com a teoria de que o COVID-

19 é uma infecção de evolução rápida e sistêmica (NING, 2020). Mediante esta 

problemática, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o CoVID-19 como uma 

“emergência de saúde pública de importância internacional” (WU et al., 2020). E em 31 

de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil instituiu o Grupo de Trabalho 

Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e 

Internacional para acompanhamento da situação e definição de protocolos de ação 

(LANA et al., 2020).    

 Este patógeno é responsável pela atual pandemia de COVID-19, causando uma 

doença devastadora a qual já infectou e causou óbitos ao redor do mundo. Pelo seu alto 

poder de letalidade, a doença traz consigo sintomas graves e expressivos, fazendo com 

que sua detecção no indivíduo seja de forma abrupta, aumentando ainda mais seu risco 
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de morte. Os pacientes podem apresentar sintomas muito graves, bem como sintomas 

silenciosos, disseminando a doença de forma sutil e rápida entre a população (BRITO et 

al., 2020).   

 Mundialmente, 107.423.526 casos de COVID-19 foram confirmados, destes, em 

torno de 2.360.280 evoluíram para óbito. Na Região das Américas, o número de pessoas 

infectadas pelo novo coronavírus chega a 29.677.344, em que o Brasil compreende 

10.517.232 das notificações da doença (BRASIL, 2021; OPAS, 2021).   

A pandemia ocasionada pelo Covid-19 afetou significativa a atividade laboral dos de 

diversos profissionais da saúde, tanto da rede pública quanto da privada, provocando o 

atual colapso nas unidades de saúde. E por estar na linha de frente ao combate da 

disseminação do vírus, bem como, na assistência aos acometidos pela infecção, o 

enfermeiro é o profissional que está 24 horas ao lado do paciente infectado, lutando contra 

o vírus em prol do bem-estar da população (SOUZA E SOUZA, 2020).    

 Neste contexto, enfermagem destaca-se por ser é a categoria profissional 

responsável por prestar os cuidados individuais e coletivos à pacientes graves e que 

necessitam de tratamentos intensivos em ambiente hospitalar e suporte ventilatório, 

em unidades de terapia intensiva, intervindo de forma integral, além de todo apoio 

emocional necessário. Assim como também, é atribuição do enfermeiro realizar o 

diagnóstico de enfermagem conforme os sintomas evidenciados e traçar um plano de 

cuidados aplicados a cada paciente e de acordo com as suas necessidades.    

 Na linha de frente no combate à doença, o enfermeiro exerce sua profissão com 

determinada autonomia e em conformidade com as diretrizes, códigos deontológicos e 

seus estatutos. Atuando com dedicação em sua dura jornada de trabalho junto à 

instituição de saúde ao qual está inserido, cada um em sua particularidade. E exercendo 

um papel crucial no processo de “cuidar”, na promoção e nos mais variados níveis de 

atenção. Porém, com a realidade da atual situação imposta pela pandemia, ao mesmo 

tempo em que revelou a importância desta classe colocando-a em evidência na mídia, 

por outro lado fomentou as situações de adoecimento e riscos de vida decorrentes luta 

mundial contra a COVID-19 (BRITO, 2020; BELASCO E FONSECA, 2020).   
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2. METODOLOGIA    

 Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa quanto a real 

situação da sintomatologia apresentada por pacientes infectados pelo Covid-19, 

diagnósticos e intervenções de enfermagem. A pesquisa teve como foco a descrição das 

características de uma determinada população ou fenômeno, bem como, suas relações 

e mudanças, a fim de pressagiar as consequências (GIL, 2008; OLIVEIRA, 2011). Além de 

organizar a maneira de explanar a opinião do pesquisador quanto ao fenômeno 

estudado, fundamentado na descrição qualitativa. Este método prioriza reunir os dados 

mais precisos para sustentar a estudo em questão (GERHARST & SILVEIRA, 2009; 

OLIVEIRA, 2011, PEREIRA et al., 2018).   

 No presente trabalho, a escolha do método e o tipo de abordagem consistem 

em explicar um fenômeno que representa o objetivo central do estudo. E que é 

extremamente relevante para dar suporte à interpretação do pesquisador quanto à 

importância da atuação do profissional enfermeiro em relação a traçar planos de 

cuidados a serem aplicados nos pacientes acometidos pela doença, a partir dos 

diagnósticos de enfermagem.    

Esse tudo foi elaborado a partir de uma revisão da literatura que permitiu 

adquirir e atualizar o conhecimento a partir de produções científicas já publicadas por 

outros autores sobre o referido: “Intervenções de enfermagem frente a principais 

taxonomias aplicadas ao paciente de covid-19 na terapia intensiva”.    

 O levantamento bibliográfico baseou-se na busca artigos científicos indexados 

nas seguintes bases de dados: National Center for Biotechnology Information - Pubmed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed); Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde – Lilacs; Scientific Eletronic Library; Scielo (http://scielo.br/); Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online – Medline.   

A seleção das pesquisas ocorreu de acordo com seguintes os critérios de 

inclusão: textos publicados em português e inglês, em um período compreendido entre 

os anos 2009 e 2021, em um recorte temporal dos últimos 12 anos. E que apresentassem 

relação com o tema proposto, utilizando as seguintes palavras-chaves: SARS-COV1; 

Enfermagem e Diagnóstico de enfermagem. E de exclusão: artigos científicos publicados 

em outros idiomas e que não estabeleceram relação direta com o tema proposto.    
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O estudo ainda buscou traçar planos de cuidados para os pacientes acometidos 

pelo COVID-19 e que necessitam de tratamento na unidade de terapia intensiva, bem 

como, identificar as sintomatologias predominantemente descritas pelos autores em 

suas publicações, com a finalidade de traçar os diagnósticos de enfermagem (DE) para 

os pacientes acometidos pela infecção pelo coronavírus, de acordo com os sistemas de 

classificação de enfermagem na construção DE, relacionando-os a estratégias 

taxonômicas propostas pela NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association 

International), a qual classifica os diagnósticos de enfermagem em domínios e classes, 

constituídos por título, com uma definição conceitual, características definidoras e 

fatores relacionados ou de risco, sendo mundialmente o mais utilizado e difundido. 

Intervenções de Enfermagem, pela Intervention Classification (NIC) e os resultados de 

enfermagem, pela Nursing Intervention Classification (NOC), aplicados a estes pacientes 

(NANDA, 2018-2010; PEREIRA, 2010).    

3. DISCUSSÃO  

Demonstrando que a síndrome respiratória aguda (SARS-CoV-2) infecta as 

células do hospedeiro através dos receptores ECA2, há estudos sobre a patologia 

referidas pela infecção por SARS-CoV-2 podem estar relacionados a ECA2, logo que é 

desencadeada pela ligação da espícula proteica do vírus na ECA2, a qual é altamente 

expressa no coração e nos pulmões, causando a doença por Coronavírus (COVID-19) 

(ZHENG et al., 2020).    

A enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) é uma amino peptidase que 

exerce papel fundamental no bom funcionamento do coração e desenvolvimento de 

doenças crônicas como hipertensão e diabetes mellitus. (ZHENG et al., 2020).   

Não está claro se a alta taxa de desenvolvimento de miocardiopatia nesta série 

de casos reflete uma complicação cardíaca direta da infecção de SARS-CoV-2 ou resultou 

do comprometimento pela gravidade do quadro clínico. Outros têm descrito 

miocardiopatia na   

COVID-19, e pesquisas futuras podem melhor caracterizar o risco de seu 

desenvolvimento (Arents, MD; Yim; et al., 2020).  
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Um estudo publicado na The Lancet relacionou níveis elevados de interleucina-6 

(IL6), troponina 1 ultrasensível e DHL aos casos de pacientes que evoluíram para óbito, 

devido a desordens do sistema imune durante a progressão da doença e resposta 

inflamatória sistêmica (ZHOU et al., 2020).    

Uma outra análise realizada por Bangalore et al (2020) evidenciou que pacientes 

com Covid-19 que apresentavam supra desnivelamento do segmento ST, designando 

potencial infarto agudo do miocárdio, com alta preponderância de doença obstrutiva. 

Corroborando com achados em análise equivalente desenvolvida por Mohammad et al. 

(2020) que explicitou a Síndrome coronariana aguda e infarto do miocárdio foram 

posteriormente à SARS.   

Também foi relatada a coagulopatia induzida por sepse dentre as manifestações 

clínicas da infecção pelo Coronavírus, onde pacientes com COVID-19 decorrente da 

alteração de células endoteliais induzida pelo processo infeccioso, apresentaram 

hipercoagulabilidade resultando em excesso de produção de trombina e menor 

fibrinólise. Consequentemente a oclusão e formação de microtromboses em pequenos 

vasos pulmonares de pacientes críticos com COVID-19 fora observada (NING et al., 

2020).   

Acredita-se que o SARS-CoV-2 infecte células do hospedeiro por meio da ECA2 

para causar COVID-19, enquanto também pode causar dano ao miocárdio, embora os 

mecanismos específicos sejam incertos. Pacientes com DCV subjacente e infecção por 

SARSCoV-2 podem ter um prognóstico adverso. Portanto, deve ser dada atenção 

especial para a proteção do sistema cardiovascular durante o tratamento de COVID-19. 

(ZHENG, Ying-Ying; et al)   

Tendo em vista as circunstancias referidas e analises baseados nos resultados da 

pesquisa e realizado o diagnóstico de enfermagem a partir do NANDA, intervenções de 

enfermagem – NIC e resultado esperado – NOC foram selecionadas as sintomatologias 

predominantemente encontradas nos pacientes acometidos pelo COVID-19.    

Por meio da análise dos diagnósticos estudados foram alcançados a identificação 

de 12 diagnósticos que podem ser empregados no plano de ação de assistência de 

enfermagem, conforme podemos observar nas figuras 1, 2 e 3 abaixo.   

 
Tabela 1: Lista de Diagnósticos associados aos COVID-19, domínios 1, 2 e 3   
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Domínio 1   

Saúde deficiente da comunidade   
Envolvimento em atividades de recreação diminuída   

Disposição para controle melhorado   
Manutenção ineficaz da saúde   

Controle ineficaz da saúde   
Proteção ineficaz   

Comportamento de saúde propenso a risco   

Domínio 2   Nutrição desequilibrada menor que as necessidades corporais   
Risco de função Hepática prejudicada   

Domínio 3   Troca de gases prejudicada   

Fonte: Os autores, 2020.  
  
  

Figura 2: Lista de Diagnósticos associados aos COVID-19, domínios 4 e 5  

  
   
   

Domínio 4   

Insônia   
Capacidade de transferência prejudicada    

Deambulação prejudicada   
Mobilidade física prejudicada   

Mobilidade no leito prejudicada   
Campo de energia desequilibrada   

Risco de débito cardíaco diminuído   
Padrão respiratório ineficaz    

   
   

Domínio 4   

Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída    
Intolerância a atividade   

Ventilação espontânea prejudicada   
Disposição para melhora prejudicada   

Resposta disfuncional ao desmame ventilatório   
Perambulação   

Fadiga   
Autonegligência   

   
Domínio 5   

Conhecimento deficiente   
Disposição para conhecimento melhorado   
Disposição para comunicação melhorada   

Comunicação verbal prejudicada   

Fonte: Os autores, 2020.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Lista de Diagnósticos associados aos COVID-19, domínios 6,9, 11 e 12  

  
Domínio 6   

Disposição para autocuidado melhorado   
Risco de dignidade humana comprometida   

Desesperança   
Disposição para esperança melhorada   

Baixo autoestima crônica    

   Risco de síndrome pós-trauma   
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Domínio 9   

Ansiedade    
Enfrentamento ineficaz   

Disposição para enfrentamento melhorado   
Sobrecarga de estresse   

Medo   
Tristeza Crônica   

   
   

Domínio 11   

Risco de infecção   
Risco de Choque   

Desobstrução ineficaz das vias aéreas   
Hipertermia   

Termorregulação ineficaz   
Risco de termorregulação ineficaz   

Risco de contaminação   
Risco de tromboembolismo venoso   

   
Domínio 12   

Conforto social   
Risco de Solidão   

Dor aguda   

Fonte: Os autores, 2020.  

   

Os quadros apresentados com os diagnósticos de enfermagem mostraram a 

relevância do papel do enfermeiro e da equipe de enfermagem mediante aos sinais e 

sintomas da patologia referida e no enfrentamento à pandemia.    

Sabe-se que o processo de enfermagem é um guia sistematizado para um estilo 

de pensamento que direciona julgamentos clínicos apropriados. Visto isso, é essencial a 

utilização das taxonomias de enfermagem como a classificação e avaliação, 

determinação das intervenções e estipular resultados esperados baseados em 

evidências científicas (JOHNSON, et al., 2009).   

 O presente estudo teve como finalidade, propor uma formulação de semiologia, 

elaborando diagnósticos de enfermagem pré-agrupados, traçando estratégias de 

enfrentamento desta e de outras pandemias que venham surgir, através da relação dos 

cuidados de enfermagem com o avanço clínico de melhora do paciente.    

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

As doenças infecciosas e contagiosas continuam sendo um grande desafio para 

a saúde da população e uma ameaça para equipe de enfermagem e outros profissionais 

ao redor do mundo. As doenças respiratórias por si só abrangem um público muito alto 

e seu frequente aumento nas internações mostram a importância das medidas 

preventivas para contenção da patologia. As mudanças climáticas influenciam na 
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questão saúde-doença, principalmente em um público idoso, causando assim, uma 

morbimortalidade importante, principalmente em doenças de vias aéreas.   

Como já conhecida, em dezembro de 2019, a cidade de Wuhan, na província da 

China, tornou-se o centro das atenções, devido ao surto de uma pandemia de causa 

ainda desconhecida naquele momento. No dia 7 de janeiro de 2020, inúmeros cientistas 

chineses haviam isolado um novo tipo de Coronavírus (SARS-CoV-2) em pacientes com 

pneumonia viral, o que posteriormente, viria a descobrir-se novas variantes para a 

doença.    

As práticas de enfermagem variam ao redor do mundo, porém, é imprescindível 

destacar que as competências intimamente ligadas aos enfermeiros intensivistas no 

combate à patologia são muito importantes para contenção e/ou minimização da 

mesma. Diante do número cada vez maior de internações pelo novo Coronavírus (SARS-

Cov-2), com superlotação de pacientes e crescente escassez de leitos, o equilíbrio 

emocional tornou-se uma questão primordial para as tomadas de decisões durante o 

processo de trabalho.   

A enfermagem segue sendo a principal e maior categoria profissional de saúde, 

com mais de 20 milhões de enfermeiros espalhados ao redor do mundo, onde seguem 

prestando todos os cuidados no contexto da pandemia por COVID-19. Desde a triagem 

de pacientes suspeitos, até os cuidados durante a internação decorrentes das 

complicações pela doença, bem como sua atuação em ações de educação em saúde, 

gerenciamento, gestão, ensino e pesquisa.    

Com o desenvolvimento do estudo em questão, foi evidenciado a necessidade 

de uma terminologia aplicada para assistência de enfermagem, assim como, os 

benefícios e a finalidade de sua implementação. A relevância do papel do enfermeiro 

frente a pandemia da Covid-19 foi pontuada, mostrando os cuidados que não podem 

deixar de ser prestados para que se obtenha o êxito no tratamento, bem como a 

necessidade de diagnósticos e intervenções de enfermagem no cuidado e recuperação 

de pessoas acometidas com a doença.    

A consulta de enfermagem se faz importante na avaliação do paciente, afim de 

identificar precocemente os casos de síndromes gripais e consequentemente contendo 

o número de casos confirmados. A conduta do enfermeiro deve se basear em uma 

assistência qualificada, sempre orientando os pacientes sobre os sintomas causados 
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pelo vírus e os cuidados que o mesmo deve ter para não transmitir o vírus ao próximo. 

Assim ajudando a saúde pública a conter o número de casos e possíveis transmissões do 

vírus. O presente estudo possui grande relevância, sendo realizado com o intuito de 

ajudar profissionais enfermeiros a se capacitarem, com a finalidade de realizar uma 

sistematização do cuidado da forma mais satisfatória possível, diante dos eventos 

relacionados à patologia.     
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RESUMO 

A COVID-19 foi descoberto pela primeira vez na cidade de Wuhan (Hubei, China), em 
dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que 
a epidemia da COVID-19 constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional, em 11 de março de 2020, declarou estado de pandemia. Este estudo 
objetiva identificar a assistência do enfermeiro emergencista diante a pandemia da 
COVID-19 nos serviços de emergência hospitalares. Trata-se de uma revisão integrativa 
de literatura, onde foram selecionado estudos disponível na íntegra, em português, 
inglês e espanhol, no período de 2019-2021. A busca foi feita nas bases de dados 
CINAHL, LILACS, Medline/PubMed, através do cruzamentos dos descritores em saúde. 
Foram incluídos 10 artigos publicados que compuseram a amostra desta revisão. 
Observou-se que o cenário de pandemia atual contribuiu com os mais diversos riscos e 
problemas enfrentados diariamente pelos trabalhadores de enfermagem. A assistência 
do enfermeiro emergencista têm enfrentado rotineiramente precarização no processo 
de trabalho e inúmeros problemas no sistema de saúde, como falta de insumos para o 
atendimento, dimensionamento inadequado de pessoal, falta de EPI, jornadas extensas, 
sobrecarga de trabalho, baixos salários, falta de capacitação e até mesmo o medo da 
contaminação. Embora esses problemas já existissem no país eles se agravaram durante 
a pandemia. 
 
Palavras-chave: Enfermagem em emergência. Infecções por coronavírus. Assistência 
Pré-hospitalar. 

1. INTRODUÇÃO 

A COVID-19, doença causada pelo coronavírus denominado (SARS-CoV-2), foi 

descoberto pela primeira vez na cidade de Wuhan (Hubei, China), em dezembro de 

2019. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a 
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epidemia da COVID-19 constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional, em 11 de março de 2020, declarou uma pandemia. No Brasil, o Ministério 

da Saúde (MS) atuou imediatamente, a partir da constatação dos rumores sobre a 

doença. Em janeiro, foi acionado o Centro de Operações de Emergência (COE) do MS, 

coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/ MS), para o planejamento e 

organização da prevenção e controle da situação epidemiológica no país (OMS, 2019; 

ZHU et al. 2020, CRODA et al. 2020). 

O MS, por meio da Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, declarou 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

SARS-CoV-2 reconhecendo que a situação demandava o emprego urgente de medidas 

de prevenção. No Brasil, o primeiro caso da doença foi confirmado no dia 26 de fevereiro 

de 2020, na cidade de São Paulo – SP. O paciente, um homem de 61 anos, apresentava 

histórico de viagem para a Itália, região previamente afetada. A irradiação da doença 

para alguns estados do país levou o governo a publicar o Decreto nº 515, de 17 de março 

de 2020, que determinou o fechamento de serviços não essenciais. Além disso, a 

população foi orientada a manter-se em casa e evitar aglomerações, para não aumentar 

o número de pessoas infectadas pela doença (BRASIL, 2020). 

Nesse período, os serviços de atendimento de urgência e emergência intra e pré-

hospitalares também começaram o preparo para receber pacientes acometidos pela 

Covid-19. Ressalta-se que a maioria dos Hospitais de urgência e emergência já 

apresentavam superlotação de atendimentos em decorrência de outras patologias que 

acometem a população.  O serviço de atendimento pré-hospitalar (APH), é essencial pois 

envolve todas as ações que ocorrem antes da chegada do paciente ao ambiente 

hospitalar e pode influenciar positivamente nos índices de morbidade e mortalidade. 

Nesse sentido, uma assistência qualificada e a chegada precoce ao hospital são 

fundamentais para que a taxa de sobrevida aumente (BRASIL, 2013; MARQUES et al. 

2020;).  

No Brasil, de acordo com o MS, os casos de coronavírus até o dia 09 de fevereiro 

de 2021 chegaram a 9.524.640, e as mortes em torno de 231.534. Este novo vírus é da 

família Coronaviridae, que infectam mamíferos e causam síndrome respiratória, pode 

ser transmitido por pessoas infectadas em até sete dias após o início dos sintomas, ou 

ainda quando o paciente estiver assintomático. Os sintomas podem variar de leves a 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

228 

graves, tendo como sinais e sintomas algumas manifestações respiratórias, como tosse, 

dispneia e febre. Os casos mais graves da doença podem evoluir para uma pneumonia 

severa ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), necessitando de hospitalização e 

alguns casos de UTI (BRASIL 2020; BRASIL, 2021;). 

Em eventos de pandemia, torna-se essencial empregar medidas que propiciem 

mais segurança aos profissionais que trabalhem com esse tipo de atendimento, tendo 

em vista o risco elevado de contaminação devido a manipulação de materiais biológicos 

e produtos químicos que aumentam a vulnerabilidade a danos para a saúde. Além do 

mais, alguns fatores como questões emocionais, gravidade dos atendimentos, bem 

como dificuldade de acessibilidade e periculosidade em determinadas situações, 

somados a condições inadequadas de trabalho, podem colocar em risco a segurança 

desses profissionais e pacientes (CABRAL et al. 2020). 

Para assegurar a segurança do paciente nos serviços de emergência hospitalares, 

como porta de entrada nos serviços de saúde, especialmente no enfrentamento da 

pandemia da COVID-19, o enfermeiro emergencista tem como responsabilidade, 

fortalecer os métodos para a utilização  segura eficiente e correta da classificação de 

risco, com o objetivo de identificar os pacientes pertencentes ao grupo de risco, aqueles 

que necessitam de atendimento imediato, pacientes com maior risco de hospitalização, 

e, os que necessitam de encaminhamento a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (FREIRE 

et al. 2019). 

Diante a pandemia da COVID-19 o enfermeiro emergencista, age de maneira 

ativa na tomada de decisões, além de prestar assistência, acompanha a evolução dos 

pacientes acometidos ou com suspeita da doença. No entanto necessita desenvolver 

uma escuta qualificada, utilizando um olhar clínico, conhecimento e habilidades técnico-

científicas, com finalidade em um atendimento integral e seguro prestado a cada 

paciente que é atendido no serviço de emergência. Como líder o enfermeiro atua no 

gerenciamento do cuidado e da equipe, a fim de certificar uma assistência de 

enfermagem qualificada (CUNHA et al.2018; QUARESMA et al. 2019;). 

Sendo assim, torna-se fundamental discutir sobre os aspectos e a atuação do 

enfermeiro gestor e assistencial na assistência da enfermagem nos serviços de 

emergência hospitalares, considerando-o uma ferramenta para melhoria da qualidade 

do atendimento aos pacientes acometidos pela COVID-19. Considera-se fundamental 
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discutir medidas contemporâneas, tendências e desafios para o cuidado de enfermagem 

diante desta pandemia, procurando responder a seguinte questão: Qual a atuação do 

enfermeiro emergencista na gestão do cuidado frente a pandemia por COVID 19? Uma 

vez que tal discussão contribuirá para o fortalecimento da saúde e do empoderamento 

da enfermagem. Este artigo tem como objetivo identificar a assistência do enfermeiro 

emergencista diante a pandemia da COVID-19 nos serviços de emergência hospitalares. 

2. MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Neste tipo de método de 

estudo é feita uma coleta de artigos científicos sintetizados a partir de fontes 

secundárias realizadas através de um levantamento de dados de grande relevância, pois 

inclui simultaneamente estudos experimentais e não experimentais como também 

questionamentos teóricos ou empíricos. A maior motivação para a Prática Baseada em 

Evidências (PBE) é o fruto das pesquisas na prática clínica. A PBE tem como um dos 

propósitos o encorajamento da utilização do produto de pesquisas à assistência 

prestada à saúde, nos inúmeros pilares da atenção, trazendo amparo para a relevância 

da prática clínica através da pesquisa. (SOUZA et al. 2010, MENDES et al. 2008).  

A elaboração desta revisão percorreu as seis etapas: elaboração da questão de 

pesquisa, busca na literatura dos estudos primários, extração de dados, avaliação crítica 

dos estudos primários incluídos que inclui a avaliação da qualidade metodológica dos 

artigos e o nível de evidência, interpretação dos resultados e apresentação da revisão 

(MENDES et al. 2008). A questão de pesquisa delimitada foi: Qual a atuação do 

enfermeiro emergencista na gestão do cuidado frente a pandemia por COVID 19? 

Os estudos primários foram selecionados a partir dos critérios de inclusão: 

artigos originais que abordassem a temática do estudo, disponível na íntegra, em 

português, inglês e espanhol, publicados desde dezembro de 2019 à janeiro de 

2021. Cartas ao leitor, editoriais, teses, dissertações, livro, capítulos de livros, matéria 

de jornal, relato de experiência, estudo reflexivo, revisões sistemáticas ou integrativas 

da literatura e estudos que não respondessem à pergunta condutora, foram excluídos.  

A busca das publicações ocorreu entre dezembro a janeiro de 2021, nas bases de 

dados CINAHL, LILACS, Medline/PubMed. Para viabilizar a busca foi realizado consultas 
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dos Descritores em Ciências da Saúde (DeSC) e no Medical Subject Headings (MeSH). 

Foram identificados os seguintes descritores em português e seus correspondentes em 

inglês: “COVID-19” “Cuidados de enfermagem”, “Enfermagem em emergência”, 

Inicialmente, os descritores foram combinados entre si por meio do operador 

booleano AND, primeiramente aos pares buscando apreender as relações entre 

enfermagem em emergência com os demais descritores mencionados. Depois, foram 

realizados os cruzamentos entre os dois e depois os três descritores, de maneira que 

“COVID-19” foi mantido em associação com os outros descritores: “Cuidados de 

enfermagem” “Enfermagem em emergência”. Todos os cruzamentos foram feitos 

igualmente e na mesma ordem em cada base de dados (Tabela 1).  

Na etapa de seleção dos estudos primários, foi realizada a leitura dos títulos das 

3.448 publicações encontradas. Sendo excluídos 3.186 artigos por não abordarem a 

temática do estudo nos títulos. Dos 262 artigos selecionados para aplicação dos critérios 

de elegibilidade, foram excluídos estudos indisponíveis na integra (38), revisões 

sistemáticas ou integrativas da literatura (45), conferencias (30), editorial (32), repetidos 

na base de dados (70) (Figura 1). Os artigos encontrados em mais de uma base de dados, 

foram catalogados apenas uma vez, de acordo com a ordem de identificação na primeira 

base de dados Medline/PubMed. Das 47 publicações selecionadas para à leitura dos 

resumos, 37 foram excluídos por não responder a pergunta condutora da pesquisa. 

Restaram 10 publicações para análise e discussão (Tabela 2). 

 

Tabela 1- Publicações identificadas nas bases de dados no período de dezembro de 2019 à janeiro de 

2021, com enfoque na atuação do enfermeiro emergencista no âmbito hospitalar. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Cruzamentos Bases de dados                                            Total 

 Medline/ 
PubMed 

Lilacs CINAHL  

COVID-19 AND 
Cuidados de Enfermagem 

2.062 33 586 2.681 

COVID-19 AND 
Enfermagem em Emergência 

343 2 68 413 

COVID-19 
AND Cuidados de Enfermagem 

AND Enfermagem em 
Emergência  

 
343 

 
2 

 
9 

 
 
       345 

 

Total 2.748 37 663 3.448 
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Figura 1 – Processo de seleção dos artigos com enfoque na atuação do enfermeiro emergencista no 

âmbito hospitalar.

 

Fonte: Autoria própria. 

A extração dos dados foi norteada por um instrumento validado e adaptado que 

contempla as informações sobre os autores, objetivo, características metodológicas e 

principais resultadas do estudo (URSI ES, 2006). Para avaliar o rigor metodológico 

utilizou-se o instrumento adaptado Critical Appraisal SkillsProgramm (CASP), que 

classifica os estudos como: de boa qualidade metodológica e viés reduzido (categoria A 

- 6 a 10 pontos) e com qualidade metodológica satisfatória (categoria B - no mínimo 5 

pontos), no entanto todos os artigos foram incluídos (CASP, 2013). 

O nível de evidência foi avaliado de acordo com a classificação hierárquica, 

divididos em: nível 1, estudos de metanálise de múltiplos estudos controlados; nível 2, 

estudo individual com delineamento experimental; nível 3, estudo com delineamento 

experimental, como estudo sem randomização com grupo único, pré e pós-teste; nível 4, 

pesquisas descritivas correlacional e qualitativa ou estudo de caso; nível 5, relatórios de 

casos ou dado obtido de forma sistemática, de qualidade verificável ou dados de 

avaliação de programas; e nível 6, opinião de autoridades respeitáveis baseada na 

competência clínica ou opiniões de comitês de especialistas, incluindo interpretações 

não baseadas em pesquisas (OXFORD, 2009). Os resultados foram discutidos nos 

referenciais da literatura científica. 
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3. RESULTADOS 

Os 10 artigos incluídos nesta revisão integrativa foram publicados na língua 

inglesa, espanhol e português nos últimos três anos (entre 2019 e 2021) (DEITRICK et al. 

2020; QUADROS et al. 2020; NEVES et al. 2020; MORAIS et al. 2020; XIAO YING WU et 

al. 2020; SCHOEDER et al. 2020; ARONS et al. 2020; ESTALELLA et al. 2021; GONZÁLEZ-

GIL et al. 2021; ANDRÉS-GIMENO et al. 2021), sobressaindo-se os anos de 2020 e 2021. 

Em relação às bases de dados, três foram identificados na CINAHL (DEITRICK et al. 2020; 

QUADROS et al. 2020; NEVES et al. 2020), seis foram encontrados na MEDLINE/PubMed 

(XIAO YING WU et al. 2020; SCHOEDER et al. 2020; ARONS et al. 2020; ESTALELLA et al. 

2021; GONZÁLEZ-GIL et al. 2021; ANDRÉS-GIMENO et al. 2021) e um na LILACS (MORAIS 

et al. 2020). No que se refere ao desenho de pesquisa dos estudos, duas são revisões 

sistemáticas (MORAIS et al. 2020; DEITRICK et al. 2020), três pesquisas transversais 

(XIAO YING WU et al. 2020; ARONS et al. 2020; GONZÁLEZ-GIL et al. 2021), uma pesquisa 

qualitativa (SCHOEDER et al. 2020), dois relatos de experiência (NEVES et al. 2020; 

ESTALELLA et al. 2021) e dois estudos reflexivos (QUADROS et al. 2020; ANDRÉS-

GIMENO et al. 2021). Em relação ao nível de evidência são classificados como nível IV, 

conforme a classificação JBI (Joanna Briggs Institute), categorizada de I a V sendo o nível 

I o de maior nível de evidência. 

A tabela 2 apresenta uma síntese dos estudos incluídos na revisão, contendo 

autor/ano, tipo de estudo, objetivo, resultados e nível de evidência. 

 

Tabela 2 – Síntese dos estudos. 

AUTOR/ANO TIPO DE 
ESTUDO 

OBJETIVO RESULTADOS NÍVEL DE 
EVIDÊNCIA 

DEITRICK et al. 
2020 

Revisão 
sistemática 

Dirigir o 
atendimento 
emergencial de 
enfermagem a 
pacientes com 
COVID-19. 
 

O cuidado de 
enfermagem tem sido 
amplamente favorável, 
mas deve incluir um 
forte foco na 
propagação na 
mitigação da 
propagação da infecção 
para funcionários e 
pacientes. 

Nível II-a 

QUADROS et al. 
2020 

Estudo 
reflexivo 

Refletir sobre 
desafios 
enfrentados pela 
Enfermagem 

Recomendações sobre 
medidas de prevenção 
não estão sendo 
suficientes para barrar 

Nível V-d 
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brasileira no 
combate à COVID-19 

as infecções entre os 
funcionários, é 
necessário o serviço de 
saúde fornecer 
infraestrutura material 
e pessoal e capacitação 
contínua aos 
trabalhadores 

NEVES et al. 
2020 

Relato de 
experiência 
 

Relatar a experiência 
de enfermeiros na 
utilização de uma 
tecnologia móvel 
para o cuidado de 
enfermagem a 
usuários na atenção 
primária e 
especializada 
durante a pandemia 
da COVID-19. 

Elaboração de novas 
ferramentas para o 
acompanhamento de 
usuários atendidos 
pelos serviços de saúde 
por meio de 
tecnologias remotas 
que mediaram a 
assistência de 
enfermagem. 

Nível IV-c 

MORAIS et al. 
2020 

Revisão 
sistemática 

Descrever as rotinas 
e protocolos 
relacionados às 
melhores práticas 
para assistência de 
enfermagem aos 
pacientes com a 
COVID-19. 

Montar estratégias 
para qualificar a 
assistência e, ao 
mesmo tempo, 
promover a segurança 
dos profissionais que 
atuam diretamente no 
cuidado aos pacientes 
com a COVID-19. 

Nível II-a 

XIAO YING WU et 
al. 2020 

Estudo 
transversal 

Resumir o papel da 
gestão de 
enfermagem na 
transformação de 
um hospital geral em 
um hospital 
designado para o 
tratamento de 
pacientes COVID-19. 

Um sistema de gestão 
de enfermagem 
eficiente tem altos 
índices de cura e alta. 

Nível IV-c 

SCHOEDER et al. 
2020 

Estudo 
qualitativo 

Explorar a 
experiência de ser 
uma enfermeira 
registrada cuidando 
de pacientes com 
COVID-19 em um 
centro médico 
acadêmico urbano 
durante os primeiros 
estágios da 
pandemia. 
 

Os profissionais 
sentiram o dever de 
cuidar de pacientes 
com COVID-19 apesar 
do medo de adquirir ou 
disseminar a infecção. 
 

Nível III-b 

ARONS et al. 
2020 

Estudo 
transversal 

Observar a 
transmissão de 
infecção da SARS-
COV-2 em uma 
instalação de 
enfermagem 
especializada. 

Estratégias de controle 
de infecção focadas 
apenas em residentes 
sintomáticos não foram 
suficientes para 
prevenir a transmissão 
após a introdução do 

Nível IV-c 
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 SARS-COV-2 nesta 
instalação. 

ESTALELLA et al. 
2021 

Relato de 
experiência 

Relatar a gestão e 
liderança dos 
serviços de 
enfermagem no 
plano de emergência 
para a pandemia 
COVID-19. 
 

A capacidade de 
trabalhar em equipe, a 
gestão emocional e o 
respeito pelas decisões 
organizacionais 
tornaram possível 
enfrentar os desafios 
que a pandemia 
representou. 

Nível IV-c 

GONZÁLEZ-GIL 
et al. 2021 

Estudo 
transversal 

Identificar 
necessidades 
relacionadas a 
segurança, 
organização, tomada 
de decisão, 
comunicação e 
necessidades psico-
socioemocionais 
percebidas por 
enfermeiros de 
cuidados intensivos 
e emergências na 
região de 
Madri,Espanha, 
durante a fase aguda 
da crise epidêmica. 

37,5% dos profissionais 
relataram trabalhar 
com medo de se 
infectar e de suas 
consequências, e 28,2% 
relataram a exaustão 
relacionadas a carga de 
trabalho elevadas. 

Nível IV-c 

ANDRÉS-
GIMENO et al. 
2021 

Estudo 
reflexivo 

Fornecer 
recomendações 
para a prática clínica 
que auxiliem na 
protocolização do 
atendimento a dois 
enfermeiros em 
pacientes adultos 
internados em 
Unidades de 
Internação por 
COVID-19. 
 

O desafio da gestão de 
enfermagem é a 
implementação de 
mecanismos que 
auxiliar na formação 
desses profissionais 
para o atendimento a 
pacientes com COVID-
19. 
 

Nível V-d 

Fonte: Autoria própria. 

4. DISCUSSÃO 

Uma pandemia provoca um grande impacto social repercutindo no setor saúde, 

envolvendo toda Rede de Atenção à Saúde, que está na linha de frente no combate à 

doença. Os profissionais da assistência em contato direto com os pacientes são os 

protagonistas e, dessa forma, possuem alto risco de exposição ao patógeno. Em 

epidemias e pandemias anteriores, como o de MERS-CoV, os trabalhadores da saúde 
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tiveram papel significativo na propagação dos casos (MORAIS et al. 2020; QUADROS et 

al. 2020; NEVES et al. 2020). 

Para o atendimento dos pacientes com COVID-19 em unidades de tratamento 

intensivo, os profissionais devem levar em consideração o manejo adequado da rotina 

diária, contribuindo com a segurança nas práticas assistenciais. Do mesmo modo, todos 

os profissionais devem ser capacitados para a prevenção da transmissão de agentes 

infecciosos e para o uso adequado dos EPI. Os profissionais envolvidos devem respeitar 

as normas e rotinas de cada instituição, visando a segurança da equipe de trabalho e do 

paciente (JACKSON et al. 2020). 

Um dos principais problemas relacionados à assistência ao paciente com COVID-

19 é a garantia do fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) a todos 

os profissiofnais assistencialistas. Assim, é essencial para a segurança dos 

colaboradores, a manutenção de um estoque mínimo necessário de EPIs (ABENFO, 

2020; BRASIL, 2005). Os profissionais que atuam por longas horas e próximos a pacientes 

vulneráveis em ambientes de saúde, é de suma importância estarem capacitados e 

equipados, não somente para impedir a transmissão desse agente para outras pessoas, 

mas também para diminuir ao máximo o risco de contrair a doença. No cenário atual 

não é diferente. Há uma tendência em aumentar a contaminação pela demanda 

apresentada na saúde, necessitando abordagem e controle ainda mais rigorosos (OMS, 

2020; MORAIS et al. 2020).  

Quanto ao dimensionamento de pessoal em serviço de emergência é importante 

manter um quantitativo mínimo dos diferentes níveis de formação para a cobertura 

assistencial nas instituições de saúde. É importante os gestores estarem atentos que 

nessa pandemia é crescente ao número de profissionais que podem necessitar de 

licença de saúde por terem sido contaminados (RIBEIRO, 2020). Por sua vez, os 

profissionais de enfermagem emergencistas com mais de 60 anos, as gestantes ou 

lactantes e as portadores de doenças do grupo de risco deverão ser protegidos, através 

do afastamento do serviço ou realocação para outros setores (ABENFO, 2005). 

Dentre as medidas de controle e prevenção de infecções, especialmente na 

COVID-19, a mais importante é a higienização das mãos com água e sabonete líquido 

(por 40 a 60 segundos) ou com preparação alcoólica a 70% (por 20 a 30 segundos) 

(BRASIL, 2020; OLIVEIRA et al. 2016). É um procedimento simples e muito eficaz que 
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impede a transmissão de uma pessoa para outra. Do mesmo modo, os profissionais 

devem manter sempre as unhas curtas e limpas, a barba feita ou aparada, utilizar 

sapatos fechados, confortáveis e com solado de borracha para evitar escorregões e 

barulho (BRASIL, 2005). Sobre a jornada de trabalho, os preparativos iniciam com a 

retirada de adornos (anéis, alianças, correntes, brincos etc.), a manutenção dos cabelos 

presos e a remoção de utensílios de uso pessoal como celulares, tesouras, canetas, 

dentre outros (BRASIL, 2005; BRASIL, 2020). 

A utilização dos EPIs é indispensável para a prevenção. Preconiza-se que as 

vestimentas a serem utilizadas sejam fornecidas pelo hospital: macacão, capote ou 

avental impermeável de manga longa, com punho de malha ou elástico e abertura 

posterior. Essa vestimenta deve ser amarrada no pescoço e na cintura e deve ser 

verificado se está bem fechado nas costas. Todo capote ou avental que apresentar 

sujidade deve ser removido e descartado após a realização do procedimento, antes de 

sair do quarto do paciente ou da área de assistência. Após a remoção do capote, deve-

se proceder imediatamente a higienização das mãos para evitar a autotransmissão ou a 

transmissão do vírus para outros profissionais, aos pacientes e ao ambiente. O descarte 

de roupas sujas utilizadas pelos profissionais deve ser realizado com cuidado em 

recipiente apropriado (OLIVEIRA et al. 2020). Para o processo de lavagem das roupas, 

tanto as utilizadas pela equipe de saúde quanto as que tiveram contato com pacientes 

com COVID-19, o processo é o mesmo utilizado para as roupas provenientes de 

quaisquer outros pacientes (brasil, 2020). 

A máscara facial indicada na assistência para a COVID-19 é a FFP3 ou, se essa não 

estiver disponível, a FFP2 ou N95. Deve-se vestir gorro e óculos de proteção ou a 

máscara protetora de face (face shield) quando houver risco de exposição do 

profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. Devem ser de uso 

exclusivo para cada profissional responsável pela assistência, sendo necessária a 

higienização correta após o uso (BRASIL, 2020; OLIVEIRA et al. 2020; OMS, 2020). 

Para esses profissionais de saúde que atuam na linha de frente no cuidado na 

assistência ao paciente em condição crítica devem seguir cuidados para a saúde mental 

(MORAES et al. 2020). Fazer descansos entre os turnos de trabalhos, se possível durante 

o expediente, alimentar-se com dieta saudável e hidratação, manter contato com 

familiares sempre que possível, mesmo sendo virtual. Os coordenadores e gestores das 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

237 

unidades devem estar disponíveis para oferecer um apoio social e manter contato livre 

com a equipe de psicologia (BRASIL, 2005; DAL-PIZZOL, 2020). Para minimizar o estresse 

e o controle emocional, deve-se assegurar uma equipe suficiente para cada turno de 

trabalho, realizando rodízio para as áreas com menor exposição e os funcionários menos 

experientes com os mais experientes. A boa relação entre colegas auxilia na redução do 

estresse e promove um ambiente mais seguro (DAL-PIZZOL, 2020; MORAES et al. 2020). 

5. CONCLUSÃO 

O cenário de pandemia atual contribuiu com os mais diversos riscos e problemas 

enfrentados diariamente pelos trabalhadores de enfermagem, entretanto, o 

compromisso com o cuidado biopsicossocial dos pacientes, família e comunidade 

mantém-se independentemente da situação vivenciada por esses profissionais. Nessa 

perspectiva, a assistência do enfermeiro emergencista têm enfrentado rotineiramente 

precarização no processo de trabalho e inúmeros problemas no sistema de saúde, como 

falta de insumos para o atendimento, dimensionamento inadequado de pessoal, falta 

de EPI, jornadas extensas, sobrecarga de trabalho, baixos salários, falta de capacitação 

e até mesmo o medo da contaminação. Observamos também inúmeros fatores 

(institucionais, profissionais e pessoais) que contribuem para o adoecimento desses 

profissionais. Embora esses problemas já existissem no país eles se agravaram durante 

a pandemia. 

Considera-se então como limitação do estudo o fato de o tema abordado ser 

novo, com poucas publicações para fomentar o caráter reflexivo deste manuscrito, em 

especial no cenário atual. Outro fator limitante são os dados apresentados de 

profissionais que se modificam diariamente, cabendo a reflexão realizada apenas no 

momento da escrita do artigo, com consciência de que os dados apontados devem ser 

maiores e mais preocupantes com o passar dos dias.  

Como contribuição para a prática clínica e assistencial, acredita-se ser 

importante registrar, documentar e refletir sobre o momento marcante e muito difícil 

vivenciado pela enfermagem durante a pandemia da COVID-19 que marcará toda a 

categoria profissional, permitindo futuramente subsidiar novas pesquisas e reflexões 
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relacionadas as condições de trabalho, a fim de pautar as ações de saúde para 

prevenção de agravos aos profissionais de saúde. 

Embora o enfermeiro seja mediador de saúde que vêm trabalhando 

incansavelmente no enfrentamento da pandemia sob condições precárias, como baixa 

valorização salarial, ainda há poucos estudos que evidenciem a assistência do 

enfermeiro emergencista diante a pandemia da COVID-19 nos serviços de emergência 

hospitalares. Sendo assim, faz-se necessário mais estudos que evidenciem a maneira 

atuante desses profissionais no cenário de pandemia atual. 
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RESUMO 

A infecção pelo novo Coronavírus 2019 (COVID-19) tem causado um grave impacto na 
saúde mundial, nos setores hospitalar e odontológico. O Brasil registrou o segundo 
maior número de pacientes e mais óbitos pelo coronavírus no mundo, perdendo apenas 
para os Estados Unidos. Os meios de comunicação social e científicas afirmaram que 
cirurgiões dentistas foram considerados grupo de risco para o COVID-19, podendo atuar 
como vetor de transmissão direta e indireta em sua rotina de atendimento 
odontológico. Diante do ocorrido novas regras e hábitos amparados pela Organização 
Mundial de Saúde, alertaram sobre os atendimentos e procedimentos Odontológicos 
fossem realizados em caso de necessidade extrema; ou seja; apenas atendimentos de 
urgência e emergência, e casos eletivos fossem postergados, como medida de 
prevenção da disseminação do COVID-19, o distanciamento social adotado no Brasil 
pode ter consequências econômicas e psicossociais para a odontologia. Neste contexto, 
o presente estudo, os autores realizaram uma pesquisa nacional com cirurgiões 
dentistas brasileiros para avaliar o impacto da pandemia do novo Coronavírus sobre as 
atividades odontológicas.Um total de 246 cirurgiões dentistas responderam à pesquisa 
e os resultados indicaram que a grande maioria dos profissionais tiveram renda 
diminuída no período, seja pelos cancelamentos de consultas ou diminuição o número 
de atendimentos. Eles têm consciência que estão mais expostos, e por este motivo 
realizaram investimento científico e aquisição de equipamentos de proteção individual 
e essas junções de fatores podem provocar maior prejuízo no período de pandemia. 
 
Palavras-chave: COVID-19. Cirurgião-dentista. Impacto-econômico. Coronavírus-19. 
Pandemia. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), confirmou na china, o surto da COVID-

19 em dezembro de 2019, causada pelo vírus de cepa Coronavírus. A COVID-19 foi 

considerada uma pandemia em função do seu poder de alcance, ocasionando grande 

números de adoecimento relacionados as vias respiratórias e óbitos mundiais, exigindo 

uma ação epidemiológica para combate e controle aos problemas ocasionados pela 

SARS-CoV-2 (WHO,2020). A sintomatologia característica do COVID-19 são: febre, 

fadiga, tosse seca , associadas à  mialgia e dispneia (MS, 2020; PENG et al., 2020). 

No último relatório do Ministério da Saúde, publicado em 14 de dezembro de 

2020, estão documentados 6.901.952 casos confirmados, 181.402mortes, com registro 

em países de todas as regiões do mundo . No Brasil, a primeira notificação do COVID 19 

ocorreu em 25 de fevereiro de 2020 4 e desde então o número de acometidos pelo vírus 

tem crescido, gradativamente. O ministério da saúde divulgou em seu site uma síntese 

dos casos ocorridos nas regiões brasileiras: sudeste com 2.409.036, seguidos da região 

nordeste 1.751.622, sul 1.143.101, centro-oeste com 815.043 e o Norte com 808.343 

(MS,2020). 

No que se refere aos aspectos epidemiológicos aos profissionais de saúde, o 

ministério da saúde lançou uma cartilha a fim de mantê-los informados quanto as 

questões de transmissão, e prevenção mediante a determinados procedimentos 

odontológicos eficazes em relação a COVID-19. Uma das principais informações foram 

sobre as vias de transmissão diretas são: tosse, espirro, inalação de gotículas ou 

transmissão por contato com a via oral, nasais ou membranas mucosas dos olhos, e por 

superfícies contaminadas (WHO,2020; BANERJEE,2020). Os motores odontológicos são 

os principais são as principais rotas diretas de transmissão: os aerossóis, priorizando-os 

como grupos de risco para a infecção do COVID-19 .Justificando a argumentação aos 

odontólogos á priorizassem os atendimentos emergenciais de seus pacientes, seguidos 

previamente de bochechos com clorexidina 0,12% ou água oxigenada 10 volumes 

(WHO,2020;BANERJEE,2020).Os cirurgiões dentistas são os profissionais aptos a 

identificar, solicitar exames: laboratoriais e exames de imagens como a tomografia, 

necessários em casos suspeitos de COVID-19, relacionadas aos sinais, sintomas, grupos 

de risco e gravidade da doença (MORES et al.,2009). 
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Estudos demonstram que a China foi o primeiro país que adotou a quarentena, 

o isolamento social como medidas protetivas a disseminação do novo Coronavírus 

indicam que há consequências psicológicas em massa, tais como ansiedade, depressão, 

uso excessivo de álcool, solidão, e menor bem estar mental em relação aos índices 

populacionais usuais (AHMED et al.,2020). 

Associado a isso, pode constatar perdas econômicas nos locais mais afetados e 

crescente preocupação no setor econômico em consequência da pandemia do COVID-

19, o risco psicossocial está intimamente interligado a recessão econômica, pobreza e 

desemprego (PRZYBYLSKI et al., 2020), mediante essas hipóteses os autores 

questionaram de que forma a pandemia poderia afetar negativamente a saúde mental 

e financeira dos odontólogos durante o episódio pandêmico. 

2. METODOLOGIA 

No presente estudo, os autores realizaram uma pesquisa, com cirurgiões 

dentistas brasileiros com intuito de avaliar qual foi o impacto do Coronavírus nas rotinas 

odontológicas desses profissionais sobre: o status de conhecimento pandêmico do 

COVID-19, as características epidemiológicas dos profissionais: gênero, idade, grupo 

de risco, a relação das regiões brasileiras, atendimento clínico: tipos de procedimentos 

realizados, as especialidades, alterações laboratoriais, prevenção, sintomas sugestivos,  

diretrizes de tratamento e o fator econômico. 

A metodologia utilizada foi um estudo de caso descritivo, qualitativo, 

quantitativo, exploratório e inferencial, tendo como cenário a pandemia do COVID-19 

nas rotinas odontológicas no Brasil. O estudo de caso na área da saúde tem a finalidade 

de investigar analisar e descrever um fenômeno de forma a validar uma pesquisa 

científica (PEREIRA et al.,2019).O Estudo de caso pode ser considerado complexo e 

completo; pois descreve, analisa e observa dados: qualitativos e quantitativos. Segundo 

Yin (2015) dados qualitativos e qualitativos são complementares em um amplo estudo 

investigativo.  

Esse projeto de pesquisa teve a participação de 246 cirurgiões dentistas de 

ambos os sexos, de todas as regiões brasileiras, e que aceitaram participar do estudo, 

seguindo os  preceitos éticos do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (TCLE).O mesmo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/CEP da 

Faculdade de Medicina e Odontologia da São Leopoldo Mandic, com parecer de 

aprovação nº 4.359.650. 

A coleta de dados desse projeto foi realizada pelos mestrandos de cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial utilizando os seguintes instrumentos: Questionário 

sociodemográfico econômico; Questionário de Condições de Saúde; Questionário sobre 

o conhecimento da Pandemia do COVID-19, Questionário sobre aquisição de EPIS. Todos 

os instrumentos foram implantados para o banco de informações pelos mestrandos de 

cirurgia, através da plataforma de questionários online Google Forms. O instrumento de 

coleta de dados utilizado foi um questionário on line, composto de 21 questões 

ordenadas de perguntas fechadas e abertas, respondidos sem a presença do 

entrevistador (MARCONI & LAKATOS,2003). O questionário online utilizado neste 

período de quarentena ou isolamento social, possibilitou alcançar grande número de 

participantes em anonimato, além de não sofrer influência de opiniões do entrevistador, 

o questionário virtual, consiste em questões fechadas e uma  questão aberta . A técnica 

de amostragem utilizada foi a amostra por conveniência devido ao período curto de 

permanência da pesquisa: 16 de agosto a 16 de setembro de 2020 (30 dias 

corridos),levando em consideração a disponibilidade de pessoas neste intervalo de 

tempo, resultando em um método mais prático, fácil, objetivo em seus resultados. 

A amostra de conveniência do nosso projeto consta com uma parte dos 

cirurgiões dentistas que aderiram ao questionário neste cenário de Pandemia, 

permitindo observar e coletar informações  críticas que devem ser resolvidas 

imediatamente. 

Os critérios de inclusão foram: ser cirurgião dentista com atuação nas regiões 

brasileiras.Com a finalidade de garantir maior fidelidade nas informações e  por não ser 

objeto de investigação, excluíram-se os demais profissionais. 

A análise de dados foi utilizada pela plataforma Google Forms, separados e 

organizados em gráficos, quadros e tabelas, sendo os resultados apresentados em 

relação a quantidade e tipo de respostas de cada indivíduo, separados em categorias 

definidas pelos próprios questionários, finalizados de maneira rápida e segura. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa em questão obteve adesão de 246 cirurgiões dentistas de todos os 

estados brasileiros responderam à pesquisa (Figura 1). Os profissionais com maior 

adesão ao nosso questionário são do gênero: feminino (61%),com maior prevalência 

entre 20 a 30 anos (31,3%), seguido pelos profissionais acima de 20 anos de formado 

(32,9%), com 24,9% dos CDS consideram-se grupo de risco. Diante dos dados obtidos, 

210 cirurgiões dentistas foram unânimes em relatar que a rotina dos atendimentos 

odontológicos sofreu um impacto de 85,4% na queda do faturamento, com 

predominância na região sudeste 76,9%, seguidos da região Norte 8,3% , região Sul 

4,1%,e empate entre as regiões Nordeste e Distrito Federal com 3,7% e região Centro-

Oeste com 3,3% de cirurgiões dentistas atuantes nas regiões Brasileiras (Figura 2), ou 

seja, ainda que a pandemia tenha ocasionado um cenário de crise econômica brasileira, 

percebe -se as disparidades econômicas distribuídas ao longo do estudo. 

 

Figura 1 – Distribuição epidemiológicas dos profissionais: gênero, faixa etária e tempo de formado. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Porcentagem do impacto econômico na rotina dos atendimentos odontológicos nas regiões 

Brasileiras. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Neste contexto, a OMS (2015) relata os efeitos negativos imediatos provocados 

pela pandemia e como consequência o cenário microeconômico assimétrico conforme 

a fragilidade da região, em relação ao tempo de permanência necessário de medidas de 

contenção do COVID-19,findando a desaceleração, corroborando com a figura acima.  

A pandemia gerou um quadro caótico com elevado número de contaminados e 

mortos, o Brasil adotou a quarentena ou o auto isolamento como medida de contenção 

do vírus (OMS, 2020).Essa queda no fluxo de atendimento deve-se ao profissional 

realizar atendimentos específicos: urgência e emergência em um primeiro momento, 

após a OMS (2020) constatar como vetor de transmissão direta pelo COVID-19. A 

conscientização e divulgação em massa das informações sobre a infecção, demonstra 

que 42,3% dos profissionais relataram reciclagem do ministério da saúde para o 

enfrentamento da Pandemia do COVID-19 (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Porcentagem dos cirurgiões dentistas que relataram uma abordagem educativo do ministério 

da Saúde para o enfrentamento da Pandemia do COVID-19. 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

249 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Por conseguinte, o estudo revelou que a totalidade dos cirurgiões dentistas (246) 

promoveram conhecimento dos Protocolos para o atendimento odontológico no 

período do COVID-19,através de: site ministério da Saúde (37%),site do conselho de 

Odontologia (27,6%),colegas (21,5%) e (13,5%) revistas científicas ( Figura 4).  

 

Figura 4 – Porcentagem dos diversos Métodos de busca pelos cirurgiões dentistas para conhecimento 

do Protocolo Odontológico do COVID-19. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A crise provocou profunda reflexões na classe odontológica, diante da exposição 

e risco os cirurgiões dentistas, estes adotaram medidas protetivas e preventivas em 

relação a  continuidade dos negócios e o andamento da economia de maneira que  

(41,8%) investiram em Equipamento de proteção individual (Epi) seja por meio de loja 

virtual (38,9%),seguidos de 22,5% de lojas físicas, 3,3% com conhecidos e 35,2% 

relataram recorrer as lojas: físicas e virtuais de forma preventiva e protetiva ao COVID-

19. A aquisição dos EPIS, acabou por ser um investimento variável, relatado pelos 

profissionais, variando entre: 100 a 500 reais (41,8%), (32,2%) entre 500 a 1000 reais, 
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(11,7%) entre 1000 a 1500 reais, (9,2%) acima de 2000 e 5% relataram gastos entre 1500 

a 2000  (Figura 5). 

 

Figura 5 – Porcentagem do investimento dos cirurgiões dentistas na aquisição de Equipamentos de 

proteção individual, frente a Pandemia do COVID-19. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Nos quesitos relacionados aos atendimentos realizados durante a pandemia, o 

atendimento emergencial foi o mais relatado com 44,3%,seguido pelo atendimento 

clínico (30,9%), exodontia (11%),Ortodôntico (8,1%),raspagem (0,8 %) ,e 4,9% não 

relataram atendimento (Figura 6). 

 

Figura 6 – Porcentagem dos atendimentos realizados cirurgiões dentistas durante a  Pandemia do 

COVID-19. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os cirurgiões dentistas durante a pandemia do COVID-19,estabeleceram as 

rotinas de trabalho de forma a estabelecer novas formas de atendimento odontológico 
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aos clientes, destacando prioridades após o início da pandemia, como observado da 

figura 6. 

O novo coronavírus trouxe sérios riscos à saúde dos profissionais de saúde, 

principalmente aos cirurgiões dentistas, o que permite realizar o levantamento e 

discussões em nosso estudo sobre a contaminação desses profissionais. 

 A contaminação provocou o afastamento desses profissionais de sua rotina de 

trabalho por: 01 a 10 dias (17,5%), de  10  a 20 dias (23,3%), de 20 a 30 dias (18,8%),de 

30 a 40 dias (12,1%),e acima de 40 dias (28,3%), o que talvez explique o agravamento de 

ordem sistêmica pelo COVID- 19 (Figura:7). 

 

Figura 7 – Porcentagem de cirurgiões dentistas contaminados pelo COVID-19, relacionados aos dias de 

afastamento do trabalho. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Essa contaminação pode ter ocorrido por descuido desses 57,7% (Figura 2), que 

não buscaram conhecimento através de curso para o enfrentamento da pandemia do 

COVID-19, contaminando se com maior facilidade, seja pela não utilização de produtos 

específicos para a desinfecção de superfície (8,5%) ou os 3,3%(8) que não utilizaram os 

equipamentos de proteção individual (Figura 8). 

 

 

 

 

Figura 8 -Porcentagem do uso de EPIS e produtos de desinfecção de superfície durante a rotina de 

atendimentos odontológicos. 

 Sim Não 
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EPIS 96,9%  

Produtos de desinfecção de 

superfície 

8%  

Fonte: Autoria própria. 

 

Os aspectos positivos da avaliação mencionados pelos cirurgiões dentistas foram 

a possibilidade de identificar os erros e dificuldades, gerados pela COVID-19, a fim de 

buscar alternativas para superá-los, e a motivação gerada por resultados satisfatórios. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve por objetivo avaliar o impacto econômico e mental da Pandemia 

do COVID-19 nas rotinas odontológicas dos cirurgiões dentistas no Brasil. A pesquisa 

buscou analisar as percepções e experiências relatadas pelos cirurgiões dentistas 

ocorridos durante a pandemia do COVID-19 e de que forma esses profissionais 

adquiriram conhecimento e aprendizado sobre a pandemia. As percepções emoções 

mais relatadas pelos cirurgiões dentistas foram: medo, irritabilidade, ansiedade, 

desespero, desmotivação, taquicardia, impaciência, pânico, frustração, estresse, 

síndrome de Burnout, insegurança, medo de contaminar-se, depressão, insônia, 

tristeza, cefaleia, intolerante, transtorno de humor, fobia. Neste contexto, de 

conhecimento limitado e restrito do vírus, provoca mudanças abruptas nas rotinas 

odontológicas, relacionadas a realização de uma entrevista e anamnese prévia ao 

atendimento, seja via telefônica ou online; associadas as restrições das especialidades 

de urgência e emergência. 

As principais evidências do estudo, os cirurgiões dentistas enquanto promotores 

de saúde  bucal convivem com o risco biológico, evidente ao número de profissionais 

afastados do exercício de sua profissão, devido a contaminação pelo COVID-19. Embora,  

as sensações negativas estejam presentes, a minoria dos cirurgiões dentistas procura-

se capacitar para o enfrentamento da pandemia, seja por meios formais ou informais. 

           O tema tem relevância; pois os resultados obtidos indicam a necessidade 

da reciclagem, considerando as influências dos problemas de saúde da COVID-19, sobre 

os  processos de ensino e aprendizagem dos cirurgiões dentistas que estão inseridos no 

mercado de trabalho, sejam no âmbito público ou privado. Espera-se que o tema 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

253 

promova uma reflexão norteadora entre acadêmicos, profissionais, e poder público de 

modo a subsidiar possíveis repercussões sobre os cirurgiões dentistas. 

Os cirurgiões dentistas enquanto profissionais sejam de entidades brasileiras: 

públicas ou privadas deveriam ter uma proposta de âmbito nacional de programa de 

educação financeira e psicológica durante a pandemia do COVID- 19; pois eles tiveram 

suas rotinas profissionais alteradas, com prejuízos econômicos, e expostos a riscos 

gerando alterações psicossociais. 

REFERÊNCIAS 

AHMED, MZ. Et al  Epidemic of COVID-19 in China and Associated Psychological 
Problems. Asian J Psych.2020.  

BANCO MUNDIAL. Pandemia de Covid-19: choques na educação e respostas de 
políticas.2020. Recuperado de: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/321431590757092620//Covid-19-Education-
Summary-port.pdf. 

 BANERJEE, D. The COVID-19 outbreak : Crucial role the psychiatrists can play. Asian J 
Psych.2020. 

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Brasil confirma primeiro caso da doença.2020. 
Recuperado de: https://coronavirus.saude.gov.br. 

BRASIL.(2020). Ministério da Saúde (MS). Corona vírus COVID-19.Recuperado de: 
https://coronavirus.saude.gov.br/. 

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Painel coronavírus.2020. 

HOLMES, EA. et al. Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a 
call for action for mental health science. Lancet Psych.7(6):547-560.2020. 

HUANG, C.et al.Características clínicas de pacientes infectados com o novo coronavírus 
de 2019 em Wuhan, China. Lancet.1(395): 497–506.2020. 

MORENS,DM.; Folkers, GK.;Fauci, AS.(2009). What is a pandemic? J Infect Dis. 
200(7):1018-1021.2009. 

Pan American Health Organization. Folha informativa COVID-19. 2020. 
http://www.paho.org/index.php?option=com_content&viem=article&id=6101:
covid19&Itemid=875#datas-notificacoes. 

PENG, X. et al. Rotas de transmissão de controles nCoVand 2019 na prática 
odontológica. Int J Oral Sci.1(12): 9. 2020. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/321431590757092620/Covid-19-Education-Summary-port.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/321431590757092620/Covid-19-Education-Summary-port.pdf
http://www.paho.org/index.php?option=com_content&viem=article&id=6101:covid19&Itemid=875#datas-notificacoes
http://www.paho.org/index.php?option=com_content&viem=article&id=6101:covid19&Itemid=875#datas-notificacoes


CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

254 

WHO.Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report.2020. 

 

 

 

 

  



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

255 

CAPÍTULO XX 

CENÁRIO SOBRE A VIDA DO INDIVÍDUO COM DIABETES MELLITUS 

DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-20 

Heitor Oliveira Valladares ¹ 
Anne Caroline de Moraes Monção ² 

Giulia Gabriella de Oliveira Pedroza  ³ 
Victor Hugo Maria Paura Souza 4 

Sávio Dias de Paula Mello 5 

Marcela dos Santos Ferreira 6 

 
1,2,3,4,5 Discente do curso de Enfermagem do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 
CEFET/RJ 
6 Docente do curso de Enfermagem do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ 

RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo caracterizar o impacto, nos 
indivíduos com diabetes mellitus, do distanciamento social causado pela COVID-19. O 
estudo caracteriza-se como transversal, quantitativo e de caráter exploratório, 
desenvolvido entre maio e setembro de 2020. Os indivíduos abordados no estudo foram 
submetidos a questionário respondido virtualmente, que contemplou questões acerca 
da situação sociodemográfica, estado psicoemocional e físico durante o período de 
distanciamento social adotado na pandemia do COVID19. Os dados foram analisados 
por estatística descritiva e inferencial. Em relação aos resultados, ocorreram mudanças 
em aspectos psicoemocionais em consequência ao desafio da vida cotidiana e mudança 
de rotina durante a pandemia. Todas estas evidências resultaram em estresse mental 
associado a presença de dores de cabeça frequentes. Foi constatado que 50% dos idosos 
desenvolveu o sentimento de inutilidade, considerando a dependência familiar para o 
cumprimento de atividades rotineiras básicas. Houve impacto da diminuição de renda 
no estado psicoemocional, mantendo relação com dificuldade de dormir. Em 
contrapartida, as respostas positivas em relação a adaptação ao distanciamento social, 
é visto nos portadores de DM que mantiveram atividades laborais em casa. Conclui-se 
que as alterações psicoemocionais possuem o potencial de agravar patologias ou 
propriamente serem fatores de risco para a condições crônicas, como a DM. O estudo 
demonstra a importância da criação e proteção de medidas de diminuição dos efeitos 
do distanciamento social na vida das pessoas do grupo de risco.  
 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. COVID-19. Pandemia. 

 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

256 

1. INTRODUÇÃO 

Desde o final de 2019, uma doença recém-identificada espalhou-se pelo mundo, 

causando uma pandemia de uma coronavirose denominada COVID-19, ocasionada pelo 

vírus SARS-CoV-2, que apresenta manifestações de leve a grave. A gravidade do COVID-

19 está relacionada com a ocorrência de uma pneumonia, que ao evoluir para uma 

síndrome respiratória aguda torna a face da doença mais letal.  

O panorama desta pandemia na atualidade, segundo a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS) é que em relação aos casos mundiais o quantitativo de 

casos confirmados, no mês de abril de 2021, já ultrapassou 149.216.984 milhões, com 

3.144.028 milhões de óbitos. No Brasil a realidade é de mais de 14.441.563 milhões de 

infectados, com mais de 395.022 mil óbitos (OPAS, 2020). 

Em se tratando da gravidade associada a esta doença, sabe-se que indivíduos 

portadores de doenças crônicas possuem um risco maior de desenvolver formas mais 

graves e fatais do COVID-19 comparando com indivíduos sem comorbidades (WANG et 

al., 2020). Dentro do rol das doenças crônicas, a diabetes mellitus (DM) apresenta-se 

como a segunda patologia, após a hipertensão arterial sistêmica, a apresentar sintomas 

com maior nível de gravidade (WU et al., 2020; WEI-JIE et al., 2020). O risco aumentado 

em portadores de diabetes mellitus está associado a uma desregulação do sistema 

imunológico e/ou pelo descontrole glicêmico (GUO et al., 2020).  

A inexistência de tratamentos reconhecidamente eficazes para a patologia e de 

insuficientes medidas preventivas capazes de frear a disseminação do patógeno, faz 

com que neste momento atual da pandemia tenha que se utilizar de medidas como o 

distanciamento social (manutenção de distância espacial entre as pessoas), que se 

configura como um elemento capaz de minimizar a propagação do vírus, mas de difícil 

manutenção pela população (FARO et al., 2020). 

A implementação do distanciamento social, no contexto do COVID-19, atrela-se 

a outras ações, por vezes impositivas, que impactam na diminuição da transmissão do 

vírus, bem como, no cotidiano da população, tais como a: redução da mobilidade nas 

cidades; suspensão de atividades presenciais em escolas, academias e centros 

recreativos; interrupção de atividades comerciais não essenciais, entre outras medidas 

(FARO et al., 2020). Essas influenciam no campo físico, financeiro, social, trabalhista, 
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político, e em especial no que tange o objetivo deste artigo, o da saúde mental, que foi 

impactado em mais da metade da população chinesa no período em que a pandemia 

atingiu o pico de contaminação (WANG et al., 2020).  

A partir deste contexto, em que se associa a propagação de uma virose pouco 

conhecida pela comunidade científica, à implantação do distanciamento social, a 

existência de uma série de problemas socioeconômicos e a certeza de que os portadores 

de diabetes mellitus são um grupo de risco a agravos mais sérios, forma-se um ambiente 

permissivo ao desenvolvimento de um estado mental e físico que pode ser prejudicial à 

boa manutenção da saúde, em um período em que se faz essencial mantê-la.  

Levando em consideração que todas essas mudanças decorrentes desta 

pandemia tem o potencial impactarem diretamente a vida de um portador de DM, haja 

vista que sua vida financeira pode ser modificada devido ao distanciamento social, bem 

como sua saúde mental e física também sofrem alterações nesse período, resolveu-se 

pesquisar acerca da rotina dos indivíduos com diabetes mellitus, durante o 

distanciamento social, com o objetivo de caracterizar o impacto em suas vidas e, dessa 

forma, diminuir a carência de informações referentes a essa temática no Brasil, 

proporcionando fundamentos para educação em saúde, que tem a capacidade de 

informar e melhorar a qualidade de vida do portador de diabetes mellitus. 

2. CAMINHOS DA PESQUISA 

A pesquisa sobre diabetes e distanciamento social durante a pandemia de 

COVID-19 esteve inserida em um projeto de extensão orientado para assuntos da área 

de diabetes Mellitus, que ocorre no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow  da Fonseca – RJ. Os dados apresentados neste capítulo são frutos de dois 

estudos complementares transversais, quantitativo e de caráter exploratório.  

A primeira pesquisa ocorreu durante os meses de maio e junho de 2020. 

Participaram do estudo 102 pessoas com DM, com idade média de 41,8 anos.  

A coleta de dados foi realizada por meio da ferramenta Formulários do Google 

docs através da digitação online dos dados, havendo questões objetivas e fechadas, que 

constituíam as variáveis do estudo. O formulário era composto por 20 questões que 

contemplavam dimensões demográficas (sexo, idade e renda) e dimensões do 

autocuidado (monitorização da glicemia capilar, tratamento, alimentação, atividade 
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física, uso da medicação) baseadas no Questionário de Atividades de Autocuidado com 

o Diabetes, versão traduzida, adaptada e validada para a cultura brasileira (QAD), além 

de questões da dimensão saúde mental relacionada ao distanciamento social. Todas as 

respostas foram auto relatos. 

A segunda pesquisa ocorreu no período de agosto a setembro de 2020. 

Participaram desta pesquisa 126 sujeitos, com idade média de 44 anos. Os participantes 

responderam a um questionário contendo 25 questões fechadas, contemplando 

variáveis sociodemográficas, com itens de autor relato sobre seu perfil, estado de 

distanciamento social, situação econômica, acesso a informações sobre a pandemia e 

estado de saúde. Também foi utilizadas questões de autor relato sobre informações da 

saúde mental, baseado no Self-Report Questionnaire (SRQ-20), instrumento 

desenvolvido pela OMS, e validado no Brasil, que tem sido amplamente utilizado para 

mensurar indicadores de possíveis transtornos mentais e comportamentais, 

especialmente os transtornos mentais menores, como depressão, ansiedade e estresse 

(SANTOS et al., 2020). 

Os dados referentes às manifestações físicas e psicoemocionais oriundas do 

questionário de informações sobre a saúde mental, antes de serem analisados, foram 

distribuídos em quatro dimensões correspondes ao risco de transtornos mentais 

menores, como depressão, ansiedade e estresse: (I) humor ansioso e depressivo; (II) 

sintomas somáticos; (III) decréscimo de energia e (IV) pensamentos depressivos. Tais 

dimensões correspondem às apresentadas pelo questionário Self-Report Questionnaire 

(SRQ-20). 

A amostragem de ambas as pesquisas se deu por conveniência e de forma não 

probabilística. O critério de inclusão é ser portador da diabetes mellitus e ser maior de 

idade. Por conta da necessidade imprescindível da manutenção do distanciamento 

social, Os sujeitos de estudo foram convidados a participarem da pesquisa via redes 

sociais (Facebook®, Instagram®), haja vista que no período de distanciamento social, 

instalado durante a pandemia de COVID-19, a coleta de dados presencial não seria uma 

opção viável. Os questionários, construídos na plataforma de formulários do Google®, 

foram respondidos virtualmente.  

No que se referem à análise dos dados, as variáveis foram descritas através de 

frequências absolutas e relativas e comparadas pelo teste qui-quadrado de Pearson. O 
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nível de significância adotado foi de 5% e os dados foram analisados no software 

Windows Microsoft Excel 2019.  

Esta pesquisa faz parte de um projeto de pesquisa submetido à Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), sendo aprovado sob o número do CAAE: 

62518716.7.0000.5241, parecer 1.884.837. Também foram seguidas todas as diretrizes 

da Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

3. A VIDA DOS INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS DURANTE A 

PANDEMIA DE COVID-19 

Durante o período de distanciamento social, pode ser observadas mudanças em 

aspectos psicoemocionais, que podem indicar a situação de saúde mental dos 

entrevistados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde mental 

é um reflexo das reações do indivíduo frente às exigências cotidianas, desafios e 

mudanças da vida e ao modo como interagem as suas ideias e emoções (WHO, 2018). 

Partindo desse conceito de saúde mental, o cenário de distanciamento social, 

estabelecido pela pandemia do novo coronavírus, demandou atitudes individuais e 

coletivas que impactaram no campo psicoemocional das pessoas. 

A análise dos dados evidencia que parte da amostra afirmou sentir-se 

tenso/preocupado e assustado. De acordo com Brooks et al., (2020) isso repousa em 

diversos fatores, como por exemplo, o medo de contrair a infecção, os sentimentos de 

frustração e aborrecimento, perdas financeiras e também na passagem de informações 

incorretas a respeito da doença. Cerca de 80% da amostra é representada por adultos, 

público esse, responsável, muitas das vezes, por trabalhar, estudar, se auto sustentar ou 

sustentar a própria família.  

Entretanto, com o advento do distanciamento social e suas consequências 

socioeconômicas, assim como, o estabelecimento do grupo de risco, alguns desses 

indivíduos não conseguem por vezes cumprir com essas obrigações. Essa característica 

amostral pode estar atrelada a esse estado de tensão e preocupação, visto que de 

acordo com estudos existe um elo entre a falta de segurança em relação ao 

trabalho/remuneração e o adoecimento mental. As pessoas que se encontram na 

incerteza de manter seus empregos e a garantia de renda mostram risco maior para o 
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aparecimento de transtornos mentais, como estresse, ansiedade e depressão 

(REICHERT; TAUCHMANN, 2017; LLOSA et al., 2018). 

Em relação a sintomas somáticos, foi possível identificar principalmente a 

referência a dores de cabeça frequentes. Esse tipo de sintomatologia frequentemente 

não consegue ser justificável por uma patologia orgânica e constantemente é associada 

com sofrimento psíquico (FORTES et al., 2019). Os aspectos desta dimensão 

frequentemente podem estar associados, de forma causal, a dimensão decréscimo de 

energia vital, que neste estudo identificou a dificuldade para dormir como um achado, 

principalmente na população adulta. Para a população com diabetes este dado é 

preocupante, pois impacta em seu bem estar físico e mental, uma vez que a manutenção 

quantitativa do sono deficitária, ao provocar elevação do cortisol, causa interferência 

no metabolismo da glicose e no controle glicêmico (PEREIRA et al., 2019).  

Relativo aos pensamentos depressivos destaca-se que parte da amostra afirma 

ter perdido interesse pelas atividades que antes davam prazer e também afirmam 

possuir a sensação de inutilidade. De acordo com Ribeiro et al., (2020) não saber lidar 

com o isolamento social e com um inimigo invisível pode resultar em tais pensamentos 

negativos. Tratando especialmente da população idosa, além da diabetes mellitus, a 

idade se torna um fator agravante dentro do grupo de risco da covid-19, com isso, 

visando não se expor ao vírus, esses indivíduos acabam se tornando dependentes de 

outros familiares.  

A exacerbada exposição midiática acerca da crescente porcentagem de 

infectados e mortos pelo Novo Coronavírus, a rigorosidade do distanciamento social e 

os prejuízos financeiros são oportunos para o desencadeamento ou agravamento de 

distúrbios psicológicos, principalmente o transtorno de ansiedade e depressão, não 

contribuindo para a manutenção da saúde mental e o descuido adicional da fisiológica. 

Em um estudo feito na Etiópia em abril de 2020 indicou um aumento significativo na 

persistência de sintomas de depressão comparando com os dados anteriores à 

pandemia (OMS, 2020). No presente estudo, observa-se que um total de 78% são 

abalados mentalmente por conta do enfoque corriqueiro demonstrado em meios de 

comunicação.  Fato esse que pode ser maximizado pela falta de suporte profissional, 

visto que ocorreu na população estudada, suspensão de consultas, algumas sendo 

substituídas pelo teleatendimento - não  inclusivo a toda população. 
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Na presente pesquisa, observa-se que metade dos idosos estudados 

desenvolveu a sensação de inutilidade, considerando a dependência familiar necessária 

para a realização de atividades cotidianas básicas, e que pode ser responsável por 

provocar quadros de estresse, ansiedade e depressão. Além disso, devido à necessidade 

de distanciamento social, o acesso dos idosos aos serviços de saúde para o 

acompanhamento regular é limitado, o que pode descompensar condições clínicas pré-

existentes e acarretar uma maior dependência física. Tais dependências ainda podem 

ser acrescidas da dependência financeira, que ocorre devido às pensões e 

aposentadorias serem insuficientes às necessidades básicas da pessoa idosa, como a 

compra de fármacos, alimentos e o fornecimento de água e energia, gerando condições 

precárias de vida (MORAES et al., 2020).  

Esse cenário mostra-se favorável ao sentimento cada vez mais aflorado de 

inutilidade e dependência, podendo influenciar negativamente na saúde mental da 

pessoa idosa, uma vez que o isolamento, o sentimento de inutilidade, a 

descompensação de patologias pré-existentes e em muitos casos a violência contra a 

pessoa idosa são somadas (MORAES et al., 2020).  

É importante salientar que este novo panorama pandêmico salientou 

dificuldades relacionadas ao envelhecimento, como limitações psicofísicas, além da 

carência de habituação aos recursos tecnológicos, que se mostraram essenciais durante 

o distanciamento social para amenizar alterações psicoemocionais. Ao se discutir o 

cotidiano dos indivíduos, durante a pandemia do novo coronavírus, é indispensável 

analisar a situação ocupacional, durante o distanciamento social. Diversas mudanças 

ocorreram durante este período, como demissão de funcionários, alteração na forma 

de trabalhar, dificuldades em novas colocações ocupacionais. Tendo em vista essa 

situação, buscou-se saber como se enquadra a situação ocupacional da amostra 

estudada.  

Desta forma, aumenta-se a sensação de ócio que associada ao distanciamento 

social entre as pessoas produz uma piora na qualidade de vida dos indivíduos (GARRIDO; 

RODRIGUES, 2020). Esse quantitativo de pessoas sem atividade laboral pode estar 

associado ao aumento no número de desempregados, no período da pandemia, em 

27,6%. Em maio, o número de pessoas sem ocupação era de 10,1 milhões, chegando a 

12,9 milhões em agosto, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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No entanto, para um portador de diabetes a situação pode ser agravada pela dificuldade 

do exercício profissional presencial durante o período que perdurar a pandemia, por sua 

inserção no grupo de risco. 

Tendo em vista o número total de adultos, 48 (48,98%) afirmaram estar 

trabalhando presencialmente, isto é, estão se expondo, diariamente, ao perigo de 

contrair o vírus, como forma de manutenção da renda financeira. A exposição de um 

grupo de risco desencadeia um maior risco de sofrer impacto psicológico durante a 

pandemia (DUARTE et al., 2020). Em relação aos idosos, 26 (92,86%) afirmaram não 

trabalhar, podendo estar associado a uma provável aposentadoria.  

Pesquisas que analisaram o impacto psicológico da quarentena em epidemias 

prévias reportam que a maioria dos estudos verificou efeitos psicológicos negativos, e 

que os principais fatores de estresse identificados foram a duração da quarentena, o 

medo da infecção, os sentimos de frustração e de aborrecimento, a informação 

inadequada sobre a doença e seus cuidados, as perdas financeiras e o estigma da doença 

(BARROS et al., 2020). Visto que, de acordo com o autor, as perdas financeiras é um dos 

fatores para o desequilíbrio psicológico, o estudo analisou a renda dos participantes do 

estudo.  

De forma a analisar o impacto da diminuição da renda sob aspectos 

psicoemocionais já estudados, associou-se à dificuldade para dormir, com a redução da 

renda dos sujeitos do estudo. Dos indivíduos, 42 (33,33%) relatam terem sofrido 

diminuição da renda, ao mesmo tempo em que possuem dificuldades para dormir, 

associação essa com significância estatística (p=0,0006). 

A associação entre dificuldade para dormir, que representa um aspecto 

psicoemocional, e queda da renda demonstra o quanto o estado de saúde mental é 

resultante também de fatores externos a constituição biológica. De acordo com Duarte 

et al., (2020) ter renda diminuída no período da pandemia do novo coronavírus é fator 

que pode indicar maior prejuízo na saúde mental.  

 No que tange a avaliação do peso corporal, foram detectadas algumas 

mudanças durante o período de distanciamento social, sendo que o aumento do peso 

corporal foi o dado mais perceptível.  Por meio das análises inferenciais, pode-se 

identificar uma associação entre aumento de peso e alimentação inadequada (32% 

referem não ter hábitos alimentares adequados) e déficit na prática de exercícios físicos 
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(52% não realizam tal prática). Estudos ressaltam que na DM2, o sobrepeso e a 

obesidade aumentam a incidência e gravidade do SARS-CoV-2 (DIETZ; SANTOS – 

BURGOA, 2020; HUSSAIN et al., 2020). 

A obesidade é um fator de risco conhecido para a ventilação anormal e pode 

contribuir para a redução do resíduo funcional da capacidade pulmonar (SELVIN; 

JURASCHEK, 2020). 

Além disso, é necessário frisar que pesquisas enfatizam que o aumento de peso, 

nesse cenário pandêmico, compromete a imunidade dos indivíduos usuários frente à 

resposta ao vírus, e que o aumento na mortalidade pelo COVID-19 é maior em países 

onde a incidência de obesidade é mais proeminente (DIETZ; SANTOS – BURGOA, 2020). 

De forma a minimizar tais riscos, as recomendações durante o distanciamento social é a 

manutenção da regularidade na dieta diária e dos exercícios físicos em casa (SINGH et 

al., 2020). 

Diante do contexto atual, é compreensível que a maior parte dos esforços 

práticos e científicos esteja voltada a biologia da doença. Entretanto o contexto da 

pandemia e o tardio advento das medidas de controle afetam a população em muitas 

dimensões das condições de vida e saúde, entre elas, o da saúde mental. A presença de 

sofrimento psíquico, como depressão, ansiedade e estresse ou alterações pontuais no 

sono, no apetite, entre outros analisados neste estudo exercem de acordo Barros et al., 

(2020) reconhecidos efeitos negativos no cotidiano e na qualidade de saúde e de vida 

das pessoas, contribuindo com o percentual relevante de anos vividos com 

incapacidades. Como também é importante ressaltar que alterações psicoemocionais 

podem se agravar ou constituir fatores de risco para doenças crônicas e/ou doenças 

virais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pandemia COVID-19 representa uma adversidade sem precedentes para os 

pacientes com diabetes mellitus. Mesmo com a diminuição da pandemia, em alguns 

países, o distanciamento social para a parcela da população que compõem grupo de 

risco – como os indivíduos com diabetes mellitus – ainda será uma realidade por tempo 

ainda indeterminado. 
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O estudo permitiu que fossem visualizados diversos obstáculos relacionados à 

saúde mental de portadores de DM durante o distanciamento social decorrente da 

pandemia causada pelo Sars-Cov-2. A saúde mental e emocional do portador de DM, 

segundo análise do estudo, tem se mostrado frágil durante o distanciamento social, 

podendo-se identificar na amostra estudada o estresse, a ansiedade, depressão e 

transtornos de comportamento.  

Além disso, pode ser identificada a acentuação de fatores que promovem 

alterações psicoemocionais, como alterações de renda, perda da qualidade do sono, 

isolamento familiar e exposição a noticias da mídia referentes à doença. Nesse contexto, 

a qualidade de vida geral do portador de DM é afetada durante o distanciamento social, 

influenciando em seu estado geral de saúde, o que representa um risco ao portador de 

DM.  

Em contrapartida a todos esses efeitos psicoemocionais, as melhores respostas 

de adaptação ao distanciamento social é visto nos portadores de DM que mantiveram 

atividades laborais em casa, bom sono qualitativo, boa alimentação e atividade física 

suficiente. Dessa forma, essa parcela da amostra tem menor risco de desenvolver 

agravos decorrentes do distanciamento social. O estudo realizado demonstra a 

importância de criação e proteção de medidas de diminuição dos efeitos do 

distanciamento social aos pertencentes aos grupos de risco, uma vez que são as pessoas 

que mais necessitam do distanciamento. Assim como, é essencial destacar que a renda, 

o trabalho, devem ser preservados, mas utilizando mecanismos que protejam o 

trabalhador da exposição ao vírus, diminuindo seu medo de contrair COVID-19, evitando 

sentimentos de inutilidade, frustração e aborrecimento. 
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PREDISPOSIÇÃO À INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-
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RESUMO 

O contágio pela síndrome respiratória aguda grave do patógeno viral coronavírus 2 
(SARS-CoV-2) se elevou ao status de pandemia em março de 2020, a doença do 
coronavírus (COVID-19). Dessa forma, objetivou-se discutir e analisar a relação entre a 
deficiência de vitamina D e a predisposição à infecção pelo novo coronavírus, bem como, 
analisar o papel da vitamina D no mecanismo imunológico. Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura de cunho descritivo e exploratório, e natureza qualitativa. 
Tendo a busca feita no banco de dados: PubMed e SciELO, utilizando os descritores: 
“COVID-19“ e “Vitamina D”. Empregando o operador booleano AND, respeitando os 
critérios de inclusão: artigos nacionais e internacionais, publicados entre dezembro de 
2019 a março de 2021 em português, espanhol e inglês. A literatura reporta que a 
vitamina D é capaz de reduzir as taxas “no meio” de citocinas pró-inflamatórias, 
incluindo IL-1, IL-6, IL-12, TNF alfa e IL-17, e que apesar de os pacientes com COVID-19 
e com quadro de deficiência de vitamina D, normalmente demonstrassem resultados 
ruins, aqueles com taxas aumentadas de vitamina D obtiveram melhores resultados. 
Conclui-se que, o presente estudo traz a relação entre a deficiência de vitamina D e a 
susceptibilidade à infecção pelo novo coronavírus, e de acordo com a literatura 
analisada tem-se uma lacuna no que diz respeito a suplementação vitamínica, uma vez 
que o seu uso pode deixar o paciente com o sistema imune deprimido. 
 

Palavras-chave: Fatores de risco. Infecções por coronavírus. Vitamina D. 

1. INTRODUÇÃO 

O contágio pela síndrome respiratória aguda grave do patógeno viral coronavírus 

2 (SARS-CoV-2) se elevou ao status de pandemia em março de 2020, a doença do 

coronavírus (COVID-19) representa um grande desafio para os sistemas de saúde no 

mundo todo (DONG, DU, GARDNER, 2020). As manifestações clínicas da COVID-19 

variam de assintomáticos ou leves do trato superior respiratório até uma lesão a nível 

pulmonar aguda grave com presença de inflamação sistêmica subsequente, 
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apresentando insuficiência multiorgânica e podendo vir a óbito. E de acordo com CHEN 

et al., 2020; YANG et al., 2020; SHI et al., 2020, a idade avançada, comorbidades 

subjacentes e sexo masculino apresentaram uma ligação a COVID-19 grave. 

A vitamina D é denominada como um hormônio esteroide, tendo sua síntese 

realizada na pele humana por meio do 7-desidrocolesterol em razão da exposição aos 

raios solares (ultravioleta B – UVB) num intervalo de 280–315 nm. Sendo esta, a principal 

fonte de vitamina D, como também existem as fontes dietéticas, que incluem óleos de 

fígado de peixes e produtos lácteos (MOHAN, CHERIAN, SHARMA, 2020). 

A estrutura ativa da vitamina D3, 1α, 25-dihidroxivitamina D3 (1,25D3), 

conhecida também como calcitriol, é um hormônio pluripotente e fundamental na 

modulação da imunidade adaptativa e inata. A 25-hidroxivitamina D total sérica (25 (OH) 

D) é utilizada normalmente para analisar o status de forma individual da vitamina D. 

Com isso, o baixo status da vitamina D demonstrou estar ligada a muitas circunstâncias 

clínicas, abrangendo a elevação da predisposição à doenças infecciosas, porém a sua 

função casual ainda não foi bem descrito (CHAROENNGAM, HOLICK, 2020). É 

fundamental alertar as pessoas sobre os problemas que a falta de vitamina D pode 

causar, uma vez que, uma série de deficiências podem ser evitadas se esta vitamina em 

questão, tiver em concentrações adequadas no corpo humano. Dessa forma, objetivou-

se discutir e analisar a relação entre a deficiência de vitamina D e a predisposição à 

infecção pelo novo coronavírus, bem como, analisar o papel da vitamina D no 

mecanismo imunológico. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de cunho descritivo e 

exploratório, e natureza qualitativa, visando reunir as principais informações referentes 

as implicações da deficiência da vitamina D e a predisposição à infecção pelo novo 

coronavírus. A busca foi feita no banco de dados: PubMed e SciELO, utilizando os 

descritores: “COVID-19“ e “Vitamina D”. Empregando o operador booleano AND, 

respeitando os critérios de inclusão: artigos nacionais e internacionais, publicados entre 

dezembro de 2018 a março de 2021 em português, espanhol e inglês. Bem como, os 
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critérios de exclusão: resumos e artigos nos quais não abordavam a deficiência de 

vitamina D em pacientes COVID positivos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontrados 128 artigos nas duas bases de dados, após a primeira análise 

(leitura de título e resumo) foram excluídos 30 artigos da PubMed e 58 da SciELO, por 

não se enquadrarem nos critérios de inclusão. Na segunda análise (leitura superficial do 

artigo completo), foram excluídos mais 10 artigos da PubMed e 15 da SciELO. Na terceira 

análise (leitura completa e aprofundada) foram excluídos dois artigos da PubMed e um 

da SciELO. E por fim, foram incluídos sete artigos da PubMed e cinco da SciELO para o 

presente trabalho, totalizando 12 artigos. 

3.1. Vitamina D 

Existem duas maneiras principais de obter vitamina D: alimentação rica em 

vitamina D ou sintetização da vitamina D na pele através da luz solar. Nessas duas 

formas, a vitamina D é um composto inativo, ou seja, para torná-la ativa precisa ser 

metabolizada para que possa desempenhar múltiplas funções no organismo. A síntese 

in vivo dos dois principais metabólitos biologicamente ativos da vitamina D ocorre em 

dois estágios (CÂMARA et al., 2021).  

Tem-se no fígado a primeira hidroxilação da vitamina D3 ou D2 para a produção 

de 25-hidroxivitamina D, bem como a segunda hidroxilação acontece nos rins, dando 

origem a 1, 25-di-hidroxivitamina D. Esses metabólitos da vitamina D promovem a 

absorção ativa de cálcio e fósforo no intestino delgado, ajudando a aumentar os seus 

níveis séricos, o suficiente para mineralizar os ossos. Por outro lado, tais metabólitos 

também ajudam a mobilizar o cálcio e o fósforo dos ossos, nos quais são capazes de 

serem reabsorvidos pelos túbulos renais (PLUDOWSKI et al. 2018; CÂMARA et al., 2021).  

A vitamina D é capaz de ser encontrada sob duas formas, a primeira é a 

Ergocalciferol (D2), presente em plantas e utilizada para fins terapêuticos (Figura 1), e a 

segunda é a colecalciferol (D3), presente no tecido animal através da luz ultravioleta no 

7-dehidrocolesterol da pele, na qual tem a principal atividade nutricional e biológica 

(Figura 1) (CÂMARA et al., 2021). 

Figura 1 – Estrutura química do ergocalciferol (vitamina D2) e do colecalciferol (vitamina D3). 
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Fonte: adaptado de CÂMARA et al., 2021, p. 5907. 

 

Se comparadas (D2 e D3) de início, ambas possuem a mesma estrutura, 

diferenciando apenas na sua cadeia lateral, no carbono 17, na qual a vitamina D2 exibe 

uma ligação dupla adicional e um grupo metil incorporado na cadeia lateral. E para a 

ativação delas nos rins e fígado é necessário a adição dos grupos hidroxila para ativá-las 

na forma hormonal, conforme Figura 2 e 3, respectivamente, designadas nesta ordem 

de 1,25-hidróxiergocalciferol [1,25-(OH)2D2] e 1á,25–diiidroxicolecalciferol ou calcitriol 

(CÂMARA et al., 2021). 

 

Figura 2 – 1,25-hidróxiergocalciferol [1,25-(OH)2D2] 

 

Fonte: adaptado de CÂMARA et al., 2021, p. 5908. 

 

 

Figura 3 – 1,25-hidróxicolecalciferol [1,25-(OH)2D3] ou calcitriol 
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Fonte: adaptado de CÂMARA et al., 2021, p. 5908. 

 

No interior da célula, a vitamina D é ligada aos seus receptores nucleares, e logo 

após estarem ativados, eles se dimerizam com os receptores retinóides X ou com eles 

próprios, e em seguida se translocam para o núcleo para englobar o elemento receptor 

de vitamina D. Já este receptor, ele tem o papel de regular a expressão de muitos genes 

do hospedeiro, tais como a catelicidina e a beta defensina. A beta defensina tem o papel 

de clivar de forma direta a membrana do vírus, já a catelicidina desempenha a ativação 

dos macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. É ressaltado que a vitamina D 

desempenha um papel no sistema imune inato, atrás da liberação de óxido nítrico e da 

expressão de enzimas lisossomais, nas quais ambas auxiliam no combate à infecção. 

Bem como, as taxas de vitamina D são capazes de influenciar na expressão dos 

receptores toll-like, nos quais promovem a resposta imune inata, conforme o 

reconhecimento das proteínas patogênicas (MOHAN, CHERIAN, SHARMA, 2020). 

De acordo com ZEMB et al., 2020 e MITCHELL, 2020 a vitamina D exerce a função 

regulatória do sistema imune através da supressão das respostas imunológicas 

adaptativas nas células epiteliais respiratórias no decorrer das infecções virais. A 

manifestação acontece principalmente via atenuação da proliferação de linfócitos T e a 

mudança resultante de linfócitos T auxiliares tipo 1 (Th1) para tipo 2 (Th2). 

MOHAN, CHERIAN, SHARMA (2020) ressaltam que uma proliferação Th1 

diminuída, resulta em níveis mais baixos de citocinas pró-inflamatórias e 

consequentemente, respostas imunológicas adquiridas minimizadas, nos quais são 

capazes de serem contraproducentes na composição de uma resposta imune bem-

sucedida frente a um vírus. A vitamina D atua também na maturação dos linfócitos T, e 
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é capaz de deslocar o desenvolvimento da massa de linfócitos T auxiliares inflamatórios 

tipo 17 em direção às populações de células T regulatórias anti-inflamatórias (ZEMB et 

al., 2020; MITCHELL, 2020). 

E desta forma, a vitamina D é capaz de reduzir as taxas “no meio” de citocinas 

pró-inflamatórias, incluindo IL-1, IL-6, IL-12, TNF alfa e IL-17, enquanto eleva o anti-

inflamatório IL-10. A expressão diminuída de citocinas pró-inflamatórias diminui a 

diferenciação e a ativação de muitos tipos de células imunológicas e com isso, sendo 

capaz de prevenir lesões imunomediadas. Bem como, a vitamina D impede de forma 

direta à via do fator nuclear kappa-light-chain-enhancer das células B ativadas (NFκB), 

minimizando assim a síntese de citocinas pró-inflamatórias. Com isso, a vitamina D, 

através de suas ações opostas na regulação das citocinas e na diferenciação dos 

linfócitos T, desempenha a função dupla complexa na imunopatologia. A literatura 

reporta que a vitamina D é capaz de minimizar a regulação dos receptores ACE-2 e, 

portanto, ter efeitos protetores na COVID-19 (ZEMB et al., 2020; MITCHELL, 2020). 

3.2. COVID-19 

O coronavírus é uma variedade de vírus que pode infectar muitos animais 

diferentes e pode causar infecções respiratórias leves a graves em humanos. Os 

sintomas da COVID-19 podem ser observados após cerca de 5 dias de incubação. Após 

a incubação do SARS-COV-2, o tempo médio de início dos sintomas foi de 5,1 dias, 

enquanto o tempo de início dos sintomas de pessoas infectadas foi de 11,5 dias. Foi 

demonstrado que essa duração está intimamente relacionada ao sistema imunológico 

do paciente e à idade. Os sintomas gastrointestinais incluem diarreia, vômitos e 

anorexia, e quase 40% dos pacientes apresentam esses sintomas. Bem como, cerca de 

10% dos pacientes com sintomas gastrointestinais não exibiram sinais de febre ou 

infecções do trato respiratório (WANG et al., 2020). 

A COVID-19 também está ligada à doenças hipercoaguláveis, aumentando o risco 

de trombose venosa. Também há relatos de sintomas neurológicos (como tontura, 

fadiga e distúrbio da consciência), derrames (hemorrágicos e isquêmicos) e danos 

musculares. Muitos sintomas extrapulmonares incluem manifestações oculares e 

cutâneas. Foi encontrado por pesquisadores italianos, manifestações cutâneas em 20% 

dos pacientes. Devido à insuficiência respiratória, as perspectivas clínicas das crianças 
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podem deteriorar-se gradualmente. Em casos graves, o uso de oxigênio tradicional (ou 

seja, cânula nasal) não pode corrigir a insuficiência respiratória em 1-3 dias. A marca 

registrada é choque séptico, sepse, sangramento maciço e contínuo causado por 

coagulação anormal e acidose metabólica (WANG et al., 2020; MOHAMADIAN et al., 

2021). 

Além de infecções pulmonares graves, o choque séptico pode causar danos 

graves e gerar danos a vários órgãos. Quando ocorrem anormalidades do sistema 

extrapulmonar, incluindo o sistema circulatório e o sistema digestivo, é provável que 

cause choque séptico e aumente muito a taxa de mortalidade. Quando não há oxigênio 

suficiente para o pré-natal, ocorrerão partos prematuros e hipóxia intrauterina (WANG 

et al., 2020; MOHAMADIAN et al., 2021). 

3.3. COVID-19 x Vitamina D 

Apesar de que os pacientes com COVID-19 e com quadro de deficiência de 

vitamina D, normalmente demonstrassem resultados ruins, aqueles com taxas 

aumentadas de vitamina D obtiveram melhores resultados. A literatura reporta que 

haviam evidências ecológicas substanciais para associar a deficiência de vitamina D com 

a gravidade no quadro da infecção por COVID-19. Bem como, é ressaltado o benefício 

da suplementação para pacientes afro-americanos com deficiências de vitamina D, e 

também para pacientes com piores resultados de COVID-19. 

Dessa forma, alguns autores ressaltaram que o risco de infecções graves por 

COVID-19 em certas populações distintas não pode ser baseado de forma adequada por 

seu quadro de deficiência de vitamina D, bem como a suplementação de vitamina D 

minimiza as respostas Th2 no decorrer da infecção fúngica por Aspergillus spp. em 

pacientes com fibrose cística, e é fundamental ressaltar que a aspergilose pulmonar é 

uma infecção secundária entre os pacientes críticos de COVID-19. Com isso, a 

suplementação é capaz de tornar os pacientes com COVID-19 susceptíveis às infecções 

secundárias por espécies do gênero Aspergillus spp. e apesar de que tais relações ainda 

não tenham sido bem consolidadas. Assim, o esse vai e volta de suplementação no 

decorrer da infecção por COVID-19 continua (MOHAN, CHERIAN, SHARMA, 2020; CHEN 

et al., 2020; YANG et al., 2020; SHI et al., 2020). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo traz a relação entre a deficiência de vitamina D e a 

susceptibilidade à infecção pelo novo coronavírus, e de acordo com a literatura 

analisada tem-se uma lacuna no que diz respeito a suplementação vitamínica, uma vez 

que o seu uso pode deixar o paciente com o sistema imune deprimido e com isso ter o 

risco de se contagiar com uma infecção fúngica e em contrapartida, a deficiência da 

vitamina D pode agravar o quadro do paciente COVID positivo. Com isso, se faz 

necessária mais pesquisas em relação a suplementação vitamínica e desmistificar a 

lacuna do tomar ou não tomar a suplementação. 
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RESUMO 

A cultura da vacinação no Brasil se estruturou para milhões de brasileiros desde 1966. Desde 2020 o 
mundo tenta sobreviver a pandemia pelo vírus causador da COVID-19. Em meio centenas de milhares de 
óbitos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira aprovou o uso e produção de uma vacina, 
porém o ritmo para a vacinação ainda é. Na Paraíba a saúde pública foi questionada pela evolução da taxa 
de incidência e sua relação com a distribuição dessas vacinas no Estado. Este estudo ecológico descritivo, 
teve como base as informações epidemiológicas de incidência de casos, através de análise espacial e 
cobertura vacinal da COVID-19 na Paraíba/PB.  A coleta foi realizada nos dias 10 e 11 de abril de 2021. As 
variáveis analisadas foram: casos novos da doença e a quantidade de doses distribuídas a cada município. 
Os cálculos de incidência, bem como a elaboração de tabela foram processados com uso do programa 
Excel for Windows 2016.  Observou-se os municípios de Pombal, Nova Floresta, Santa Rita, a capital João 
Pessoa, Guarabira, Esperança, e Campina Grande possuem taxa de incidência maior que 25%. A maioria 
das cidades apresentou taxa entre 0 e 5%. Tornou-se evidente a necessidade do Ministério da Saúde 
otimizar da Campanha Nacional, para que seja proporcionada maior cobertura para os municípios com 
maior incidência. Considerando tal colocação, é possível que a consequência possa ser percebida em altas 
taxas de ocupação de leitos, e/ou altas taxas de morbidade e letalidade, sendo necessário mais estudos 
para tal análise. 
 
Palavras-chave: Vacinação. COVID-19. Epidemiologia Descritiva. 
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1. INTRODUÇÃO 

A saúde pública brasileira estabeleceu planos de vacinação para a sua população 

desde o século XX, com isso o governo vacinou mais de 80 milhões de brasileiros entre 

os anos de 1966 a 1973. Com este movimento a Organização Mundial da Saúde - OMS 

declarou a erradicação da varíola no país. Em seguida houve uma vacinação o Brasil 

iniciou a campanha para vacinação de febre amarela, BCG e poliomielite. A partir de 

então, a cultura de vacinação no país  se estruturou, sendo manifestada por uma adesão 

governamental, cujo o objetivo era a ampliação do consumo de vacinas por parte da 

população. Foi deste modo que surgiu o Programa Nacional de Imunização - PNI, 

caracterizado pela sua política pública eficiente, se adaptando às mudanças políticas, 

epidemiológicas e sociais, e cumprindo com as doutrinas do Sistema Único de Saúde - 

SUS (HOCHMAN, 2011; DOMINGUES et al., 2020). 

Em 08 de dezembro de 2019, a China registrou casos de uma pneumonia 

desconhecida na cidade de Wuhan, até que em 29 de dezembro do mesmo ano, foi 

identificado o código genético de um novo Coronavírus, o SARS-CoV2, o agente 

etiológico da COVID-19. Entretanto o primeiro caso da doença só foi registrado no dia 

31 de dezembro de 2020. Devido à rápida propagação, a OMS fez uma declaração no 

dia 30 de janeiro de 2020 sobre o surto do novo Coronavírus em escala de emergência 

internacional. Desde então foi dado início a uma corrida para a criação de uma vacina 

(DOMINGUES, 2021).  

Atualmente, em 2021 o Brasil se encontra em um epicentro do novo vírus, de 

acordo com o Ministério da Saúde - MS, o primeiro óbito no Brasil pela CIVID-19, foi 

registrado em Março de 2020,  no mês seguinte, em Abril no dia 11 o país chegou a 

registrar mais de 1100 óbitos em vinte quatro horas. Já era considerado alarmante. O 

aumento no número dos casos no país era exponencial, e rapidamente o Brasil tornou-

se o segundo colocado com o maior número de óbito no mundo. Deste modo o país 

alcançou o pico em sua primeira onda de contaminação, no mês de julho de 2020, onde 

em um único dia registrou o total de 1590 óbitos. Em novembro do mesmo ano o Brasil 

teve baixa na taxa de contaminação e em mortos pela doença, entretanto em março de 

2021 com o registro em vinte quatro horas de mais de 2280 mortes, foi considerado o 

marco da segunda onda de contaminação. Neste mesmo mês o Brasil registrou o 
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recorde de mortos em um único dia, no total de 4 249 óbitos por COVID-19 (BRASIL, 

2020). 

No Estado Paraíba, a pandemia pelo novo coronavírus também se alastrou 

rapidamente. De acordo com a Secretária do Estado da Paraíba (2021), o primeiro caso 

confirmado para Covid-19, ocorreu dia 16 de março de 2020, na cidade de João Pessoa, 

Capital do Estado. Rapidamente os casos confirmados aumentaram significativamente, 

fazendo com que o sistema de saúde do Estado se igualasse aos dos demais Estados do 

Brasil (PARAÍBA, 2021). 

O esperado para o primeiro semestre de 2021, no país, com aprovação das 

vacinas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, era uma vacinação em 

massa da população. Porém o período está sendo marcado por muita frustação. O Brasil 

apresenta um ritmo lento para a vacinação de sua população contra a COVID-19, 

estudos já apontam um mau planejamento governamental do país e no investimento 

para a vacinação, o que favorece uma terceira onda de contaminação, pois a lentificação 

das vacinas está fazendo com que o SARS-CoV2, agente da doença, sofra mais mutações, 

além da falta de conhecimento e divulgação de informações sobre a vacinação, impondo 

dificuldade para a organização no plano da vacinação junto a população (DOMINGUES, 

2021). 

Tendo em vista o atual cenário, e a problemática de saúde pública sobre o Estado 

da Paraíba em relação a pandemia do COVID-19, foi questionado a evolução da taxa de 

incidência e sua relação com a distribuição da vacinação no Estado. Deste modo, este 

estudo objetivou analisar a evolução da taxa de incidência da COVID-19 e associar a 

distribuição espacial da vacinação no Estado da Paraíba. 

2. MÉTODO 

Foi realizado um estudo ecológico descritivo, com base nas informações 

epidemiológicas de incidência de casos e cobertura vacinal da COVID-19 no Estado da 

Paraíba/PB.  Os registros de doses fornecidas a cada município da Paraíba foram obtidos 

na plataforma de livre acesso do Ministério da Saúde. Sendo utilizado também a análise 

espacial de número de casos novos registrados diariamente na Paraíba, formulado pelo 
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Laboratório de Estatística Aplicada ao Processamento de Imagens e Geoprocessamento 

- LEAPIG, de acesso aberto.  

 O Estado da Paraíba/PB possui uma população de aproximadamente 4.018.127 

milhões de habitantes, segundo a estimativa de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE, com 223 municípios numa área de 56.467,242 km2. Foram 

analisados os registros de 27 municípios  do Estado. A amostra do estudo incluiu todas 

as primeiras doses do imunobiológico da COVID-19 enviadas aos municípios até 11 de 

Abril de 2021, e casos novos da doença nas mesmas cidades no dia 10 de Abril de 2021. 

 A coleta foi realizada nos dias 10 e 11 de Abril de 2021. As variáveis analisadas 

foram: casos novos da doença e a quantidade de doses distribuídas a cada município. A 

partir do número de novos casos, calcularam-se as Taxas de Incidência -TI (número de 

casos novos confirmados dividido pela população residente, multiplicado por 100.000 

habitantes). Os cálculos de incidência, bem como a elaboração de tabela foram 

processados com uso do programa Excel for Windows 2016. 

 Não foi necessário submeter o estudo para aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa, visto que  os dados utilizados serem de acesso público e sem identificação de 

participantes.  

3. RESULTADOS 

3.1. Dos novos casos 

De acordo com dados do IBGE, o estado da Paraíba tem uma população atual 

estimada de 4.018,127 habitantes, sendo o 13ª Estado mais populoso do território 

brasileiro. No dia 21 de março de 2020 foi confirmado o primeiro caso da doença no 

Estado da Paraíba, em sua capital João Pessoa. Até o dia  11 de Abril de 2021, o maior 

número de novos casos registrados e um só dia ocorreu no dia 01 de Março do corrente 

ano, com 1886 novos casos, enquanto na presente data, registaram-se apenas 43 novos 

casos (BRASIL, 2021). 

Como mostra na figura 1, as cidades ilustradas na cor  marrom escuro, possuem 

TI maior que 25%, sendo elas, Pombal, Nova Floresta, Santa Rita, a capital João Pessoa, 

Guarabira, Esperança, e Campina Grande. A maioria das cidades mostra-se com TI entre 

0 e 5%. 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

280 

Figura 1. Análise espacial da incidência da Covid-19 na Paraíba. 

Fonte: LEAPIG, 2021. 

 

3.2. Das Doses Distribuídas e a Taxa de Incidência 

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a 

Covid-19, o Brasil levaria 21 dias para vacinar 14.846.712 brasileiros da primeira fase 

com a  primeira dose da vacina. Considerando esta meta estabelecida, seria necessário 

imunizar 707 mil pessoas por dia (BRASIL, 2020). A primeira dose do imunobiológico 

para COVID-19 administrada na Paraíba realizou-se no dia 19 de Janeiro de 2021 

(PARAÍBA, 2021). Até o dia 11 de Abril, 919.380 mil doses foram distribuídas para a 

Paraíba (tabela 1), onde, de acordo com o Plano Estadual de Operacionalização da 

Vacinação contra a COVID-19, a primeira fase da população a ser vacinada é composta 

por 1.202.872 pessoas (PARAÍBA, 2020). 

Na Tabela 1 podemos observar que as maiores TI’s são expressas pela capital do 

Estado, João Pessoa (64,02%), em seguida pelo município de Nova Floresta (30,08%), 

destacados em marrom escuro (TI igual ou maior que 25%). Apenas Santa Rita ocupa a 

TI entre 20 e 25% (marrom claro). Com TI’s entre 10 e 15%, Campina Grande, Taperoá e 

Sumé estão expressadas na cor ocre. A maioria das 27 cidades (15) demonstram TI’s 
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entre 5 e 10% (amarelo), e 5 cidades sinalizam TI’s entre 1 e 5% (bege), conforme cores 

correspondentes  ilustradas Figura 1. 

 

Tabela 1. Distribuição das doses e taxa de incidência da Covid-19 na Paraíba. 

Município/Escala Doses Distribuídas Taxa de Incidência 

Paraíba 919.380 36,83% 

João Pessoa 195.659 64,02% 

Nova Floresta 2.534 30,08% 

Santa Rita 25.574 20,49% 

C. Grande 86.757 15,62% 

Taperoá 4.092 10,40% 

Sumé 4.522 10,02% 

Juripiranga 2.242 9,56% 

Pombal 8.464 9,45% 

Pirpirituba 2.074 9,45% 

Solânea 5.685 9,08% 

Alagoa Grande 6.450 8,44% 

Santa Luiza 4.346 8,45% 

Araçagi 3.660 8,24% 

Esperança 6.754 7,57% 

Guarabira 9.730 6,78% 

Lagoa Seca 5.444 6,54% 

Itabaiana 5.896 6,53% 

Rio Tinto 4.642 5,79% 

São Bento 5.706 5,58% 

Catolé do Rocha 7.074 5,56% 

Pitimbú 2.600 5,24% 

Duas Estradas 784 4,17% 

Mamanguape 7.526 2,27% 

São Mamede 2.304 1,81% 

Cajazeiras 15.214 1,77% 
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Boa Vista 1.456 1,70% 

Cruz do E. Santo 2.452 1,15% 

Fonte: Ministério da Saúde, 2021. 

 

4. DISUSSÃO 

Verifica-se uma rápida variação na taxa de incidência na Paraíba entre os dias, 

principalmente aos finais de semana. Como corrobora Praxedes (2021), onde ressalta a 

influência direta da subnotificação que ainda é alta em alguns estados, pois os dados 

não apresentam o número exato de enfermos. Deste modo, sugeriram que o número 

de infecções no país pode ser de 10 a 15 vezes maior do que o número de casos 

relatados. Nessa perspectiva, não há conhecimento da verdadeira amplitude da 

pandemia, o que representa uma barreira contra a redução do problema. 

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

Covid-19, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 teve início no dia 18 de 

Janeiro de 2021. Na ocasião, o início da vacinação se deu pelos trabalhadores da saúde, 

pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, pessoas maiores de 18 

anos com deficiência institucionalizadas e indígenas vivendo em terras indígenas, 

seguido dos idosos acima de 60 anos, de acordo com os cenários de disponibilidade da 

vacina (BRASIL, 2021). 

Para interrupção da circulação do vírus, seria necessário que 70% ou mais da 

população fossem vacinados para eliminar a doença, dependendo da eficácia da vacina 

para evitar a transmissão. Portanto, em um momento inicial, o principal objetivo da 

vacinação foi ser focado na redução da morbimortalidade causada pela covid-19. No 

entanto, em face da quantidade ainda limitada na disponibilidade das vacinas, o 

Programa Nacional de Imunização ressalta a importância das doses disponíveis para 

estes grupos que inicialmente apresentam os critérios de exposição à infecção e de 

maiores riscos de agravamento e óbito pela doença. Contudo, os quesitos 

epidemiológicos devem ser levados em consideração, devendo o acesso a vacina ser 

com equidade e de acordo com a taxa de incidência, e não promover a distribuição das 

doses aos estados e municípios de maneira proporcional à sua população, como ocorre 

atualmente (BRASIL, 2021; CASTRO, 2021). 
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Divergente a isto, especificamente os estados da região Norte, devido ao 

aumento do número de casos confirmados de covid-19, foram beneficiados com 

equivalente à 5% do total de doses de vacinas, onde foram promovidas medidas 

estratégicas para o país, que culminou na definição de um Fundo Estratégico. O Fundo 

estratégico foi implementado a partir da segunda pauta de distribuição dessa Campanha 

(BRASIL, 2021). 

Diante disso, demonstra-se a necessidade do Ministério da Saúde seguir 

empreendendo esforços na aquisição de vacinas com prontidão, para fins de otimização 

da Campanha Nacional, para que seja proporcionada maior cobertura para os 

municípios com maior TI. A disponibilidade de maior quantidade de vacinas irá 

fortalecer os impactos da vacinação com redução na incidência de casos graves e óbitos 

pela covid-19.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao realizar uma análise espacial das TI’s sinalizadas em 27 cidades do Estado da 

Paraíba tais dados expressam porcentagens oscilantes, além de divergência com 

princípios epidemiológicos ao associar com a distribuição de vacinas para a Paraíba. É 

importante que em um plano de vacinação siga a aspectos epidemiológicos que 

informam a situação de saúde da população cumprido seu propósito de guiar e avaliar 

ações de saúde. Em um plano de vacinação da magnitude e importância para a saúde 

pública como o da COVID-19 ao curso do estado de pandemia, tais princípios devem ser 

rigorosamente desempenhados, o que não é percebido atualmente. 

O cenário percebido guia a conclusão desse estudo a delinear a inabilidade ou 

equívoco da Secretaria Estadual de Saúde ao conduzir um plano de vacinação 

adequadamente, caracterizando um panorama o qual expõe a população Paraibana a 

vulnerabilidade de compor altas taxas de incidência e não ser contemplada com doses 

proporcionais. Considerando tal colocação, é possível que a consequência possa ser 

percebida em altas taxas de ocupação de leitos, e/ou altas taxas de morbidade e 

letalidade, sendo necessário mais estudos para tal análise.  
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RESUMO 

O sarampo é caracterizado como uma doença febril aguda com elevado grau de contágio 
relacionado a um quadro característico de erupção cutânea maculopapular eritematosa. 
Dessa forma, objetivou-se analisar o perfil epidemiológico do Sarampo no Brasil, bem 
como compreender as estratégias de vacinação e seus impactos de forma negativa no 
período pandêmico. Trata-se de uma revisão bibliográfica, de natureza qualitativa e 
caráter descritivo, utilizando a questão norteadora: Qual a situação epidemiológica do 
sarampo no Brasil em 2020 no contexto pandêmico? A busca foi realizada nas bases de 
dados: PubMed e SciELO, como também, foram extraídos dados do boletim 
epidemiológico de Sarampo entre as Semanas 1 a 49 de 2020, pertencente ao site do 
Ministério da Saúde/Brasil. Os critérios de inclusão foram: artigos nacionais e 
internacionais completos, disponibilizados de forma gratuita, publicados entre os anos 
de 2016 a janeiro de 2021 em inglês, espanhol e português. A literatura reporta que 
entre as Semanas Epidemiológicas 1 a 46, foram notificados 16.451 casos de infecções 
pelo vírus do sarampo, destes, 8.344 (50,7%) foram confirmados. Como também se teve 
início à pandemia da doença do coronavírus 2019 (COVID-19) ocasionada pelo novo 
coronavírus (SARS-COV-2), no qual teve-se um impacto negativo no comparecimento 
presencial nos postos de saúde, caindo radicalmente em muitos países, devido as 
medidas necessárias de distanciamento social. Conclui-se que ainda se tem muitos 
surtos ocasionados pelo vírus do sarampo, devido a brecha na cobertura vacinal 
ocasionada pela pandemia, como também a ação dos grupos antivacinas e das fake 
news que assombram os imunizantes. 
 

Palavras-chave: Brasil. Epidemiologia. Sarampo. 

1. INTRODUÇÃO 

O sarampo é uma doença altamente contagiosa e que tem o ar como um meio 

de propagação. O agente etiológico do sarampo é um vírus de RNA de fita única e 

sentido negativo, possui um genoma com aproximadamente 16 kb, pertencente à 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

287 

família Paramyxoviridae e ao gênero Morbillivirus. É portador de oito proteínas, sendo 

seis estruturais (polimerase grande, hemaglutinina, proteína de fusão, proteína da 

matriz, fosfoproteína e a nucleoproteína) e as outras duas não estruturais (proteínas C 

e V) nas quais são codificadas pelo genoma viral (MENESES, et al., 2019). 

De acordo com Meneses e colaboradores (2019) se comparado aos vírus de DNA, 

os de RNA possuem elevada susceptibilidade de concentrar a variabilidade em sua 

sequência genômica, em razão da ausência de atividade de revisão das RNA polimerases 

e aos títulos virais mais expressados ao longo da fase aguda da doença. Na qual essa 

variabilidade é representada em 24 genótipos do vírus do sarampo, sendo eles, A, B1-

B3, C1 e C2, D1-D11, E, F, G1-G3, H1 e H2. Contudo, apenas cinco desses genótipos 

citados (B3, D4, D8, D9 e H1), foram relatados, entre outubro de 2017 a setembro de 

2018. 

O sarampo é caracterizado como uma doença febril aguda com elevado grau de 

contágio relacionado a um quadro característico de erupção cutânea maculopapular 

eritematosa. Sua disseminação se dá por gotículas conduzidas pelo ar ou no contato 

com o indivíduo possuindo a doença através de secreções bucais e nasais. Em pacientes 

imunocomprometidos, complicações graves, tais como morbidades fatais (diarreia 

grave e pneumonia) e cegueira, são capazes de se desenvolverem. Além disso, duas 

doenças neurológicas raras e muito graves, também podem ser originadas pela infecção 

do vírus do sarampo, sendo elas panencefalite esclerosante subaguda e encefalite de 

corpos de inclusão do sarampo (GOLDANI, 2018). 

Xavier e colaboradores (2019) ressaltam que a propagação viral acontece de 

quatro a seis dias antes ou quatro dias depois do aparecimento do exantema. Graças 

aos anticorpos maternos, a infecção em recém-nascidos de mães vulneráveis, é 

moderadamente rara no primeiro semestre de vida.  

Goldani (2018) relata que na década de 80 o sarampo foi a principal causa a nível 

mundial de morbimortalidade infantil e responsável por cerca de 2 milhões de 

óbitos/ano antes da elevação na cobertura global de vacinação. Bem como, os surtos da 

doença eram prevalentes nas populações com menos de 10% dos indivíduos não 

imunizados. 

O sarampo pode ser evitado pela vacina, sendo observado nas últimas décadas 

a diminuição da mortalidade ocasionada pela doença. Se comparado a década de 80, o 
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número de óbitos diminuiu muito, de aproximadamente 2 milhões/ ano para cerca de 

100.000/ano, e isso se deve pela melhora nos indicadores sociais e ao empenho mundial 

na cobertura vacinal. Contudo, é necessária a vigilância oportuna de casos com suspeita 

da doença, utilizando meios com diagnóstico molecular altamente específico e sensível, 

somados com a diferenciação genética dos isolados, sendo vias para o combate ao vírus 

(MENESES, et al., 2019). 

Goldani (2018) complementa que a imunização em massa comprovou ser um dos 

meios de saúde pública mais econômicos. Para atingir as metas regionais de eliminação 

do vírus são fundamentais a vigilância e a elevação da cobertura vacinal com duas doses 

através dos investimentos adicionais substanciais e amparados nos sistemas de saúde. 

Como também, a avaliação adicional do custeio de esquemas de duas doses e sua 

sorologia são capazes de conceder dados relevantes para uma possível extinção global 

do vírus. Dessa forma, objetivou-se analisar o perfil epidemiológico do Sarampo no 

Brasil, bem como compreender as estratégias de vacinação e seus impactos de forma 

negativa no período pandêmico. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, de natureza qualitativa e caráter 

descritivo, utilizando a questão norteadora: Qual a situação epidemiológica do sarampo 

no Brasil em 2020 no contexto pandêmico? A busca foi realizada nas bases de dados: 

PubMed e SciELO, utilizando os descritores: “Sarampo”, “Epidemiologia” e “Brasil” 

cadastrados no DeCS/MeSH e empregando o operador booleano AND. Como também, 

foram extraídos dados do boletim epidemiológico de Sarampo entre as Semanas 1 a 49 

do ano de 2020, pertencente ao site do Ministério da Saúde/Brasil. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nacionais e internacionais completos, 

disponibilizados de forma gratuita, publicados entre os anos de 2016 a janeiro de 2021 

em inglês, espanhol e português. Como também, os critérios de exclusão foram: artigos 

com acesso restrito, resumos e nos quais não abordavam a situação epidemiológica do 

sarampo no Brasil. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a pesquisa dos descritores nas bases de dados, foram encontrados 235 

artigos. Foi realizada a leitura dos títulos e resumos, com isso excluiu-se 203 artigos. Em 

seguida, foi realizada uma leitura mais detalhada e excluindo-se mais 24 artigos e 

incluindo nove no estudo, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1 – Retorno da busca nas bases de dados. 

Bases de dados PubMed SciELO 

Descritores 
“Sarampo” AND 

“Epidemiologia” AND “Brasil” 

“Sarampo” AND 

“Epidemiologia” AND “Brasil” 

Retorno da pesquisa 34 201 

Primeira avaliação (exclusão) 24 179 

Segunda avaliação (exclusão) 5 18 

Inclusão no estudo 5 4 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

O vírus do sarampo possui um genoma não segmentado e de sentido negativo 

(Figura 1 b), bem como um envelope lipídico. Seu genoma de 16 kb codifica oito 

proteínas e é provável que sua evolução ocorreu do vírus da peste bovina, na qual é uma 

doença erradicada do gado. O vírus possui seis proteínas (Figura 1 a), e seu envelope 

contem projeções de superfície compostas pela hemaglutinina viral (H) e glicoproteínas 

de fusão (F) com a proteína da matriz (M) envolvendo o seu interior. A partir do RNA 

genômico envolto com a proteína do nucleocapsídeo (N), empacotado dentro do 

envelope na forma de uma bobina simétrica com a fosfoproteína (P) e as proteínas 

grandes da polimerase (L) anexadas, o nucleocapsídeo helicoidal é formado (MENESES, 

et al., 2019). 

O gene P codifica duas proteínas não estruturais, C e V, que regulam a resposta 

da célula à infecção e regulam os aminoácidos de sinalização do interferon (IFN) C. A 

proteína V possuem o mesmo terminal N (com 231 aminoácidos) que P, mas com a 

adição de uma guanina extra em cada versão de RNA muda o quadro de leitura, 

resultando em um domínio C-terminal de ligação de zinco rico em cisteína de 68 

aminoácidos que é altamente conservado entre os paramixovírus. H interage com 
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receptores virais para que ocorra a ligação, enquanto F interage com H, e com a mesma 

ou com uma proteína celular adicional para fusão e entrada (Figura 1 c) (MENESES, et 

al., 2019). 

 

Figura 1 – Esquemas do vírus do sarampo (a), genoma (b) e ciclo de replicação intracelular (c). 

 

Nota: (a) O vírus com envelope possui seis proteínas: duas glicoproteínas de superfície, hemaglutinina 

(H) e fusão (F); uma proteína de matriz (M); uma proteína do nucleocapsídeo (N) que envolve o RNA de 

sentido negativo e duas proteínas replicase, a fosfoproteína (P) e a proteína polimerase grande (L). (b) O 

gene P também codifica duas proteínas reguladoras da resposta da célula hospedeira, V e C. (c) A 

proteína H interage com um dos vários receptores do vírus do sarampo, resultando na fusão mediada 

por F com a membrana plasmática. A replicação ocorre no citoplasma e no botão de vírus montado a 

partir da membrana plasmática. Fonte: adaptado de GRIFFIN D. E., LIN W. H., PAN C. H., 2012, p. 650. 

 

O sarampo é uma doença que apresenta uma significativa causa de 

hospitalização e morbimortalidade infantil, e o desfecho final está estreitamente 

associada com o grau de avanço socioeconômico das pessoas afetadas, nutrição, 

cuidados de saúde adequados e padrões de higiene. A inabilidade de vacinar a 

população toda, gera um problema a nível mundial na decisão de exterminar a doença, 

uma vez que, pessoas que são vulneráveis ao vírus são capazes de propagar o sarampo 

e gerar um surto naquela região (XAVIER, et al., 2019). Em 2020 no Brasil, foram 

registrados casos de sarampo em 21 unidades federativas, conforme (Figura 2). 
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Figura 2 – Casos confirmados de sarampo por unidade federada, Brasil, semanas epidemiológicas 1 a 46, 

2020. 

 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/MS. Atualização em 20/11/2020. Adaptado de Ministério da 

Saúde, 2020, p. 2. 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2020), destas 21 unidades federativas, 17, 

paralisaram a cadeia de propagação viral, e quatro estados ainda mantiveram o surto 

por mais algum tempo, sendo eles o Amapá, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre as 

Semanas Epidemiológicas (SE) 1 a 46 de 2020 (29/12/2019 a 14/11/2020), tiveram 

notificações de 16.451 casos de infecções pelo vírus do sarampo, destes, 8.344 (50,7%) 

foram confirmados, 7.716 (46,9%) descartados e 391 (2,4%) ficaram sob investigação, 

conforme (Figura 3).  
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Figura 3 – Distribuição dos casos de sarampo por semana epidemiológica do início do exantema e 

classificação final, Brasil, semanas epidemiológicas 1 a 46, 2020. 

 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/MS. Atualização em 20/11/2020. Adaptado de Ministério da 

Saúde, 2020, p. 2. 

 

O Ministério da Saúde (2020) ressalta que os quatro estados (Amapá, Pará, São 

Paulo e Rio de Janeiro) onde o surto durou mais tempo, teve uma concentração de casos 

confirmados, atingindo 8.066 casos (96,7%), e em relação aos óbitos nestes estados, 

somente o Amapá não obteve nenhum caso, o Pará confirmou cinco óbitos, Rio de 

Janeiro e São Paulo, um cada, totalizando sete, sendo demonstrado na (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Casos confirmados e óbitos por sarampo por unidade da federação, Brasil, semanas 

epidemiológicas 1 a 46, 2020. 

ID UF 
Confirmados Óbitos 

N % N % 

1 Pará 5.377 64,4 5 71,4 

2 Rio de Janeiro 1.347 16,1 1 14,3 

3 São Paulo 833 10 1 14,3 

4 Paraná 377 4,5 0 0 

5 Amapá 132 1,6 0 0 

6 Santa Catarina 110 1,3 0 0 

7 Rio Grande do Sul 37 0,4 0 0 

8 Pernambuco 34 0,4 0 0 

9 Minas Gerais 22 0,3 0 0 

10 Maranhão 17 0,2 0 0 

11 Mato Grosso do Sul 8 0,1 0 0 
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12 Goiás 8 0,1 0 0 

13 Sergipe 8 0,1 0 0 

14 Bahia 7 0,1 0 0 

15 Ceará 7 0,1 0 0 

16 Rondônia 6 0,1 0 0 

17 Distrito Federal 5 0,1 0 0 

18 Amazonas 4 0 0 0 

19 Alagoas 3 0 0 0 

20 Mato Grosso 1 0 0 0 

21 Tocantins 1 0 0 0 

Total 8.344 100,0 7 100,0 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/MS. Atualização em 20/11/2020. Adaptado de Ministério da 

Saúde, 2020, p. 3. 

 

Através da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (RNLSP) a vigilância 

laboratorial do sarampo no Brasil é acompanhada através dos exames realizados. O 

LACEN executa tanto a sorologia para o diagnóstico laboratorial quanto o diferencial, 

sendo o método oficial de diagnóstico o ensaio de ELISA, graças a sua especificidade e 

sensibilidade. E o Laboratório de Referência Nacional/FIOCRUZ executa além da 

sorologia, a reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) e 

isolamento viral, em especial, o último é o meio mais específico para identificação do 

genótipo e da linhagem viral que ocasiona o sarampo, do vírus responsável pela infecção 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

E segundo o Ministério da Saúde (2020) no intuito de deter a circulação do vírus, 

é recomendado a adesão de estratégias e condutas, frente aos resultados dos exames 

de biologia molecular e sorologia liberados pelos LACEN, no local onde se tenham surtos 

estabelecidos. E as recomendações do (Quadro 2), são direcionadas somente enquanto 

continuar o surto local, e após cessar o surto, é necessário voltar a seguir os fluxos 

preconizados pelo Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 

 

 

 

Quadro 2 – Estratégias a serem adotadas em municípios com surto ativo para envio de amostras para o 

diagnóstico de sarampo. 
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Sorologia (ELISA) 
RT-PCR (Critérios para envio de amostras para 

Fiocruz) 

Resultado de sorologia IgM Reagente para 

sarampo: confirmar o caso; 

Enviar amostras dos 3 primeiros casos suspeitos 

que estão diretamente relacionados ao caso 

índice; 

Resultado de IgG Reagente para sarampo: caso 

não tenha história de vacinação, coletar e avaliar 

o aumento de títulos de IgG por pareamento das 

amostras. 

Enviar amostras dos 3 casos suspeitos que 

ocorreram em uma nova localidade ou 

município; 

A cada dois meses, enviar três novas amostras de 

casos da mesma localidade ou município onde os 

casos que iniciaram o surto foram confirmados. 

Fonte: adaptado de Ministério da Saúde, 2020, p. 4. 

 

De acordo com Litvoc e Lopes (2019) há dois anos atrás, especificamente no mês 

de março de 2019, o Brasil perdeu seu título de país livre do sarampo. Na primeira 

quinzena de abril de 2019, foram notificados novos casos de sarampo em São Paulo, 

além disso, o primeiro caso de disseminação autóctone foi comprovado no início do mês 

de maio, do mesmo ano. Os surtos em abril, foram dados com importados e vieram da 

Ilha de Malta (por meio dos navios pelo porto de Santos), Noruega e Israel. Sendo o 

genótipo D8 identificado como agente etiológico dos casos paulistas.  

Na segunda quinzena de agosto de 2019, foram confirmados 2.753 casos, 

descartados 2.109 e manteve-se sob investigação mais de 15 mil casos, e sendo o estado 

de São Paulo, responsável por 98,3% dos casos confirmados, e deste 82,5% distribuídos 

em seus municípios, mas em especial na grande capital. Além disso, este mesmo estado, 

confirmou três mortes em indivíduos com ausência de imunização, nos quais eram, um 

adulto de 42 anos e duas crianças menores de um ano) (LITVOC e LOPES, 2019). 

Costa e colaboradores (2018) reportaram que mesmo após o estabelecimento 

do Plano de Controle e Eliminação do Sarampo no Brasil, em 1992, teve-se notificações 

da doença de forma endêmica e com picos a cada dois a três anos. Com isso o Ministério 

da Saúde (2020) afirma que está disponível na rotina dos serviços de saúde a vacina 

tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), de acordo com as recomendações do 

Calendário Nacional de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações. 
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Moss (2017) ressalta que a vacinação é a uma estratégia necessária de saúde 

pública, utilizada para precaver a disseminação do vírus do sarampo e, dessa forma, 

prevenindo agravos e óbitos. Medeiros (2020) diz que a imunização contra o sarampo 

não traz riscos ao indivíduo e também é a forma mais eficaz de prevenção. Porém, em 

todo mundo existem grupos antivacinas, poucos em comunidades religiosas e, como 

também, têm-se pais com informações equivocadas, levando-os a acreditar em fake 

news. 

E esta onda de informações falsas associadas aos imunizantes, principalmente 

nas redes sociais, relacionada aos efeitos colaterais, impactam muito no modo de agir 

dos pais, influenciando-os a não imunizarem seus filhos, ou até mesmo se vacinarem, 

elevando-se assim o número de vulneráveis, facilitando assim a reemergência de 

doenças já eliminadas. A estrutura de vacinação do Ministério da Saúde do Brasil 

compreende duas doses do imunizante contra o sarampo relacionadas à proteção frente 

a outros vírus. Sendo a primeira dose MMR (sarampo, caxumba e rubéola) administrada 

com 12 meses de idade, e a segunda que seria a tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola 

e varicela) aos 15 meses de idade (MEDEIROS, 2020). 

Com isso, em 2020, teve-se início à pandemia da doença do coronavírus 2019 

(COVID-19) ocasionada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), no qual teve-se um 

impacto negativo no comparecimento presencial nos postos de saúde, caindo 

radicalmente em muitos países, devido as medidas necessárias de distanciamento social 

para minimizar na propagação do vírus SARS-COV-2, dessa forma, muitas doses 

destinadas a imunização infantil não foram administradas (SATO, 2020). 

Sato (2020) afirma que os esforços para controlar a pandemia, engloba práticas 

de telemedicina e a utilização de outras tecnologias no intuito de continuar os cuidados 

em domicílio, impactando assim as ações de vacinação, nas quais necessitam de 

deslocamento aos postos de saúde. Outro ponto, seria a preocupação dos pais em expor 

seus filhos ao vírus SARS-COV-2 ao levá-los aos postos de vacinação, o que contribuiu de 

forma negativa para a diminuição nas coberturas vacinais.  

E Abbas e colaboradores (2020) em um estudo de avaliação risco-benefício em 

países da África, demonstrou que os óbitos evitáveis pela imunização de rotina 

excederam a abundante morte por COVID-19 relacionado ao comparecimento nos 
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postos de saúde para a administração do imunizante, comprovando a necessidade dos 

esforços ligados a elevação nas coberturas vacinais naquele momento.  

O Ministério da Saúde (2020) reitera que as operações das ações de vacinação 

devem ser levadas em conta o cenário epidemiológico da COVID-19, em particular, nos 

locais onde se tem casos ativos da doença, e que também possuem a circulação ativa do 

vírus do sarampo. Com isso, a imunização de rotina como também as outras estratégias 

que têm como pretensão cessar a cadeia de propagação do vírus do sarampo, é 

fundamental a adesão de medidas profiláticas para profissionais responsáveis pela 

imunização e também para a população como um todo, procurando executar a 

vacinação de modo seguro, e ao mesmo passo, diminuindo o risco de propagação da 

COVID-19.    

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa forma, fica claro que ainda se tem muitos surtos ocasionados pelo vírus do 

sarampo, devido a brecha na cobertura vacinal ocasionada pela pandemia, como 

também a ação dos grupos antivacinas e das fake news que assombram os imunizantes. 

Outro ponto seria a necessidade de mais estudos voltados ao impacto da COVID-

19 na diminuição da cobertura vacinal, tanto no Brasil quanto em outros países, uma 

vez que se tem pouquíssima literatura com esta abordagem. 
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RESUMO 

O SARS-CoV-2 é um vírus que, mesmo com sua relevância atual, ainda demonstra grande 
mistério. Apesar do acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) ser a manifestação 
neurológica mais comum da doença, também merece atenção a síndrome de Guillain-
Barré (SGB). O objetivo do presente capítulo é revisar os aspectos voltados à 
apresentação, diagnóstico, terapia e prognóstico da SGB relacionada à COVID-19. Na 
perspectiva fisiopatológica, estipula-se mecanismos de disseminação hematogênica e 
de ligação ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA-2) na barreira 
hematoencefálica (BHE). O fenótipo clínico da SGB varia entre paralisia flácida e 
disautonomias, englobando diversas variantes. Avaliações complementares, como 
ressonância magnética (RM), exame do líquor e estudos de eletrofisiologia podem 
subsidiar o diagnóstico. Para tratamento, é possível utilizar imunoglobulina intravenosa 
(IgIV) e plasmaférese. Grande parte dos pacientes evolui com prognóstico favorável, 
apesar de alguns exibirem mau desfecho, sendo possível prever esse cenário com o 
exame do líquor e o escore de Erasmus modificado (mEGOS). Conclui-se que é 
indubitável a importância da ciência baseada em evidências para as especificidades 
sobre quadro clínico, tratamento e prognóstico da associação entre SGB e a COVID-19, 
ressaltando-se a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o assunto. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Guillain-Barré. SARS-CoV-2. COVID-19.  

1. INTRODUÇÃO 

O SARS-CoV-2 é um vírus que, apesar da sua relevância atual, ainda demonstra 

grande mistério. A sua grande afinidade pelo receptor da enzima conversora de 

angiotensina 2 (ECA-2) pode explicar a ampla gama de manifestações da coronavirus 

disease 2019 (COVID-19), pois tal estrutura é expressa em diversos tipos celulares no 
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organismo humano, dos quais cabe destacar as células do sistema nervoso, como células 

da glia e neurônios (SRIWASTAVA et al, 2020), o que pode acarretar variadas 

manifestações neurológicas. Dentre elas, apesar do acidente vascular cerebral 

isquêmico (AVCi) ser a mais comum (COLLANTES et al, 2021) , também merece atenção 

a síndrome de Guillain-Barré (SGB), a qual é a principal causa de paralisia flácida aguda 

e uma polirradiculoneuropatia inflamatória que apresenta diversas formas clínicas: 

sensório-motora clássica, puramente motora, puramente sensorial, faringo-

cervicobraquial, paraplégica, paralisia facial bilateral associada a parestesias, síndrome 

de Miller-Fisher e encefalite de tronco cerebral de Bickerstaff; e eletrofisiológicas: 

polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda, neuropatia axonal motora 

aguda e neuropatia axonal sensório motora aguda (LEONHARD et al, 2019); das quais 

algumas têm sido relatadas em pacientes acometidos pela COVID-19.  

O objetivo do presente capítulo é revisar os aspectos voltados à apresentação, 

diagnóstico, terapia e prognóstico da SGB relacionada à COVID-19. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Epidemiologia 

Demonstrado através dos seus efeitos pandêmicos, o SARS-COV-2 tem 

apresentado grande destaque no meio científico, devido à tentativa de melhorar a 

elucidação de seus efeitos e consequências na vida dos pacientes infectados. 

Caracterizada como uma doença espectral, a COVID-19 possui nuances de sinais e 

sintomas, podendo manifestar desde sintomas leves a graves complicações, gerando 

sequelas permanentes ou morte. Dentre os sistemas extra respiratórios acometidos, 

foram relatados casos de afecção viral no sistema nervoso central e periférico, sendo 

uma das principais doenças a Síndrome de Guillain-Barré (ORRÙ et al, 2020). 

Em relação aos gradientes epidemiológicos, apesar de ser representada como 

uma patologia parcialmente rara, com incidência de 1,6 / 100.000 pessoas-ano até os 

estudos atuais (SRIWASTAVA et al, 2020), a síndrome tem sido continuamente 

observada em concomitância com a COVID-19. Dos acometidos, os estudos mostraram 

uma maior prevalência no sexo masculino, podento este cenário refletir o perfil 

epidemiológico do SARS-CoV-2 (ABU-RUMEILEH et al, 2020); (CHUA et al, 2021); (HASAN 
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et al, 2020); (SANCTIS et, 2020); (SRIWASTAVA et al, 2020); (UNCINI et al, 2020). Aliados 

aos dados supracitados, pacientes com idades mais avançadas, entre 49 e 70 anos, 

mostraram-se com predomínio da doença nos estudos avaliados (CHUA et al, 2021); 

(GITTERMANN et al, 2020); (HASAN et al, 2020); (SANCTIS et, 2020); (SRIWASTAVA et al, 

2020); (UNCINI et al, 2020). Entretanto, maiores estudos são necessários para a 

montagem de um perfil epidemiológico mais fidedigno e consistente. 

2.2. Fisiopatologia  

Os gangliosídeos são glicoesfingolípidos que estão presentes em vários sistemas 

corporais, sendo encontrados, predominantemente, no sistema nervoso. Essas 

estruturas são responsáveis pelo reconhecimento, adesão e regulação de inúmeras 

funções celulares, como modulação dos receptores de sinalização e interação com 

proteínas reguladoras do sistema nervoso. Os diversos tipos de gangliosídeos possuem 

distribuição preferencial nos nervos periféricos. A Síndrome de Guillain-Barré (SGB), 

geralmente, ocorre após um evento desencadeante, principalmente, uma infecção e 

destacamos nesse momento, especificamente, a infecção pelo SARS-CoV-2 como um 

dos fatores capazes de desencadear o estímulo que culminará no envolvimento 

neurológico dos pacientes.  Sabe-se, no entanto, que outros tipos de coronavírus foram 

identificados como capazes de infectar o SNC, sendo, portanto, um grupo considerado 

potencialmente neuroinvasivo (GITTERMANNA, FERIS E GIACOMAN, 2020). 

Postula-se a possibilidade de alguns mecanismos diferentes que podem explicar 

o dano central e periférico do sistema nervoso causado pelo SARS-CoV-2 (ABU-

RUMEILEH et al, 2020). Primeiro, acredita-se em uma possível disseminação 

hematogênica, que irá causar infecção de células endoteliais e de leucócitos ou 

disseminação transneuronal, por meio do trato olfatório ou de outros nervos cranianos 

acometidos, culminando na transmissão viral ao SNC devido ao neurotropismo deste 

vírus. Outro potencial mecanismo de dano neurológico do SARS-CoV-2 inclui a ligação 

do vírus à enzima conversora de angiotensina 2 (ECA-2) na barreira hematoencefálica, o 

que facilita a entrada de SARS-CoV-2 em células hospedeiras humanas. Acredita-se que 

a alta expressão e abundância notável de ECA-2 em diversos órgãos, incluindo pulmões, 

endotélio vascular e sistema nervoso, facilitam a disseminação do SARS-CoV-2. Advoga-

se, também, a  possibilidade de uma resposta imunomediada, por meio do 
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reconhecimento linfocítico de auto-antígenos, ou seja, um forma de mimetismo 

molecular; causando envolvimento neurológico secundário, devido a afecções 

autoimunes e hiperprodução de citocinas, visto que  dados clínicos indicam que o SARS‐

CoV‐2 é capaz de causar uma reação imunológica exacerbada com um nível elevado de 

citocinas (principalmente a IL‐6), que são produzidas por leucócitos ativados que 

estimulam a cascata inflamatória, levando a extensos danos aos tecidos, ocasionando, 

por exemplo, lesões aos nervos periféricos. 

Logo, observou-se que a grande maioria dos trabalhos analisados advogam a 

favor dos dois últimos artifícios postulados, visto que tais mecanismos apresentam 

maiores evidências que corroboram com a hipótese de que um mecanismo 

fisiopatológico mais provável seja o pós-infeccioso para a SGB, em vez de uma 

fisiopatologia para-infecciosa, como já foi observada em outras etiologias da síndrome. 

Dessa forma, para a doença ser desencadeada por SARS-CoV-2, foi hipotetizado que a 

ligação do vírus às superfícies celulares seja mediada pela proteína viral spike, que se 

liga ao receptor da ECA-2 e também a alguns tipos de gangliosídeos. Sugeriu-se, 

portanto, que a reatividade cruzada entre os gangliosídeos associados à proteína viral e 

os gangliosídeos de nervos periféricos seja resultado de um mimetismo molecular, por 

conta da semelhança de epítopos (SRIWASTAVA et al, 2020).  Essa reação cruzada se 

torna um grande risco para a atração de anticorpos, que na tentativa de erradicar o 

vírus, lesionam o próprio neurônio acidentalmente, e, assim, geram a inflamação 

desmielinizante própria da Síndrome de Guillain-Barré. 

Portanto, essa síndrome é considerada uma polirradiculoneuropatia 

imunomediada devido à existência de citocinas inflamatórias, células T ativadas e 

anticorpos anti-gangliosídeo no sangue destes pacientes, bem como pelo depósitos de 

complemento, imunoglobulinas e macrófagos nos nervos periféricos. Desse modo, são 

produzidos anticorpos contra o agente infeccioso estruturalmente semelhante aos 

gangliosídeos, bem como contra os próprios gangliosídeos nos nervos periféricos, 

conduzindo a uma reação cruzada contra os componentes da bainha de mielina do 

axônio em muitos nervos periféricos, culminando na desmielinização e degeneração 

axonal, levando finalmente ao aparecimento da clínica característica da SGB.  
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2.3. Quadro Clínico  

Segundo a maioria dos estudos, houve um período de latência entre os primeiros 

sintomas de COVID-19 e o início do quadro de SGB, o qual teve mediana entre 10 e 14 

dias (HASAN et al, 2020); (ABU-RUMEILEH et al, 2020). De acordo com Shahrizaila et al 

(2021), esse período pode ser estendido até 4 semanas. 

Em uma pequena parcela dos casos, houve manifestação concomitante das duas 

patologias, com sintomas sobrepostos, o que pode ser explicado pelo fato de o SARS-

CoV-2 ter um período de incubação de cerca de 1 semana (SANCTIS, P. de et. al, 2020), 

tempo suficiente para gerar uma reação imunomediada mesmo com uma carga viral a 

qual ainda não seja capaz de manifestar os sintomas do vírus. Esse fato poderia explicar 

até mesmo uma sintomatologia por SGB antes das afecções pelo SARS-CoV-2, o que 

ocorreu com um paciente (SCHEIDL et al, 2020);  (SANCTIS et. al, 2020). 

Foi possível notar claro predomínio da forma sensório-motora clássica da 

síndrome em relação a outras variantes, como Síndrome de Miller-Fisher, forma motora 

pura, encefalite do tronco cerebral de Bickerstaff, etc. (UNCINI et al, 2020); (ABU-

RUMEILEH et al, 2020); (SHAHRIZAILA et al, 2021).  Desse modo, o início típico foi 

marcado por fraqueza muscular em MMII e sintomas sensitivos (como paraparesia e 

quadriparesia), os quais iniciam-se nas pernas e progridem para os braços  (SANCTIS et. 

al, 2020); (SHAHRIZAILA et al, 2021), além do envolvimento de nervos cranianos 

(gerando paralisia facial, diplegia facial, disfagia etc) (ABU-RUMEILEH et al, 2020); 

(GITTERMANNA et al, 2020), sintomas disautonômicos e dor (ABU-RUMEILEH et al, 

2020). Na maior parte dos casos, essa fraqueza de membros foi progressiva até atingir 

um platô que durou até 4 semanas, e depois começou a reduzir (SHAHRIZAILA et al, 

2021). Também foi muito comum a arreflexia, seja ela generalizada ou apenas dos 

membros inferiores, acometendo principalmente os reflexos tendinosos (ABU-

RUMEILEH et al, 2020); (SANCTIS et. al, 2020). 

Vale ressaltar, ainda, que o número de pacientes com acometimento de nervos 

cranianos sofreu um aumento em relação às informações pré-pandêmicas, 

representando, possivelmente, uma característica distinta da SGB quando associada à 

COVID-19 (GITTERMANNA et al, 2020). Todavia, estudos futuros ainda devem avaliar se 
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os pacientes com uma associação entre a síndrome e o SARS‐CoV‐2 são um subgrupo 

específico, com diferentes antígenos alvo, ou não. 

Acerca dos critérios diagnósticos, os critérios de NINDS e Brighton continuaram 

a ser amplamente utilizados (tabela 1). O diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré 

requer a presença de, no mínimo, a paresia flácida simétrica e a diminuição de reflexos 

na ausência de outro diagnóstico (SHAHRIZAILA et al, 2021). 

 

Tabela 1 - Critérios Diagnósticos da Síndrome de Guillain-Barré 

NINDS modificado Critério de Brighton 

  Obrigatóri
o 

Facultativ
o 

Níve
l 1 

Níve
l 2 

Níve
l 3 

Níve
l 4 

SGB Clássica             

Paresia flácida 
bilateral dos 
membros 

Sim - Sim Sim Sim - 

Diminuição ou 
desapareciment
o dos reflexos 
tendinosos 

Sim - Sim Sim Sim - 

Ausência de um 
diagnóstico 
alternativo 

Sim - Sim Sim Sim Sim 

Características 
clínicas 
adicionais 

            

Curso 
monofásico, 
com tempo 
adicional entre o 
surgimento e o 
platô de 12h a 
28 dias 

- Sim Sim Sim Sim - 

Simetria relativa - Sim - - - - 

Sinais ou 
sintomas 
sensoriais leves 

- Sim - - - - 
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Caráter 
progressivo 
(após 2 a 4 
semanas de 
platô) 

- Sim - - - - 

Envolvimento de 
nervo craniano 
(facial, olfatório, 
oculomotor, etc) 

- Sim - - - - 

Disfunção 
autonômica 

- Sim - - - - 

Ausência de 
febre no início 
dos sintomas 
neurológicos   

- Sim - - - - 

Análise do LCR             

Contagem de 
células brancas 
<50  
(normalmente 
<10) 

- Sim Sim Sim
* 

- - 

Aumento da 
contagem de 
proteínas (após 
a primeira 
semana) 

- Sim Sim  
Sim
* 

 -  - 

Estudo da 
condução 
nervosa 

            

Consistente com 
condução 
diminuída e 
bloqueio 

- Sim Sim  Sim -  -  

NINDS=National Institute of Neurological Disorders and Stroke. *Para atingir o nível 2 dos Critérios de 

Brighton, o resultado dos estudos de LCR ou de condução nervosa devem ser acessíveis. 

Fonte: (SHAHRIZAILA, 2021). 

 

Outros sintomas, os quais acometeram uma minoria dos pacientes, foram 

parestesia facial, diplopia, ptose,  SGB forma paraparética e forma com componente 
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motor puro, ataxia e retenção urinária (SANCTIS et. al, 2020). Também foi encontrada 

fraqueza localizada, fraqueza progressiva ocular e essas variantes e uma variante 

faríngea-cervical-braquial. (SANCTIS et. al, 2020); (SRIWASTAVA et al, 2020); 

(SHAHRIZAILA et al, 2021); (CHUA et al, 2021).  

Apesar dos achados, deve-se levar em consideração que o próprio coronavírus já 

induz acometimentos neurológicos por si só. De acordo com uma revisão sistemática 

realizada por Helms et al (2020), 58 de 64 pacientes com síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA) pela COVID‐19 tiveram sintomas neurológicos causados por 

encefalopatia devido ao próprio coronavírus, como agitação, confusão mental, 

síndrome disexecutiva, ataxia e sinais do trato corticoespinhal.  

Uma sintomatologia menos frequente ainda durante a síndrome inclui tosse, 

febre, diarreia, insuficiência respiratória, anosmia e ageusia (UNCINI et al, 2020); 

(HASAN et al, 2020); (GITTERMANN et al, 2020); (SCHEIDL et al, 2020); (SHAHRIZAILA et 

al, 2021), o que ocorreu principalmente quando as manifestações da SGB foram 

simultâneas às de COVID-19 (SANCTIS et. al, 2020). No tocante ao quadro respiratório, 

houve um número significativo de casos de disventilação pulmonar induzida pela SGB, 

o que possivelmente se acrescentou aos  problemas respiratórios causados pela 

presença de pneumonia por COVID-19.  Em uma análise feita por Toscano et al (2020), 

por exemplo, em um total de nove pacientes, seis apresentaram insuficiência 

respiratória e necessitam de ventilação mecânica. Apesar disso, ainda não há, em 

nenhum estudo, um esclarecimento que confirme se essa insuficiência respiratória foi 

decorrente da disfunção neuromuscular gerada pela SGB ou de um acometimento 

respiratório pelo SARS-CoV-2, necessitando de mais estudos para a obter essa 

informação. Entretanto, já é possível inferir uma correlação de intensidade entre as duas 

doenças, de modo que, quanto mais graves os sintomas respiratórios durante a fase 

aguda da COVID-19, maior a probabilidade de uma forma mais grave da SGB (SCHEIDL 

et al, 2020).  

Acerca do nível de consciência dos pacientes, houve apenas um relato de perda 

da consciência, o qual não teve evidências de associação com insuficiência respiratória 

(CHUA et al, 2021). 

Assim, é possível afirmar que o quadro clínico e o curso da doença foram muito 

semelhantes à SGB de outras etiologias, apesar das inúmeras variações de casos clínicos. 
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2.4. Exames complementares  

Os sinais e sintomas elucidados no quadro clínico podem ser subsidiados por 

exames complementares para auxílio diagnóstico.  

Em uma revisão sistemática escrita por Abu-Rumeileh e colaboradores (2020) de 

73 casos da doença, o clássico sinal de dissociação albuminocitológica ou 

proteinocitológica ao exame do líquido cefalorraquidiano (LCR), no qual há aumento 

proteico e celularidade diminuída ou normal, esteve presente em 71,2% dos pacientes. 

Nesse mesmo estudo, alguns indivíduos não demonstraram hiperssinal nas raízes 

nervosas à ressonância magnética (RM), o que acontece na SGB em outros cenários, mas 

é necessário considerar a diminuição na frequência de exames realizados no contexto 

pandêmico restritivo, além do fato desse achado ter sido detectado em outros trabalhos 

(SRIWASTAVA et al, 2020 e SANCTIS et al, 2020). Ainda sobre esse exame, alguns casos 

também demonstraram realce de nervos cranianos e de meninges (SRIWASTAVA et al, 

2020). Também é importante ressaltar que todos os casos em parte dos estudos 

encontrados não tinham RNA do SARS-CoV-2 detectados no LCR (ABU-RUMEILHEH et al, 

2020; GITTERMANA, FERIS e GIACOMAN, 2020; SRIWASTAVA et al, 2020; COLLANTES et 

al, 2021), o que concorre para uma característica pós-infecciosa da síndrome, em 

consonância com cenários previamente conhecidos. Desse modo, é possível encontrar, 

em pacientes recuperados da infecção pelo vírus, hipersinal em raízes nervosas, nervos 

cranianos ou meninges à RM. Ademais, também é importante pesquisar o achado 

clássico de dissociação albuminocitológica ou proteinocitológica no líquor extraído dos 

pacientes. 

 Anticorpos antigangliosídeos, relacionados à variante axonal, têm sido menos 

frequentes nos casos de SGB relacionada à COVID-19 (ABU-RUMEILHEH et al, 2020; 

HASAN et al, 2020), o que talvez indique preferência para o subtipo desmielinizante 

nesse cenário (HASAN et al, 2020), fato que é corroborado pela maior frequência dessa 

variante em alguns estudos (ABU-RUMEILHEH et al, 2020) e pelos exames 

eletrofisiológicos, os quais mostram sinais característicos, na maioria dos casos, de uma 

polineuropatia desmielinizante, mas é possível, também, encontrar outros subtipos, 

como os axonais (HASAN et al, 2020). Assim, é possível concluir que há uma provável 

preferência pela variante desmielinizante da SGB no cenário pós-COVID-19, o que é 
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detectado por exames de eletrofisiologia e pela ausência, em muitos casos, de 

anticorpos antigangliosídeos, indicadores dos subtipos axonais. 

2.5. Tratamento  

A síndrome de Guillan-Barré em decorrência da COVID-19 é tratada da mesma 

forma que em consequência de outras causas (LEONHARD et al, 2019). 

O tratamento se mostrou eficaz quando iniciado entre duas a quatro semanas 

do dia de início dos sintomas da SGB. Duas modalidades merecem destaque: a 

imunoglobulina intravenosa (IgIV) e a plasmaférese. Preferencialmente, deve ser 

iniciado com a administração de IgIV devido ao menor custo para o sistema de saúde e 

à maior facilidade em aplicar a terapia. Ademais, cabe ressaltar que a plasmaférese em 

combinação com a IgIV é uma opção de tratamento utilizada, contudo, não é mais eficaz 

do que esses tratamentos administrados isoladamente (LEONHARD et al, 2019). 

2.5.1. Imunoglubulina intravenosa (IgIV) 

De acordo com estudos clínicos, a terapia com IgIV deve ser iniciada em até duas 

semanas após o início dos sintomas da SGB para um melhor resultado (WALGAARD et 

al, 2017). Esse tratamento deve ser considerado, principalmente, quando os pacientes 

apresentam fraqueza rapidamente progressiva, disfunção autonômica, insuficiência 

bulbar ou insuficiência respiratória. Caso o paciente não esteja apto a caminhar por dez 

metros sem ajuda, deve-se iniciar o tratamento obrigatoriamente (LEONHARD et al, 

2019).  

2.5.2. Plasmaférese 

No tocante à plasmaférese, o tratamento deve ser iniciado dentro de 4 semanas 

após o início dos sintomas da SGB. Faltam evidências sobre a eficiência dessa terapêutica 

quando aplicada além desses períodos de tempo (WALGAARD et al, 2017). 

2.5.3. Outras possibilidades de tratamento 

Há outros métodos que exibiram resultados positivos no tratamento do quadro 

clínico em decorrência da síndrome, todavia, não se mostraram superiores aos 

previamente citados (WALGAARD et al, 2017). 

Pode-se elencar os glicocorticoides, que, apesar de terem sido utilizados 

anteriormente em oito ensaios clínicos analisados, não foi demonstrada eficácia 
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(LEONHARD et al, 2019). Já o  tratamento antimicrobiano ou antiviral pode ser 

considerado em pacientes com SGB que apresentam uma infecção em andamento; 

contudo, as infecções anteriores geralmente desaparecem antes do início da fraqueza 

(LEONHARD et al, 2019). 

2.6. Prognóstico e complicações 

A evolução das manifestações clínicas da Síndrome de Guillain-Barré (SGB) 

relacionadas à COVID-19 depende de fatores intrínsecos do indivíduo, das 

características da afecção viral e do manejo terapêutico. Desse modo, é possível 

compreender que, mesmo após a instituição do tratamento, deve haver monitorização 

regular dos pacientes com a finalidade de detectar precocemente possíveis 

complicações (LEONHARD et al, 2019, p. 679).  

Em relação à evolução prognóstica, os estudos apontaram que cerca de 70-80% 

dos pacientes com SGB progridem para remissão total ou parcial dos sintomas, estando 

associado a isso o diagnóstico e tratamento precoces. Entretanto, 22% persistem sem 

melhora, dos quais 11% necessitam de cuidados intensivos e 5-6% morreram (ABU-

RUMEILEH et al, 2020, p.1-38); GLITTERMANNA et al, 2020).  

 Por se tratar de uma patologia de característica autoimune, a resposta esperada 

para cada indivíduo é muito subjetiva. No entanto, tem-se percebido que a progressão 

para um pior prognóstico está relacionada principalmente a idade avançada (>70 anos) 

e sintomas respiratórios mais graves na fase aguda da COVID-19 (ABU-RUMEILEH et al, 

2020, p.1-38; (CHUA et al ,2021 ;  SCHEIDL et al, 2020). 

A avaliação do aumento de proteínas do líquor é um importante biomarcador 

para identificar gravidade e extensão da doença . De semelhante modo, tem-se 

observado que o escore de ERASMUS modificado (mEGOS) é utilizado como indicador 

prognóstico a longo prazo, no sétimo dia de admissão e com base na apresentação 

clínica, de maneira que, quanto maior o valor, mais alta a probabilidade de incapacidade 

na deambulação independente em 6 meses após a admissão (SRIWASTAVA et al, 2020). 

Em relação às complicações encontradas, estas podem ser em decorrência da 

SGB, assim como pelo SARS-CoV-2. Qualquer que seja a etiologia do agravamento do 

quadro clínico, esta pode servir como um catalisador para desencadear potenciais 

eventos letais. Algumas complicações são comumente encontradas em pacientes 
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hospitalizados, como trombose venosa, infecções adquiridas em ambiente hospitalar e 

úlceras de pressão. Outras são principalmente associadas à SGB, precipitadas pela 

paralisia de um segmento nervoso, provocando retardo do retorno à deambulação, 

disfagia ou ulcerações de córnea, por exemplo (Tabela 2). Dessa forma, faz-se necessário 

um segmento multiprofissional do paciente a fim de tratar e/ou prevenir tais 

complicações (LEONHARD et al, 2019, p. 679-681). É importante destacar que maiores 

estudos precisam ser realizados para resultados mais conclusivos. 

 

Tabela 2 – Complicações importantes de Síndrome de Guillain-Barré. 

Complicações Quando estar alerta: 

Choque Paralisia Bulbar 

Arritmias cardíacas Todos os pacientes 

Infecções adquiridas no hospital Paralisia bulbar e facial, imobilização, 
disfunção vesical, ventilação mecânica. 

Dor e alodínea tátil Comunicação limitada 

Delirium Comunicação limitada 

Depressão Comunicação limitada 

Retenção urinária Todos os pacientes 

Constipação Imobilização 

Ulceração da córnea Paralisia facial 

Deficiência dietética Paralisia bulbar e facial 

Hiponatremia Todos os pacientes 

Úlceras de pressão Imobilização 

Neuropatia de compressão Imobilização 
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Contratura e ossificação de membros Fraqueza severa por um período 
prolongado de tempo. 

(Fonte:Leonhard.S  et al, 2019, p.679). Importantes complicações da Síndrome de Guillain-Barré (SGB). A 

maioria dessas complicações pode ocorrer em qualquer paciente com SGB, a qualquer momento, mas a 

segunda coluna mostra quando elas são mais prováveis de ocorrer e/ou quando está especialmente 

alerta. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A infecção pelo SARS-CoV-2 mostra-se, no cenário atual, como uma infecção de 

grande relevância em virtude da sua fisiopatologia multifatorial e  suas manifestações 

clínicas heterogêneas, tornando-se uma temática de grande importância para estudos 

futuros. Ressaltamos, sobretudo, o componente neurológico desta afecção, com 

possibilidades de comprometimento variáveis nos pacientes, como a SGB abordada 

neste capítulo.   Devido ao caráter neurotrópico do SARS-CoV-2, o paciente acometido 

por uma infecção causada pelo vírus está altamente suscetível a lesões neuronais 

diversas. 

Faz-se necessário salientar, também,  que a SGB relacionada à COVID-19 seguiu 

os mesmos padrões clássicos clínicos e laboratoriais de quando é desencadeada por 

outras etiologias (SANCTIS et. al, 2020), bem como respondeu à mesma terapia de 

escolha, com imunoglobulina IV  (ABU-RUMEILEH et al, 2020). 

Assim, é indubitável a importância da ciência baseada em evidências tanto para 

os dados já obtidos quanto para as informações que ainda precisam ser encontradas, 

principalmente as especificidades da associação entre SGB e a COVID-19. 
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RESUMO 

Os problemas hipertensivos gestacionais são um dos principais agentes que 
impulsionam situações de risco para mãe e feto. Durante o período gravídico e 
puerperal, gestantes e neonatos estão predispostos a várias doenças, classificando-se, 
dessa forma, como gestação de alto risco para assistência e cuidados nos serviços de 
saúde. As Síndromes Hipertensivas Gestacionais (SHG) são classificadas em hipertensão 
crônica, pré-eclâmpsia, eclampsia, pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica, 
hipertensão gestacional, além da Síndrome HELLP. Dentre das várias maneiras 
preventivas para uma gestação livre de riscos, a assistência pré-natal destaca-se por 
promover segurança física e psicológica a gestante, por meio do compartilhamento de 
informações sobre o progresso gestacional e fetal, mantendo-se uma interrelação 
profissional-paciente para o esclarecimento de dúvidas, haja vista que permitirá maior 
engajamento no tratamento e a minimização de desfechos desfavoráveis. 
 
Palavras-chave: Gestantes. Hipertensão. Hipertensão Induzida Pela Gravidez 

 

1. INTRODUÇÃO 

Durante o período gravídico e puerperal, gestantes e neonatos estão 

predispostos a várias doenças, classificando-se, dessa forma, como gestação de alto 

risco para assistência e cuidados nos serviços de saúde. (ALBRECHT et al., 2019). Com 

isso, define-se hipertensão arterial quando esta igual ou superior a 140/90 mmHg, e se 

manifesta de várias formas na gestação, identificando como síndrome hipertensiva 

gestacional (SHG), é definida como fator para o alto índice de mortalidade materna 

indireta. (ABRAHÃO et al., 2020).  

A SHG é denominada como hipertensão crônica (quando reconhecida antes da 

gestação ou até 20ª semana gestacional), pré-eclampsia/eclampsia (hipertensão e 
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proteinúria após a 20ª semana, desaparecendo até 12 semanas pós-parto/ presença de 

convulsões com qualquer quadro hipertensivo), pré-eclâmpsia sobreposta à 

hipertensão crônica (pré-eclâmpsia em mulheres com hipertensão crônica ou problema 

renal) e hipertensão gestacional (essa sem presença de proteinúria). (GASPARIN et al., 

2018);  

Segundo Fiorio et al., 2020 problemas hipertensivos gestacionais são um dos 

principais agentes que impulsionam situações de risco para mãe e o feto. Dentre os 

resultados podem originar falência cardíaca, hemorragia de retina, falha renal, 

coagulopatias e encefalopatia hipertensiva. Como também desfechos desfavoráveis ao 

neonato como descolamento prematuro da placenta (DPP), morte intrauterina, 

sofrimento fetal, e baixo peso ao nascer. 

Abrahão et al., 2020 aborda que cerca de 5-10% de todas as gestações no Brasil, 

são seguidas de síndromes hipertensivas, além disso, as internações e agravos em UTI’s 

chegam a 90%. Com o desenvolvimento da pré-eclampsia (PE) quando esta não é tratada 

ou quando a gestação não é interrompida, coopera para a evolução de formas mais 

graves, como eclampsia e a síndrome de HELLP. A eclampsia está envolvida com uma 

elevada taxa de morbidade, sobretudo, quando ligada a prematuridade, variando em 

torno de 30% dos casos.  

É importante destacar que existe outra disfunção perigosa que participa das SHG, 

que é a Síndrome de HELLP, em que os pacientes com eclampsia ou pré-eclampsia 

apresentam hemólise, aumento das enzimas hepáticas e baixo nível de plaquetas. Essa 

síndrome envolvida em alterações da coagulação sanguínea, definida como, Coagulação 

Intravascular Disseminada (CIVD), fornece armazenamento de fibrina na 

microvasculatura, e em seguida o aproveitamento de plaquetas e seus fatores da 

cascata de coagulação. Sendo considerada em média de 0,5 a 0,9% das gestações e de 

10% a 20% com definição diagnóstica de pré-eclampsia grave. (ABRAHÃO et al., 2020). 

Dentre das várias maneiras preventivas para uma gestação livre de riscos, a 

assistência pré-natal destaca-se por promover segurança física e psicológica a gestante, 

por meio do compartilhamento de informações sobre o progresso gestacional e fetal, 

além de hábitos e práticas que influenciem o reconhecimento de fatores que causem 

essas intercorrências, como o caso da SHG. (GASPARIN et al., 2018) 
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Diante da importância de se ter um conhecimento sobre a Síndrome 

Hipertensiva Gestacional e suas Implicações ao Binômio, o presente trabalho consiste 

em uma revisão de literatura, limitada a pesquisa teórica da Síndrome Hipertensiva 

Gestacional, com enfoque nos seus vários aspectos, na etiologia, na suas formas clínicas, 

nos seus desfechos perinatais, no seu tratamento não farmacológico e farmacológico, e 

nas suas medidas preventivas. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ETIOLOGIA 

As causas das Síndromes Hipertensivas na Gestação (SHG) ainda são 

consideradas desconhecidas, contudo, presume-se que as condições estejam 

relacionadas a fatores genéticos, lapso no desenvolvimento placentário, problemas 

imunológicos, irregularidade na coagulação sanguínea, má circulação, e aumento na 

produção do tromboexano A2/PGI2 (prostaciclina), entre outros. Esses agentes 

contribuem para a diminuição na pressão da perfusão uteroplacentária, ocasionando 

isquemia placentária na gestação. (ABRAHÃO et al., 2020) 

Com a deficiência placentária e alterações da circulação intraútero, 

desenvolvem-se complicações por hipoxemia no tecido placentário, a qual estimula a 

liberação de fatores inflamatórios e polipeptídios antiagiogênicos. Essas modificações 

danificam a monocamada vascular sistêmica, e o desenvolvimento de comorbidades 

clínicas, por meio da hipertensão arterial e a alterações de órgãos-alvo, contudo, as 

lesões glomerulares são as maiores motivadoras para o surgimento da proteinúria. 

(PERAÇOLI et al., 2019) 

Relacionam-se a ocorrência da SHG em jovens primigestas e multíparas com 

idade mais elevada, além disso, outros fatores de risco que podem estar relacionadas 

estão: escolaridade, devido prejuízo orientacional de condutas preventivas, e a baixa 

renda, por dificultar no acesso à assistência desses jovens com idade elevada. 

(GASPARIN et al., 2018) 

Conforme Abrahão et al., 2020, pesquisas apontam que aspectos envolvidos na 

fragilidade socioeconômica, baixo nível de instrução, uso de bebidas alcoólicas, 

obesidade antes e durante a gestação, ineficiência da assistência pré-natal, são 
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estimuladores do processo.  Essa afecção pode advir no decorrer da gestação, trabalho 

de parto e puerpério imediato. Exterioriza-se, eventualmente, antes da 20ª semana de 

gestação, e a maior parte das convulsões desencadeiam-se antes do parto, com 67% dos 

casos, e as que se manifestam no puerpério (após 48 horas), está em torno de 79%. 

Ademais, ressalta-se a existência de outros aspectos encarregados no desenvolvimento 

da SHG como, por exemplo: diabetes, raça negra, obesidade, multíparas, primiparidade, 

idade acima dos 30 anos, doença renal, predisposição genética de hipertensão arterial 

crônica e pré-eclâmpsia. (ALBRECHT et al., 2019) 

De acordo com Peraçoli et al., 2019 independente da etiologia inexplorada da 

PE, gestantes com índice de massa corporal alta (IMC > 30 kg/m2) ou obesas, 

desenvolvem maior risco a doença. Dentre outros fatores de risco estão associadas à 

hipertensão arterial crônica, diabetes pré-gestacional e lúpus eritematoso. 

O Ministério da Saúde elucida que mulheres gestantes acima dos 35 anos, 

determinada como gravidez tardia, que são classificadas como agente de risco para 

morbimortalidade ao binômio mãe-bebê. Vale acrescentar que gestantes adolescentes 

são mais predispostas a problemas obstétricos, especialmente em alto índice da SHG, 

como a pré-eclampsia e a eclampsia. Essa problemática está associada em adolescentes 

< 16 anos, pela sua relação à nuliparidade, precário estado nutricional e omissão na 

assistência pré-natal. (ARAÚJO et al., 2017) 

2.2. FORMAS CLÍNICAS DA SHG  

Hipertensão crônica: Hipertensão comunicada e/ou identificada pela gestante 

antes da vigésima semana de gestação. 

Pré-eclampsia: Aparecimento de crise hipertensiva com pressão maior ou igual 

a 160 e/ou 110 mmHg, comprovada por intervalo de 15 minutos, de preferência após 

repouso e com a gestante sentada. Caracterizada como hipertensão arterial após a 20ª 

semana, adjunto com proteinúria considerável. Contudo, mesmo diante do destaque a 

proteinúria, essa não é conclusiva para o diagnóstico da pré-eclampsia. Dessa forma, o 

ideal é reconhecer a análise se constatar hipertensão após a 20ª semana juntamente 

com problemas sistêmicos ou alterações de órgãos-alvo (baixo número de plaquetas, 

insuficiência hepática/renal, edema agudo de pulmão, incidência de eclampsia, com ou 

sem proteinúria). Ademais, vale ressaltar a importância do acompanhamento nos sinais 
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de alterações placentárias, a exemplo da limitação do desenvolvimento fetal e/ou 

mudanças da dopplervelocimetria. 

Abrahão et al., 2020 elucida que a fisiopatologia inserida na pré-eclâmpsia (PE) 

está dividida em dois estágios: o primeiro está fundamentado na redução da perfusão 

placentária, provavelmente pela anormalidade da placenta, permutação ineficiente das 

artérias espiraladas e falha na invasão trofoblástica. O segundo está associado às 

ocorrências maternas sistêmicas que favorece para as alterações vasculares, podendo 

acarretar danos em vários órgãos.  

Pré-eclampsia sobreposta à hipertensão arterial crônica: Constituída por 

algumas especificações: 1. Após 20 semanas de gestação com presença ou piora da 

proteinúria, já identificada na primeira metade da gravidez, com alerta se o acréscimo 

for maior a três vezes o valor inicial. 2. Quando gestantes hipertensas crônicas precisam 

da terapêutica de anti-hipertensivos ou incentivo do tratamento inicial. 3. Quando lesão 

de órgãos-alvo. 

Hipertensão gestacional: Determinada quando gestante normotensa apresenta 

hipertensão, sem sintomas de proteinúria, ou sinais relacionados a pré-eclampsia. Essa 

patogenia desaparece até 12 semanas após o parto. Deve-se ter, portanto, atenção a 

identificação da pré-eclampsia, principalmente quando ausência de proteinúria, uma 

vez que podem estar ligados a hipertensão gestacional, visto que até 25% das gestantes 

manifestarão sintomas ligados a PE, o que irá dificultar o diagnóstico. 

Eclampsia: Surgimento de convulsões em pacientes com pré-eclampsia. Pode 

estar presente no decorrer da gravidez, parto ou até 10 dias de puerpério, é 

determinada por crises convulsivas tônicas-clônicas generalizadas, sendo essa 

hipertensa ou portadora de pré-eclampsia com descarte de problemas neurológicos. 

(PERAÇOLI et al., 2019) 

Dificilmente ocorre antes da 20ª semana, e quando acontece deve-se excluir a 

suspeita de mola hidatiforme ou desordem sistêmica autoimune. Em sua grande 

maioria, as convulsões são caracterizadas com indícios supostos, dentre eles os mais 

habituais são cefaléia, visão dupla, visão turva e escotomas. Os principais fatores para a 

mortalidade materna por eclampsia são a insuficiência cardíaca congestiva (ICC), 

acidente vascular cerebral (AVC/AVE) e complexidades nas cirurgias obstétricas. Com a 

manifestação da eclampsia no final da gravidez, é indicado a indução do trabalho de 
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parto principalmente por meio de confirmação das causas da pré-eclampsia, antes das 

crises convulsivas começarem. No pós-parto, as convulsões acontecem nas 24 horas 

iniciais. É importante a conscientização das puérperas sobre as alterações e indícios 

pressupostos da eclampsia em alta hospitalar. (NÓBREGA et al., 2016) 

Síndrome HELLP: A expressão HELLP procede do idioma inglês e está relacionada 

a hemólise (Hemolysis), problema hepático (ElevatedLiverEnzymes) e grande uso de 

plaquetas (LowPlatelets), em pacientes com pré-eclampsia. (PERAÇOLI et al., 2019) 

Os sintomas adquiridos com a Síndrome HELLP atrapalha seu eventual 

diagnóstico por assemelhar-se com circunstâncias da própria gravidez, a qual pode-se 

incluir a epigastralgia, vômitos, cefaléia, confundindo o prognóstico como um possível 

problema viral. Consequentemente, essa patologia desenvolve complexidades, como 

insuficiência renal (acometendo 8% das pacientes), descolamento prematuro da 

placenta (16%), dentre outros distúrbios como edema cerebral, descolamento de retina, 

edema de glote, hematoma hepática e a CIVD, registro de 21% das gestantes. (ABRAHÃO 

et al., 2020) 

2.3. DESFECHOS PERINATAIS 

As complicações acarretadas pela SHG afetam tanto a mãe como o feto, esse 

último é acometido por diversas sequelas, como aumento do risco de morte, 

prematuridade, elevação de cesarianas, baixo peso ao nascer, além do baixo índice de 

apgar. Diante disso, complicações acometidas ao feto impulsionam a necessidade da sua 

entrada na UTI neonatal para cuidados intensivos, principalmente em virtude de asfixia 

e a prematuridade, verificada com maior incidência.  (ALBRECHT et al., 2019) 

Um dos problemas comuns encontradas nas UTI neonatais, está a hipotensão 

neonatal, recorrente em prematuros, associada a pré-eclampsia materna. O desfecho 

dos neonatos está na identificação da icterícia, encontrado regularmente pela 

prematuridade, principalmente nas SHG. A literatura afirma que a etiologia da doença 

envolve diversos fatores que atingem o organismo materno e neonatal, como o trabalho 

de parto prematuro, ruptura das membranas com mais de 18 horas, infecção materna, 

baixo peso ao nascer, ventilação mecânica orotraqueal, cateter central ou umbilical e 

nutrição parenteral. Evidências afirmam que a indicação de cesarianas em gestantes 
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hipertensas, seria necessária em critérios específicos, como freqüência cardíaca fetal 

não tranqüilizadora, oligodramnio e alteração vascular fetal. (CASSIANO et al., 2020) 

De acordo com Ferrão et al., 2006, os impactos neonatais são evidenciados pelas 

modificações na introdução placentária, em que a invasão de trofoblastos extravilosos, 

impulsionando as artérias espiraladas a não cometer lapso fisiológico, especialmente 

em frações miometriais, reduzindo o fluxo placentário pelo incremento de espasmos 

vasculares e alteração da homestase hemodinâmica fetal. 

Por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), são consideradas como motivadoras 

evitáveis de mortes perinatais, comportamentos de prevenção por intermédio da 

assistência de saúde de qualidade nas instituições de saúde durante o ciclo gravídico-

puerperal. Investigações concluem que a permanência materna de hipertensão 

gestacional e hipertensão arterial crônica, eleva o risco para problemas respiratórios no 

recém-nascido (RN), como também a presença de hemorragia e disfunção pulmonar em 

RN pré-termos e com baixo peso. Nota-se que essas irregularidades são requisitos 

ligados ao cenário de prematuridade, consideradas uma das principais repercussões das 

SHG. Consequências neurológicas em RN prematuros de mães portadoras da SHG são 

questionáveis e poucos pesquisados, sendo alcançadas circunstâncias envolvendo a 

hemorragia intraventricular, alterações cerebrais isquêmicas e leucomalácia 

periventricular. A periodicidade de complicações como enterocolite necrosante, 

neutrofilia, aumento de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, hipotensão 

neonatal, pneumonia, icterícia e baixo nível de glicemia foram menos contabilizadas, 

entretanto, seus efeitos para o RN são de grande impacto. (CASSIANO et al., 2020) 

2.4. MANEJO E MEDIDAS TERAPÊUTICAS 

2.4.1. TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO 

Aconselha-se alimentação normal, sem necessidade da suspensão do cloreto de 

sódio, haja vista que não possuem indicativos que esse comportamento colabore para 

o controle da pressão ou na profilaxia de eventos desfavoráveis. Ademais, é importante 

ressaltar que gestantes podem necessitar de grandes dias de internação e a conservação 

de uma alimentação minimamente saudável evolui para um desfecho importante. 

Entretanto pode-se afirmar que a redução no consumo de sódio pode diminuir o volume 

intravascular. Além disso, é recomendado a diminuição do exercício físico para mulheres 
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diagnosticadas com pré-eclampsia descompensada, pois acredita-se que contribua para 

evitar o aumento descontrolado da hipertensão e favoreça o seu restabelecimento 

uteroplacentário. (PERAÇOLI et al., 2019) 

2.4.2. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

Em concordância com o Instituto Nacional para Saúde e Excelência Clínica 

(National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE) indica que mulheres 

portadoras de hipertensão gestacional ou pré-esclampsia, estabeleça medicação 

quando a pressão for ≥150x100 mmHg. Contudo, o Colégio Americano de Obstetrícia e 

Ginecologia (American College of Obstetricians and Gynecologists) – ACOG preconiza a 

terapêutica quando a pressão for ≥160 mmHg ou a diastólica for ≥105 mmHg. (TANURE 

et al., 2014) 

Com isso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a regulamentação 

assistencial, como também a profilaxia e tratamento dos quadros por síndromes 

hipertensivas através do sulfato de magnésio. É certificado que o uso do sulfato de 

magnésio juntamente a uma assistência equivalente diminui em até 50% dos riscos de 

mortalidade. Ao longo da terapêutica, a paciente e seus sinais vitais devem ser 

observados, no tocante a frequência respiratória, débito urinário, saturação de oxigênio 

e reflexos patelares. (ABRAHÃO et al., 2020) 

Para as gestantes com convulsões é normal a prescrição de Sulfato de Magnésio 

para prevenir o desencadeamento da eclampsia em mulheres com pré-eclampsia grave. 

Sua utilização simultânea com a nifedipina deve ser manipulada com segurança para 

evitar hipotensão grave e depressão do miocárdio. A anti-hipertensiva metildopa é 

apontada como medicamento de ação central efetiva para a hipertensão crônica 

gestacional. Todavia, exerce pouco efeito para a terapêutica da crise hipertensiva por 

causa do seu pico de ação, a qual demora de 3 a 6 horas para ocorrer. Embora não 

mostre ampla redução da pressão arterial, a medicação pode ser estabelecida para 

pacientes com administração conservada por mais de 48 horas, como por exemplo 

mulheres com suspensão indicada e esperam o decorrer completo de corticosteroides 

para maior amadurecimento pulmonar do feto. (TANURE et al., 2014) 

É recomendado, portanto, em situações repetitivas das crises convulsivas a 

prescrição de mais de 2g de sulfato de magnésio endovenoso (em bolus) e sua 
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conservação com 2g/h. Diante do conteúdo abordado e explanado, mostra-se a 

importância da percepção da gestante acerca da Síndrome Hipertensiva Gestacional e 

suas repercussões, mantendo-se a inter-relação profissional-paciente para o 

esclarecimento de dúvidas, haja vista que permitirá maior engajamento no tratamento 

e a minimização de desfechos desfavoráveis. 

Com base nas medicações mais usufruídas por via oral são destacadas a 

metildopa, propanolol (beta bloqueador) e bloqueadores dos canais de cálcio, 

conhecidas como nifedipina e nicardipina, ao passo que nas intercorrências emergentes 

são indicadas medicações intravenosas como a hidralazina, que atua para o tratamento 

da SHG em situações mais complexas com o uso de sulfato de magnésio endovenosa , 

prescrito como fármaco profilático e curativo, no bloqueio e atenuação de crises 

convulsivas, respectivamente. (NÓBREGA et al., 2016) 

A monitoração da vitalidade fetal de início está associada a cardiotocografia 

basal, e avaliação do bem-estar fetal. Quando esse apresenta julgamento estável, é 

indicada a biometria fetal com verificação Doppler fluxométrica fetal, por exame 

invasivo nas artérias umbilicais. Pesquisas aconselham que o Doppler fetal precisa 

também ser inserido em todas as situações de hipertensão arterial crônica 

descompensada á pré-eclampsia grave. (TANURE et al., 2014)  

2.5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Abrahão et al., 2020 ressalta que a melhor maneira de prevenir as Síndromes 

Hipertensivas está aliada a assistência obstétrica, na eclampsia é apontado cerca de 20% 

a 38% de gestantes com convulsões que apresentaram pressão arterial inferior a 140 x 

90 mmHg, antes dos episódios. 

Com isso, a OMS, divulgou em 2016 novas recomendações, com objetivo de 

reduzir o número de natimortos e complicações gestacionais, ao elevar o número 

mínimo de consultas de quatro para oito. (GASPARIN et al., 2018) 

É reconhecido que a percepção da gestante sobre seu problema colabora para 

seu autocuidado, e seu comprometimento com a saúde exerce para que essa obtenha 

maior responsabilidade pelo binômio. Portanto, entende-se a importância que os 

profissionais de saúde na assistência pré-natal, parto e pós-parto, conduzam para o 

paciente discernimento sobre a doença e o interesse a cuidar de si e do bebê. Essas 
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orientações são determinadas com magnitude na promoção a saúde e a precaução para 

o desenvolvimento de doenças e suas complexidades. (SILVA et al., 2011) 

O acompanhamento pré-natal é considerado de alta importância por oferecer 

orientações a gestantes acerca dos maus hábitos alimentares e o aumento no ganho de 

peso, essa assistência deve ser contínua no início da gravidez até o final da 

amamentação. Sobretudo, estudos desenvolvidos afirmam que o devido auxílio 

nutricional previne essas pacientes do aumento de peso, haja vista, que esse é um dos 

fatores de risco para a SHG, sendo caracterizado como duas vezes mais risco para cada 

aumento de 5 a 7 kg/m2 no índice de massa corporal (IMC). (SOARES e LENTSCK, 2021) 

Vale ressaltar que o papel do enfermeiro na assistência pré-natal é fundamental 

na identificação dos agravos no período gestacional, na observação de sinais e sintomas 

e na conscientização para sua prevenção, objetivando a redução dos riscos de 

morbimortalidade ao binômio. (GASPARIN et al., 2018) 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do conteúdo abordado e explanado, mostra-se a importância da 

percepção da gestante acerca da Síndrome Hipertensiva Gestacional e suas 

repercussões, mantendo-se a interrelação profissional-paciente para o esclarecimento 

de dúvidas, haja vista que permitirá maior engajamento no tratamento e a minimização 

de desfechos desfavoráveis. 

Ademais, faz-se necessário o desenvolvimento de condutas preventivas na 

assistência a saúde, principalmente na atenção básica, por meio do pré-natal, com 

programas ampliados a prevenção da SHG e seus fatores de risco, obtendo-se um olhar 

mais holístico sobre a temática. Destaca-se a importância do despertar da questão, não 

somente do enfermeiro, mas também de outros profissionais de saúde acerca da 

problemática, com a finalidade da obtenção do diagnóstico imediato, a diminuição das 

intercorrências de maior gravidade, que consequentemente irão amenizar os números 

alarmantes de óbitos associados ao binômio. 
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RESUMO 

A gestação e o puerpério são inexoravelmente fatores de risco para o desenvolvimento 
e exacerbação de problemas na saúde mental. Apesar da grande relevância dos 
transtornos psiquiátricos na gravidez, a relação entre a vantagem de continuar ou de 
interromper a terapia medicamentosa durante essa fase continua incerta. Interromper 
ou continuar o uso das medicações para controle dos distúrbios é uma decisão do 
médico e do paciente, com vistas a avaliar os riscos e os benefícios para o 
desenvolvimento do feto e para a saúde materna. Quando grávidas do serviço de saúde 
mental não têm pré-natal de qualidade, a presença no organismo de determinadas 
substâncias, que podem passar pelo líquido amniótico e pelo cordão umbilical ou pelo 
leite, tem chances de resultar em defeitos no tubo neural ou cardíacos no feto, além de 
agitações ou sonolência no recém nato. Outro ponto de grande preocupação dos 
profissionais é sobre a descontinuação do uso desses fármacos abruptamente que pode 
ocasionar complicações físicas ou psicológicas ao expor ao transtorno da gestante, ela e 
o feto ou recém-nascido, uma vez que a perda de controle no tratamento pode levar a 
episódios de agressões ou de abandono do cuidado. Mesmo havendo poucas pesquisas 
a respeito dos efeitos específicos dos medicamentos psicotrópicos em grávidas, o 
conhecimento médico sobre efeitos teratogênicos gerais de algumas dessas drogas 
auxilia consideravelmente a tomada de decisão quanto à exposição das mulheres e de 
seus filhos a algum fármaco.  
 
Palavras-chave: Gravidez. Psicofármacos. Saúde mental. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os transtornos mentais são causa de 8,8% da mortalidade e 16,6% da 

incapacidade em países de baixa e média renda, se constituindo em um importante 

problema de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 450 

milhões de pessoas sofrem algum transtorno mental.  A gestação e o puerpério são 

inexoravelmente fatores de risco para o desenvolvimento e exacerbação de problemas 

na saúde mental, com prevalências similares na gravidez quanto no pós-parto (COSTA 

et al., 2018). 

A gestação é um período da vida da mulher que deve ser abordado com atenção 

especial. Esse período é caracterizado por alterações físicas, hormonais, psíquicas e de 

inserção social, que impactam diretamente na saúde mental (SOUZA et al., 2017). Mais 

de 10% das mulheres em idade fértil possuem uma doença mental e são expostas a um 

medicamento psicotrópico antes de engravidar. Transtornos depressivos maiores, 

transtornos de ansiedade, transtorno afetivo bipolar e transtornos psicóticos são 

encontrados durante a gravidez em taxa semelhante à das mulheres não grávidas 

(HANLEY et al., 2020). 

Apesar da grande relevância dos transtornos psiquiátricos na gravidez, a relação 

entre a vantagem de continuar ou de interromper a terapia medicamentosa durante 

essa fase continua incerta (LEONG et al., 2017). O não tratamento dessas perturbações 

mentais associa-se frequentemente a graves consequências materno-fetais, com 

implicações até mesmo durante o trabalho de parto. Na literatura, a segurança do uso 

dos psicofármacos durante a gestação ainda não foi totalmente estabelecida (SOUZA et 

al. 2017). 

A decisão de instituir terapêutica psicofarmacológica deverá ser tomada sempre 

com base na gravidade da doença mental, levando em consideração os riscos e 

benefícios do tratamento para a mãe e feto (CHISOLM; PAYNE, 2016).  Estes devem ser 

comparados com os riscos apresentados pela doença subjacente para a mãe e filho. 

Assim, o uso de medicamentos deve ser adotado apenas quando o risco potencial para 

o feto resultante da exposição à terapêutica for superado pelo risco do não tratamento 

da perturbação materna. Deve-se ressaltar que a percepção da teratogenicidade dessas 
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drogas pelo médico é um fator importante para selecionar o medicamento com melhor 

nível de evidência de segurança (DAMKIER et al., 2018). 

É fato que a escolha de prescrever um psicotrópico na gravidez é um processo 

de decisão complexo, que deve envolver uma interação constante entre doente, família, 

obstetra e psiquiatra, sendo fundamental o estabelecimento de uma aliança terapêutica 

(SOUZA et al. 2017). 

2. OBJETIVO 

Analisar estudos sobre o uso de psicofármacos durante a gravidez. 

3. MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura pautada na busca online em 

bases de dados de divulgação do conhecimento técnico e científico da área da saúde: 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e SciElo. 

Primeiramente, foi realizada uma seleção de descritores de assunto que 

orientassem as pesquisas em inglês e português. Nesse sentido, para a busca em inglês, 

foram utilizados os descritores “pregnancy” como parte do título, “psychotropic drugs”, 

como parte do resumo e “antidepressants” como qualquer parte do texto. Já para a 

busca em português foram usados os descritores “gravidez” no resumo e 

“complicações" e “depressão” em qualquer parte da publicação. 

De acordo com a pesquisa por meio dos descritores em inglês, foram 

encontrados 10 documentos na base BVS, um na SciElo e 51 na base PubMed, 

totalizando 62 artigos. Também, foram utilizados como critérios de inclusão artigos 

publicados a partir de 2016, a disponibilidade do documento completo, escritos em 

inglês, português ou espanhol e publicado nas bases LILACS e Medline, de maneira que 

houve redução dos resultados totais para 14 artigos, sendo 10 na BVS e quatro no 

PubMed. 

De modo semelhante, foi realizada a pesquisa com os descritores em português, 

obtendo como resultados iniciais 9 estudos na BVS, 2 na SciElo e nenhum na PubMed, 

totalizando 11 artigos. Ao aplicarem-se os filtros de inclusão, houve redução para um 
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total de sete documentos, todos na BVS. Assim, foram selecionados 21 artigos para uma 

nova fase de avaliação.  

Dos 21 artigos, cinco foram excluídos devido à repetição nas bases selecionadas, 

de modo que 16 passaram para a próxima etapa de avaliação. Desses, três não foram 

aprovados pelo título do estudo, de forma que 13 foram para a análise do resumo. 

Por fim, houve concordância dos autores, após criteriosa leitura e verificação dos 

resumos, na exclusão de estudos com enfoque que fugia de problemas relacionados à 

saúde mental na gravidez ou que eram revisões bibliográficas. Após essa seleção, 

restaram oito artigos a serem incluídos nesta revisão. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra foi composta por oito artigos. Para melhor visualização dos dados, 

estes foram inseridos em um quadro, com: artigo, autores (as), ano de publicação, 

revista e número de citações (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Dados dos artigos selecionados. 

Artigo Autores (as) Ano de 

Publicação 

Revista Número 

de 

Citações 

A Cohort Study of 

Psychotropic 

Prescription Drug Use in 

Pregnancy in British 

Columbia, Canada from 

1997 to 2010. 

Gillian E. Hanley, Tarita 

Miller e Barbara Mintzes 

2020 Journal of Women’s 

Health 

 

1 

Pregnancy exposure to 

venlafaxine-Therapeutic 

drug monitoring in 

maternal blood, 

amniotic fluid and 

umbilical cord blood and 

obstetrical outcomes. 

Michael Paulzen, 

Georgios Schoretsanitis, 

Gerhard Gründer, 

Cordula Franz, Julia C. 

Stingl e Marc Augustin 

2020 Journal of Affective 

Disorders 

 

5 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719317628?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719317628?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719317628?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719317628?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719317628?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01650327
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01650327
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Psychopharmacology in 

Pregnancy and 

Breastfeeding. 

Jennifer L. Payne 2019 Medical Clinics of 

North America 

27 

Patterns and predictors 

for prescription of 

psychotropics and 

mood-stabilizing 

antiepileptics during 

pregnancy in Denmark 

2000-2016. 

Damkier, Louise Skov 

Christensen e Anne Broe 

 

2018 British Journal of 

Clinical 

Pharmacology 

 

5 

The Use of Psychotropic 

Drugs During Pregnancy. 

Dengtang LIU, Peiwei XU 

e Kaida JIANG  

2017 Shanghai Archives of 

Psychiatry.  

6 

British Association for 

Psychopharmacology 

consensus guidance on 

the use of psychotropic 

medication 

preconception, in 

pregnancy and 

postpartum 2017. 

 

R Hamish McAllister-

Williams, David S 

Baldwin, Roch Cantwell, 

Abby Easter, Eilish 

Gilvarry, Vivette Glover, 

Lucian Green, Alain 

Gregoire, Louise M 

Howard, Ian Jones, Hind 

Khalifeh, Anne Lingford-

Hughes, Elizabeth 

McDonald, Nadia Micali, 

Carmine M Pariante, 

Lesley Peters, Ann 

Roberts, Natalie C Smith, 

David Taylor, Angelika 

Wieck, Laura M Yates e 

Allan H Young 
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Ao analisar os objetivos e os resultados obtidos com a referida revisão, observou-

se, nos artigos incluídos, que a gravidez é um momento de muita vulnerabilidade e 

alterações emocionais na mulher, sendo ainda mais complexo no que diz respeito ao do 

manejo de gestantes que fazem uso de medicamentos psicotrópicos (ARAÚJO et al., 

2016). O primeiro ponto observado, relaciona-se ao fato de que mulheres em idade 

reprodutiva e que fazem algum acompanhamento psiquiátrico – devido à depressão, à 

crises epilépticas, à transtornos de bipolaridade - precisam ser alertadas a respeito de 

algumas possíveis complicações no caso de uma gestação durante o tratamento (PAYNE, 

2017). Segundo evidências, o mais adequado a ser feito é um planejamento 

anteriormente à gravidez para que sejam evitadas intercorrências ou haja mudanças 

medicamentosas (PAYNE, 2017). 

Analisando um estudo de coorte retrospectivo no Canadá, evidenciou-se que em 

12 anos – no período de 2001 a 2013 – as gestantes que já faziam uso de medicações 

psicotrópicas, permaneceram com a ingestão durante a gravidez (LEONG et al, 2017). 

Nesse sentido, as instruções estabelecidas estão focalizadas em evitar a suspensão 

repentina da medicação psicotrópica. No caso de haver alguma alteração, fazê-la de 

modo que os riscos da troca do fármaco não superem os benefícios para a mãe e para o 

feto (MCALLISTER-WILLIAMS et al., 2017) (HANLEY et al., 2020) ou, se houver 

interrupções, fazê-la de forma gradativa, com exceção aos conhecidamente 

teratogênicos que devem ser interrompidos o quanto antes (PAYNE, 2017). Em 

mulheres grávidas com depressão, terapias alternativas como técnicas de relaxamento 

e de meditação, podem trazer efeitos na redução de sintomas, sendo uma opção para 

situações de impedimento medicamentoso (ARAÚJO et al., 2016). 

As alterações fisiológicas ocorridas na gestação têm reflexos na cinética dos 

fármacos, podendo resultar em diminuição ou em aumento da fração desses 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1169&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1169&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1169&lng=pt&nrm=iso
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medicamentos no organismo materno – com mudanças enzimáticas do fígado - 

ocasionando possíveis transferências pela placenta durante o período gestacional ou 

pelo leite durante a amamentação (PAYNE, 2017). Um pequeno estudo realizado com 

nove mulheres grávidas e com nove recém-nascidos na Alemanha, apresentou dados 

relevantes sobre a transferência do medicamento venlafaxina para o feto, quantificando 

a presença dessa droga no sangue materno, no líquido amniótico e o sangue do cordão 

umbilical – ao nascimento (PAULZEN et al., 2020). Os dados obtidos revelaram a 

presença considerável do fármaco no líquido amniótico, pois sua pouca ligação às 

proteínas plasmáticas permitirem que ele atravesse a barreira placentária, com grande 

exposição do feto pela ingestão, pelo contato cutâneo e pelo seu metabolismo hepático 

(PAULZEN et al., 2020). Desse modo o estudo cogita uma relação entre essa exposição 

elevada ao medicamento e a síndrome de descontinuação nos recém natos, com 

modificações comportamentais e agitação, recomendando a mudança de tratamento 

para outra droga com menor absorção pelo feto (PAULZEN et al., 2020). Ademais, 

muitos dos medicamentos psiquiátricos ocasionam sedações nos bebês, passados pelo 

leite materno, sendo necessário constante observação acerca de sinais como sonolência 

excessiva e perda de apetite (PAYNE, 2017). 

Outrossim, é relevante o acompanhamento das gestantes pacientes de saúde 

mental em virtude dos benefícios do cuidado para a mãe e o feto. Caso ele não ocorra, 

ambos ficam vulneráveis à possíveis efeitos colaterais de algumas medicações ou a um 

corte indevido do medicamento sem auxílio médico, ocasionando uma piora do quadro 

psiquiátrico materno (PAYNE, 2017). A falta de tratamento, por vezes, resulta em 

descontrole psíquico – com possíveis riscos à vida da gestante e do feto ou recém-

nascido (MCALLISTER-WILLIAMS et al., 2017), como desatenção com o filho (LIU et al., 

2017), negligência com o autocuidado materno e piora do humor (PAYNE, 2017). 

Somado a isso, a depressão não medicada durante a gravidez também pode apresentar 

riscos a futuras alterações comportamentais nas crianças, como a hiperatividade 

(MCALLISTER-WILLIAMS et al., 2017). 

Dados mais concretos a respeito do uso de psicotrópicos e gestação são limitados 

em virtude da dificuldade para a realização de estudos randomizados nesse grupo 

(MCALLISTER-WILLIAMS et al., 2017). No entanto, alguns medicamentos têm seus danos 

fetais relativamente conhecidos como a pregabalina, anticonvulsivante, e o valproato, 
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anticonvulsivante e estabilizador de humor, resultando em malformações congênitas 

(DAMKIER et al., 2018). Ademais, o uso de fármacos com ácido valpróico e a 

carbamazepina também são validados como de grande risco à gestação, com elevadas 

taxas de malformações – como defeitos no tubo neural, anomalias craniofaciais e 

defeitos cardíacos – sendo necessário que mulheres com assistência pré-natal 

substituam ou interrompam o tratamento (PAYNE, 2017). A administração de lítio em 

gestantes pacientes de saúde mental é outro ponto que precisa ser acompanhado de 

perto devido aos riscos de defeito cardíaco no feto, com poucos dados demonstrando 

efeitos a longo prazo (PAYNE, 2017). Além disso, um estudo de coorte retrospectivo no 

Canadá, dos anos de 1997 a 2010, observou que para alguns medicamentos 

antipsicóticos é possível visualizar taxas elevadas de diabetes gestacional e partos 

prematuros (HANLEY et al., 2020). 

Dessa forma, o conhecimento médico adequado e atualizado sobre efeitos 

teratogênicos de algumas drogas psicotrópicas auxilia bastante na tomada de decisão 

ou na exposição às grávidas sobre a situação, podendo assim trabalhar com níveis de 

evidência mais seguros - diante do que é possível ter (DAMKIER et al., 2018). Todavia, é 

imprescindível a promoção de mais pesquisas a respeito do manejo de medicamentos 

psicotrópicos, trazendo informações mais concretas sobre o impacto durante a gestação 

e a longo prazo (PAYNE, 2017). A condução de casos de gestações com pacientes de 

saúde mental necessita de olhares mais individualizados a mulheres em período fértil, 

resultando em indicações medicamentosas mais compatíveis a uma redução de danos, 

em casos de haver uma gestação com pré-natal inadequado ou sem acompanhamento 

(PAULZEN et al., 2020). 

5. CONCLUSÃO 

Torna-se evidente que no período gravídico ocorrem várias modificações no 

organismo da mulher, abrangendo aspectos físicos, hormonais, psicológicos e sociais. 

De forma geral, todas as adaptações visam promover condições para um 

desenvolvimento fetal adequado e em completo equilíbrio com o organismo materno. 

No entanto, tais modificações podem exercer impacto direto na saúde mental da 
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mulher, o que reflete na significativa prevalência de transtornos mentais na gravidez, 

estendendo-se ao puerpério.  

Nesse contexto, nota-se na literatura certa escassez de estudos e de um 

consenso bem estabelecido sobre o uso de psicofármacos e seu impacto para a saúde 

da gestante e do feto, o que dificulta o manejo dos transtornos mentais durante e 

imediatamente após o período de gestação. Através da presente revisão constata-se 

também a necessidade de estudos relacionados à segurança do uso de psicofármacos 

na lactação e de investigações sobre o efeito a longo prazo em crianças expostas a tais 

drogas na gestação. 

Uma vez que o tratamento de transtornos psiquiátricos e a prescrição de 

psicofármacos durante a gestação é de fato controversa e desafiadora na prática clínica, 

cabe salientar a importância de um atendimento multidisciplinar visando o cuidado 

integral à mulher grávida, garantindo a terapêutica adequada à mãe com vistas a 

proteção de sua saúde e do bebê. Deve-se avaliar criteriosamente o risco-benefício do 

uso materno de drogas antidepressivas, estabilizadoras de humor ou antipsicóticas, seja 

na introdução, adequação de dose ou descontinuação do fármaco, priorizando sempre 

a qualidade da relação mãe-criança, o desenvolvimento do bebê e a saúde da mulher 

nesse contexto de saúde mental em obstetrícia. 
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RESUMO 

Objetivo: identificar as evidências cientificas disponíveis na literatura sobre o uso do 
ácido acetilsalicílico e o cálcio na profilaxia da pré-eclâmpsia no pré-natal. MÉTODO: 
Revisão de literatura, a busca das publicações ocorreu nas bases de dados CINAHL, 
LILACS, Medline/PubMed e Web of Science. Foram analisados dez publicações para 
discussão. A maioria dos artigos encontrados tinha nível de evidencia 1 e o rigor 
metodológico A. A efetividade das medidas profiláticas da pré-eclâmpsia permanece 
controversa entre os autores dessa revisão. Entretanto, diante das evidências atuais, a 
administração do AAS em mulheres de alto risco reduz o risco de desenvolver a pré-
eclâmpsia desde que utilizado acima de 100 mg abaixo disso nos artigos não teve efeito 
significativo. Já nas gestantes de baixo risco o AAS não houve eficácia. O AAS está 
relacionado a uma menor taxa de parto pré-termo e menor risco de crescimento 
intrauterino restrito nos artigos estudados. Em relação ao CA alguns artigos relatam a 
eficácia do CA para mulheres com ingestão alimentar inadequada deste elemento, para 
as mulheres com bom consumo nutricional as evidências para o benefício da 
suplementação do CA não são conclusivas. Em relação a suplementação combinada de 
AAS e CA não há uma diminuição significativa na incidência da PE. Futuros estudos 
acerca desse tema são significativos, a fim de contribuir para a tomada de decisões dos 
profissionais da saúde na assistência as gestantes durante o pré-natal, possibilitando um 
cuidado sistematizado na prevenção da PE e eclâmpsia. 
 
Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Prevenção. Cálcio. Aspirina. 

1. INTRODUÇÃO 

A pré-eclâmpsia (PE) é uma doença multifatorial e multissistêmica, é uma das 

patologias obstétricas mais graves, sendo uma das principais causas de 

morbimortalidade materna e fetal. Frequentemente manifesta-se na segunda metade 
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da gravidez, complicando 2 a 8% das gestações e contribuindo para mais de 100.000 

mortes maternas por ano em nível global. Segundo a International Socie- ty for the Study 

of Hypertension in Pregnancy (ISSHP), a PE é definida pelo início da hipertensão após a 

20 semanas de gestação, combinada com proteinúria (>300mg/dia) ou outras 

disfunções de órgão-alvo (ACOG, 2013; MAGEE, L. A. et al., 2014). De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), os distúrbios hipertensivos da gestação indicam 

importante causa de morbidade e mortalidade, tanto materna quanto perinatal. 

Mundialmente cerca de 10% a 15% das mortes maternas diretas estão relacionadas à 

PE/ eclâmpsia. Contudo, 99% dessas mortes acontecem em países de baixa e média 

renda. As morbidades graves correlacionadas à PE e à eclâmpsia, que podem causar a 

morte, incluem insuficiência renal, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, 

edema agudo de pulmão, coagulopatia e insuficiência hepática (OMS, 2014). A definição 

das causas da PE possivelmente reduzirá os índices de morbimortalidade materna e 

perinatal. Contudo sua etiologia permanece desconhecida, o que impossibilita que se 

atue na prevenção do seu desenvolvimento de forma realmente efetiva (prevenção 

primária). Todavia é importante a identificação de fatores de risco que possibilitem a 

atuação no sentido de impedir a manifestação de formas graves da doença (prevenção 

secundária). Recentemente, a patogênese mais importante envolve placentação 

deficiente, predisposição genética, quebra de tolerância imunológica, resposta 

inflamatória sistêmica, desequilíbrio angiogênico e deficiência do estado nutricional 

(NGENE et al., 2018). As evidencias apontam que, embora a etiologia seja desconhecida 

da PE, mulheres com obesidade ou Índice de Massa Corporal (IMC) elevado > 30 kg/m2) 

indicam maior risco para o desenvolvimento da doença. Outros fatores de risco são 

hipertensão arterial crônica, diabetes pré-gestacional, lúpus eritematoso sistêmico, 

nulíparidade, ter idade menor que 20 anos ou maior que 35 anos, antecedente de 

hipertensão em gestação anterior, entre outros (SPRADLEY et al., 2015; JAUNIAUX et al., 

2016). No sentido de buscar a profilaxia da PE no pré-natal de alto risco (PNAR) há um 

consenso que a dose ideal deveria ser acima de 75mg, pois estudos que usaram doses 

menores, não mostraram benefícios. A OMS, recomenda a administração de uma dose 

baixa de AAS 75 mg/dia como profilaxia da PE em mulheres que tem risco elevado de 

desenvolver a condição. 10 O colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACGO), 

divulgou o relatório da força tarefa sobre hipertensão na gravidez, recomendando 
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baixas doses diárias de aspirina a partir do final do primeiro trimestre para mulheres 

com história de PE precoce e parto prematuro menor que 34 semanas e deve ser iniciada 

entre 12 semanas e 28 semanas de gestação. Há melhores resultados quando o 

tratamento e iniciado entre 12 semanas e 16 semanas e continuada diariamente até o 

parto (FEBRASGO,2017; OMS, 2014; ACGO, 2017). Além do AAS, outros estudos 

relacionados a profilaxia da PE, verificaram uma relação inversa entre a ingestão de 

cálcio (CA) e a incidência da PE. Diante desta descoberta, na década de 90 foram 

realizados ensaios clínicos randomizados (ECRs) para avaliar a efetividade da 

suplementação de CA na prevenção da PE. A partir de 2000, os resultados desses ECRs 

foram compilados por meio de revisões sistemáticas que evidenciaram o benefício dessa 

medida. Segundo revisão sistemática dos dados de 15.000 participantes incluídas em 12 

ECRs, a suplementação de CA a partir do 2º trimestre da gestação reduz em 64% o risco 

de desenvolver PE e em 20% o risco de morbimortalidade materna em mulheres com 

baixa ingestão alimentar de CA. A OMS recomenda a suplementação de 1,5g a 2,0g de 

CA por dia durante a 2ª metade da gravidez como uma medida efetiva para prevenir a 

PE e reduzir a mortalidade materna (WHO 2011, SOUZA, 2014). Neste sentido, a 

consulta pré-natal é um indicador de qualidade importante para diminuir agravos a 

saúde da mulher, mortalidade materna e comorbidades. Na atenção PNAR o Ministério 

da Saúde (MS), recomenda o atendimento das gestantes por equipe multidisciplinar, 

que engloba o profissional enfermeiro. Entre as intervenções do enfermeiro em uma 

equipe multidisciplinar destaca-se a consulta de enfermagem permitindo identificar 

potenciais problemas da gestante e consequentemente, desenvolver o planejamento 

das ações de cuidados essenciais (BRASIL,2012). O enfermeiro é o profissional que 

possui um papel importante na consulta pré-natal realizando rastreio e abordagem 

inicial das mulheres com risco de PE. É fundamental que o enfermeiro assuma sua 

função pautado em conhecimentos científicos e técnicos, bem como comprometer-se a 

orientar a gestante sobre os cuidados com a saúde e as possíveis alterações que podem 

ocorrer nesse período além de conscientiza-la da importância das consultas pré-natais 

afim da detecção precoce da PE. Algumas das ações do enfermeiro na consulta pré-natal 

está a aferição da pressão arterial e a identificação da proteinúria por meio de exames 

laboratoriais ou por fita reagente. Neste sentido, o estudo pretende rever as evidências 

mais recentes sobre a eficácia do AAS e do CA como profilaxia da pré-eclâmpsia e teve 
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como objetivo identificar as evidências cientificas disponíveis na literatura sobre o uso 

do ácido acetilsalicílico e o cálcio na profilaxia da pré-eclâmpsia no pré-natal. 

2. MÉTODO 

Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa. Este método de estudo 

é uma coleta de artigos científicos sintetizados a partir de fontes secundárias realizadas 

através de um levantamento de dados de grande relevância, pois inclui 

simultaneamente estudos experimentais e não experimentais como também 

questionamentos teóricos ou empíricos. A maior motivação para a Prática Baseada em 

Evidências (PBE) é o fruto das pesquisas na prática clínica. A PBE tem como um dos 

propósitos o encorajamento da utilização do produto de pesquisas à assistência 

prestada à saúde, nos inúmeros pilares da atenção, trazendo amparo para a relevância 

da prática clínica através da pesquisa. (SOUZA M.T et al., 2010, MENDES et al., 2008). A 

elaboração desta revisão percorreu as seis etapas: elaboração da questão de pesquisa, 

busca na literatura dos estudos primários, extração de dados, avaliação crítica dos 

estudos primários incluídos que inclui a avaliação da qualidade metodológica dos artigos 

e o nível de evidência, interpretação dos resultados e apresentação da revisão (MENDES 

et al., 2008).A questão de pesquisa delimitada foi: Quais as evidencias cientificas sobre 

o uso do ácido acetilsalicílico e do cálcio na profilaxia da pré-eclâmpsia no pré-natal? Os 

estudos primários foram selecionados a partir dos critérios de inclusão: artigos originais 

que abordassem a temática do estudo, disponível na íntegra, em português, inglês e 

espanhol, publicados nos últimos 10 anos. Cartas ao leitor, editoriais, teses, 

dissertações, livro, capítulos de livros, matéria de jornal, relato de experiência, estudo 

reflexivo, revisões sistemáticas ou integrativas da literatura e estudos que não 

respondessem à pergunta condutora, foram excluídos. A busca das publicações ocorreu 

entre julho a setembro de 2020, nas bases de dados CINAHL, LILACS, Medline/PubMed 

e Web of Science. Para viabilizar a busca foi realizado consultas dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeSC) e no Medical Subject Headings (MeSH). Foram identificados os 

seguintes descritores em português e seus correspondentes em inglês: “pré-eclâmpsia”, 

“prevenção”, “aspirina” e “cálcio”. 12 Inicialmente, os descritores foram combinados 

entre si por meio do operador booleano AND, primeiramente aos pares buscando 
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apreender as relações entre a pré-eclâmpsia com os demais descritores mencionados. 

Depois, foram realizados os cruzamentos entre os quatros e depois três descritores, de 

maneira que “Pré-eclâmpsia” foi mantido em associação com os outros descritores: 

“Prevenção” “Cálcio” e “Aspirina”. Todos os cruzamentos foram feitos igualmente e na 

mesma ordem em cada base de dados (Tabela 1). Na etapa de seleção dos estudos 

primários, foi realizada a leitura dos títulos das 1.886 publicações encontradas. Sendo 

excluídos 1.624 artigos por não abordarem a temática do estudo nos títulos. Dos 215 

artigos selecionados para aplicação dos critérios de elegibilidade, excluindo-se estudos 

indisponíveis na integra (57), Revisões sistemáticas ou integrativas da literatura (98), 

conferencias (10), editorial (8), repetidos na base de dados (42) (figura 1). Os artigos 

encontrados em mais de uma base de dados, foram catalogados apenas uma vez, de 

acordo com a ordem de identificação na primeira base de dados Medline/PubMed. Das 

47 publicações submetidas à leitura dos resumos, 37 foram excluídos por não discorrer 

sobre a utilização do AAS e do CA na prevenção da PE. Restaram 10 publicações para 

análise e discussão (Tabela - 2). 

 

Tabela 1- Publicações identificadas nas bases de dados no período de 2010-2020, com enfoque na 

relação do uso do AAS e do CA na profilaxia da PE. 

Cruzamentos Base de dados Total 

 Medline/ 

PubMed 

Lilacs CINAHL Web of 

Science 

 

Pré-eclâmpsia AND 
prevenção 

246 3 20 59 328 

Pré-eclâmpsia AND 
cálcio 

310 19 182 112 623 

Pré-eclâmpsia AND 
Aspirina 

 
375 

 
7 

 
282 

 
193 

 
857 

Pré-eclâmpsia AND 
prevenção AND 

cálcio AND 
Aspirina 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

16 

Pré-eclâmpsia AND 
cálcio AND aspirina 

30 4 20 8 62 

Total 964 38 508 376 1.886 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 1 – Processo de seleção dos artigos sobre o uso do CA e do AAS na profilaxia da         PE. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A extração dos dados foi norteada por um instrumento validado e adaptado que 

contempla as informações sobre os autores, objetivo, características metodológicas e 

principais resultadas do estudo (URSI ES, 2006). Para avaliar o rigor metodológico 

utilizou-se o instrumento adaptado Critical Appraisal SkillsProgramm (CASP), que 

classifica os estudos como: de boa qualidade metodológica e viés reduzido (categoria A 

- 6 a 10 pontos) e com qualidade metodológica satisfatória (categoria B - no mínimo 5 

pontos), no entanto todos os artigos foram incluídos  (CASP, 2013). 

O nível de evidência foi avaliado de acordo com a classificação hierárquica, 

divididos em: nível 1, estudos de metanálise de múltiplos estudos controlados; nível 2, 

estudo individual com delineamento experimental; nível 3, estudo com delineamento 

experimental, como estudo sem randomização com grupo único, pré e pós-teste; nível 4, 

pesquisas descritivas correlacional e qualitativa ou estudo de caso; nível 5, relatórios de 

casos ou dado obtido de forma sistemática, de qualidade verificável ou dados de 

avaliação de programas; e nível 6, opinião de autoridades respeitáveis baseada na 

competência clínica ou opiniões de comitês de especialistas, incluindo interpretações 

não baseadas em pesquisas (OXFORD, 2009). Os resultados foram discutidos nos 

referenciais da literatura científica. 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

340 

3. RESULTADOS 

Na análise dos 10 artigos selecionados prevaleceu o idioma Inglês sendo 8 

artigos, publicados na base de dados MEDLINE/ PubMed, seguido de 1 artigo publicado 

na LILACS em idioma Espanhol e 1 artigo publicado na CINAHL em idioma Inglês. O ano 

de 2017 apresentou o maior número de artigos publicados ( n = 3). 

Os periódicos em que os artigos foram publicados eram na maioria na área 

medica, seguido das publicações na área da nutrição. Dentre todas as intervenções 

realizadas prevaleceu o uso do AAS como prevenção eficaz da PE em comparação ao uso 

do CA. Sobre a classificação das evidências, segundo os artigos selecionados para esta 

revisão, predominou o nível de evidência 1 ( n = 6). E o nível de evidencia 4 (n=3). Com 

relação à avaliação do rigor metodológico, foi visto que 6 dos estudos apresentaram nível 

A e 4 apresentou nível B. 

 

Tabela 2- Síntese dos artigos sobre o uso do AAS e do CA como profilaxia da Pré-eclâmpsia. 

Autores/ 
Ano/ Pais/ 
Base de 
dados 

Objetivo Tipo de 
estudo/ Nível 
de evidência 

Método/ 
População e 
amostra 

Resultados Conclusão 

TRIVEDI 
N.A 2011, 
Índia, 
CINAHL 

Avaliar o 
efeito do AAS 
na prevenção 
da PE em 
mulheres de 
alto e baixo 
risco. 

Metanálise 
NE: 1 

Ensaios clínicos 
randomizado s. 
Amostra: 19 
A população do 
estudo foi 
dividida em 
grupos de alto 
e baixo risco. 
 

A incidência 
geral da PE 
foi de 7,4%. 
Com o grupo 
da aspirina 
foi de 6,9%, 
enquanto no 
grupo do 
placebo foi 
de 7,8%. 

O AAS tem um 
pequeno 
efeito na 
prevenção da  
pré- 
eclâmpsia em 
mulheres 
consideradas 
de alto risco 
para a 
doença.  

VILLA et 
al., 2012, 
Finlandia 
MEDLINE 
/ 
PubMed 

Estudar o 
efeito da 
aspirina na 
prevenção da 
PE em 
mulheres de 
alto risco. 

Estudo 
randomizado, 
duplo-cego e 
controlado por 
placebo. 
 

NE: 1 

Amostra 152 
mulheres  com 
fatores de risco 
para PE. Os 
participantes 
foram 
randomizado s 
para iniciar 
aspirina com 
dosagem de 
100 mg / dia ou 
placebo. 

A aspirina em 
baixa dose não 
reduziu a taxa 
de PE  
 

Não mostrou 
nenhum 
efeito 
estatisticame 
nte 
significativo  
de 
aspirina na 
prevenção da 
PE em 
mulheres de 
alto risco. 
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CHEN Q. 
et al., 2013, 
China 
MEDLINE 
/ 
PubMed 

Investigar a 
adição de altos 
níveis de cálcio 
para as células 
endoteliais 
antes de sua 
exposição aos 
ativadores 
associados à 
pré- eclâmpsia 
poderia 
reduzir a 
ativação das 
células 
endoteliais. 

Ensaio clinico  
NE: 1 

Detritos 
trofoblásticos 
necróticos foi 
colhido de 
explantes 
placentários 
do primeiro 
trimestre. As 
células 
endoteliais 
foram 
tratadas com 
concentraçõe s 
variadas de 
cálcio. 

O pré- 
tratamento 
com 
concentraçõe s 
crescentes de 
cálcio inibiu a 
ativação do 
endotélio 
células em 
resposta a NTD 
ou IL-6 
ou soros pré- 
eclâmpsicos. 

A 
suplementaçã 
o de cálcio 
pode prevenir  
a ativação do 
endotélio em 
resposta a 
ativadores. 

 

SOUZA et 
al., 2014, 
Brasil, 
MEDLINE 
/ PubMed 

Investigar a 
eficácia do 
AAS 
combinado 
com a 
suplementaçã 
o de cálcio 
para prevenir a 
PE em 
mulheres com 
hipertensão 
crônica. 

Um ensaio 
clínico 
randomizado.  
NE: 1 

Amostra: 49 
mulheres com 
hipertensão 
crônica.   
 

Houve o 
desenvolvime 
nto da PE 
sobreposta.  
 

A 
suplementaçã 
o combinada 
de aspirina e 
cálcio 
começando 
com 20-27 
semanas de 
gestação 
produziu uma 
diminuição 
não 
significativa 
na incidência 
de PE. 

GABBAY 
A et al., 
2014, 
Israel, 
MEDLINE 
/ 
PubMed 

Examinar a 
associação 
entre os níveis 
de cálcio 
durante o 
primeiro 
trimestre de 
gravidez e se   a 
hipocalcemia  é 
um fator de 
risco para a PE 

Estudo 
retrospectivo 
de base 
populacional 
 

NE: 4 

A comparação 
foi realizada 
entre mulheres 
com e sem 
hipocalcemia 
durante o 
primeiro 
trimestre da 
gravidez. 

16% 
tiveram 
hipocalcemia e 
84% tinha um 
nível normal de 
cálcio. 
 

Hipocalcemia 
durante o 
primeiro 
trimestre da 
gravidez não é 
um fator de 
risco para a 
PE. 

PARK F et 
al., 2015, 
Australia 
MEDLINE 
/ 
PubMed 

Demonstrar o 
valor da 
aspirina em 
baixa dose e 
quais as 
intervenções 
após a previsão 
do primeiro 
trimestre de 
gestação. 

Coortes de 
mulheres 
rastreadas para 
PE antes de 34 
semanas de 
gestação. 
 
NE: 2 

A primeira 
coorte foi 
observada 
rastrear a PE. 
Na segunda 
coorte foram 
informadas de 
seus riscos  e 
receberam 
aspirina (150 
mg à noite). 

Para todos os 
casos de PE pré-
termo (<37 

semanas), 
houve 
0,83% 
casos. 

O uso de 
aspirina para    o 
risco parece 
ser eficaz na 
redução da 
prevalência  de 
PE pré- termo. 

MONE et 
al., 2016, 
Irlanda, 
MEDLINE 

Determinar  se 
é mais 
benéfico em 
termos de 

Ensaio clínico 
controlado 
randomizado 
aberto 

Amostra foi 
composta por 
três grupos: 
(I) o que usou 

A Aspirina 
deve ser 
usada (uma 
vez 

A 
importância 
da aplicação 
de um teste 
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/ 
PubMed 

eficácia 
e aceitabilidad 
e para 
prescrever 
rotineirament e 
AAS para 
mulheres 
nulíparas de 
baixo risco em 
comparação 
com o teste 
indicando o 
AAS. 

 
 

 

multicêntrico 
 

NE: 1 

aspirina de 
rotina, (II) sem 
aspirina e (III) 
com aspirina. 

Diariamente 
75 mg) deve 
ser 
administrado 
desde o 
primeiro 
trimestre até 
a 36ª semana . 

de triagem 
reduziria o 
custo do uso  
da aspirina 
em mulheres 
com baixo 
risco de PE. 

 
BASCHAT 
A.A et al., 
2017, 
Estados 
Unidos, 
MEDLINE 
/ 
PubMed 

Comparar as 
tendências da 
pressão 
arterial ao 
longo da 
gravidez entre 
mulheres com 
risco e aquelas 
que 
desenvolvera 
m PE, apesar 
de iniciar 
aspirina no 
primeiro 
trimestre. 

Estudo 
prospectivo de 
abordagem 
quantitativa  
 
NE- 4 

Foi Iniciado 
AAS 81 mg 

por dia com 
inicio antes 
de 16 
semanas de 
gestação em 
mulheres com 
risco 
aumentado de 
PE com base 
na história 
materna e 
incisura da 
artéria uterina 
bilateral.  

12,2% que 
iniciaram AAS 
de 81 
mg por dia no 
primeiro 
trimestre 
desenvolvera m 
PE. 

Mulheres que 
desenvolvem 
PE com AAS  
têm 
significativa 
mente 
sustentado PA 
mais alta 
desde o início 
da gravidez.. 

ROLNIK, 
D.L et al., 
Massachus 
etts, 2017, 
MEDLINE 
/ PubMed 

Indentificar se 
a ingestão de 
aspirina em 
baixas doses 
durante a 
gravidez 

Estudo 
multicêntrico, 
duplo-cego e 
controlado por 
placebo 
 

NE: 1 

Pariciparam 
798 
participantes 
no grupo da 
aspirina e 
822 no grupo 
do placebo. 

A PE pré- 
termo 
ocorreu em 
1,6% dos 
participantes .  
 

Tratamento 
com aspirina 
resultou em 
uma 
incidência 
menor desse 
diagnóstico 
do que o 
placebo.   
 

GONZÁLE Z 
V.M.C et al., 
2017, 
Cuba 
LILACS 

Demonstrar a 
eficácia e 
segurança dos 
suplementos 
de aspirina e 
cálcio em 
gestantes de 
risco. 

Foi realizada 
uma 
investigação 
observacional e 
prospectiva na 
consulta pré-
natal de um 
Hospital 
Universitário. 
 

NE: 4 

As mulheres 
receberam 125 
mg de AAS a 
noite,  conforme 
recomendaçã o 
do Programa 
Nacional 
Materno- 
Infantil, foi 
indicado 1 g de 
carbonato de 
cálcio por dia. 

O uso de 
aspirina e 
cálcio, nas 
doses 
utilizadas, 
mostrou-se 
eficaz na 
redução da 
incidência de 
pré- eclâmpsia 
e de suas 
formas graves.  
 

Nenhum 
aumento de 
eventos 
adversos foi 
observado na 
mãe e no 
neonato 
tratados. 

Fonte: Autoria própria. 
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4. DISCUSSÃO 

A amostra final dos artigos resultou em publicações recentemente produzidas, 

pois foi realizado buscas para os últimos 10 anos, foram encontrados trabalhos que 

corresponderam ao período de 2011 a 2017. Isso reflete a importância da investigação 

da profilaxia da PE, que vem sendo estudada desde 1978. A seguir apresenta-se uma 

síntese de cada um dos artigos incluídos. 

Dos estudos incluídos nessa revisão a metanálise (MA) que avaliou mulheres 

como de alto risco e de baixo risco para PE, estratificaram as de alto risco devido a 

história prévia da doença, hipertensão essencial, história familiar positiva ou distúrbio 

vascular subjacente, idade materna <20 anos ou > 40 anos e diabetes mellitus 

gestacional. Em comparação com o ensaio clinico randomizado de MONE et al., (2016), 

que identificou as mulheres como de alto risco de PE após testes de triagem positivo 

para doença placentária. A MA distinguiu mulheres com baixo risco de PE aquelas 

consideradas sem qualquer fator de risco para PE. Foi administrado AAS na faixa de 40-

160 mg / dia. A incidência geral da PE no grupo de alto risco foi de 4,3% no grupo tratado 

com AAS e 4,4% no grupo tratado com placebo. No grupo de alto risco, houve uma 

redução geral de 11% no risco de crescimento intrauterino restrito (CIUR) com o uso do 

AAS. Não houve redução significativa no risco de CIUR no grupo de baixo risco 

(TRIVEDINA, 2011). 

De acordo com os resultados dos autores desta MA, concluíram que o AAS em 

baixa dose tem um pequeno efeito na prevenção dá PE nas mulheres de alto risco 

(RR=0,87 com IC95%, 0,79-0,9611 e RR=0,79 com IC 95%, 0,65-0,97,12 respetivamente), 

não apresentando, contudo, um efeito significativo na redução de risco nas mulheres de 

baixo risco (RR=0,95 com IC95%, 0,81-1,11 e RR=0,86 com IC95%, 0,64-1,1, 

respetivamente. De acordo com os resultados obtidos em estudos anteriores por 

DULEY et al. 2001 e RUANO et al. 2005, que afirmam que o AAS produz um benefício 

marginal na redução do risco de PE no grupo de alto risco com RR 0,83, (IC 95% 0,77-

0,89) e 0,87 (IC 95% 0,79-0,96), respectivamente. Enquanto estiver no grupo de baixo 

risco, não produz nenhuma vantagem significativa (TRIVEDINA, 2011). 

Um outro autor incluído nessa revisão utilizou um programa que seleciona e 

identifica mulheres com alto risco para PE pré-termo com 11, 13 e 6 semanas de 
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gestação, administrou AAS de 150 mg a noite, como uma intervenção terapêutica e 

reduziu a prevalência de PE pré-termo significativamente, com uma redução de 90% na 

prevalência da doenças. Os autores concluíram que o AAS administrado em mulheres 

com base no alto risco de PE pré-termo não pareceu impactar a prevalência da doença 

levando ao parto em 34-36 semanas de gestação, no entanto os números são pequenos. 

Quando toda PE pré-termo foi considerada houve uma redução significativa no número 

de mulheres que interrompem a gestação antes de 37 semanas (PARK et al. 2015). 

Uma força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos da América 

(USPSTF) e o ACOG, identificou os fatores de risco qualificados em alto e moderado, 

qualquer fator de alto risco único, qualifica as mulheres para profilaxia com AAS 

começando entre 12 e 28 semanas de idade gestacional preferencialmente antes da 16 

semana, pois é quando ocorre a fase ativa da invasão do trofoblasto, que se dar a partir 

da 14 semanas de gestação. Os autores identificados nesta revisão, que avaliaram a 

eficácia do AAS iniciado antes da 16ª semana de gestação, obtiveram como resultado 

uma redução significativa na PE subsequente ou parto de recém-nascidos pequenos 

para idade gestacional. E concluíram que mulheres com características maternas como 

pressão arterial ou o IMC elevado em uma única ocasião no primeiro trimestre leva a 

diminuição da eficácia do AAS (LEFEVRE,. 2014; ACOG, 2018; BASCHAT et al. 2017). 

Os autores de um estudo randomizado, não identificaram estatisticamente o 

efeito do AAS em baixa dose como profilaxia da PE, em gestantes identificadas por 

fatores de risco. O que contradiz com a MA de BUJOLD et al. 2010, que relata que o AAS 

e outros agentes antiplaquetários mostraram uma redução moderada, no risco de 

desenvolver PE, com uma população de 32. 217 gestantes, em seu estudo o risco relativo 

da PE foi de 0,9 em mulheres recebendo agentes antiplaquetários em comparação com 

mulheres do grupo controle. Em julho de 2018 a ACOG, divulgou uma atualização de seu 

parecer do comitê com novas recomendações para o uso do AAS como profilaxia da PE, 

que defende o seu uso mais disseminado (ACOG 2018, VILLA et al. 2012). 

Com relação a dosagem do AAS durante a gravidez à uma discordância entre os 

autores, em relação a dosagem ideal o ensaio clinico incluído no estudou utilizou (75 mg 

vs 150 mg), a comparar com um MA de ROBERGE et al. 2017, que sugere que há uma 

dose de AAS de efeito e resposta, com doses mais altas de aspirina tomadas antes da 16 

semanas de gestação, associando a uma maior redução da PE em comparação com o 
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dosagem padrão. A USPSTF e a ISSHP são consensuais em recomendar o uso de AAS em 

baixa dose como profilaxia da PE em mulheres de alto risco. A USPSTF conclui com 

moderada certeza haver evidência suficiente para recomendar o uso de AAS na dose de 

60 a 150mg/dia. Enquanto a ISSHP conclui haver razoável evidência para recomendar 

o uso de AAS na dose de 75 a 162mg/dia (MONE et al. 2016; LEFEVRE, 2014; MAGEE et 

al. 2014). 

Um ensaio randomizado desenvolvido com gestantes com uma única gestação, 

identificadas por meio de triagem como sendo de alto risco para PE pré-termo, utilizaram 

AAS na dose de 150 mg por dia, da 11 a 14 semana até a 36 semana de gestação os 

autores tiveram como resultado uma menor incidência de PE pré-termo do que no grupo 

placebo. Não houve significância entre o grupo, diferença na incidência de outra 

gravidez, complicações fetais, efeitos adversos ou resultados neonatais. A dose de 150 

mg de AAS por dia foi selecionada com base em evidências anteriores, e concluíram que 

a dose de 81 mg de AAS por dia não tem efeito apreciável na função plaquetária em até 

um terço das mulheres grávidas incluídas no estudo (ROLNIK et al. 2017). 

Segundo os autores, assim como o AAS, sugere-se que a baixa ingestão de cálcio 

pode causar aumento da pressão arterial devido à estimulação do paratormônio ou 

liberação de renina, assim aumentando os níveis de CA no músculo liso vascular e 

facilitando a vasoconstrição. Um possível modo de ação dos suplementos de CA é que 

eles reduzem a liberação do hormônio da paratireoide e do CA intracelular, o que reduz 

a contratilidade no músculo liso. Por mecanismo semelhantes, os suplementos de CA 

também podem reduzir a contratilidade uterina e prevenir o trabalho de parto 

prematuro (HOFMEYR et al. 2011; VELÁSQUEZ et al. 2013) 

Os autores evidenciaram que o uso do CA e do AAS em combinação como 

profilaxia da PE em gestante com alto risco não tem significância estatística. No estudo 

foi administrado 125 mg de AAS por dia a partir de 12 semanas à noite, até 36 semanas 

e a administração de 1g dia de suplemento CA. Todas as pacientes estudadas receberam 

suplementação de carbonato de cálcio (1 g / dia) por serem considerados pacientes de 

alto risco para PE. Porém apenas 14% apresentavam de acordo com a pesquisa alimentar 

um baixo consumo de CA. O restante das pacientes apresentou ingestão dentro dos 

valores considerados normais (86%). Neste estudo, não houve diferenças significativas 

na incidência da PE nas pacientes que receberam CA, uma vez que 13,5% daqueles com 
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baixa ingestão de CA desenvolveram PE contra 11,5% daquelas com ingestão normal 

(GONZÁLEZ et al. 2017). 

O estudo piloto desenvolvido no Brasil, que também utilizou AAS e CA como 

profilaxia da PE sobreposta, obteve uma amostra de 65 mulheres com hipertensão 

crônica e Doppler das artérias uterinas anormais, as gestantes estavam recebendo 

atendimento pré-natal na clínica durante o período do estudo. Sendo 26 para o grupo 

placebo e 23 para o grupo de tratamento. Foi realizado suplementação com 100 mg 

de AAS e 2 g de CA começando após 20 semanas de gestação e teve como resultado uma 

redução na taxa da PE sobreposta em 28,6% e a taxa de restrição de crescimento fetal 

em 80,8% nessas mulheres com hipertensão crônica e Doppler anormal da artéria 

uterina no segundo trimestre. No entanto, essas reduções ficaram aquém da diferença 

estatística. Os suplementos não afetaram a taxa de partos prematuro (SOUZA et al. 

2014). 

Na visão de outros autores o baixo nível de CA está associado a ativação de 

células endoteliais, bem como com aumento da pressão arterial. Portanto, foi sugerido 

que a suplementação de CA seja potencialmente útil na proteção contra a PE, 

especificamente em áreas onde a ingestão de CA é restrita ou baixa e também em 

mulheres com fatores de risco pré-existentes para PE. Os efeitos do CA na prevenção da 

PE só são eficazes se iniciado precocemente. De acordo com os autores incluídos nessa 

revisão sugeriram que o início da suplementação de CA antes da gravidez pode fornecer 

melhor proteção contra o desenvolvimento de PE do que começar após 20 semanas de 

gestação (HOFMEYR et al. 2011; CHEN et al. 2013). 

Um estudo retrospectivo incluído nessa revisão, avaliou o nível de CA corrigido 

durante o primeiro trimestre da gravidez como um marcador para o desenvolvimento da 

PE em curso posterior da gravidez. O principal achado do estudo é que não houve 

correlação significativa entre os níveis de CA sérico durante o primeiro trimestre da 

gravidez e a PE leve e grave ou quaisquer distúrbios hipertensivos. O que contradiz com 

um grande ensaio clínico desenvolvido pela OMS (2014), envolvendo 8.325 gestantes 

normotensas com dieta pobre em CA, obteve como resultado uma redução significativa 

da hipertensão gestacional grave (RR=0,71; IC95%=0,61-0,82) e eclâmpsia (RR=0,68; 
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IC95%=0,48-0,97) no grupo que recebeu suplementação com 1,5 g/dia de CA, sem 

diferenças sobre a mortalidade materna e neonatal. (GABBAY et al. 2014). 

5. CONCLUSÃO 

A maioria dos artigos encontrados tinha nível de evidencia 1 e rigor metodológico 

A. A efetividade das medidas profiláticas da pré-eclâmpsia permanece controversa. 

Entretanto, diante das evidências atuais, a administração do AAS em mulheres de alto 

risco reduz o risco de desenvolver a pré-eclâmpsia desde que utilizado acima de 100 mg, 

abaixo disso nos artigos estudados não teve efeito significativo. Já nas gestantes de baixo 

risco o AAS não houve eficácia. O AAS está relacionado a uma menor taxa de parto pré-

termo e menor risco de crescimento intrauterino restrito. 

Em relação ao CA alguns artigos relatam a eficácia do CA para mulheres com 

ingestão alimentar inadequada deste elemento, para as mulheres com bom consumo 

nutricional as evidências para o benefício da suplementação do CA não são conclusivas. 

Em relação a suplementação combinada do AAS e o CA não há uma diminuição 

significativa na incidência da PE, porém houve uma redução da PE sobreposta e 

diminuição da restrição do crescimento fetal. Futuros estudos acerca desse tema são 

significativos, a fim de contribuir para a tomada de decisões dos profissionais da saúde 

na assistência as gestantes durante o pré-natal, possibilitando um cuidado 

sistematizado na prevenção da PE e eclâmpsia. 
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RESUMO 

OBJETIVO: Analisar as técnicas de expiração lenta em recém-nascidos internos na UTI 
neonatal. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de 
abordagem quantitativa, realizado no período de julho de 2019 a fevereiro de 2020. 
Consistiu na aplicação de seis repetições das técnicas AFEL, ELPr e DAA. Foram 
registradas as variáveis de SpO2, FC, FR e PA antes da aplicação, imediatamente após e 
um minuto após a aplicação das técnicas. Foi aplicado, ainda, um questionário validado 
adaptado do Instituto da Criança do HC – FMUSP, contendo informações pessoais e 
clínicas dessas crianças. Foi aplicado o teste de significância de Wilcoxon para amostras 
dependentes com 5% de nível de significância. RESULTADOS: Foram avaliadas 10 RNTPs, 
que, em sua maioria, apresentaram baixo peso ao nascimento (1.791 Kg), com média de 
internação de duas semanas e majoritariamente do sexo masculino (70%). A eficácia das 
técnicas de expiração foi comprovada pelo resultado do Teste T-pareado, no qual o p-
valor se mostrou  estatisticamente significativo para todas as manobras nos parâmetros 
FC e FR. A SpO2, no entanto, se manteve estatisticamente irrelevante. CONCLUSÃO: As 
técnicas aplicadas foram eficazes para a higiene pulmonar, estabilidade hemodinâmica 
e manutenção da estabilidade da SpO2, o que permite afirmar que a atuação 
fisioterapêutica na assistência ao neonato na UTIN é de fundamental importância para 
a melhora do estado clínico do neonato. 
 
Palavras-Chave: Fisioterapia. Performance. Surfactante. Desconforto Respiratório.  
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1. INTRODUÇÃO 

As infecções respiratórias agudas (IRAs) são as maiores causas de 

morbimortalidade nos pacientes pediátricos, sendo responsáveis por aproximadamente 

30% dos óbitos infantis. Os vírus responsáveis por essa doença acometem, 

principalmente, o trato respiratório inferior de crianças, na faixa etária entre 18 dias a 

quatro anos. As infecções respiratórias mais frequentes são pneumonia e bronquiolite, 

e seus sintomas mais comuns são a tosse, febre, rinite e sibilância (PRATO et al., 2014).  

Dentre as patologias que acometem o sistema respiratório do recém nascido 

pré-termo (RNPT), a Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) ou Doença da 

Membrana Hialina (DMH) é uma das disfunções de maior prevalência nas Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatais (UTIN), sendo responsável por altas taxas de morbidade e 

mortalidade na faixa etária neonatal. Cerca de 50% dos óbitos que ocorrem neste 

período são decorrentes de distúrbios respiratórios, destes 80 a 90% são casos de SDR 

(CONSOLO; PALHARES; CONSOLO, 2002; SEGRE, 2002). 

  Segundo Stiller (2000) a fisioterapia respiratória envolve grande número de 

procedimentos, em particular as manobras de remoção de secreção brônquica-técnicas 

que garantem a perviabilidade das vias aéreas, promovendo condições para a adequada 

ventilação e prevenção de infecções respiratórias, através da prevenção ou a redução 

das consequências da obstrução por secreção, tais como hiperinsuflação, atelectasia e 

alteração da relação ventilação/perfusão (V/Q) e aumento do trabalho respiratório 

(OVERWALDER, 2000; GÜRSLI, 2002; POSTIAUX, 2000). 

A aplicação das técnicas varia entre as formas passiva, ativo-assistida ou ativa, 

de acordo com a idade e grau de cooperação do paciente; têm por objetivo auxiliar na 

mobilização e remoção das secreções retidas, a fim de melhorar o intercâmbio gasoso e 

reduzir o trabalho ventilatório. As condutas mais usadas são: Aumento do fluxo 

expiratório (AFE); Expiração lenta e prolongada (ELPr); Drenagem autógena assistida 

(DAA); Expiração Lenta com a Glote Aberta (ELTGOL) (SCANLAN, WILKINS, STOLLER, 

2000). 

As técnicas fisioterapêuticas para a remoção de secreção brônquica 

compreendem três níveis de atuação: (1) descolamento do muco brônquico de vias 

aéreas de pequenos e médios calibres; (2) deslocamento do muco brônquico das vias 
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aéreas de grande calibre; e (3) eliminação do muco brônquico (Nozawa E, Sarmento GJV, 

Vega JM, Costa D, Silva JEP, Feltrim MI, 2008). Dentre elas, destaca-se a AFE: técnica não 

convencional de desobstrução brônquica que pode ser aplicada desde o nascimento, 

inclusive no RN pré-termo, quando existe doença respiratória com obstrução das vias 

aéreas (Santos AMN, Goulart AL, Kopelman BI, Almeida MFB, Miyoshi MH, Guinsburg R. 

2004).    

  O objetivo deste estudo é analisar a contribuição da assistência fisioterapêutica 

com a aplicação das técnicas de Expiração Lenta em Recém Nascidos internados na UTI 

neonatal do Hospital Universitário Lauro Wanderley. 

2. METODOLOGIA 

Estudo descritivo e quantitativo em neonatos com doenças pulmonares, 

internadas na UTI neonatal do HULW, acometidos por SDR, com idades variando entre 

0 a 3 meses, de ambos os sexos, no período de julho de 2019 a fevereiro de 2020. Foram 

incluídos os RNPT de ambos os gêneros, internados no HULW e com diagnóstico de SDR. 

Foram excluídos os RNs que não apresentam a SDR, com malformações congênitas, 

instabilidade hemodinâmica ou impossibilidade de realizar as técnicas AFEL, ELPr e/ou 

DAA.  

Foi realizada uma busca sistemática da literatura para o embasamento teórico 

desta pesquisa, por meio de consultas aos indexadores de pesquisas na base de dados 

eletrônicos SciELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed, artigos científicos de 

revisão e/ou experimentais e pesquisas em livros referentes aos assuntos relacionados 

com este estudo, entre os anos de 1996 a 2019. 

Foi criado banco de dados contendo as seguintes informações: identificação, 

dados neonatais e sócio-demográficos, sinais vitais, exame físico e dados pré e pós-

intervenção fisioterapêutica. A intervenção consistiu na aplicação de seis repetições das 

técnicas AFEL, ELPr e DAA. 

As manobras foram aplicadas por um fisioterapeuta especialista e, logo após, as 

seguintes variáveis foram registradas em ficha de coleta de dados: Saturação periférica 

(SpO2), Frequência Cardíaca (FC), Frequência Respiratória (FR) e Pressão Arterial (PA). 

Estes dados foram anotados 1 minuto antes da aplicação da técnica (momento A1), 
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durante a aplicação da técnica (momento A2) e 1 minuto após aplicação da técnica 

(momento A3).  Todos os pacientes foram submetidos inicialmente à AFEL, depois à ELPr 

e posteriormente à DAA. A realização das manobras tinha duração de cerca de 20 

segundos (momento A2) em seguida o paciente descansava por 1 minuto (momento 

A4), totalizando 6 repetições de cada técnica. 

Os dados coletados foram tabulados e analisados através do software SPSS 10 

(Statistical Package for the Social Science), versão 21, observando as variáveis SpO2, FR, 

FC, PA e características sociodemográficas através do teste de significância de Wilcoxon 

para amostras dependentes com 5% de nível de significância.   

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CAAE: 84301318.800015183). Ressalta-se 

que todos os procedimentos foram aplicados mediante consentimento dos pais ou 

responsáveis pelo neonato. 

3. RESULTADOS 

Fizeram parte da amostra 10 RNPTs, sendo 7 do sexo masculino, com idade ao 

nascer mais incidente o pré-termo moderado e pré-termo extremo. Os RNPTs 

apresentaram peso entre 730 e 3.585 gramas (DP 1.791,30 ± 990,56) e tempo de 

internação entre 1 e 47 dias (DP 14,89 ± 15,5).  

Observou-se que 1 RNPT (10%) apresentou o padrão respiratório diafragmático 

e 9 apresentaram padrão misto (90%). Ao avaliar a expansibilidade torácica foi 

constatado 1 acometido com uma diminuição à direita (10%) e 9 com expansão 

simétrica (90%). Os tipos de tórax foram todos classificados como normais. Um RNPT foi 

avaliado com ritmo respiratório irregular e dispnéico (10%) e nove com ritmo regular e 

eupnéico (90%).  Quanto ao uso da musculatura acessória, 1 RNPT utilizou (10%) e 9 não 

utilizavam (90%). Foi detectado tiragem em apenas 1 neonato (10%). 

 

 

 

 

 
Tabela 1 – Aspectos clínicos dos Rn´s avaliados.  



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

355 

Características n % 

Esforço respiratório  
Ausente 

Leve 

 
6 
4 

 
60 
40 

Ausculta respiratória 
Murmúrio vesicular diminuído 

Roncos 
Sibilos 

 
5 
3 
2 

 
50 
30 
20 

Secreção 
Sim 
Não 

 
8 
2 

 
80 
20 

Tipo de Secreção 
Mucóide 

Mucopurulento 
Purulento 
Hemática 

 
5 
1 
1 
1 

 
50 
10 
10 
10 

Quantidade de Secreção 
Diminuída 
Moderada 

Aumentada 

 
2 
1 
4 

 
20 
10 
40 

Viscosidade da secreção 
Ausente 
Presente 

 
2 
8 

 
20 
80 

Tosse 
Ausente 
Presente 

 
5 
5 

 
50 
50 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 De acordo com resultados da Tabela 2, em relação ao comportamento da 

variável de SpO2 na AFEL, observamos que não houve alteração em seus valores logo 

após a técnica, nem após o primeiro minuto. Quanto à FC na AFEL, seu valor também 

aumentou logo após a técnica, mas retornando a maiores níveis no primeiro minuto 

após. Para FR na AFEL, observamos também um aumento médio dos valores no 

momento imediatamente após a aplicação da técnica, apresentando diminuição após o 

1 minuto. Na aplicação da AFEL (Tabela 2), obtivemos valores semelhantes quanto à 

SpO2 sendo a média nos três momentos.  

Em relação a técnica ELPr ao analisar a  SpO2, o maior valor ocorreu logo após a 

aplicação da manobra. Para a FC, o maior valor mensurado também ocorreu logo após 

o procedimento. No tocante da FR, a maior mensuração aconteceu quando transcorreu 
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1 minuto depois da execução do manejo. Assim, podemos observar em nosso estudo 

que os valores de SpO2 foram semelhantes no minuto após a aplicação tanto da AFEL.  

 

Tabela 2 – Aspectos clínicos analisados a partir da técnica das técnicas AFEL, ELPr e DAM. 

Características Fluxo Expiratório 
Lento (AFEL) 
Média ± DP 

Expiração Lenta 
Prolongada (ELPr) 

Média ± DP 

Drenagem Autógena 
Modificada (DAM) 

Média ± DP 

SpO2 antes 95,01 ± 2,28 95,30 ± 3,60 95,5 ± 2,12 

SpO2 logo após  96,10 ± 2,3 96,9 ± 2,76 97,2 ± 2,78 

SpO2 1 minuto 
após 

95,3 ± 3,56 96,0 ± 2,6 97,2 ± 2,15 

FC antes 144,8 ± 22,24 142,5 ± 25,6 143,5 ± 23,51 

FC logo após 149,5 ± 20,4 149,8 ± 21,8 148,0 ± 20,4 

FC 1 minuto após 141,7 ± 25,07 146,9 ± 23,4 145,9 ± 22,9 

FR antes 33,3 ± 10,86 35,1 ± 11,7 42,0 ± 10,12 

FR logo após 38,7 ± 12,25 35,5 ± 9,98 38,1 ± 11,78 

FR 1 minuto após 36,6 ± 10,34 40,3 ± 8,6 36,4 ± 10,54 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na análise pareada das médias em momentos distintos, constata-se a diferença 

estatisticamente significativa nas seguintes comparações: entre as frequências 

cardíacas logo após a realização da técnica AFEL (149,5) e depois de um minuto (141,7), 

(p-valor= 0,034); entre as frequências respiratórias antes da realização da técnica AFEL 

(33,3) e logo após (38,7), (p-valor = 0,006); entre as frequências cardíacas antes da 

realização da técnica ELPv (142,5) e logo após (149,8), (p-valor= 0,019); entre as 

frequências respiratórias antes da realização da técnica ELPv (35,1) e depois de um 

minuto (40,3), (p-valor = 0,047); entre as frequências respiratórias logo após a realização 

da técnica ELPv (35,5) e depois de um minuto (40,3), (p-valor = 0,046); entre as 

frequências cardíacas antes da realização da técnica DAM (143,5) e logo após (148), (p-

valor = 0,019); e entre as frequências respiratórias antes da realização da técnica DAM 
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(42) e depois de um minuto (36,4), (0,047) tendo, portanto, diretamente poder 

explicativo significativo. 

 

Tabela 3 – Resultado do Test t pareado em relação às técnicas AFEL, ELPr e DAM 

AFEL p-
valor 

ELPr p-
valor 

DAM p-valor 

SpO2 
Antes X Logo 

após 
Antes X 1’ 

Logo após X 1’ 

 
0,148 
0,764 
0,309 

SpO2 
Antes X Logo 

após 
Antes X 1’ 

Logo após X 1’ 

 
0,104 
0,285 
0,356 

SpO2 
Antes X Logo após 

Antes X 1’ 
Logo após X 1’ 

 
0,060 
0,063 
1,000 

FC 
Antes X Logo 

após 
Antes X 1’ 

Logo após X 1’ 

 
0,187 
0,353 

0,034* 

FC 
Antes X Logo 

após 
Antes X 1’ 

Logo após X 1’ 

 
0,019* 
0,118 
0,349 

FC 
Antes X Logo após 

Antes X 1’ 
Logo após X 1’ 

 
0,019* 
0,348 
0,292 

FR 
Antes X Logo 

após 
Antes X 1’ 

Logo após X 1’ 

 
0,006* 
0,127 
0,362 

FR 
Antes X Logo 

após 
Antes X 1’ 

Logo após X 1’ 

 
0,716 

0,047* 
0,046* 

FR 
Antes X Logo após 

Antes X 1’ 
Logo após X 1’ 

 
0,131 

0,047* 
0,427 

Considera-se p-valor < 0,05. 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa-PB, 2020. 

 

4. DISCUSSÃO 

A amostra que compõe esse estudo foi composta por RNTPs de baixo peso ao 

nascimento, com média de internação de duas semanas e majoritariamente do sexo 

masculino. De acordo com Serafim e colaboradores (2007), RNs do sexo masculino 

apresentam 1,5 vezes maior de risco de hospitalização por doenças respiratórias. 

Estudos anteriores também indicaram que os meninos tinham uma resposta imune 

diferente contra infecções de gripe quando comparada com a resposta das meninas, 

mas essa diferença gradualmente desaparece à medida que crescem (Wang X et al. 

2015) 

Dentre as características clínicas vistas durante a inspeção inicial da amostra, 

observou-se prevalência do padrão respiratório misto, ou seja simétrico, considerado 

normal. No entanto, foi observado em um dos pacientes o padrão diafragmático, logo 

assimétrico, caso que se encaixa nas possibilidades de alterações na expansibilidade 
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torácica em casos de efusões pleurais, pneumotórax, atelectasias, aspiração de corpo 

estranho, paralisia diafragmática e bronquiolite viral aguda (Matsuno, 2012; Castro et 

al, 2011). A ausência de tiragens e quadro geral de desconforto respiratório encontradas 

nesta pesquisa contradizem achados anteriores da literatura, nos quais geralmente são 

notados aumento do ritmo respiratório e uso de musculatura acessória (Matusno 2012; 

Azevedo, 2005). 

Ao tratarmos de RN, levando em consideração a imaturidade do aparelho 

respiratório, é importante lembrar que o mesmo apresenta um menor número de 

bronquíolos e alvéolos, o desenvolvimento completo pode ocorrer até os 8 anos de 

idade, visto que a evolução das vias aéreas e dos alvéolos depende até certo grau das 

solicitações que lhe são impostas. Diante da situação de esforço respiratório, em 

crianças com comorbidade, o diafragma não consegue desempenhar suas funções com 

eficácia e o sistema nervoso central recruta a ajuda dos acessórios, modificando desde 

então o padrão respiratório do paciente (Azeredo, 1993). 

Quanto à aplicação das técnicas de expiração lenta, foi empregada, 

primeiramente, a AFEL. Nesta, contatou-se, imediatamente após e um minuto depois 

de sua aplicação, o aumento da frequência respiratória, o que não corrobora com 

estudo realizado por Puplin e colaboradores (2009), que relataram redução da FR em 

indivíduos submetidos a AFEL, resultado este justificado pela redução componente 

obstrutivo de vias aéreas. 

Resultado semelhante à AFEL foi encontrado durante a aplicação da técnica 

ELPR,  na qual a SpO2 aumentou; também foi registrada elevação dos parâmetros FC e 

FR, o que  corrobora com os resultados dos maiores valores de SpO2 do estudo de 

Campos e colaboradores (2005), que também foram obtidos após os 1 minuto de 

realização da técnica.  

Já durante a aplicação da técnica DAM, apesar de ter havido aumento da FC e 

saturação periférica, houve redução da FR em aproximadamente 15%, o que pode ser 

justificado pela capacidade da técnica de favorecer a remoção de secreções brônquicas 

por meio de respirações a diferentes volumes pulmonares, de modo que possam ser 

eliminadas, o que culmina em melhor qualidade respiratória (COPPO, 2007; HADDAD, 

2006). 
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 A eficácia das técnicas de expiração lenta aqui abordadas pode ser 

comprovada conforme observado no resultado do Teste T-pareado, no qual o p-valor se 

mostrou  estatisticamente significativo para todas as manobras nos parâmetros das 

frequências cardíacas e respiratórias. A SpO2, no entanto, se manteve estatisticamente 

irrelevante, no entanto destaca-se que a mesma permaneceu estável após a aplicação 

das técnicas. 

Nestes termos, acredita-se que o acompanhamento fisioterapêutico dos RNs 

seja capaz de proporcionar uma estabilidade dos parâmetros avaliados, além da pressão 

arterial, bem como preservar e promover sua manutenção funcional, além de reduzir a 

necessidade de aspiração endotraqueal, culminando em maior eficiência em menor 

tempo de terapia (NICOLAU, 2010; SELESTRIN, 2007). 

5. CONCLUSÃO 

De forma geral, este estudo abordou a aplicação das técnicas de expiração lenta 

em RNTPs internados em UTI, na qual a maior parte da amostra foi classificada dentro 

dos padrões clínicos normais, apresentando padrão misto, com ritmo respiratório  

regular e sem uso de musculatura acessória.  Foi constatado que as manobras aplicadas 

foram eficazes para a manutenção da higiene pulmonar, estabilidade hemodinâmica e 

manutenção da estabilidade da saturação periférica. Portanto, faz-se necessária a 

atuação fisioterapêutica ininterrupta na assistência ao neonato na alta complexidade, 

com a aplicação de manobras cientificamente comprovadas, mediante identificação da 

adequação das técnicas ao estado clínico do neonato.  
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RESUMO 

OBJETIVO: Analisar os determinantes sociais da saúde, com enfoque nos fatores 
econômicos, habitacionais e educacionais em crianças hospitalizadas com doenças 
respiratórias. METODOLOGIA: Estudo transversal descritivo de abordagem quantitativa 
através de coleta de dados nos prontuários no mês de julho/2020. Compuseram a amostra 
crianças de ambos os sexos internadas por acometimentos respiratórios no HULW. Foi 
aplicado modelo do questionário adaptado dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e 
registradas as variáveis de nível educacional do contexto familiar e macro determinantes 
socioeconômicos. Os dados foram analisados através do software Statistical Package for the 
Social Science (SPSS), versão 20, com análise descritiva e cálculo de medidas de centro para 
as variáveis quantitativas.  RESULTADOS:  A amostra foi composta por 12 crianças, de faixa 
etária de 1 a 8 anos, dos quais metade deles desenvolveram problemas respiratórios em 
decorrência de comprometimentos neurológicos (50%) e vivenciavam sua primeira 
internação hospitalar (50%). Observou-se um perfil de internos que possuem a mãe como 
principal cuidadora (58,3%). Referente a escolaridade do(a) cuidador(a), em sua maioria se 
encaixaram na categoria ‘ensino médio completo’ (41,7%), contando com renda familiar 
entre um e dois salários mínimos (58,3%). Quanto ao saneamento básico, 41,7% declararam 
não disporem em suas residências. CONCLUSÃO: Os fatores econômicos, habitacionais e 
educacionais em crianças que necessitaram de assistência hospitalar por doenças 
respiratórias vislumbram relação com o padrão social e educacional, fazendo-se necessárias 
pesquisas mais abrangentes. 
 
Palavras-Chave: Determinantes sociais da saúde. Doenças Respiratórias. Fisioterapia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde é um estado de completo 

bem-estar físico, psíquico e social, não se configurando apenas como ausência de 

doença, indo além do que se acreditava por séculos. Mesmo aparentemente utópica, 

esta concepção permanece forte, servindo como ideal a ser seguido, uma perspectiva 

de saúde global (ALBUQUERQUE; SILVA, 2014).  

Segundo a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, os 

Determinantes Sociais da Saúde (DSS) são formados pelos fatores sociais, econômicos, 

culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que se relacionam com os 

fatores de risco e o processo de adoecimento da população (BUSS, 2007). Já o modelo 

desenvolvido por Dahlgren e Whitehead comporta estes determinantes em diferentes 

camadas, analisando o nível educacional do contexto familiar e os macro determinantes 

socioeconômicos (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Com o desenvolvimento dos estudos sociais relacionados à saúde, o fator 

habitação obteve protagonismo devido sua globalidade e variantes de extrema 

importância. As condições de moradia envolvem questões relacionadas ao material 

utilizado para construção da casa, acesso a serviços de eletricidade, saneamento, coleta 

de lixo e água potável. A habitação deve conter elementos mínimos para garantir uma 

vida digna e contribuir para o bem-estar dos seus membros. Segundo Magalhães e 

colaboradores (2013), ações que visaram melhorias no setor habitacional, apresentaram 

a longo prazo mais efetividade sobre a saúde quando comparado com intervenções 

médicas isoladas. 

O fator econômico pode interferir no acesso a serviços de saúde ou obtenção de 

fármacos e bens necessários para o bom desenvolvimento. Hábitos, alimentação e 

práticas cotidianas que proporcionam melhores condições à saúde estão intimamente 

ligadas ao poder econômico (CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 2017). 

Segundo França e colaboradores (2017) a educação se mostra como um 

importante indicador indireto da condição socioeconômica e facilitador para o 

crescimento dos índices de mortalidade infantil. Nos anos 2000 a taxa de mortalidade 

infantil era de 16,7 por 1.000 nascidos em relação a mulheres com escolaridade acima 
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de 8 anos, já mães com no máximo 3 anos de escolaridade apresentavam média de 40,2 

óbitos por mil.   

Conforme a Organização Mundial da Saúde, as infecções respiratórias agudas são 

responsáveis por mais de 2 milhões de óbitos ao ano em menores de 6 anos (ALVES; 

VERÍSSIMO, 2006). Em decorrência das mudanças que o planeta vem sofrendo tanto no 

meio ambiental quanto social, as doenças respiratórias se tornam mais comuns. Devido 

a sua gravidade, previsões indicam que até o ano de 2030 as doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas estarão entre as 5 maiores causas de mortalidade no mundo. Os 

índices de mortalidade infantil são indicadores de extrema relevância referente ao 

quadro de saúde pública, sinalizando a necessidade de políticas e programas de 

promoção à saúde materno infantil (FRANÇA et al, 2017). 

Diante desse contexto, este estudo tem por objetivo avaliar as  condições 

econômicas, educacionais e habitacionais de crianças hospitalizadas por doenças 

respiratórias durante a pandemia do COVID-19 e quais os fatores podem predispor o  

desenvolvimento de problemas respiratórios nos primeiros anos de vida.  

2. METODOLOGIA 

Estudo transversal descritivo e quantitativo, ocorrido na Enfermaria e UTI 

Pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB). A pesquisa transcorreu com a análise de prontuários no mês de julho 

de 2020. Foram incluídos no estudo prontuários de pacientes pediátricos, de ambos os 

sexos, com idade de 1 a 8 anos internos em decorrência de doenças respiratórias e/ou 

submetidos à ventilação mecânica invasiva (VMI), cujos responsáveis tenham assinado 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 Foi aplicado um modelo questionário adaptado dos Determinantes Sociais da 

Saúde (DSS) desenvolvido por Dahlgren e Whitehead (apud 2007), que comporta os 

determinantes em diferentes camadas. Devido a extensão do modelo, foram analisadas 

as variáveis do nível educacional do contexto familiar e os macro determinantes 

socioeconômicos. Este estudo foi planejado em etapas que segue inicialmente com a 

realização de um teste piloto, seguido da preparação do instrumento de coleta de 

dados. Os registros dos dados consideraram os determinantes: idade, história familiar, 
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ocupação e renda (componente das condições de vida e de trabalho), escolaridade 

(componente da educação), procedência (componente da habitação) e as variáveis 

sociodemográficas, clínicas e de caracterização da doença. As informações que não 

constavam no prontuário, foram adquiridas diretamente com o(a) cuidador(a). Devido 

ao surgimento e riscos envolvidos com a COVID-19, a realização da coleta de dados 

seguiu todas as normas de segurança exigidas pela OMS e pelo HULW. O pesquisador 

não teve contato com o usuário do serviço, realizando a pesquisa por meio virtual; 

através da plataforma Google forms, com base na aprovação do comitê de ética da 

instituição (CAAE: 30654820.5.0000.5183). 

Os dados foram tabulados em uma planilha eletrônica (Microsoft Office Excel 

2010) e em seguida transferidos para software estatístico Statistical Package for the 

Social Science (SPSS), versão 20, no qual foi realizada a análise descritiva, a partir de 

frequências absolutas e relativas para variáveis categóricas do estudo, além do cálculo 

de medidas de centro para as variáveis quantitativas. Para determinar as diferenças e 

associações estatisticamente significativas entre as variáveis independentes foi utilizado 

o nível de significância de 5% (p-valor< 0,05). 

3. RESULTADOS 

A amostra foi composta, em sua maioria, por sujeitos do sexo masculino (66,7%), 

com idade entre um e oito anos, predominando a faixa etária de um a três anos (50%); 

a média foi estabelecida em 4,17 anos. 

Observa-se que a maioria possui a mãe como cuidadora (58,3%). A respeito da 

escolaridade do cuidador, sobressai o ensino médio completo (41,7%). Referente a 

ocupação do cuidador(a) observou-se a predominância de donas de casa e empregada 

doméstica, 33,3% e 25%, respectivamente (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Características gerais dos participantes da pesquisa e cuidadores/responsáveis. 
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CATEGORIA N % 

Sexo 
Masculino  
Feminino 

 
8 
4 

 
66,7 
33,3 

Faixa etária 
1 a 3 anos 
4 a 6 anos 

7 anos ou mais 

 
6 
3 
3 

 
50,0 
25,0 
25,0 

Cuidador 
Mãe 

Irmão(a) 
Avó 

Não possui 

 
7 
3 
1 
1 

 
58,3 
25,0 
8,3 
8,3 

Escolaridade do cuidador 
Fundamental incompleto 

Médio incompleto 
Médio completo 
Não identificado 

Outro 

 
1 
2 
5 
2 
1 

 
8,3 

16,7 
41,7 
16,7 
8,3 

Ocupação do (s) responsável (is) 
Empregada doméstica 
Dona de casa e padeiro 

Dona de casa e eletricista 
Dona de casa e construção civil 

Dona de casa e comerciante 
Serviços gerais 

Servidor público e comerciante 
Aposentado 

Não identificado 

 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 
25,0 
8,3 
8,3 
8,3 
8,3 
8,3 
8,3 
8,3 

16,7 

Total 12 100 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

Observou-se que 58,3% apresentaram renda mensal entre R$ 1045,00 e R$ 

2090,00, enquanto que 41,7% receberam até R$ 1045,00. Quanto à fonte da renda, 

41,7% dos participantes a obtinham por meio do trabalho do(s) responsável(is); 33,3% 

recebiam Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 8,3% recebiam renda do Bolsa 

Família.  No que diz respeito à moradia, a maioria vivia em casa de alvenaria (91,7%), 

com saneamento básico (58,3%) (Tabela 2). 

 
 

Tabela 2 – Condições socioeconômicos dos participantes da pesquisa. 
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CATEGORIA N % 

Renda mensal  
Até R$ 1045,00 

Entre R$ 1045,00 e R$ 2090,00 

 
5 
7 

 
41,7 
58,3 

Fonte da renda 
Responsável 

BPC 
Responsável e BPC 

Responsável e Bolsa família 
Aposentadoria 

Não identificado 

 
5 
1 
2 
1 
1 
2 

 
41,7 
8,3 

16,7 
8,3 
8,3 

16,7 

Moradia 
Alvenaria 

Improvisada 

 
11 
1 

 
91,7 
8,3 

Saneamento básico  
Sim 
Não 

 
9 
3 

 
75,0 
25,0 

Total 12 100 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

Percebe-se predomínio de acometimentos neurológicos (58,3%) nas crianças 

estudadas. Destas, destaca-se a neuropatia crônica (25%) e atrofia espinhal (16,7%). Já 

os acometimentos respiratórios representam 41,7%, predominando doenças como a 

fibrose cística, tuberculose pleural, pneumonia (16,7%) e Covid 19 (7,7%).   

Em relação ao quadro clínico, todos os participantes apresentaram desconforto 

respiratório e 50% tiveram o registro de falta de ar. Sinais de fadiga e febre foram 

registrados em 33,3% dos participantes, enquanto que respiração ruidosa foi observada 

em 25% e irritação em apenas 8,3% (Tabela 3). 

  

Tabela 3 – Diagnóstico e Aspectos clínicos dos participantes da pesquisa. 

CATEGORIA N % 

Diagnóstico 
Neuropatia crônica 

Agenesia do corpo caloso, Irpa neuromuscular e síndrome 
epiléptica 

Atrofia muscular espinhal e Irpa neuromuscular 
Atrofia espinhal 
Fibrose cística 

Tuberculose pleural 
IRA e Pneumonia 

Pneumonia 

 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

 
25,0 
8,3 
8,3 
8,3 

16,7 
16,7 
8,3 
7,7 
7,7 
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Covid 19 

Sinais de desconforto 
Sim 

 
12 

 
100 

Falta de ar 
Sim 
Não 

 
6 
6 

 
50,0 
50,0 

Fadiga 
Sim 
Não 

 
4 
8 

 
33,3 
66,7 

Febre 
Sim 
Não 

 
4 
8 

 
33,3 
66,7 

Obstrução nasal 
Sim 
Não 

 
2 

10 

 
16,7 
83,3 

Irritação 
Sim 
Não 

 
1 

11 

 
8,3 

91,3 

Respiração ruidosa 
Sim 
Não 

 
3 
9 

 
25,0 
75,0 

Total 12 100 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

A maior parte da amostra foi internada uma única vez (50%) e 41,7% duas a três 

vezes, sendo a mediana para a amostra de 1,5 internações. Quanto ao tempo de 

internação, 41,7% possui mais de 6 meses; 33,3% de um a 6 meses e 16,7% menos de 

um mês. A maioria recebeu orientações (83.3%) apenas ao receber alta.  

Nas crianças, a cada aumento de um ano de idade observou-se uma diminuição 

de 13% na chance de internação hospitalar, com maior chance de internação para o sexo 

masculino (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Informações relacionadas à internação hospitalar. 

CATEGORIA N % 

Quantidade de internações 
Apenas 1 internação 

2 a 3 internações 
6 internações 

 
6 
5 
1 

 
50,0 
41,7 
8,3 

Tempo de internação 
Menos de 1 mês 

Entre 1 e 2 meses 

 
3 
2 

 
25,0 
16,7 
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Entre 2 e 3 meses 
Entre 5 e 6 meses 
Mais de 6 meses 

1 
1 
5 

8,3 
8,3 

41,7 

Recebeu orientação 
Internação atual 

Primeira internação 
Não 

 
7 
3 
2 

 
58,3 
25,0 
16,7 

Total 12 100 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

4. DISCUSSÃO 

Neste estudo, a amostra por crianças da primeira à terceira infância, em sua 

maioria do sexo masculino, que tinham a mão como principal cuidadora. A presença 

materna como cuidadora está relacionada com o cenário sociocultural brasileiro, 

possuindo a figura materna como principal desenvolvedora e responsável das atividades 

domésticas (VIEIRA; AMARAL, 2013). 

No que diz respeito à escolaridade dos cuidadores, foi visto que, em sua maioria, 

contavam apenas com o ensino médio completo, fato que corrobora com a realidade 

educacional brasileira. Em 2016 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

notificou que 51% da população brasileira possui o fundamental completo e apenas 26% 

o ensino médio (IBGE, 2016).  

Quanto à ocupação trabalhista dos cuidadores, foi notada elevada estimativa 

referente a ausência de trabalho com vínculo empregatício fixo, o que permite inferir 

que há inviabilidade existente entre a realização do papel de cuidador(a) e da atividade 

remunerada, devido a exigência e dedicação que ambas exigem. 

Relacionado à isto, Castro (2006) mostra que crianças provenientes de famílias 

com renda per capita de até 0,75 salários-mínimos apresentam maior chance de 

internação hospitalar. Jardim e Buckeridge (2020) esclareceram a relação entre a 

vulnerabilidade socioeconômica de moradores da São Paulo com o risco de contágio do 

vírus Sars-Cov-2, descrevendo a possível concordância entre o fator socioeconômico 

com a predisposição a agravos de saúde.  

A ausência do saneamento básico expõe a população a riscos iminentes e 

constantes, se tornando um fator de risco epidemiológico. Das moradias às quais 

pertenciam as crianças, um quarto delas não contavam com condições ideais de 
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saneamento básico, condizente com os fatores de risco, que são: baixa idade, precárias 

condições socioeconômicas, desnutrição, déficit no nível de escolaridade dos pais, 

poluição ambiental e assistência de saúde de má qualidade (PRATO et al., 2014). 

De acordo com Evans et al (1994), Hulka & Wheat (1985), as pessoas com pior 

condição socioeconômica têm mais necessidades de saúde, visto isso, procuram mais os 

serviços de saúde. Nos Estados Unidos, a pobreza e o desemprego apresentaram 

associação positiva e a educação, associação negativa com as taxas de internação 

(McLaughlin et al., 1989; McMahon et al., 1993). 

A operacionalização do Modelo Comportamental inclui nos fatores 

predisponentes: sexo e idade (demográficos), educação, ocupação e raça (estrutura 

social); e nos fatores capacitantes, renda, cobertura por seguro de saúde, existência de 

fonte regular de cuidado, tempos de viagem até o serviço e de espera até o 

atendimento, entre outros. O uso de serviços é medido em unidades de consultas 

médicas de internações hospitalares, podendo ser especificada para um determinado 

problema de saúde ou tipo de serviço (Andersen, 1995).  

Caetano et al. (2002) e Pinto et al. (2017) afirmam que as causas mais frequentes 

das afecções em crianças menores que cinco anos são as doenças respiratórias agudas 

e entre as internações hospitalares devido à insuficiência respiratória aguda (IRA), 

destaca-se a pneumonia como a principal causadora.  Nos países desenvolvidos, o efeito 

letal da pneumonia afeta menos de 2% das crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, 

enquanto nos países em desenvolvimento a estimativa atinge 10 a 20% (Caetano et al. 

2002), faixa etária compatível com a apresentada neste estudo. O número de crianças 

nesta faixa etária pode estar relacionado ao sistema imunológico pouco desenvolvido, 

ao meio ambiente em que vivem e ao contexto social. (MENDONÇA et al, 2017). 

Mais da metade das crianças estudadas na amostra foram acometidas por 

doenças de cunho respiratório, agudas ou crônicas, tanto das vias aéreas superiores 

como das inferiores; Prato et al (2014) ressalta que estas comorbidades interferem 

diretamente no cotidiano das crianças e de suas famílias, além de ser um problema de 

saúde pública em todo o mundo, em particular nos países em desenvolvimento, onde a 

morbidade e a mortalidade apresentam índices mais altos que nos países já 

desenvolvidos.  
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Nas crianças, a cada aumento de um ano de idade observou-se uma diminuição 

da chance de internação hospitalar, com maior probabilidade de internação para o sexo 

masculino, corroborando com Oliveira et al (2012), o qual expôs em seu estudo um perfil 

encontrado para hospitalizações como: predominância de internações de menores de 

um ano, do sexo masculino, por causas respiratórias. O grupo que apresentou três ou 

mais internações apresenta a característica de menor renda, dessa forma, uma maior 

chance de ser internado. 

Este estudo foi limitado pela amostra relativamente baixa e pela disponibilidade 

limitada de tempo de acompanhamento da mesma, visto que o acesso ao HULW e seus 

pacientes foi restrito devido à pandemia do COVID-19. 

5. CONCLUSÃO 

Este estudo constatou que as crianças internadas no HULW, em sua maioria, 

foram acometidas por doenças respiratórias, seguidas de disfunções neurológicas. 

Quanto aos seus cuidadores, em geral as mães dos pacientes, provinham de lares com 

baixa renda familiar per capita e não exerciam atividade remunerada, o que expõe a 

situação de vulnerabilidade nas quais estas crianças estão inseridas. Fatores 

econômicos, habitacionais e educacionais em crianças que necessitam de assistência 

hospitalar por doenças respiratórias, em comparação com os dados obtidos no estudo, 

expõe a relação com o padrão social entre o meio familiar do interno, tornando 

necessário a abrangência de pesquisas com maior número amostral e um desafio único 

de estudos em crianças no esforço e na preparação de melhorias na saúde pública. 
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RESUMO 

O estudo apresentado teve por objetivo avaliar se o número de casos de hipercalemia 
em crianças hospitalizadas tratadas com cloreto de potássio (KCl) é maior quando 
comparado a crianças não tratadas com o medicamento. A revisão sistemática realizada 
foi sustentada pela estratégia de busca PICO: População – pacientes pediátricos 
hospitalizados; Intervenção – terapia com cloreto de potássio; Comparação – grupo sem 
tratamento com KCl e o “Outcome” – ocorrência de hipercalemia. As buscas foram 
realizadas em novembro de 2020 nos bancos de dados eletrônicos Pubmed, Embase, 
Lilacs, Scopus e Web of Science por meio dos seguinte descritores: “hyperkalemia”, 
“hyperpotassemia”, “potassium chloride”, “children”, “child”. De 234 publicações, 25 
estudos possibilitaram uma revisão com 1.049 crianças. O maior registro de 
hipercalemia foi observado em crianças que não foram expostas ao tratamento com KCl, 
mas apresentavam diagnóstico de doenças hereditárias, como pseudo-
hipoaldosteronismo, disfunções renais de causa genética, hiperleucocitose e nos casos 
de esmagamento após trauma físico. Os estudos com KCl mostraram que esse fármaco 
foi utilizado na prevenção e tratamento da hipocalemia na área de pediatria 
cardiovascular e condições clínicas que exigiam internação em UTI. Além disso, 
mostraram que o tratamento com o KCl enteral e a utilização de protocolos de 
prescrição e dispensação podem prevenir a ocorrência de hipercalemia. Desta forma, o 
presente estudo evidenciou que o uso de KCl em pacientes pediátricos pode ser seguro, 
desde que seja administrado seguindo protocolos e com acompanhamento de 
profissionais de saúde. 
 
Palavras-chave: Hipercalemia. Cloreto de potássio. Compostos de potássio. Pseudo-
hipoaldosteronismo. Crianças hospitalizadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O potássio é o cátion intracelular mais abundante, estando presente 

principalmente no músculo esquelético, onde a concentração varia de 140 a 150 

mmol/L. Cerca de 2% do potássio do corpo está no fluido extracelular, onde a 

concentração é rigidamente regulada em 3,5 a 5,5 mmol/L pela atividade da bomba de 

trifosfato de sódio-potássio-adenosina (Na+/K+-ATPase) e excreção renal (CRAWFORD, 

2014). Uma vez que o gradiente de concentração de potássio através da membrana 

celular é um fator chave na determinação do potencial da membrana celular, mesmo 

um pequeno desvio entre o nível de potássio sérico e o valor normal definido pode 

causar disfunção muscular grave, levando à insuficiência respiratória e parada cardíaca 

(RHODES et al., 2016).  

Quando os níveis séricos de K+ são inferiores ou iguais a 3,5 mmol/L tem-se a 

hipocalemia. Por outro lado, a hipercalemia é definida quando os níveis séricos deste 

íon são superiores a 5,5 mmol/L em crianças e adultos e superior a 6 mmol/L em recém-

nascidos. A hipercalemia é um importante distúrbio eletrolítico dado ao risco inerente 

que oferece (BOUADMA et al., 2019). Esta pode ser causada por fatores variáveis como 

insuficiência renal, trauma físico, hiperleucocitose e doenças hereditárias como o 

pseudo-hipoaldosteronismo (PHA) tipo I e II (CAYIR et al., 2019; MATSUDA et al., 2014). 

Os distúrbios clínicos da homeostase do potássio também são recorrentes em 

pacientes hospitalizados, especialmente quando em polifarmácia, visto que muitos 

medicamentos podem alterar os níveis de potássio, como os suplementos de cloreto de 

potássio (KCl), capazes de aumentar a carga endógena do cátion (DALY; FARRINGTON, 

2013). 

A reposição de potássio é frequentemente administrada entre crianças doentes 

hospitalizadas para correção dos níveis de K+ em quadros de desidratação através da 

solução de reposição oral. Além disso, suplementação de KCl é parte integrante do 

manejo diário de pacientes pediátricos gravemente enfermos com doença cardíaca e 

em tratamento nas unidades de terapia intensiva para prevenção e correção da 

hipocalemia (AMIRNOVIN et al., 2018). 

Entretanto, é importante destacar que o KCl é considerado um medicamento de 

risco elevado pela prática do Institute of Safe Medication, pois possui maior 
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probabilidade de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de falha 

no processo de utilização (RHODES et al., 2016). Os erros que acontecem com esse 

medicamento possuem alta gravidade, podendo causar níveis elevados imediatos de 

potássio sérico e provocar lesões permanentes ou serem fatais para os pacientes (FLYNN 

et al., 2012). 

A utilização inadequada de solução injetável concentrada de KCl, por exemplo, 

está associada ao risco elevado da ocorrência de eventos fatais em pacientes adultos e 

pediátricos, como arritmias, parada cardíaca e morte (REHMAN SIDDIQU et al., 2017). 

No entanto, apesar de seu amplo uso em ambiente hospitalar, existem poucos dados 

sobre os protocolos de reposição de KCl em pacientes pediátricos, além disso, a terapia 

ainda é mal caracterizada em relação à sua segurança terapêutica nessa população 

(AMIRNOVIN et al., 2018). 

Dessa maneira, tendo em vista a importância da reposição de KCl para a saúde, 

levando-se em consideração o seu uso frequente em pacientes pediátricos e, 

especialmente, a escassez de estudos relacionados à sua eficácia e segurança nessa 

população, o presente estudo de revisão tem como objetivo avaliar se os casos descritos 

de hipercalemia em pacientes pediátricos têm relação com a administração de KCl. 

2. METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão sistemática, baseada nas diretrizes metodológicas da 

Cochrane (Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, 2021), guiada 

pela seguinte pergunta de pesquisa “A ocorrência de hipercalemia como uma RAM é 

diferente entre crianças tratadas com KCl com diferentes condições clínicas quando 

comparadas a crianças não tratadas?", sustentada na estratégia PICO: População – 

pacientes pediátricos hospitalizados; Intervenção – tratamento com cloreto de potássio; 

Comparação – grupo sem tratamento com cloreto de potássio e o “Outcome” - a 

ocorrência de hipercalemia. 

2.1. Local de realização e período dos estudos analisados 

Foram levantados estudos descritivos sobre eventos de hipercalemia em 

pacientes pediátricos hospitalizados tratados com KCl, realizados em quaisquer países, 

sem restrição de idioma, publicados entre janeiro de 1980 a outubro de 2020. 
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2.2. Critério de inclusão e exclusão dos estudos 

Foram incluídos estudos descritivos prospectivos e retrospectivos e ensaios 

clínicos que avaliavam a ocorrência de hipercalemia a partir dos dados qualitativos ou 

quantitativos de prontuários e/ou estudos que determinaram os níveis de potássio em 

amostras de sangue em crianças tratadas em ambiente hospitalar. Foram excluídos os 

estudos com adultos e com animais, as publicações que não forneceram os dados 

individuais dos pacientes e as variáveis referidas nos critérios de inclusão e os que não 

possuíam resumo disponível. 

2.3. Busca e identificação dos artigos 

Foi realizada uma revisão sistemática para identificar os estudos que atendessem 

aos critérios de inclusão estabelecidos. Para isso, pesquisaram-se os bancos de dados 

PubMed; Literatura Latinoamericana y Del Caribe em Ciências de la Salud (Lilacs); Web 

of Science; Embase e Scopus, de janeiro de 1980 a outubro de 2020. Para a busca, foram 

utilizados descritores controlados de acordo com o PubMed, Medical Subject Headings 

(MeSH) e utilizados os operadores boleanos “AND” e “OR”. As palavras-chave utilizadas 

foram: “hyperkalemia”, “hyperpotassemias”, “hyperpotassemia”, “potassium chloride”, 

“children”, “child”, “hipercalemia”, “hiperpotassemias”, “hiperpotassemia”, “cloreto de 

potássio”, “crianças”, “criança”, “pacientes pediátricos hospitalizados”. Utilizou-se os 

seguintes termos de busca no PubMed que foram adaptados à estratégia para as outras 

bases de dados: “(Hyperkalemia) OR (Hyperpotassemia) OR (Hyperpotassemias) AND 

(Potassium chloride) AND (Children) OR (Child)”. Os estudos foram selecionados 

utilizando a Plataforma Rayyan® (Qatar) por meio da identificação, seleção e avaliação 

da elegibilidade. Após a identificação dos estudos, foram excluídos artigos duplicados 

por meio do software. 

2.4.  Seleção dos estudos 

A seleção dos estudos foi realizada de maneira independente por dois revisores, 

por meio da plataforma de seleção Rayyan® (Qatar). Inicialmente os artigos foram 

selecionados após a leitura do título e resumo e os que atenderam à questão norteadora 

da pesquisa e que tiveram consenso entre os dois revisores, foram lidos na íntegra para 

inclusão ou exclusão na revisão. As discordâncias na fase da leitura de resumo foram 
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resolvidas por um terceiro revisor. Foram encontrados 234 artigos que após serem 

filtrados com os critérios de elegibilidade resultaram em 25 artigos como fonte (Figura 

1). 

 

Figura 1 – Diagrama do resultado da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão do estudo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3. RESULTADOS 

O potássio é um dos eletrólitos administrados de forma aguda mais comum na 

prática hospitalar, no entanto, existem poucos estudos publicados que descrevam as 

características de resposta à essa terapia em pacientes pediátricos (RHODES et al., 

2016). A fim de avaliar essa resposta complexa, projetamos um estudo para examinar a 

ocorrência de hipercalemia em crianças hospitalizadas tratados com KCl em comparação 

a aquelas que não faziam uso da terapia. 

Foram identificados, nas fontes pesquisadas, após análise de título, resumo e 

palavras-chave, 73 artigos sobre o tema “hipercalemia em pacientes pediátricos em 

tratamento com cloreto de potássio”, dos quais apenas 25 atendiam aos critérios de 

inclusão. Os estudos incluídos foram divididos em dois grupos: 17 artigos que 

abordavam a hipercalemia em crianças sem exposição ao KCl e 8 artigos que abordavam 

a hipercalemia em pacientes pediátricos tratados com cloreto de potássio. 
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As informações dos estudos relacionados a hipercalemia sem uso de KCl 

incluídos na revisão sistemática são apresentadas na Tabela 1. Observamos que 76,5% 

(n=13) dos estudos eram relatos de caso, 17,6% (n=3) sendo série de relatos e 8,9% (n=1) 

eram estudos observacionais. Somente três estudos incluíram crianças atendidas em 

instituições exclusivamente pediátricas. Os estudos analisados foram realizados em 

onze países diferentes, sendo o Japão, a Índia e Israel os países que apresentaram mais 

estudos.  

A idade dos pacientes foi relatada em 17 estudos, variando de 5 dias a 13 anos. 

Os estudos envolveram um total de 59 crianças, com variação de 1 a 21 crianças, com 

média de 3,5 crianças (Tabela 1). 

Dezessete estudos informaram o diagnóstico das crianças, sendo o PHA o 

diagnóstico prevalente (Tabela 1). A variável quantitativa apresentada em todos os 

estudos foi a concentração sérica de potássio, que variou de 5,8 a 27,2 mmol/L, com 

média de 9,34 mmol/L. Episódios de hipercalemia foram relatados em 49 crianças no 

total, equivalentes a 83% da população estudada.  

 

Tabela 1 - Descrição das características dos estudos incluídos na avaliação da hipercalemia em pacientes 

pediátricos sem exposição ao tratamento com Cloreto de potássio (KCl). 

Cenário Autor, ano População Nível de 
potássio 

Porcentagem 
de casos de 

hipercalemia 

Pseudo-
hipoaldosteronismo 
tipo I 

Cayir et al., 2019 
 

 
Sharma et al., 
2013 
 
Schweiger et al., 
2009  
 
Güran et al., 2011 
 
Al-Agha, 2011 

 

3 crianças média de 
11 dias 
 
1 criança com 10 
dias 
 
1 criança com 17 
dias 
 
 
1 criança com 7 dias 
 
1 criança com 2 anos 

�̅� SK+ 10,8 
mmol/L 
 
SK+ 10,3 mmol/L 
 
SK+ 9 mmol/L 
 
 
SK+ 13 mmol/L 
 
SK+ 6,4 mmol/L 

3/3= 100% 
 
 
1/1= 100% 
 
1/1= 100% 
 
 
1/1= 100% 
 
1/1= 100% 
 

Pseudo-
hipoaldosteronismo 
tipo II 

Park et al., 2017 
 

 
Prahlad et al., 
2005 
 
Formosa; Webb; 
Shenoy, 2011 
 

2 crianças com 
média de 20,5 
meses 

 
1 criança com 50 
dias 
 
1 criança com 1mês 
 

�̅� SK+ 6,6 
mmol/L 

 
 
SK+ 6,3 mmol/L 
 
SK+ 7 mmol/L 
 
 

2/2= 100% 
 

 
1/1= 100% 
 
1/1= 100% 
 
 
1/1= 100% 
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Mitani et al., 
2016 
 
Farfel et al., 2010 
 

 
1 criança com 3 anos 
 
21 crianças com 
média de 9 ± 4 anos 

SK+ 6,6 mmol/L 
 

�̅� SK+ 5,8 
mmol/L 

 
11/21= 52,4% 

Pseudo-
hipoaldosteronismo 
severo 

Bistritzer et al., 
1996 

2 crianças com 5 
dias 

�̅� SK+ 9,0 
mmol/L 

2/2= 100% 
 

Pseudo-
hipoaldosteronismo 
secundário 

Korkut et al., 
2019 

8 crianças com 
média de 24 dias 

�̅� SK+ 7,5 
mmol/L 

8/8= 100% 

Pseudo-
hipoaldosteronsimo 
transitório 

De Clerck et al., 
2017 

1 criança com 3 
meses 

SK+ 6,8 mmol/L 1/1= 100% 

Lesão ou disfunção 
renal 

Sauder, 1987 
 
 
Finer et al., 2003 

1 criança com 13 
anos e 7 meses 
 
12 lactentes 

 

SK+ 7,9 mmol/L 
 
 
�̅� SK+ 9,0 ± 1,2 
mmol/L 

1/1= 100% 
 
 
12/12= 100% 

Hipercalemia 
secundária 

Grzych et al., 
2019 
 
Matsuda et al., 
2014 

1 criança com 4 anos 
 

1 criança com 5 anos 

SK+ 27,2 mmol/L  
 
SK+ 9,54 mmol/L 

1/1= 100% 
 
1/1= 100% 

Legenda: SK+: Potássio sérico. 

Fonte: Autoria própria. 

 

As características gerais dos 8 estudos relacionados a hipercalemia por KCl 

incluídos na revisão sistemática são apresentadas na Tabela 2. Foi observado que 37,5% 

(n=3) tiveram delineamento prospectivo, 37,5% (n=3) tiveram delineamento 

retrospectivo e 25% (n=2) eram relatos de caso. Apenas dois estudos incluíram crianças 

atendidas em instituições exclusivamente pediátricas. Os estudos analisados foram 

realizados em seis países diferentes, sendo um da Inglaterra, três dos Estados Unidos da 

América, um da Bélgica, um de Bangladesh, um do Paquistão e um de Israel.  

A idade dos pacientes relatada nesses estudos variou de 16 dias a 17 anos. Os 

estudos envolveram um total de 990 crianças, variando de 1 a 353 crianças, com média 

de 112,5 crianças (Tabela 2). A variável quantitativa apresentada em todos os estudos 

foi a concentração sérica de potássio, que variou de 3,5 a 12,6 mmol/L, com média de 

5,89 mmol/L. 

 

Tabela 2 - Descrição das características dos estudos incluídos na avaliação da hipercalemia em pacientes 

pediátricos em tratamento com Cloreto de potássio (KCl). 
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Cenário Autor, 
ano 

População Intervenção Nível de potássio 
após intervenção 

Desfecho 

Solução de 
reidratação 
oral 

Islam, 
1985 

 
 
 

 
Kahn; 
Blum, 
1980 
 
Tamer et 
al., 1985 

94 crianças 
menores de 5 
anos com 
desidratação 
diarreica. 

 
 
7 crianças com 5 
semanas a 8 
meses com 
desidratação. 
 
100 crianças com 
idade de 3 a 33 
meses com 
enterite e 
desidratação. 

Reidratação 
oral com 
citrato de 
potássio e 
solução da 
OMS. 

 
Solução oral 
semelhante à 
da UNICEF. 
 
Solução oral A 
e B e KCl 
intravenoso.  

Grupo citrato 
com 
SK+ 4,1 mmol/L e 
grupo OMS com 
3,5 mmol/L. 

 
 
Média de PK+ de 
5,1 mmol/L após 
24h do 
tratamento. 

 
SK+ após 24h no 
grupo oral 5,3 ± 
0,8 mmol/L e no 
grupo IV 4,6 ± 0,8 
mmol/L. 

Nenhum 
paciente 
desenvolveu 
hipercalemia. 

 
 

 
Seis casos com 
elevação de PK+ 
após 41 ± 9h. 
 
Nenhum 
paciente do 
grupo oral 
desenvolveu 
hipercalemia. 

Pediatria 
cardíaca 

Rhodes et 
al., 2016 

 

353 pacientes 
com média de 
0,43 anos na UTI 
cardíaca. 

 

Protocolo para 
redução da 
prescrição de 
KCl IV.  

4 episódios/1000 
pacientes/dia de 
SK+ > 5,9 mmol/L 
após protocolo. 

A ocorrência de 
hipercalemia 
diária e 
semanal 
diminuiu. 

 Rehman 
Siddiqu et 
al., 2017 
 
 
 
Amirnovin 
et al., 
2018 

41 crianças com 1 
mês a 15 anos 
internadas após 
cirurgia cardíaca. 
 
 
138 pacientes 
com idade média 
de 3 meses com 
doença cardíaca. 

KCl 
intravenoso e 
KCl enteral. 
 
 
 
 
Protocolos de 
uso de K+ de 
baixa dose 
(LD), alta (HD) 
e escalonada 
(TD). 

Grupo IV com SK+ 

4,47 ± 0,62 
mmol/L e grupo 
enteral com 4,48 
± 0,60 mmol/L. 

 
1 episódio de SK+ 
≥ 4,8 mmol/L 
após LD, 7 
episódios após 
HD e 3 episódios 
após TD. 

Nenhum 
episódio de 
hipercalemia foi 
relatado. 
 
 
 
De 939 de KCl, 
11 
apresentaram 
SK+ pós-dose ≥ 
4,8 mmol/L. 

Unidade de 
Cuidado 
Intensivo 

Bar-
Joseph et 
al., 2008 

 
 
 
 

White; 
Veltri; 
Fackler, 
2005 

1 criança de 16 
dias de vida com 
deterioração 
neurológica e 
respiratória. 

 
166 formulários 
de crianças de 0 a 
18 anos 
recebendo KCl IV 
na UTI.  

Solução de KCl 
concentrado 
em bolsa de 
reposição de 
diálise. 

 
Formulário de 
solicitação de 
KCl para 
reduzir as 
PCEs. 

SK+ 12,6 mmol/L 
após 15 min de 
diálise. 

 
 
 

Ocorrênciaa de 
0% de SK+ > 5; 5,5 
e 6 mmol/L pós-
infusão. 

Parada cardíaca 
por erro de 
administração 
de KCl. 

 
 

A ocorrência de 
hipercalemia 
diminuiu para 
0% após 
formulário. 

Legenda: SK+: Potássio sérico; PK+: Potássio plasmático; PCEs: Causas proximais de erros. 

Fonte: Autoria própria. 
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4. DISCUSSÃO 

De acordo com os descritores utilizados nesta pesquisa, não existem estudos 

publicados no Brasil sobre a administração do KCl em crianças e adolescentes, 

informação que representa um alerta porque esse medicamento é considerado 

potencialmente perigoso por ser capaz de induzir parada cardíaca (BAR-JOSEPH et al., 

2008). Além disso, os eventos adversos relacionados ao KCL como hipercalemia, 

arritmias e colapso hemodinâmico (RHODES et al., 2016) podem acontecer e não serem 

registrados.  

Os artigos incluídos nesta revisão sistemática mostraram que a hipercalemia em 

crianças e adolescentes pode ou não estar associada ao tratamento com KCl. Esse fato 

era esperado, no entanto, a seleção apenas de artigos que abordassem o tema 

hipercalemia e que apresentassem a concentração de K+ dos pacientes permitiu 

identificar que os casos de hipercalemia com níveis mais elevados de K+ sérico foram 

observados naquelas crianças que não receberam tratamento com KCl, mas 

apresentavam doenças pré-existentes como PHA tipo I e II, PHA secundário, PHA 

transitório, hipercalemia secundária a lesão ou disfunção renal, hiperleucocitose e após 

trauma físico. Nesses casos, a concentração média de K+ dos pacientes incluídos no 

grupo controle foi superior à dos estudos com KCl. No grupo controle as manifestações 

clínicas relatadas ao PHA ocorreram logo após o nascimento ou ainda no primeiro mês 

de vida. Apenas nos casos de hipercalemia como conseqüência de lesão ou disfunção 

renal a média de idade observada foi acima de 10 anos de idade.   

O pseudo-hipoaldosteronismo (PHA) foi a causa de hipercalemia mais 

documentada nos artigos avaliados. No PHA tipo I o quadro clínico do paciente tende a 

apresentar maior gravidade porque pode evoluir com hiponatremia severa (CAYIR et al., 

2019) e/ou pneumonia seguida de septicemia (SHARMA et al., 2013), condições que 

levaram os pacientes desses estudos à óbito. Os portadores de PHA I com disfunção de 

múltiplos órgãos também são considerados graves (BISTRITZER et al., 1996). O PHA tipo 

II apresenta melhora com a idade, fato evidenciado pelo maior nível de potássio sérico 

encontrado em crianças quando comparado a adultos de uma mesma família (0,5 

mmol/L de K+ a mais nas crianças) (FARFEL et al., 2010). 
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Os estudos também relataram elevados níveis de potássio em pacientes com 

disfunção renal com causa genética. A hipercalemia nesses casos foi devida a uma 

complicação da síndrome de Batter, que induziu hipercalemia sem acidose e um dos 

pacientes evoluiu para o óbito (FINER et al., 2003), e por um defeito na excreção tubular 

do potássio (SAUDER, 1987). Óbito também foi relatado em paciente com pseudo-

hipoaldosteronismo secundário devido a síndrome de Prune-Belly, uma doença 

congênita rara (KORKUT et al., 2019). A síndrome do esmagamento após trauma físico 

(MATSUDA et al., 2014) e hiperleucocitose (GRZYCH et al., 2019) também induziram 

hipercalemia. Para as outras condições clínicas os artigos não relataram óbito, mas foi 

registrada a ocorrência de hipercalemia, taquicardia e arritmia ventricular (GÜRAN et 

al., 2011; MATSUDA et al., 2014; SHARMA et al., 2013).  

Os estudos que avaliaram o tratamento com KCl foram realizados com um maior 

número de pacientes e mostraram que esse fármaco foi prescrito para a prevenção e/ou 

tratamento da hipocalemia na área de pediatria cardiovascular (AMIRNOVIN et al., 

2018; REHMAN SIDDIQU et al., 2017; RHODES et al., 2016), na Unidade de Terapia 

Intensiva (BAR-JOSEPH et al., 2008; WHITE; VELTRI; FACKLER, 2005) e para casos de 

enterite aguda apresentando diarreia e desidratação (ISLAM, 1985; TAMER et al., 1985) 

em ambiente hospitalar. As crianças e adolescentes desses estudos também 

apresentavam hipocalemia pós cirurgia cardíaca e hipocalemia causada pelo tratamento 

farmacológico, incluindo diuréticos como a furosemida. A utilização do potássio em soro 

de reidratação oral nas concentrações de 20 mmol/L (OMS) e de 30 mmol/L (ISLAM, 

1985; TAMER et al., 1985) é considerada segura e bem tolerada. No entanto, em caso 

de crianças bem nutridas e menores de 1 ano de idade se o tempo de terapia for acima 

de 24 horas será necessário monitorar os níveis plasmáticos de K+ (KAHN; BLUM, 1980). 

Com isso, os estudos sobre a utilização do KCl estão direcionados as crianças com 

doenças cardiovasculares e internadas em UTI, principalmente. 

Os resultados obtidos demonstraram a importância de um protocolo para a 

prescrição de KCl IV (AMIRNOVIN et al., 2018) e enteral (REHMAN SIDDIQU et al., 2017), 

de um protocolo para a dispensação pelo setor de farmácia (WHITE; VELTRI; FACKLER, 

2005) e da dosagem diária do K+ dos pacientes (RHODES et al., 2016). Um protocolo para 

a prescrição do KCl é indispensável em um hospital ou setor porque irá padronizar a 

concentração do K+ sérico que poderá indicar ao médico o momento para o tratamento 
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da hipocalemia. Esse procedimento pode prevenir a ocorrência de hipercalemia 

(RHODES et al., 2016). No caso de suplementação de K+ IV, o regime de dose é um 

parâmetro que deve ser considerado e definido em um protocolo, a dose escalonada 

demonstrou maior eficácia porque manteve os níveis normais de K+ com um menor 

número de doses suplementares e apresentou maior segurança devido a menor 

exposição do paciente à hipercalemia, quando comparado ao regime de doses baixa (0,5 

mmol/kg para K+ ˂ 3,2 mmol/L) e alta (1 mmol/kg para K+ ˂ 3,2 mmol/L) de KCl, 

respectivamente. Esses regimes de dose são seguros, no entanto a dose escalonada teve 

melhor resposta por ser prescrita de acordo com os níveis sanguíneos de K+, KCl 0,5 

mmol/kg para K+ 2,9 a 3,2 mmol/L e 1 mmol/kg para K+ ≤ 2,8 mmol/L (AMIRNOVIN et al., 

2018). 

Outra forma de diminuir a ocorrência de hipercalemia pós-infusão de KCl IV e 

aumentar a segurança do paciente seria através de um protocolo para dispensação pelo 

setor de farmácia do hospital. Esse procedimento permitiria a verificação da prescrição 

e evitaria, por exemplo, que pacientes com creatinina ˃ 2mg/dL e potássio no soro 

medindo acima de 4,5 mmol/L recebessem KCL IV (WHITE; VELTRI; FACKLER, 2005). 

Além desse protocolo, a vigilância constante pelo setor de farmácia para evitar estoques 

não autorizados de KCl e, em setores específicos, permitir o armazenamento em armário 

ou caixa fechados, separado de outros diluentes injetáveis (LANKSHEAR, 2005). Essas 

medidas poderiam evitar erros de administração do KCl IV (BAR-JOSEPH et al., 2008).  

A prescrição de KCl enteral também poderia prevenir hipercalemia e eventos 

adversos mais graves. Nos pacientes com doenças cardiovasculares, a suplementação 

enteral reduziu os registros de hipercalemia e hipocalemia utilizando um protocolo de 

doses escalonadas, com a dose ajustada uma vez ao dia de acordo com o nível de 

potássio sérico matinal (RHODES et al, 2016) e demonstrou a mesma eficácia observada 

para o KCl IV. Então, a ideia não seria excluir a administração IV, mas sim apresentar o 

KCl enteral como um medicamento seguro para grupos específicos como pacientes 

cardíacos e em UTI (RHODES et al., 2016; REHMAN SIDDIQU et al., 2017).  

A administração de KCl enteral iria reduzir a sobrecarga de fluidos quando 

comparado a administração IV, diminuiria a suplementação do K+, que é uma 

consequência da diurese intensa comum nesses pacientes (MOFFETT et al., 2011). 

Então, esse ciclo de diurese constante com perda de K+ e suplementação de K+ diminuiria 
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porque o volume de fluidos administrados é 10 vezes menor por paciente com o KCl 

enteral (RHODES et al., 2016). No entanto, merece cautela porque eventos adversos 

como vômitos e arritmias (REHMAN SIDDIQU et al., 2017) e uma suspeita de 

sangramento gastrointestinal quando associado à administração de vasopressina 

(MOFFETT et al., 2011) foram registrados em pacientes que utilizaram essa via de 

administração. Além disso, a suplementação enteral tem um custo financeiro 

significativamente menor para o hospital (RHODES et al., 2016) podendo ser até 10 

vezes mais barato porque diminui a utilização de acesso central, a bomba de infusão não 

seria utilizada (REHMAN SIDDIQU et al., 2017), além de diminuir o risco de infecções 

hospitalares associadas ao cateter (MOFFETT et al., 2011). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo aponta que o uso de cloreto de potássio em pacientes 

pediátricos parece não ser um fator de risco para a ocorrência de hipercalemia, visto 

que o maior registro desse evento foi observado em crianças com doenças hereditárias 

e que não foram expostas ao tratamento com KCl.  No entanto, por ser classificado como 

um medicamento potencialmente perigoso, sua administração pode ser considerada 

segura quando administrada seguindo protocolos de prescrição e dispensação pelo 

setor de farmácia, que levam em consideração os níveis séricos de K+, o histórico clínico 

do paciente e que estimulam o uso da terapia enteral.   
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RESUMO 

A prática de atividades lúdicas é importante na infância, pois colabora com o 
desenvolvimento da coordenação motora e da construção de senso crítico das crianças. 
Conteúdos que abordam o cuidado com o meio ambiente e aspectos relacionados com 
a saúde individual e coletiva na educação infantil, desperta curiosidade sobre o tema, 
possibilita o entendimento das consequências da falta de cuidados com o meio em que 
se vive e da própria saúde. Livros, jogos, brincadeiras e histórias são exemplos de 
atividades lúdicas que, por meio da interação com novos universos e personagens, são 
capazes de envolver com facilidade diversos temas. Ainda, a diversificação de 
abordagens educativas favorece a fixação de um conteúdo, já que existem diferenças na 
forma como cada indivíduo aprende. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi 
desenvolver um livro com atividades lúdicas como ferramenta educativa, incluindo os 
temas saúde, medicamentos, hábitos saudáveis e meio ambiente, pensado para crianças 
entre 4 a 12 anos. Os temas referidos e as atividades do livro foram estudados e criados 
de modo que as atividades que pudessem ser realizadas tanto individualmente, através 
da leitura de histórias e resolução de exercícios, quanto coletivamente, por meio de 
jogos e brincadeiras. O livro obtido como produto desta pesquisa é o centro de um 
projeto social, sendo que o lucro das vendas será destinado à distribuição de novos livros 
às comunidades carentes. Como perspectivas, espera-se avaliar o impacto do uso desta 
nova ferramenta na conscientização sobre saúde e meio ambiente voltado para 
crianças.   
 

Palavras-chave: Atividades lúdicas. Saúde. Meio ambiente. Educação infantil.  

1. INTRODUÇÃO 

O cuidado com a saúde individual e coletiva, assim como a preservação do meio 

ambiente, são temas que vêm preocupando profissionais de diversas áreas, em especial 
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os profissionais da área da saúde. Os impactos da industrialização, como o aumento da 

poluição e contaminação do solo, surgem como consequências dos tempos modernos, 

com impacto não somente sobre meio ambiente, mas também na saúde dos indivíduos 

que vivem nesse meio. Um levantamento realizado em 2016 pelo Ministério da Saúde, 

apontou um aumento de 14% no número de mortes relacionadas com à poluição ao 

longo de 10 anos, sendo as principais causas as doenças crônicas não transmissíveis e 

câncer de pulmão (Araújo et al., 2016).  

Outros fatores preocupantes em termos de saúde da sociedade são o aumento 

da prática da automedicação e a má alimentação, principalmente pelo alto consumo de 

alimentos processados e ultra processados, resultando em uma população idosa com 

diabetes, hipertensão e demais problemas cardíacos (Gadenz; Benvegnú, 2013). 

A inclusão de tópicos que abordam saúde e meio ambiente na educação infantil 

é de extrema importância, pois é na infância que o aprendizado é facilitado e aplicado 

por diferentes abordagens, sendo uma delas as atividades lúdicas. Isso justifica-se pois, 

é na infância que a neuroplasticidade, capacidade do cérebro moldar-se de acordo com 

os conhecimentos adquiridos e o meio em que está inserido, é mais eficiente, o que 

facilita a aprendizagem nessa faixa etária (Galaburda, 2003).   

A educação básica tem utilizado cada vez mais diferentes formas de 

aprendizagem, o que faz com que o aluno tenha maior conhecimento e fixação dos 

conteúdos que são propostos em sala de aula e no ambiente doméstico. A inclusão de 

atividades lúdicas traz ao aluno um aprendizado de forma divertida e prática, onde ele 

poderá aprender o conteúdo através de jogos e brincadeiras que incluam os temas a 

serem ensinados (Coscrato et al., 2010). Além disso, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) cita em lei que é direito do indivíduo brincar na infância, sendo, 

então, relevante a inclusão de brincadeiras como ferramentas didáticas. 

Quando se trata de saúde individual e coletiva, os profissionais da saúde têm 

muito a contribuir, seja participando de aulas sobre essa temática, palestrando ou 

desenvolvendo ferramentas auxiliares no processo de ensino-aprendizagem. Com isso, 

professores, pedagogos e gestores da Educação Básica podem ser beneficiados ao 

desenvolver atividades interdisciplinares e lúdicas, através de colaboração com 

profissionais de outras áreas nesse processo (Falkenberg et al., 2014). 
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Mediante a importância das atividades lúdicas sobre saúde e meio ambiente na 

educação infantil para a melhoria da qualidade de vida da população em geral, destaca-

se a necessidade de novas ferramentas educacionais no Ensino Básico. Assim, o objetivo 

principal desse trabalho foi o desenvolvimento de um livro abordando tais assuntos de 

maneira simplificada e acessível, voltado para crianças de 4 a 12 anos, para auxiliar no 

processo ensino-aprendizagem através de jogos e brincadeiras como ferramentas 

didáticas. Com isso, espera-se que alcançar a maior conscientização não só das crianças, 

mas também daqueles ao seu redor. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

Os problemas ambientais como a poluição do solo, da água e da atmosfera, 

preocupam profissionais de diversas áreas (Andrade; Felchak, 2013). Esse tema vem 

crescendo e tomando grande proporção em campanhas de conscientização da 

população. “A preocupação com o desenvolvimento sustentável representa a 

possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas 

ecológicos e sociais que sustentam as comunidades” (Jacobi, 2003). 

Dentre os vários problemas ambientais, encontra-se o descarte incorreto de 

medicamentos e a separação inadequada, ou até inexistente do lixo, seja por uma 

comunidade ou uma empresa. No contexto de descarte incorreto de medicamentos, 

observa-se o aumento do acúmulo de medicamentos em residências e locais de saúde, 

que muitas vezes acabam sendo descartados de forma incorreta. Da mesma forma, o 

descarte inadequado de resíduos sólidos têm sido uma preocupação e um desafio para 

políticas públicas que tratam da gestão ambiental no Brasil. Um estudo realizado por 

Alencar e colaboradores (2014) demonstrou que a população, em geral, não descarta o 

lixo sólido corretamente, sendo possível observar a presença de substâncias químicas 

potencialmente tóxicas no solo e na água, o que afeta diretamente a saúde coletiva, 

aumentando os casos de doenças crônicas e a preocupação sobre o futuro do planeta 

(Alencar et al., 2014).   

Ueda e colaboradores (2010) realizaram um estudo com o objetivo de entender 

se a população que frequentava a instituição de ensino superior tinha conhecimento 

sobre as formas corretas de descartar os medicamentos. A maioria dos entrevistados 
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não tinha conhecimento sobre o assunto ou, ao menos, consciência de quão prejudicial 

poderia ser essa prática no dia a dia. Já Quadra e colaboradores (2019) reportaram que, 

dentre 100 indivíduos que participaram de uma pesquisa sobre medicamentos, 66 

afirmaram que descartam os medicamentos em desuso ou com validade expirada no 

lixo comum, sendo que a maioria disse que nunca recebeu nenhuma informação sobre 

a devida forma de descarte. Percebe-se, então, que o maior problema relacionado ao 

descarte indevido dessas substâncias no meio ambiente pode ser a falta de informação 

da população sobre o tema. 

Um impacto direto do descarte incorreto de medicamentos é a constatação de 

que os ecossistemas globais estão contaminados com as mais diversas substâncias 

químicas. Por serem substâncias de lenta e difícil decomposição, encontram-se no solo 

e na água e, assim, prejudicam nossa saúde e a natureza em geral, retornando ao nosso 

organismo ao contaminar a terra e os alimentos. Além disso, frequentemente, alguns 

tipos de hormônios são encontrados em quantidades significativas nos rios, como os 

estrógenos provenientes de anticoncepcionais, trazendo riscos e malefícios à vida 

marinha ao entrarem contato com os peixes, especialmente os do sexo masculino (Ueda 

et al., 2010). 

O acelerado crescimento das indústrias farmacêuticas, com o aumento da 

produção de novos fármacos e substâncias para tratamento de seres humanos e 

animais, aliado à falta de fiscalização de órgãos de autoridade, pode justificar a 

incidência do descarte incorreto dos medicamentos no meio ambiente e a 

automedicação.  

Nesse contexto, o cuidado com a saúde individual e coletiva é outro tema de 

grande relevância. O conhecimento sobre automedicação, alimentação correta e prática 

de atividades físicas regulares, são exemplos de temas que podem ser abordados desde 

a infância para que a sociedade em geral se torne mais saudável. A alimentação saudável 

tem grande impacto na prevenção de doenças crônicas como as alterações 

cardiovasculares, que é a principal causa de morte na população idosa (Gadenz; 

Benvegnú, 2013). Com o aumento da produção industrial e a intensificação da carga de 

trabalho da população, a piora na dieta dos brasileiros tem sido observada. Uma revisão 

de literatura reportou que, entre os anos de 1973 à 2006, houve uma grande expansão 

no setor industrial, gerando mais empregos e consequentemente maior produção, 
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refletindo em maior quantidade de produtos industrializados nas residências das 

famílias brasileiras, trazendo malefícios à saúde e aumentando a prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis (Sousa 2011). Dentre os alimentos industrializados mais 

consumidos estão os pães e os doces, sendo que esse, em geral, tem pouco valor 

nutricional e podem levar à obesidade (Bielemann et al., 2015). 

A obesidade infantil, mais expressiva nos Estados Unidos da América (EUA), é um 

agravante para o desenvolvimento de doenças cardíacas, maior incidência de derrames 

e de outras doenças como o câncer, hipertensão e a diabetes do tipo 2. Dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (NHANES) de 2003 a 2006, indicaram que o risco 

de ter pressão arterial elevada aumenta significativamente em pessoas obesas e 

principalmente na idade entre 8 e 17 anos (Centers for Disease Control and Prevention, 

2011). 

Algumas organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), destacam o quão prejudicial 

é uma alimentação inadequada durante a infância no que diz respeito a 

morbimortalidade dos indivíduos e, por esta razão, enfatizam a importância de 

programas para a promoção da saúde das crianças desde o período de lactação (Einloft 

et al., 2018). Os dados relacionados à obesidade infantil, registrados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) apontam dados alarmantes sobre o aumento 

de peso em crianças entre cinco a dez anos (Tabela 1) e em adolescentes (Tabela 2) 

(IBGE, 2019). 

 

Tabela 1 - Percentual de crianças com idade entre 5 e 10 anos com sobrepeso no Brasil 

Sobrepeso 16,33% 

Obesidade 9,38% 

Obesidade grave 5,22% 

Fonte: IBGE (2019)  

 

Tabela 2 – Percentual de adolescentes com sobrepeso no Brasil 

Sobrepeso 18% 

Obesidade 9,53% 

Obesidade grave 3,98% 

Fonte: IBGE (2019)  
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Os medicamentos têm papel importante na recuperação e manutenção da saúde 

quando utilizados de maneira consciente e segura. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde, a automedicação consiste na seleção e utilização de medicamentos isentos de 

prescrição (sem tarja) para tratar doenças autolimitadas ou seus sintomas, tornando-se 

parte do autocuidado do ser humano. Porém, na prática, observa-se que as pessoas 

fazem automedicação inclusive com medicamentos tarjados, sendo alguns dos motivos, 

utilização de prescrições e sobras de tratamentos anteriores (Beckhauser et al., 2010). 

Observa-se que pelo menos 35% dos medicamentos adquiridos no Brasil são utilizados 

para automedicação. Isso acontece porque, muitas vezes, o cidadão brasileiro não 

encontra serviços de saúde acessíveis e disponíveis na rede pública de saúde, 

precisando, com frequência, ficar dias ou meses esperando uma consulta médica para 

obter uma prescrição (De Aquino, 2008). 

Na infância, a prática da automedicação é realizada pelo responsável da criança. 

Porém, deve-se tomar um cuidado redobrado nesta idade pois, por motivos éticos, 

legais e econômicos, as crianças não são incluídas em muitos ensaios clínicos dos 

medicamentos. Em um estudo de caráter observacional, com delineamento transversal, 

realizado em Santa Catarina e fundamentada em entrevistas com cuidadores (pais ou 

outros responsáveis) de crianças de 21 dias a 5 anos de idade, observou-se que, das 350 

crianças incluídas na pesquisa, 199 (ou 56,9%) fizeram o uso de pelo menos um fármaco 

nos 15 dias que antecederam a entrevista, ou seja, os responsáveis automedicaram mais 

da metade das crianças analisadas (Maniero et al., 2018). 

O termo educação relaciona-se com o ato de aprender coisas novas, sendo 

fundamental para a sobrevivência do ser humano e para convívio com outros indivíduos 

(Dallabona; Mendes, 2004). É na infância que se constrói a base de conhecimentos que 

auxiliam no desenvolvimento futuro. Drielle e Sousa (2016) destacam que, através de 

brincadeiras, a criança aprende, se socializa, assimila regras, integra-se ao grupo, 

aprende a dividir, a competir, a cumprir regras (Drielle; Sousa, 2016).  

Segundo a UNESCO (2005, p. 44), “Educação ambiental é uma disciplina bem 

estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as formas de 

conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente”. A inclusão do 
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tema na educação escolar promove a discussão de valores e responsabilidades entre os 

seres vivos e a vida do planeta (Medeiros et al., 2011).  

Na neuropsicologia, ciência que estuda o sistema nervoso e suas funções, é visto 

que a inteligência (faculdade de conhecer e aprender) está relacionada tanto com a 

herança biológica do indivíduo (genótipo) quanto com os fatores ambientais externos a 

ele. Enquanto o cérebro está em desenvolvimento, ele é denominado plástico (possui 

neuroplasticidade), ou seja, ele é capaz de reorganizar as conexões sinápticas e isso é 

importante para que o indivíduo adquira novas capacidades intelectuais de 

aprendizagem. Tal dissemelhança, decorre da facilidade das células neuronais em 

período de desenvolvimento se reorganizarem, formando novas conexões, o que 

permite que o indivíduo desenvolva habilidades de maneira mais rápida (Silva; 

Kleinhans, 2006). Com o avanço da idade, a capacidade de aprendizagem diminui, pois 

a neuroplasticidade do cérebro também diminui (Pinheiro, 2007). Nesse sentido, 

abordar temas como saúde e meio ambiente na infância torna-se ainda mais relevante 

(Vinicius et al., 2016).  

Brincar e praticar atividades lúdicas no ensino pode auxiliar no desenvolvimento 

da criança, desde os primeiros anos de vida, atuando na coordenação motora e 

desenvolvendo senso crítico. Livros, jogos, brincadeiras e histórias são exemplos de 

atividades lúdicas que, por meio de interação com personagens e com os colegas, 

abrange diversos temas, buscando soluções alternativas para resolução de problemas 

(Gumieri; Treviso, 2016). Nesse contexto, os jogos fazem parte de um aprendizado 

experiencial, simulando uma situação real e auxiliando na fixação do conteúdo exposto. 

As atividades praticadas coletivamente, muitas vezes, têm como objetivo estimular a 

competição positiva entre os participantes, criando motivação e proporcionando prazer 

ao aluno (Wangenheim, 2012). 

Vygotsky relatou um conceito importante sobre o uso dos jogos na educação, 

sendo ele a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD). A ZPD é considerada a distância 

entre as zonas de conhecimento de desenvolvimento do indivíduo durante a 

aprendizagem, sendo elas de desenvolvimento potencial e desenvolvimento real (COLE 

et al., 1998). O desenvolvimento real traz como base a forma como o indivíduo consegue 

aprender individualmente sobre determinado assunto, e o desenvolvimento potencial 

mostra como o aluno consegue aprender com um auxílio de outro indivíduo melhor 
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desenvolvido sobre o assunto proposto. Portanto, os jogos estimulam o cérebro e 

desenvolvem essas zonas, contribuindo para o aprendizado do tema proposto no jogo 

educacional (Ramos et al., 2016). 

Dessa forma, percebe-se que é importante o uso de atividades lúdicas como 

complemento na educação básica. Quando relacionado à educação em saúde, os 

profissionais de saúde podem e devem auxiliar nesse processo.  Inclusive, a Comissão 

Assessora de Saúde Pública que compõe o Conselho Regional de Farmácia (CRF) do 

estado de São Paulo (2019), elaborou uma cartilha em que descreve as principais 

funções do farmacêutico em contribuição às diversas áreas assistenciais, sendo uma 

delas a atenção farmacêutica. Nesta área, é de suma importância acompanhar e avaliar 

qualidade dos produtos e serviços prestados por eles ou por outrem, e observou-se que 

a educação continuada da população pode ser um meio para alcançar uma melhoria na 

qualidade de vida da população (CRF PR, 2019). Por fim, destaca-se a importância de 

avaliar o resultado das atividades propostas, com base no feedback dos alunos e 

educadores (Gumieri; Treviso, 2016). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do livro, a equipe composta por 1 professor 

farmacêutico e 4 alunos de graduação do curso de Farmácia, reuniu-se semanalmente, 

de forma remota, durante 8 meses. Os assuntos gerais a serem abordados, assim como 

cada atividade específica, foram discutidos e desenvolvidos em conjunto e sempre com 

o apoio da literatura científica. Quando necessário, profissionais da área da educação, 

como professores do ensino infantil e pedagogos, foram consultados.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de construção teve início com a seleção de temas de relevância para 

a comunidade sobre saúde e meio ambiente, menos comuns no ambiente escolar nos 

primeiros anos da criança. O consumo e o descarte inadequado de medicamentos e 

alimentos processados foram os temas selecionados como tópicos centrais do livro.  

Para que fosse possível atingir crianças de diferentes idades, o livro foi separado 

em 3 capítulos, com atividades de níveis de dificuldades distintas. Em cada capítulo, foi 
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criada uma atividade para que a criança aprenda de forma mais dinâmica, que foi 

denominado de ”faça você mesmo”, como, por exemplo, criar seu próprio jogo, 

contribuindo também para o aprimoramento de sua coordenação motora recortando e 

colando (sendo recomendada sempre a presença de um adulto).  

No primeiro capítulo, sobre reciclagem e descarte correto de medicamentos, 

teve-se como objetivo alcançar crianças de 4 a 6 anos de idade, sendo esse o capítulo 

com nível de menor dificuldade para crianças regulares dessa faixa etária. Nesse sentido, 

criou-se uma história com o título “O engano de Zik” que descreve de forma fantasiosa 

a vida de um menino fazendeiro que descartou o lixo no lugar indevido e acabou 

prejudicando a vida de seus amigos animais, visando a reflexão de como o descarte do 

lixo interfere no meio ambiente e das consequências que pode trazer a vida deles e da 

comunidade. Criou-se também uma atividade de labirinto, com o objetivo de conduzir 

com o lápis um material orgânico (casca de banana) até seu respectivo lugar de descarte 

(lixo marrom). Com a mesma finalidade de ensinar o descarte correto de cada tipo de 

material, foi criada uma atividade de ligar os pontos. No “faça você mesmo” deste 

capítulo, elaborou-se um jogo da memória para fixar ainda mais o conhecimento 

adquirido, que pode ser iniciado de maneira individual, com duas ou mais pessoas.   

Durante o desenvolvimento do segundo capítulo, abordou-se o tema hábitos 

saudáveis, que devem, principalmente, ser estimulados desde a infância pois, grande 

parte dos óbitos relacionados às doenças crônicas poderiam ser evitados se fosse 

praticado o cuidado com a alimentação, com a preferência do consumo de alimentos 

saudáveis e com maior concentração de vitaminas, ingestão correta de água 

diariamente, exercícios físicos e outros hábitos que visam a melhoria da saúde física e 

mental (Bernal et al., 2017). Esses assuntos foram apresentados de diversas formas no 

capítulo dois, iniciando com uma história chamada “O dia em que a água acabou”, a qual 

estimula o cuidado e o não desperdício de água. Ainda, foi desenvolvido um tabuleiro 

com cartas de sorte ou azar dentro do tema proposto e, também, outras atividades 

como caça palavras e cruzadinhas.  

No terceiro capítulo, os temas dos capítulos anteriores (saúde e meio ambiente) 

foram reforçados, com um enfoque ainda maior em uso, cuidado e descarte correto de 

medicamentos. Nele, está descrita a história de Amélia, uma adolescente que fez uso 

irracional de um medicamento para emagrecer e teve como consequência desse ato um 
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prejuízo a sua saúde. Nesta história inseriu-se uma situação de atenção farmacêutica 

para que a população se torne mais consciente sobre o papel do farmacêutico nas 

terapias medicamentosas. Foram criadas cruzadinhas e mais cartas para complementar 

o tabuleiro do capítulo dois, onde a criança pode responder perguntas sobre os temas 

em questão e, também, interagir umas com as outras de diferentes maneiras como por 

exemplo, através da mímica. O “faça você mesmo”, estimula a criança a fazer sua 

própria caixa coletora de medicamentos, estabelecendo a ela que a mesma deve ser 

levada até uma farmácia quando estiver cheia para o descarte correto.   

Como os capítulos foram criados para atingir diferentes idades, teve-se o cuidado 

com a linguagem escrita em cada um deles, respeitando o desenvolvimento da criança. 

Por exemplo, no primeiro capítulo os personagens são infantis e ao longo do livro eles 

vão crescendo, até se tornarem adolescentes no terceiro capítulo.  

Por fim, as perspectivas do presente trabalho incluem a atualização e criação de 

novas atividades em um site criado para o projeto, assim como a avaliação do impacto 

do uso dessa nova ferramenta na conscientização sobre saúde e meio ambiente. 

Destaca-se que o livro desenvolvido está vinculado a um projeto social, no qual o lucro 

da venda dos exemplares será utilizado para distribuir livros em escolas de comunidades 

carentes.   

5. CONCLUSÃO  

O desenvolvimento industrial contribuiu para a piora na qualidade de vida das 

pessoas, seja estimulando a má alimentação, o uso irracional de medicamentos, o 

acúmulo e descarte inadequado do lixo, e pelo aumento da poluição em geral. Um dos 

fatores que podem ajudar a atenuar esses problemas é levar conhecimento às crianças 

por meio de uma ferramenta prática, como um livro educacional.     

De maneira geral, o aprendizado é facilitado nos primeiros anos de vida e as 

atividades lúdicas são ferramentas de suma importância para facilitar o aprendizado. 

Assim, um livro com os temas saúde e meio ambiente foi desenvolvido nesse trabalho 

como uma estratégia de conscientização da população e estímulo de hábitos saudáveis 

ainda na infância. Tal ferramenta de ensino-aprendizagem poderia ser utilizado em 

ambiente domiciliar ou escolar, com o suporte de profissionais da educação. 
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RESUMO 

As viroses merecem uma atenção diferenciada, não só pelo seu maior número e 
diversidade, mas também pela propriedade mutações de vírus. O objetivo principal 
desse estudo é relatar uma experiência de acadêmicos no curso de bacharelado em 
enfermagem em uma abordagem metodológica com atividades lúdicas com o público 
infantil, realizando ações especificas sobre viroses e sua prevenção. A apresentação se 
deu através das tecnologias digitais e manuais. Foram confeccionadas placas com 
imagens reais de vírus e bactérias utilizando material escolar e, posteriormente, foi 
reproduzido um vídeo animado. Para o processo ensino-aprendizagem dos alunos, a 
parceria da escola e do grupo de extensão indígena é essencial. Nessa perspectiva, a 
extensão se torna uma experiência necessária na integralização do trabalho dos 
acadêmicos com a equipe pedagógica, no qual, dispõe de didáticas infantis que 
promovem o aperfeiçoamento do conhecimento das crianças.  
 

Palavras-chave: Abordagens. Criança. Escola. Viroses.  

1. INTRODUÇÃO 

A urbanização, o crescimento demográfico, as alterações de fronteiras e 

formação de blocos geopolíticos são exemplos de impacto não somente sobre o 

ecossistema, mas também sobre os padrões de ocorrência e distribuição das doenças 

(SILVA, 2008). 
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Com isso, a situação epidemiológica das doenças transmissíveis tem apresentado 

mudanças significativas, observadas através dos padrões de morbimortalidade em todo 

o mundo. Este grupo de doenças continua a oferecer desafios aos programas de 

prevenção, com a introdução de novas doenças, a exemplo de agentes que sofrem 

modificações genéticas e se disseminam rapidamente através das populações de países 

e continentes (BRASIL, 2010). 

Por consequência, o processo de desenvolvimento econômico, crescimento 

populacional e urbanização verificado no Brasil a partir da segunda metade do século XX 

colocou as arboviroses entre as viroses de grande impacto, real ou potencial, na saúde 

pública (SILVA, 2008). 

No entanto, reduções significativas têm sido observadas na ocorrência de várias 

doenças transmissíveis, para as quais se dispõe de instrumentos eficazes de prevenção 

e controle. Porém, ainda há doenças transmissíveis com quadro de persistência, como 

por exemplo, as hepatites virais (BRASIL, 2010). 

Apesar da redução na mortalidade pelas doenças infecciosas e da diminuição 

significativa na morbidade por um conjunto importante dessas doenças, ao mesmo 

tempo, em outra direção, configura-se, no Brasil, um quadro que, além de expor as 

frágeis estruturas ambientais urbanas do país, que tornam as populações vulneráveis a 

doenças que pareciam superadas, amplia a já alta carga de doenças da população 

(BRASIL, 2016). 

Os vírus constituem a menor entidade biológica capaz de se replicar, ainda que 

necessitem sempre de uma célula, animal ou vegetal, para essa replicação. São 

partículas constituídas de proteínas e ácido nucléico. Reproduzem-se pela invasão e 

posse do controle da maquinaria de auto reprodução celular (SILVA, 2008). 

As viroses respiratórias constituem um importante causa de morbidade e 

mortalidade infantis. O rotavírus como causa importante de diarreia em crianças e 

mesmo em adultos, os vírus passaram a ser reconhecidos como relevantes tanto do 

ponto de vista clínico como de saúde pública (BRASIL, 2016). 

De acordo com Brasil (2016), até o final dos anos 70, as viroses era uma das 

principais causas de óbito dentre as doenças infectocontagiosas, sobretudo em menores 

de 5 anos, em decorrência de complicações, especialmente a pneumonia. 
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Diante o conceito de educação em saúde, que vai além da transmissão de 

informações, é o processo educativo que envolve as relações entre os profissionais de 

saúde, os gestores que apoiam esses profissionais e a população que necessita construir 

seus conhecimentos e aumentar sua autonomia nos cuidados individual e coletivamente 

(MARTINS, 2019).  

A prática da educação em saúde no ambiente escolar requer do profissional de 

saúde, principalmente o profissional de enfermagem, por sua proximidade com a 

população e também por esta prática, uma contribuição para que as crianças adquiram 

conhecimentos claros para o seu pleno desenvolvimento e crescimento e melhorem a 

sua qualidade de vida ao decorrer do seu crescimento (SILVA, 2017). 

As ações de enfermagem devem ser também direcionadas pelos princípios da 

humanização do cuidado, beneficiando-se das tecnologias e dispositivos que configuram 

e fortalecem esse cuidado.  O que permite segundo Coelho e Jorge (2009)  

“Todos os sujeitos ampliarem suas ações para além de um trabalho técnico e 
hierarquizado, um trabalho com interação social, com maior “horizontalidade 
e flexibilidade” dos diferentes saberes, com maior possibilidade de 
criatividade dos agentes e maior integração da equipe”. (COELHO E JORGE, 
2009, p. 1524)  

Para Merhy (2005), conforme citado por Coelho e Jorge (2009) 

“As tecnologias podem ser classificadas como leve, leve-dura e dura. Todas 
tratam a tecnologia de forma abrangente, mediante análise de todo o 
processo produtivo, até o produto final. As tecnologias leves são as das 
relações; as leve-duras são as dos saberes estruturados, tais como as teorias, 
e as duras são as dos recursos materiais”. (COELHO E JORGE, 2009, p. 1524) 

Desse modo, a educação em saúde pueril deve ser considerada um campo de 

grande relevância na prática assistencial da Enfermagem, o qual beneficia a articulação 

de ações preventivas e promotoras de transformação, oferecendo a possibilidade de 

agrupamento entre a pesquisa, ensino e extensão oportunizando a troca de saberes 

entre graduandos e a comunidade. 

Nesse contexto, o objetivo principal desse estudo é relatar uma experiência de 

acadêmicos bacharelando no curso de enfermagem em uma abordagem metodológica 

com atividades lúdicas com o público infantil, realizando ações especifica sobre viroses 

e sua prevenção, abrangendo com a necessidade do público infantil serem vulneráveis 
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a essa exposição, uma vez que os mesmo por serem criança não tem o domínio e 

conhecimento do quão grave é a contaminação.  

2. METODOLOGIAS 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, realizado por 

acadêmicos do curso de bacharelado em enfermagem da Faculdade Princesa do Oeste, 

no grupo de extensão “PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO À SAÚDE DA 

CRIANÇA INDÍGENA”.   

O grupo formado por sete acadêmicos que foram aprovados na seleção, 

acompanhados pela a coordenadora de extensão da Faculdade Princesa do Oeste, do 

município de Crateús-Ceará. As pesquisas descritivas, por sua vez, têm por objetivo 

descrever criteriosamente os fatos e fenômenos de determinada realidade, de forma a 

obter informações a respeito daquilo que já se definiu como problema a ser investigado 

(AUGUSTO, 2013). O grupo realizava encontro semanais todas as sextas-feiras levando 

as crianças da escola Cariri Tabajaras, métodos lúdicos com intuito de realizar ações 

sobre temáticas necessárias para o aprendizado pessoal dos alunos. Logo, foi realizado 

projetos sobre o abuso sexual infantil; festejado o dia das crianças; celebração do natal.  

Desta forma, foi realizado uma ação sobre “Combate de viroses” com alunos no 

ensino fundamental I, com turma do 1º ao 5º ano, na qual os alunos tinham idades entre 

6 a 10 anos da escola Cariri tabajaras no mês de dezembro do ano de 2019. Para cada 

ação realizada, era construído um planejamento para organizar quais os materiais iriam 

ser utilizados na abordagem da metodologia.   

Nesse sentido, para a ação sobre “Combate as viroses”, foram enfatizadas e 

utilizadas metodologias ativas e da tecnologia leve-dura, a citar a confecção de uma luva 

com material escolar, e utilização de glitter para representar os microrganismos que não 

são visualizados a olho nu, além do uso de softwares digitais, bem como áudio e vídeo, 

sendo reproduzido um vídeo de uma história de animação computadorizada 

demonstrando a importância das lavagens das mãos.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A extensão universitária é uma ação da universidade relacionada á formação 

profissional e a promoção da saúde à comunidade, ou seja, transformar espectadores 

em atores que compreendam e construam espaços de transferência de conhecimento 

para a população alvo, com isso permitir a desconstrução de concepções e tabus e a 

reconstrução social de novos valores. 

A Faculdade Princesa do Oeste no ano de 2019 deu início a seleção para os alunos 

de graduação do curso bacharelado em enfermagem participar do grupo de extensão 

Saúde da criança indígena.  

O grupo formado por sete acadêmicos que foram aprovados na seleção, 

acompanhados pela a coordenadora de extensão da Faculdade Princesa do Oeste, da 

cidade de Crateús-Ceará, onde são realizados encontros semanais para o planejamento 

de ações que serão realizadas. 

No mês de dezembro de 2019, o grupo se reuniu e executou um momento lúdico 

e didático com as crianças sobre o tema “Combate de viroses”. Deu-se início com a 

apresentação dos acadêmicos e indagação se os alunos tinham conhecimento sobre os 

vírus e bactérias. A princípio, os alunos da escola cariri tabajaras, responderam o que 

eram microrganismo e que não dava para visualizar, a não ser que fosse pelo o 

microscópio e que esses microrganismos causavam doenças, doenças essas que era 

necessário um tratamento hospitalar, a citar: medicações intravenosas ou como as 

crianças referenciaram “injeção”.  

Em consoante, após eles responderem, os acadêmicos do grupo de extensão 

utilizaram tecnologias leve-dura para demonstrar como esses organismos são, quais 

suas formas de transmissão e como se prevenir. A apresentação se deu através das 

tecnologias digitais e manuais. Com material escolar, foi confeccionado placas com as 

imagens reais dos vírus e bactérias, e em seguida uma apresentação de uma animação 

de vídeo através de um software. O áudio-vídeo fez a exposição da importância das 

lavagens das mãos e quais problemas de saúde poderiam se manifestar quando não há 

uma higiene pessoal.  

Trabalhar doenças causadas por virose, transmitidos por mosca-doméstica e 

influenza é essencial para evitar a disseminação de doenças. Dessa forma, foram 
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ressaltados a importância das lavagens das mãos, para não passar a mão na mucosa do 

olho ou da boca, uma vez que é nessas mucosas que os vírus e bactérias se fixam nos 

vasos sanguíneos e assim replicam-se e desenvolve a doença.   

A abordagem com tecnologias leve-dura foi essencial para este resultado, visto 

que o processo de educação com criança sobre temas pertinentes à realidade é 

complicada em relação ao entendimento deles, uma vez que com o passar do tempo em 

relação a idade, vão esquecendo os detalhes do que foi ensinado em certo dia. 

Logo, o grupo fez uma distribuição de uma atividade para exercitarem o 

conhecimento ensinado pelo o grupo, essa atividade possui figuras para que os alunos 

pudessem identificar o que é uma bactéria, um vírus e quais os hábitos de higiene devem 

ser realizados para prevenir a contaminação viral.  

Fernandes, Rocha, Souza (2015) enfatizam que a escola é um ambiente propício 

para a aplicação de programas de educação em saúde, pois a mesma está inserida em 

todas as dimensões do aprendizado. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa perspectiva, a parceria da escola, comunidade e do grupo de extensão 

indígena, torna-se essencial no ensino-aprendizado dos alunos para que os mesmos 

possam multiplicar a informação com os pais, e assim torna-se um hábito de higiene 

rotineiro na realidade de cada um, possibilitando a quebra da cadeia de multiplicação e 

transmissão de diversas doenças.  

Assim, é possível ressaltar a validade da iniciativa dos acadêmicos do curso de 

bacharelado em enfermagem em trabalhar com a promoção da saúde nesse espaço, na 

qual puderam atuar como protagonistas em resolução da questão levantada em meio 

prático, como também ofereceu as orientações benéficas para educação infantil. E por 

meio dessas orientações, foram sanadas as dúvidas contempladas pelo público 

especifico oportunizando prevenções que são de extremas importância para o atual 

cenário de pandêmico de covid-19. 

Dessa forma, concluiu-se que a extensão se torna uma experiência necessária 

em uma maior integração do trabalho dos acadêmicos com a equipe pedagógica na qual 
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dispõe sobre didáticas infantis promovendo conhecimento á o público pueril e promove 

a parceria da equipe de saúde com a equipe da educação.  
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RESUMO 

Muitas doenças que acometem as pessoas e que impactam na saúde pública tem origem 
bacteriana e a propagação de bactérias possuindo resistência aos antibióticos é grave e 
gera preocupação. Dessa forma, objetivou-se descrever o que são infecções, atuação do 
sistema imunológico na presença de um patógeno, como também os mecanismos 
realizados pelas bactérias para se tornarem resistentes aos antibióticos. Por meio de 
uma revisão de literatura de natureza qualitativa e de cunho descritivo e exploratório, 
tendo como questão norteadora: Como se sucede a resistência aos antimicrobianos? A 
busca foi executada em livros e nos bancos de dados: Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) e PubMed, como também nos sites oficiais da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), World Health Organization (WHO) e Ministério da Saúde do Brasil. A 
diminuição do arsenal tecnológico ou a ausência de alternativa terapêutica, são algumas 
das graves consequências diretas das infecções ocasionadas por microrganismos 
resistentes aos antimicrobianos. A resposta que o sistema imune promove tem papel 
fundamental na defesa do organismo contra agentes infecciosos e se consiste na 
principal barreira de proteção contra eventos de infecções disseminadas. Portanto, uma 
das origens da resistência antibiótica está associada aos mecanismos de transdução, 
transformação e conjugação, uma vez que pode ocorrer pela conquista de genes 
resistentes, por recombinação de DNA exógeno no cromossomo bacteriano ou por 
mutações em seus genes. 
 
Palavras-chave: Antibiótico. Bactérias. Infecções bacterianas. Mecanismos de defesa. 
Resistência bacteriana a antibióticos. 

1. INTRODUÇÃO 

Mesmo havendo uma diversidade de medicamentos com potencial 

antimicrobiano que agem sobre os micróbios patogênicos, estudos buscam por um 

fármaco com atividade bactericida ideal, ou seja, que apresente maior espectro de ação, 

menor toxicidade, custo e indício de resistência bacteriana (PAZHANI et al., 2004).  
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De acordo com Santos (2004) o avanço da indústria farmacêutica no decorrer 

dos anos, levou ao surgimento de diversos antimicrobianos incluindo a descoberta das 

penicilinas naturais com amplo espectro de ação. Contudo, é sabido que a resistência 

bacteriana foi desencadeada pela exposição descontrolada aos antibacterianos, 

gerando restrições nas opções terapêuticas. 

A propagação de bactérias resistentes a antibióticos ocorre tanto no âmbito 

nosocomial como na sociedade, sendo maior em hospitais, em particular nos que 

dispõem de unidades de terapia intensiva (UTI), centro cirúrgico, unidades de pediatria, 

berçário neonatal, clínica médica e/o cirúrgica, em que a antibioticoterapia é utilizada 

nos pacientes. Estes ambientes representam um “habitat” que alberga bactérias com 

potencial resistência frente a fármacos de uso, e se forem administrados de forma 

errada e/ou excessiva (SANTOS, 2004).  

Cunico e colaboradores (2004) descrevem que a resistência a agentes 

antimicrobianos é grave e gera preocupação, e propõe não somente a pesquisa para o 

desenvolvimento de novas substâncias antimicrobianas, mas também uma nova visão 

perante as infecções bacterianas, sugerindo a criação de novas abordagens de 

tratamento.  

Portanto, devido a disseminação de bactérias resistentes tanto na sociedade 

como nos hospitais e por elas gerarem muitas preocupações em relação a diminuição 

de antibióticos eficazes, torna-se necessário o estudo.  Dessa forma, objetivou-se 

descrever o que são infecções, atuação do sistema imunológico na presença de um 

patógeno, como também os mecanismos realizados pelas bactérias para se tornarem 

resistentes aos antibióticos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão de literatura de natureza qualitativa  e de cunho 

descritivo e exploratório, tendo como questão norteadora: Como se sucede a resistência 

aos antimicrobianos? A busca foi executada em livros e nos bancos de dados: Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e PubMed, como também nos sites oficiais da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), World Health Organization (WHO) e 

Ministério da Saúde/Brasil. Para a busca, foram utilizados os descritores: “antibióticos”, 
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“infecções bacterianas” e “resistência bacteriana”. Foram encontrados ao total 343 

artigos, e selecionados 16 publicações para a presente pesquisa e a partir dos achados, 

os artigos foram analisados e discutidos. Respeitando os critérios de inclusão: artigos 

nacionais e internacionais, publicados entre 2000 a 2020 em português e inglês, e nos 

quais abordavam a resistência aos antibióticos. Como também os critérios de exclusão: 

artigos com acesso restrito, relatos de experiência, resumos, como também aqueles em 

que não estavam associados a infecções bacterianas. A pesquisa foi realizada no 

primeiro semestre de 2021 e os dados obtidos foram processados e implantadas no 

Microsoft Word®.  

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Infecções 

A elevação da mortalidade e morbidade, do tempo de internação, da diminuição 

ou perda da proteção para os pacientes submetidos a diversos procedimentos, 

diminuição do arsenal tecnológico ou a ausência de alternativa terapêutica, são algumas 

das graves consequências diretas das infecções ocasionadas por microrganismos 

resistentes aos antimicrobianos (ANVISA, 2017a). 

De acordo com a ANVISA (2017a) se os antibióticos tiverem a sua eficácia 

perdida, não terá opções rápidas e confiáveis para o tratamento das infecções 

bacterianas, incluindo pneumonias bacterianas, doenças transmitidas por alimentos 

(intoxicação) e as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Cada vez mais 

bactérias tornam-se resistentes a uma boa parcela de antibióticos, e com isso as opções 

terapêuticas vão diminuindo e consequentemente aumentando o seu preço, podendo 

num futuro bem próximo, em alguns casos, extinguir. 

Para VERONESI-FOCACCIA (2015) o termo infecção é definido como:  

Presença do microrganismo em um determinado local do corpo (intracelular, 
intratecidual, na pele etc.) com multiplicação daquele e uma resposta do 
hospedeiro (mobilização de micrófagos e macrófagos, linfócitos, produção de 
anticorpos etc.). Enfatizamos que infecção não é sinônimo de doença, e 
temos muitas situações em que a multiplicação não acarreta lesão visível, 
talvez até porque as defesas estão funcionando a contento (VERONESI-
FOCACCIA, 2015, p. 3). 
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3.1.1. Mecanismos de defesa 

A resposta que o sistema imune promove tem papel fundamental na defesa do 

organismo contra agentes infecciosos e se consiste na principal barreira de proteção 

contra eventos de infecções disseminadas, constantemente relacionadas com alta taxa 

de mortalidade. Em comparação, as deficiências ligadas ao sistema imunológico, sejam 

elas relacionadas a imunidade inata (disfunções de células fagocíticas e deficiência de 

complemento) ou a imunidade adaptativa (deficiência de produção de anticorpos ou 

deficiência da função de células T), são relacionadas com a ampliação de vulnerabilidade 

a infecções (JANEWAY, 2001). 

Mesmo que os anticorpos de forma isolada, por si só não possuam a habilidade 

de eliminar bactérias, eles podem neutraliza-las, fazendo com que haja o impedimento 

de sua ligação com o tecido do hospedeiro. De forma complementar, em combinação 

com o complemento, as bactérias podem ser lisadas pelos anticorpos, funcionaria como 

opsoninas, contribuindo a fagocitose. Para a defesa do hospedeiro, células como os 

neutrófilos, eosinófilos e macrófagos são importantíssimas, pois elas exercem sua ação 

microbicida de forma mais ampla contra vários tipos de agentes infecciosos 

(DEBENEDICTIS et al., 2001). 

A comprovação de que células fagocíticas apresentam em sua membrana 

receptores como o toll-like receptor (TLR), que se conectam exclusivamente a padrões 

moleculares presentes em diversos agentes infectantes (PASARE, MEDZHITOV, 2004), 

torna-se inapropriado denominar inespecífica a resposta imune inata (DEBENEDICTIS et 

al., 2001). 

A ação microbicida que os neutrófilos possuem é de fundamental importância 

contra bactérias; já na defesa contra agentes intracelulares (protozoários e bactérias 

intracelulares) os macrófagos são as células importantes; e por último os eosinófilos, 

não menos importantes, são fundamentais não tanto pela atividade fagocítica, mas sim 

pela atividade citotóxica contra os helmintos (DEBENEDICTIS et al., 2001). 

No mecanismo de defesa contra agentes intracelulares (como vírus, 

protozoários, fungos e bactérias intracelulares) a resposta mediada pelas células T é 

extremamente efetiva. E estas células podem realizar seu papel por meio da 

citotoxicidade mediada por células CD8+ ou por intermédio da secreção de citocinas que 
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irão estimular macrófagos para eliminar os agentes intracelulares (DEBENEDICTIS et al., 

2001). 

O queratinócito e a célula de Langerhans são outros elementos que podem 

participar do processo de defesa contra agentes infecciosos, já que muitas vezes 

diversos microrganismos invadem a pele. A capacidade de secretar inúmeras citocinas é 

dada aos queratinócitos, e dessa maneira ocorre a ativação e recrutamento de células 

inflamatórias e linfócitos para a pele (DEBENEDICTIS et al., 2001). 

Já as células de Langerhans, por sua vez, desempenha a função primordial de 

guardar a área cutânea, fagocitando a começar de partículas proteicas inanimadas até 

vírus, bactérias ou qualquer outro agente infeccioso invasor. Depois da fagocitose a 

célula de Langerhans migra para o linfonodo regional com o intuito de efetivar a 

apresentação antigênica aos linfócitos, concedendo início ao progresso de imunidade 

específica protetora, tolerância ou hipersensibilidade (ROMANI et al. 2003). 

3.1.2. Ocorrência de infecções 

Pode-se compreender organismo patogênico como aquele capaz de infectar o 

indivíduo, isto é, penetrar seu corpo (LEVINSON, 2016). As infecções bacterianas 

consistem uma ameaça à saúde humana, sendo uma questão crítica para os sistemas de 

saúde, principalmente devido ao aumento no índice de infecções nosocomiais com 

crescente disseminação de bactérias multirresistentes (WHO, 2014).   

Ao longo de praticamente um século, no entanto, os cuidados para o controle da 

infecção nosocomial foram de baixa qualidade. No começo do século XX, a mais 

relevante conquista científica, no âmbito médico, que veio auxiliar para o controle das 

infecções bacterianas, entre elas as nosocomiais, foi a da penicilina, antibiótico inserido 

no decorrer da segunda guerra mundial (WEINSTEIN, 2001). 

De acordo com Ferreira e colaboradores (2008) após o descobrimento da 

penicilina, por Alexander Fleming em 1928, novos antibióticos foram criados e o índice 

de infecções diminuiu-se notavelmente (FERREIRA, PAES, LICHTENSTEIN, 2008). Desde 

aquela época, entre os fármacos mais prescritos no mundo estão os antimicrobianos, e 

tendo o uso de forma correta, podem salvar vidas (KASPER e FAUCI, 2015). No mundo 

inteiro, 10.000 toneladas ou mais de vários fármacos antimicrobianos são fabricados e 

utilizados anualmente (MADIGAN et al., 2016). 
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O sucesso da penicilina no controle das infecções provocadas por “bactérias 

Gram-positivas”, trouxe a desleal concepção de que os antibióticos conseguiriam ter 

controle e, possivelmente, acabar com todas as doenças infecciosas. Contudo, com a 

aparição da bactéria Staphylococcus aureus, resistente à penicilina, no meio desse 

século, desencadeou a uma agressiva epidemia nosocomial com esses agentes. A 

infecção era frequente por esta bactéria em pacientes internados nas unidades 

cirúrgicas e pediátricas (GRINBAUM, 2000). 

Lamentavelmente, em pleno século XXI, mesmo com todo progresso 

tecnológico, a infecção nosocomial permanece ainda sendo a causa de altas taxas de 

morbidade e mortalidade em todo o mundo (SANTOS, 2004). No Brasil, segundo o 

Ministério da Saúde (2019), é estimado que a taxa de infecção nosocomial atinja 14% 

das internações hospitalares. Sendo grande parte acometida pela própria microbiota do 

paciente ou aqueles oportunistas presentes no âmbito nosocomial ou até mesmo 

aqueles presentes no meio ambiente nos quais se aproveitam da fragilidade do sistema 

imunológico e ocasiona uma infecção. As infecções também podem ser transmitidas 

pelas mãos do profissional de saúde ou do acompanhante, por equipamentos invasivos, 

como respirador para ventilação mecânica, ou mesmo por contato com outros pacientes 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).  

Microrganismos podem ser transmitidos por um processo denominado 

transmissão vertical, ou seja, da mãe para o recém-nascido, através da placenta, no 

interior do canal de parto durante o nascimento e aleitamento materno. Por outro lado, 

a transmissão horizontal se dá na transmissão interpessoal, excetuando-se a 

transmissão da mãe para o recém-nascido. Existem quatro relevantes portas de entrada: 

trato respiratório, trato intestinal, trato genital, e pele (LEVINSON, 2016). 

3.2. Resistência bacteriana 

Antes de caracterizar a resistência bacteriana, é importante entender 

basicamente o que são os fármacos antimicrobianos sendo a classificação com base na 

sua estrutura molecular e espectro de atividade. Segundo Madigan e colaboradores 

(2016) fármacos antimicrobianos são compostos que inibem ou controlam o 

crescimento de patógenos no hospedeiro (in vivo), apresentam uma toxicidade seletiva; 

ou seja, inibem ou matam os patógenos, sem afetar adversamente o hospedeiro. A 
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classificação dos fármacos antimicrobianos se dá com base na sua estrutura molecular, 

no mecanismo de ação e espectro de atividade antimicrobiana. 

Como por exemplo a classe das quinolonas, que é constituída de antibacterianos 

sintéticos que afetam o metabolismo microbiano intervindo na DNA-girase bacteriana, 

impossibilitando o superenovelamento do DNA, uma etapa necessária ao 

acondicionamento do DNA na célula bacteriana. Já as fluoroquinolonas são eficientes na 

terapia de infecções por bactérias gram-positivas e gram-negativas, uma vez que a DNA-

girase é encontrada em todas as bactérias (MADIGAN et al., 2016). 

Em relação ao espectro de atividade antimicrobiana, cada agente quimioterápico 

antimicrobiano afeta um grupo limitado e bem definido de microrganismos. Alguns 

poucos agentes são muito específicos e afetam o crescimento de apenas um único 

gênero. Por exemplo, a isoniazida, é o fármaco mais eficiente utilizado no controle e 

tratamento da tuberculose, sendo assim afetando somente organismos do gênero 

Mycobacterium, pois interfere na síntese de ácido micólico, um componente específico 

presente na parede celular de micobactérias (MADIGAN et al.,2016). 

A resistência aos fármacos antimicrobianos é descrita pela capacidade de um 

organismo de resistir aos efeitos de um agente quimioterápico onde ele é normalmente 

suscetível. A utilização inapropriada de antimicrobianos é o principal motivo do rápido 

desenvolvimento de resistência específica a estes em microrganismos causadores de 

doenças (MADIGAN et al., 2016). 

A resistência aos antimicrobianos é, de outro modo, uma adequação genética 

ligada à existência de genes inclusos no microrganismo que através de diferentes 

mecanismos bioquímicos impossibilitam a ação dos fármacos. A resistência pode ser 

causada por mutações que acontecem no organismo durante sua fase reprodutiva e 

resultam de erros de cópia na sequência de bases que compõem o DNA cromossômico, 

responsáveis pelo código genético. A outra origem da resistência é a importação dos 

genes responsáveis da adequação, consistindo na resistência transferível, que se dá pelo 

meio de mecanismos de transdução, transformação e conjugação (TAVARES, 2000). A 

resistência bacteriana pode acontecer quando ela adquire genes resistentes, por 

recombinação de DNA exógeno no cromossomo da bactéria ou, ainda, por mutação 

(HAESE, SILVA, 2004). 
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Segundo o Grupo Ad hoc de Coordenação Interagências (IACG) para a Resistência 

Antimicrobiana (2019), se nenhuma ação for tomada, doenças que têm agentes 

etiológicos resistentes a fármacos podem causar 10 milhões de mortes a cada ano até 

2050, além de danos à economia tão catastróficos quanto a crise financeira global de 

2008 a 2009. Estima-se que até 2030, a resistência antimicrobiana pode levar à extrema 

pobreza aproximadamente 24 milhões de pessoas. De acordo com IACG (2019), pelo 

menos 700.000 pessoas falecem a cada ano devido a doenças resistentes a fármacos, 

incluindo 230.000 pessoas que vieram a óbito por tuberculose multirresistente.  

Cada vez mais, doenças comuns como infecções do trato respiratório, infecções 

sexualmente transmissíveis (IST) e infecções do trato urinário (ITU), se tornam difíceis 

de serem tratadas; procedimentos médicos que salvam vidas estão se tornando muito 

mais arriscados devido as IRAS (WHO, 2019). Vale lembrar que linhagens bacterianas 

resistentes são sobretudo comuns entre profissionais da equipe hospitalar, em razão de 

que o uso de antibióticos é progressivo em seu círculo de trabalho (TORTORA, FUNKE, 

CASE, 2017). 

3.2.1. Mecanismos de resistência bacteriana aos 

antimicrobianos 

Para todos os antimicrobianos conhecidos e disponíveis para uso humano e 

veterinário, têm sido detectados e apresentados os seus mecanismos de resistência, em 

particular para antibióticos mais novos, como: cefalosporinas, aminoglicosídios e 

fluorquinolonas (TORTORA, FUNKE, CASE, 2017). 

Periodicamente, para evitar o efeito dos antimicrobianos as bactérias utilizam 

estratégias com múltiplos mecanismos que podem gerar um acentuado crescimento da 

resistência aos antimicrobianos. A criação da propriedade intrínseca de uma espécie 

bacteriana se deve à resistência a determinado antimicrobiano, e para esta resistência, 

a bactéria deve modificar seu DNA, o que acontece de duas formas, sendo a primeira 

pela indução de mutação no DNA nativo; e a segunda pela introdução de um DNA 

estranho - genes de resistência - que podem ser passados entre gêneros ou espécies 

diferentes de bactérias (ANVISA, 2017b). 

De acordo com pesquisas realizadas pela ANVISA (2017b), os genes de resistência 

na maior parte dos casos integram o DNA de plasmídeos extracromossômicos, nos quais 
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podem ser passados entre microrganismos. Alguns genes de resistência integram as 

unidades de DNA denominadas transposons, possuem motilidade entre cromossomos 

e plasmídeos transmissíveis. O DNA estranho pode ser contraído mediante modificação, 

ocasionando trocas de DNA cromossômico entre espécies, com subsequente 

recombinação interespécies. 

A resistência antimicrobiana está intimamente relacionada a sobrevivência dos 

microrganismos. Assim, os microrganismos patogênicos desenvolveram mecanismos de 

resistência aos antimicrobianos e, segundo Antônio (2009), os principais mecanismos de 

resistência bacteriana são síntese de enzimas; redução da incorporação do antibiótico 

por diminuição da permeabilidade ou por efluxo ativo, que ocorre devido ao 

bombeamento ativo do antibiótico para fora da célula bacteriana e; alteração do alvo 

de ação do antibiótico. Abaixo serão abordados de forma detalhada todos os 

mecanismos de resistência. 

3.2.1.1. Alteração de permeabilidade 

Primeiramente, há diferença na permeabilidade da parede celular das bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas. As positivas retêm o corante cristal violeta devido à 

presença de uma espessa camada de peptidoglicano (polímero constituído por açúcares 

e aminoácidos que originam uma espécie de malha na região exterior à membrana 

celular das bactérias) em suas paredes celulares, apresentando-se na cor roxa. Já as 

negativas apresentam uma parede de peptidoglicano mais fina que não retém o cristal 

violeta durante o processo de descoloração e recebem a cor rósea/avermelhada no 

processo de coloração final (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

É também uma propriedade das negativas, a permeabilidade da membrana 

celular externa formada de lipopolissacarídeo (ANVISA, 2017b). A permeabilidade 

forma-se na presença de porinas, que são proteínas transmembranas, que constituem 

canais específicos pelos quais as substâncias podem atravessar para o espaço 

periplasmático e, posteriormente, para a parte interna da célula, com isso o fármaco 

alcança seu receptor na parede celular e realiza sua atividade bactericida (ANVISA, 

2017b; DEL FIO; DE MATTOS FILHO; GROPPO, 2000). 

As bactérias em formato de defesa, começam a sintetizar as proteínas 

transmembranas cada vez menor, podendo ser até ausente, com isso não ocorrendo o 
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influxo do fármaco para a célula. (DEL FIO; DE MATTOS FILHO; GROPPO, 2000). As 

bactérias utilizam este mecanismo na aquisição de resistência (ANVISA, 2017b). 

Segundo a ANVISA (2017b), uma alteração na porina específica da membrana celular 

externa de Pseudomonas aeruginosa, pela qual o imipenem normalmente se espalha, 

pode excluir o antimicrobiano de seu alvo, tornando P. aeruginosa resistente ao 

imipenem (TORTORA, FUNKE; CASE, 2017; ANVISA, 2017b). 

3.2.1.2. Alteração do sítio de ação do 
antimicrobiano 

Compõe um dos mecanismos mais importantes de resistência, a alteração do 

local-alvo de atuação de determinado antimicrobiano, de modo a impedir o 

acontecimento de qualquer efeito bacteriostático (inibitório) ou bactericida (TORTORA, 

FUNKE, CASE, 2017; ANVISA, 2017b). Com a finalidade de o fármaco atuar sobre um 

microrganismo é fundamental que tenha a ligação fármaco-receptor, como esse meio 

altera-se o alvo do fármaco tornando-o ineficaz a reação. As bactérias frequentemente 

por mutação cromossômica proporcionam a modificação bioquímica desse receptor 

detendo a ligação ou pela pose de um gene que codifica um novo produto resistente ao 

antibiótico trocando o alvo primário (DEL FIO; DE MATTOS FILHO; GROPPO, 2000; 

ANVISA, 2017b). 

3.2.1.3. Bomba de efluxo 

A diminuição da concentração de fármacos do meio intracelular para o 

extracelular, confere resistência bacteriana a certos antimicrobianos. Com isso o 

fármaco não alcança concentrações suficientes no meio intracelular para conferir ação 

farmacológica, pois com a ação da bomba de efluxo, o fármaco é bombeado no mesmo 

instante para o meio extracelular. Toma-se como exemplo o bacilo Gram-negativo, 

Escherichia coli, que com a ação da bomba de efluxo ativo, é conferida a resistência 

bacteriana em frente às tetraciclinas codificada por plasmídeos (ANVISA, 2017b). 

3.2.1.4. Mecanismo enzimático 

A degradação do antimicrobiano por enzimas é o mecanismo de resistência 

bacteriana mais importante e frequente. A ligação amida do anel β-lactâmico é 

hidrolisada pelas β-lactamases, eliminando o local de ligação dos antimicrobianos β-

lactâmicos às proteínas de ligação à penicilina (PBPs) bacterianas realizando sua 
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atividade antibacteriana. Essas enzimas são codificadas em cromossomos ou sítios 

extracromossômicos por meio de plasmídeos ou transposons, sendo capaz de serem 

criadas de modo constitutivo ou ser induzido (ANVISA, 2017b). 

De acordo com a ANVISA (2017b), a resistência quase universal de 

Staphylococcus aureus à penicilina se dá por uma β-lactamase induzível, codificada por 

plasmídeo. Foram feitos β-lactâmicos aptos de se unirem permanentemente às β-

lactamases, ou seja, inibindo elas. Foram combinados esses compostos (ácido 

clavulânico, sulbactam, tazobactam) com as penicilinas para restaurar seu efeito, a 

despeito da presença de β-lactamases em estafilococos e hemófilos. Bactérias Gram-

negativas, possuem β-lactamases que são secretadas no espaço periplasmático, a 

atuação se dá em conjunto com a barreira de permeabilidade da parede celular externa, 

sendo assim, produzindo resistência clinicamente significativa a antimicrobianos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, fica claro que propagação de bactérias resistentes aos antibióticos 

ocorre não somente nos hospitais, mas na sociedade também. Como também uma das 

origens da resistência antibiótica está associada aos mecanismos de transdução, 

transformação e conjugação, uma vez que pode ocorrer pela conquista de genes 

resistentes, por recombinação de DNA exógeno no cromossomo bacteriano ou por 

mutações em seus genes. Como também a alteração do local-alvo de atuação de 

determinado antibiótico, de modo que ocorre o impedimento do fármaco atuar, seja 

com o efeito bacteriostático ou bactericida.  
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RESUMO 

Os seres humanos ao se confrontarem com a possibilidade de estarem próximos da 
morte através da contaminação de um vírus, como o da Imunodeficiência Humana (HIV). 
Uma pessoa soropositiva, assim é chamada, pois significa que está infectada com o vírus 
HIV, passa, portanto por uma mudança em sua vida em vários fatores. Neste sentido, 
essas novas percepções construídas são chamadas de Representações Sociais, termo 
criado por Serge Moscovici. O presente artigo relata os resultados obtidos por meio de 
uma pesquisa que teve como objetivo compreender como o sujeito constrói novas 
representações sociais e passa a ver sua família e a sociedade após ter passado por um 
diagnóstico positivo para o vírus HIV, causador da AIDS. O estudo teve abordagem 
qualitativa, descritiva e de campo realizada por meio de entrevistas semiestruturadas 
questionários sociodemográficos com sete entrevistados de ambos os gêneros em uma 
casa de acolhimento no município de Teresina/PI. Observou-se que os sujeitos 
identificaram a presença do vírus após algum tipo de adoecimento físico, causando 
reações de espanto, raiva e indignação diante do diagnóstico, fazendo com que projetos 
futuros, hábitos e rotinas fossem modificados. Além disso, com a distância de amigos e 
familiares, provocada pelo impacto do diagnostico, fizeram os indivíduos procurarem 
formas de reconstruir suas vidas. Conclui-se que as representações sociais construídas 
pelos indivíduos soropositivos refletem-se em mudanças de modos de vida, 
rompimento e construção de novos vínculos interpessoais e modificações de projetos 
de vida futuros. 
 
Palavras-chave: HIV. Representações sociais. Visões de mundo. Percepções. 

1. INTRODUÇÃO 

Desde o início dos anos de 1980 a humanidade convive com o HIV, o vírus da 

Imunodeficiência Humana, que causa a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA 

ou AIDS, no inglês). O surgimento dos primeiros casos foram diagnosticados em sujeitos 

homossexuais do sexo masculino nos Estados Unidos, associando então a sexualidade 
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ao aparecimento da doença (MATOS, 2014). Considerada até hoje como uma doença 

sem cura, o HIV teve rápida disseminação por todos os continentes e a AIDS é 

considerada uma pandemia, responsável por milhares de mortes em todos os anos, 

provocando inquietações acadêmicas acerca de possíveis resultados de estudos que 

tragam melhorias do quadro de adoecimento (PINHEIRO et al., 2005).  

Uma vez instalado no corpo do indivíduo é impossível, até os dias atuais, se livrar 

do vírus HIV e a única forma de saber se alguém está infectado é através de testes 

sanguíneos distribuídos gratuitamente na rede pública de saúde através dos Centros de 

Testagem e Aconselhamento (CTA) espalhados pelo Brasil (VARELLA, 2009). Atualmente 

sabe-se de diversas formas de contágio do vírus, sendo a mais comum por meio de 

relações sexuais sem proteção. Entretanto, novos comportamentos de risco, como o uso 

de seringas contaminadas, estão fazendo jovens e adultos passarem a ter contato direto 

com o vírus e se infectarem como, por exemplo, por meio de injeções contaminadas 

utilizadas para o consumo de substancias psicoativas, atingindo atualmente um grande 

número de indivíduos heterossexuais (GOMES et al., 2012). 

No Brasil, em 2019, foram notificados 41.919 casos de HIV, concentrando 37.308 

na fase de Aids, onde a mesma prevalece em jovens entre 25 a 39 anos (BRASIL, 2020). 

Conforme Villarinho et al., (2013) além disso já foram notificados mais de 205 mil mortes 

por conta do agravamento que a AIDS gera nos sujeitos desde 1982, quando os 

primeiros casos apareceram na cidade de São Paulo. As primeiras políticas de assistência 

às pessoas com diagnostico confirmado apareceram mediante o apoio das Santas Casas, 

ligadas em sua grande parte a instituições religiosas que já realizavam o cuidado a 

pessoas excluídas pela sociedade. Segundo Pereira & Nichiata (2011) de lá para cá, após 

muitas lutas e reinvindicações, existem em vários lugares políticas públicas de saúde que 

trabalhem não somente na prevenção, mas na promoção de saúde aos sujeitos 

soropositivos em busca de uma melhor qualidade de vida. 

A confirmação do diagnóstico positivo, a presença do vírus HIV no corpo 

humano, provocam mudanças em vários aspectos dos sujeitos, como suas experiências 

a partir desta patologia. Nesse sentido é possível afirmar que essas mudanças 

contribuem para a formação de novas representações sociais acerca de si mesmo e do 

mundo a seu redor (MEIRELLES, 2010). Considerando as relações com a dinâmica dessa 

patologia, na década de 1980, o aparecimento da doença foi logo ancorado em imagens 
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de loucura, homossexualidade, hemofilia, drogadicção e transfusões de sangue 

contaminado. As pessoas rapidamente construíram teorias informais para explicar a 

ameaça desconhecida (JODELET, 2001).  

A teoria das representações sociais foi originada na Europa com a publicação da 

tese de doutorado de Moscovici em 1961, La Psychanallyse, son image et son public, 

tendo como base o conceito de Representações Coletivas de Émile Durkheim (1858-

1917) (GURARESCHI, 2007). As Representações Sociais diferem de outras formas 

psicológicas de psicologia social e podem ser definidas como um conjunto de ideias, 

conceitos, imagens que fazem com que o indivíduo compreenda melhor o mundo a seu 

redor. Porém esses conjuntos de ideias que são formadas e agrupadas tem origem no 

senso comum à medida que as coisas vão modificando seu significado com o tempo 

(ÁLVARO E GARRIDO, 2010). 

Uma das caraterísticas mais importantes quando se trata das Representações 

Sociais é compreender que é por meio delas que é possível conhecer os sentidos dados 

ao mundo pelos sujeitos. Esses sentidos fazem parte da construção social de cada um, 

sofrendo influencias por meio dos contatos construídos pelos indivíduos ao longo da sua 

vida (JODELET, 2001). 

As Representações Sociais ocorrem a cada aprendizado onde cada um produz 

conceituações acerca de algo ou alguém. Esses conhecimentos são adquiridos ao longo 

da história de cada um, relacionando sempre a crenças que são estabelecidas, 

mantendo uma profunda interação com o ambiente externo (REIS e BELLINI, 2011). A 

representação de determinadas questões possibilita a construção de valores que 

permitem cada pessoa vivenciar suas experiências da maneira que achar mais 

adequada. Essa construção é ativa, uma vez que por meio das compreensões feitas de 

cada um oportuniza a modificação da realidade, deixando o espaço habitado um lugar 

parecido com sua identidade (MAZZOTTI, 2008). 

Ao considerar o surgimento da AIDS, observa-se que várias concepções acerca 

da doença foram sendo construídas e disseminadas socialmente. Muitas destas 

concepções estavam associadas à representações de morte relacionadas à 

homossexualidade. Também foram acrescentados julgamentos morais a essas 

representações, muitas vezes, embasados em determinas doutrinas religiosas. Tais 
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acontecimentos, fomentaram o desenvolvimento de estudos sobre o conhecimento 

popular acerca de temas específicos (JODELET, 2001). 

Baseado nessa e em outras considerações este artigo apresenta os resultados 

encontrados por meio de uma pesquisa científica que analisou como as pessoas 

constroem novas representações sociais e passam a ver suam família e a sociedade após 

terem recebido diagnósticos positivos para o vírus HIV, causador da AIDS.  

2. MÉTODO 

O estudo teve caráter qualitativo, descritivo e de campo. A amostra foi 

constituída por pessoas abrigadas em uma casa de amparo para pessoas soropositivas 

da cidade de Teresina-PI, de idades variadas e ambos os gêneros, perfazendo um total 

de sete entrevistados, diagnosticados com HIV há, no máximo, um ano. Pessoas com 

alterações cognitivas graves, fala e compreensão comprometidas ou não autorizadas 

pela direção da instituição pesquisada não puderam participar.  

A coleta de dados se deu por meio de uma entrevista semiestruturada, 

obedecendo a um roteiro que abarcou as informações esperadas. O roteiro foi 

construído para que as questões norteadoras da pesquisa fossem adequadamente 

respondidas. Além disso, foi utilizado um questionário com perguntas demográficas com 

a intenção de caracterizar os participantes. Para assegurar à validade e a fidedignidade 

das falas e, com autorização dos participantes, o pesquisador utilizou um gravador de 

voz durante a coleta de dados. Número de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – 

CAEE no 56589716.0.0000.5211. 

Como técnica para organização e análise dos dados a pesquisa utilizou o método 

de Análise de Conteúdo. Essa técnica visa organizar e identificar nos dados as partes 

semelhantes e diferentes dos discursos por meio do processo de categorização, onde os 

termos são reunidos a fim de se estabelecer significados sobre os mesmos, tendo como 

base para reflexão a literatura disponível sobre o tema (MINAYO, 2016). 

De acordo com os dados analisados foram identificadas quatro categorias: 1) A 

descoberta do diagnóstico; 2) Reações pessoais e interpessoais mediante o diagnóstico; 

3) As mudanças corporais, pessoais e sociais; 4) Visões acerca de si e dos outros.  
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3. RESULTADOS 

A pesquisa contou com a participação de 7 (sete) sujeitos, sendo 6 do gênero 

masculino e uma apenas do gênero feminino, abarcando além disso mais informações 

referentes ao tempo de diagnóstico, reações ao mesmo e o atual estágio de tratamento 

da doença. 

 

Tabela 1 – Dados sócio-demográficos dos participantes 

Participante Gênero Idade Tempo de 

Diagnóstico 

Religião Reação ao 

Diagnóstico 

Tratamento a 

base de 

medicação 

P1 F 28 3 meses Sem religião Tristeza, 

raiva, 

surpresa, 

desespero 

Sim 

P2 M 40 6 meses Evangélico Desespero Sim 

P3 M 40 5 meses Espírita Tristeza Sim 

P4 M 46 9 meses Evangélico Tristeza, 

raiva, 

surpresa, 

desespero 

Sim 

P5 M 38 9 meses Evangélico Tristeza, 

raiva, 

surpresa, 

desespero 

Sim 

P6 M 29 8 meses Católico Desespero, 

dúvidas 

Sim 

P7 M 27 9 meses Evangélico Medo Sim 

Fonte: Autoria própria. 

 

Baseado nessas questões o estudo trouxe as falas dos participantes distribuídas 

em quatro categorias descritas a seguir:  

3.1. A descoberta do diagnóstico 

Os participantes relataram que levavam cada um a seu modo, sua vida 

normalmente. A grande maioria morava com a família e possuía contato com muitas 
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pessoas, considerando-as como amigos. Durante os relatos evidenciou-se que todos já 

possuíam experiências sexuais, de orientação heterossexual, entretanto não havia um 

cuidado em relação a se proteger durante as mesmas. Isso provocou, possivelmente, o 

contagio do vírus HIV, descobrindo do seu diagnóstico apenas há algum tempo depois. 

Logo em seguida, os sujeitos passaram a sentir algumas dores, geralmente associados a 

outras doenças, procurando assim serviços médicos, mas logo em seguida os sintomas 

prosseguiram e com maior intensidade. Dessa vez os profissionais indicaram a realização 

do teste rápido nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e dessa forma veio 

então a confirmação da presença do vírus HIV. 

“Depois de muito tempo que eu tava doente ai o médico pediu o testes, pelos 
sintomas já estava sentindo, eu acho que ele já precavia que era HIV, ai eu fiz 
o teste sem saber, eu já estava em alucinações, ai quando eu morava em 
Parnaíba e vim para Teresina, o diagnostico já estava pronto e recebi e fiquei 
triste né, eu fui uma vítima, não fui eu quem foi atrás, eu peguei da minha 
própria esposa que na época já tinha falecido só não sabia porque.” 
(Entrevistado 1) 

3.2. Reações pessoais e interpessoais mediante o 

diagnóstico 

Outro ponto que merece destaque são as emoções relacionadas após a 

descoberta da doença, onde todos relataram ficarem tristes acerca do resultado do 

exame. Outro elemento comum nas falas foi à surpresa, pois apesar de não estarem 

rotineiramente cuidando da saúde não imaginavam que poderiam contrair o vírus. Logo 

após a notícia veio em sua grande maioria reações como surpresa, tristeza e decepção. 

Houve relatos que fizeram alguns entrevistados acreditarem que por estarem com o 

vírus estariam mais próximos da morte e que suas vidas acabariam após aquele 

momento. 

“Eu fiquei foi pensando em como seria a partir daquele momento sabe. Se ia 
mudar muita coisa e mudou. Uma mistura de sentimento... tristeza, dor, se 
desse pra voltar atrás, mas não pode né.” (Entrevistado 5) 

Uma das grandes mudanças que o impacto do diagnóstico trouxe aos 

entrevistados foi a diferença posterior nas relações que eles possuíam com seus 

familiares e amigos. De alguma forma esses laços foram distanciados e a rotina de vida 

que existia antes do diagnóstico foi mudada por conta do afastamento dessas relações. 
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Os participantes ainda contam do afastamento dos vínculos sociais que possuíam bem 

como dificuldades em criar novas relações afetivas.  

“Mudou com relação a quê? A minha relação mudou assim muito porque a 
história que eu tinha essa AIDS as pessoas se afastaram, tinham como um 
monstro uma coisa assim que pegasse... eles me rejeitaram inclusive até hoje 
tenho sequelas que na cidade, um dente não arrancam, sempre quando eu 
vou lá tá faltando um material, que material! Outro sai bem assim da consulta 
com o dente arrancado e pra mim nunca tem.” (Entrevistado 6) 

Após algum tempo da informação do diagnostico alguns familiares de apenas um 

dos entrevistados tiveram uma reação diferente ao longo do tempo. Eles passaram a 

compreender melhor sobre a doença e o sofrimento psíquico decorrente dela prestando 

assim o apoio necessário para fazer o tratamento e o que fosse necessário para obter 

saúde apesar do diagnóstico. 

“A minha família alguns apoiaram, alguns afastaram, mas ai não me 
importava porque assim como chegou à minha porta ia chegar à porta de 
qualquer pessoa que tava... como é que se diz... eu não era a primeira e não 
era a última. Mas minha família me aceitou. Quem era principal para tá do 
meu lado me apoiaram, como até hoje me apoia não me abandou, então o 
que eu precisava eu tenho.” (Entrevistado 1) 

Os relacionamentos interpessoais dos entrevistados mudaram e atualmente eles 

não obtêm tanto contato com seus familiares e outras pessoas por conta do diagnóstico 

e do tratamento realizado, longe das suas cidades. Possuindo então poucos amigos e 

pouco contato, a não ser por outros meios de comunicação como o celular.  

“Ainda tem muitos que preferem não falar comigo, só diz “oi, bom dia” ou 
“boa tarde”. Amigos, minha família me convida para almoçar, ontem mesmo 
eu recebi ligação de umas pessoas pedindo que quando eu saísse daqui, 
passasse lá, ai ei fico feliz né, quando a gente recebe assim uma ligação as 
pessoas querem te ver.” (Entrevistado 2) 

3.3. As mudanças corporais, pessoais e sociais 

Os entrevistados relatam que tiveram de abdicar de alguns projetos futuros por 

conta do diagnostico sabendo que eles precisam obedecer a uma série de restrições. 

Além disso, há um cuidado maior em relação a sua saúde e com o modo que leva a vida. 

As rotinas também foram modificadas uma vez que eles precisam agora requerer ter 

certos cuidados para a saúde. Atualmente muitos procuram os serviços médicos 
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constantemente, procurando apoio para o enfrentamento diante das dificuldades que 

o vírus estabelece no dia-a-dia de cada um. 

“Que foi modificado foi, até porque eu tinha um sonho e agora não posso 
mais realizar. Eu queria me formar, ser enfermeira, mas como é que uma 
pessoa vai ser enfermeira tendo HIV?” (Entrevistado 4) 

3.4. Visões acerca de si e dos outros 

Os participantes relataram a incompreensão das demais pessoas com HIV, pois 

cada um se mostrou e reagiu de maneira diferente ao diagnóstico. Alguns participantes 

da pesquisa diagnosticados com a doença relataram adoecimento psíquico, que 

interferiu na rotina das suas vidas, já outros demonstram não se abater por conta da sua 

atual condição e conseguem levar suas rotinas, na medida do possível, de uma boa 

maneira.  

“Assim, na verdade eu nem sei dizer. Tem pessoas que reagem diferente, não 
falam pros outros porque é diferente daquela pessoa. Então eu nem consigo 
diferenciar.” (Entrevistado 5) 

4. DISCUSSÃO  

Nem sempre os indivíduos sabem reconhecer os sinais referentes a presença do 

vírus HIV por atualmente haver várias formas de contato e muitas vezes por não haver 

maiores informações acerca dela. Ainda conforme essa literatura é comum encontrar 

uma culpabilização de alguém acerca da transmissão do vírus, não reconhecendo a 

responsabilização de ambas as pessoas diante da relação sexual sem proteção 

(GONÇALVES; WEBER e ROSO, 2013) Ainda segundo Silva et al., (2015) é importante 

ressaltar também que muitos ao longo da vida ainda possuem a falta de informações 

acerca das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), bem como as formas de se 

proteger delas. 

O impacto causado pelo diagnóstico ainda está associado à proximidade da 

morte e gerando a interrupção de desejos e sonhos futuros. Cada um reage de uma 

forma distinta, entretanto em sua grande maioria as reações são associadas a emoções 

negativas como raiva, ódio, tristeza uma vez que a sociedade colabora para a 

manutenção da estigmação acerca dos indivíduos soropositivos por ainda acreditarem 
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em determinados tabus relacionados a forma de transmissão do vírus (SOUZA e 

FREIRAS, 2010). 

Gazzinelli et al., (2005) relatam que as representações sociais se constroem 

mediante o aprendizado diante da experiência humana, gerando assim a aquisição de 

novas informações e consequentemente base para futuras ações desempenhadas por 

cada sujeito. Já Pinto (2015) relatam que as pessoas com o vírus HIV passam a 

reconhecer o papel importante desempenhado pelas relações afetivas construídas no 

seio familiar e fora dele, além dos benefícios e consequências que a manutenção dessa 

rede causa diante da confirmação do diagnóstico. Diante disso novas formas de 

representações são construídas uma vez que há a criação de novos suportes que aliviam 

o sofrimento, como a presença da espiritualidade. Desse modo fica evidente que 

existem alguns obstáculos a serem superados como o tabu da morte e a estigmação 

humana, pois elas causam influencias diretas na melhora no bem estar e nas 

perspectivas acerca da vivência humana. 

Ao longo do tempo os sujeitos passam a compreender melhor acerca do vírus e 

passaram a reconhecer as etapas relativas ao tratamento. Nesse percurso onde há uma 

maior adequação aos seus sentimentos os sujeitos soropositivos passam a fazer novas 

representações sobre a maneira de ver o mundo e de se relacionar com ele. É 

importante ressaltar que o auxílio de parentes, amigos e pessoas significativas são 

essenciais para as pessoas que possuem o vírus HIV olharem para novas possibilidades 

e compreenderem que é possível viver com qualidade, evitando assim o surgimento de 

patologias psíquicas como a depressão e tendências a comportamentos suicidas 

(COUTINHO; ODWYER e FROSSARD, 2018).  

Outros estudos evidenciam a dificuldade das pessoas soropositivas em se 

relacionar com as pessoas. A discriminação ainda é um fator que causa medo e 

isolamento nessas pessoas. Essas características auxiliam muitas vezes no impasse em 

construir novas redes de relacionamento, bem como a construção de projetos futuros, 

como a construção de uma carreira profissional seja ela por meio do estudo formal ou 

pela empregabilidade. Todas essas questões influenciam diretamente na maneira como 

cada um vive e se expressa, alimentando sentimentos como o medo e baixa autoestima 

(LÔBO et al., 2018).  
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O preconceito acerca da soropositividade que ainda existe provoca mudanças 

em diversas esferas do conviver humano. A literatura aponta na dificuldade da 

manutenção das relações relacionados a medo da rejeição e das possíveis formas de 

ridicularizações feitas pelos demais. Os sujeitos passam a se perceberem também de 

outra forma, mantendo mudanças acerca dos pensamentos e visões que cada um 

carrega. O constrangimento acerca do diagnostico pode causar reações como a omissão 

da presença do vírus no organismo como uma forma de ser aceito perante a sociedade 

numa tentativa de levar uma vida comum como a das demais pessoas (KAWAGOE, 

2012).  

Apesar dos muitos mitos existentes acerca do vírus HIV atualmente existem 

muitas formas de tratamento para a melhora no quadro de saúde. Apesar da não 

existência de uma cura precisa esses tratamentos produzem uma maior qualidade de 

vida, possibilitando construir e realizar novos sonhos (HIPOLITO et al., 2017). O apoio 

psicológico serve como uma estratégia importante para a realização dessas novas 

ressignificações onde permite os indivíduos a conviverem melhor com o diagnóstico, 

causando comportamentos de resiliência acerca dos desafios obtidos pela 

soropositividade.  

Mesmo apesar da letalidade da presença do vírus, em alguns casos, a forma 

como pessoas soropositivas são tratadas podem chegar a ser mais fatais, pois baseado 

nas considerações e comportamentos preconceituosos acerca da doença impede que 

haja a motivação necessária para o prosseguimento do tratamento, que muitas vezes 

causam muito sofrimento, bem como as demais alterações realizadas pelo vírus na 

existência humana (COSTA, 2015). 

As reações acerca do diagnóstico desde a descoberta do vírus até os dias atuais 

pouco sofreram mudanças (CHAVES, 2016). Entretanto é necessário continuar 

investindo em políticas públicas de saúde que levem informações adequadas a todas as 

camadas da sociedade, pois a disseminação desses conhecimentos acerca do vírus 

comprovadamente diminuem as taxas de infecções. É importante que também haja 

mais suporte psicológico para essas pessoas uma vez que o diagnostico mexe 

profundamente com questões emocionais trazendo sintomas e prejuízos cognitivos que 

provocam o adoecimento e consequentemente no agravamento do vírus no corpo 

humano. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Essa pesquisa fortalece os demais estudos existentes onde se confirmam os 

primeiros impactos acerca do diagnóstico. Os sujeitos, muitas vezes, não obtém a 

instrução necessária para lidarem com suas experiências sexuais, estando expostos à 

contaminação por infecções sexualmente transmissíveis. Nem sempre, os primeiros 

sintomas são associados ao vírus HIV. Por isso, a demora e agravamento do quadro de 

saúde. As primeiras reações são associadas a proximidade de morrer e pela perda da 

rotina que cada um leva. Esses pensamentos são associados então a emoções adversas, 

mas todas com um aspecto em comum: o medo. 

Os sujeitos sofrem constantemente por conta das representações estabelecidas 

pela sociedade sobre a AIDS, levando as demais pessoas a apresentarem 

comportamentos preconceituosos que discriminem e isolem os portadores da doença 

do convívio social. Essas influências repercutem em vários aspectos da realidade 

humana. Os sonhos e projetos de vida são gravemente modificados uma vez que ainda 

não há muito espaço para pessoas soropositivas trabalharem e poderem construir um 

futuro digno e honesto. Desse modo as pessoas são obrigadas a mudarem suas rotinas 

se adequando as consequências trazidas pelo preconceito. 

Os sujeitos soropositivos constroem novas representações sociais acerca das 

pessoas e do mundo de modo geral. Os familiares e as pessoas próximas muitas vezes 

acabam se afastando dessas pessoas por conta do tabu estabelecido, forçando então a 

criação de novos laços afetivos, entretanto essa tentativa não é fácil uma vez que a 

fragilidade desse afastamento gera certos medos e incertezas diante da interação com 

novas pessoas.  

O estereótipo do diagnostico traz uma série de mudanças que causam impactos 

diferentes em cada um. Enquanto uns conseguem ressignificar da melhor forma possível 

e focar no cuidado com sua saúde para outros pode significar um agravamento no seu 

estado, evidenciando um maior adoecimento psíquico. É importante salientar que os 

estudiosos estão constantemente desenvolvendo protótipos de vacinas e drogas 

experimentais que auxiliem em uma possível cura ou que minimizem os impactos 

causados pelo vírus no organismo, proporcionando uma melhora na qualidade de vida 

dos sujeitos soropositivos. 
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RESUMO 

As anemias mais comuns no mundo são a ferropriva e a anemia das doenças crônicas. 
Os pacientes acometidos por estas afecções podem apresentar apatia, sonolência, 
cansaço, emagrecimento e irritabilidade, comprometendo sua vida pessoal e 
profissional. O objetivo desse trabalho foi avaliar a frequência da anemia e caracterizar 
o tipo morfológico e a intensidade desta afecção entre adultos jovens e de meia idade. 
Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo realizado a partir da análise de laudos 
dos pacientes atendidos em um Laboratório Público de Análises Clínicas em Fortaleza-
CE, no período de janeiro a junho de 2017. Foram utilizados os parâmetros da OMS para 
determinar a anemia e o grau de intensidade desta. A análise estatística foi feita 
utilizando o software EXCEL 2013 e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Ceará com o número do parecer 2.648.096. Os 
resultados mostram que dos 1.191 exames analisados, 555 foram selecionados 
obedecendo os critérios de exclusão e inclusão. A anemia acometeu 16,2% da 
população, sendo 11,7% de mulheres e 4,5% de homens. Segundo a gravidade, foi visto 
que 58,9% dos indivíduos apresentaram anemia de intensidade leve. Quanto a 
classificação morfológica, a maior proporção dos indivíduos apresentou anemia do tipo 
normocítica e normocrômica (43,3% das mulheres e 21,1% dos homens). Concluiu-se 
que a frequência de anemia foi relevante e apesar do estudo apresentar como limitação 
a ausência de outros marcadores biológicos para o diagnóstico desta, espera-se que 
esses dados possam contribuir para novas pesquisas. 
 

Palavras-chave: Anemia. Ferro. Doença crônica. 
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1. INTRODUÇÃO 

A anemia é caracteriza pela redução da concentração de hemoglobina, de acordo 

com o parâmetro de referência. Esta varia conforme o sexo, a idade e a situação 

fisiológica do indivíduo, bem como na altitude em que esse se encontra. Assim, a 

diminuição de hemoglobina culmina com a redução do aporte de oxigênio com 

consequente prejuízo aos tecidos orgânicos (WHO, 2011, p.1; MARQUES et al., 2016, 

p.27). 

A anemia pode ser causada pela deficiência de elementos essenciais à 

eritropoese; pela perda das hemácias por sangramento agudo ou crônico; pela 

destruição dos eritrócitos devido a presença de alterações genéticas ou em decorrência 

de agentes ou fatores que causam hemólise e, também, pela presença de processos 

inflamatórios, infecciosos crônicos ou neoplásicos (MARQUES et al., 2016, p.27).  

Dentre as causas supracitadas, a anemia relacionada a deficiência de ferro é a 

mais comum, correspondendo a mais de 50% dos casos no mundo (MACHADO et al., 

2019, p.2). Essa anemia ocorre quando a quantidade de ferro ingerida ou absorvida não 

é capaz de suprir as necessidades do organismo ou quando há perda deste elemento 

por sangramentos (CANÇADO; CHIATTONE, 2010, p.241; RODRIGUES; JORGE, 2010, 

p.49).    

A carência de ferro pode ocorrer de forma lenta e progressiva no organismo e 

apresenta três estágios até que a anemia se instale: inicialmente há depleção do ferro 

em estoque, provocando redução da ferritina sérica, entretanto a concentração da 

hemoglobina e o nível de ferro sérico estão normais. Se o balanço negativo continua, 

ocorre o segundo estágio que se caracteriza pela deficiência de ferro sérico com 

diminuição dos níveis da saturação da transferrina e elevação da protoporfirina 

eritrocitária livre; e, por fim, ocorre a instalação da anemia ferropriva, com aumento do 

RDW e redução da hemoglobina, do hematócrito e dos índices hematimétricos, 

caracterizando uma anemia do tipo microcítica e hipocrômica (CARVALHO; BARACAT; 

SGARBIERI, 2006, p.57). 

Com a anemia instalada os sintomas surgem gradualmente, tais como a palidez, 

tontura, apatia, sonolência, cansaço, anorexia, dispneia, irritabilidade, disfagia intensa, 

diminuição da libido e fertilidade, maior susceptibilidade às infecções, insuficiência 
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cardíaca, diminuição da concentração e memória com um impacto negativo no 

desempenho físico e mental dos indivíduos (CARVALHO; BARACAT; SGARBIERI, 2006, 

p.58; DE SANTIS, 2019, p.242). 

A anemia ferropriva apresenta etiologia, fisiopatologia e tratamento diferente 

das outras anemias microcíticas e sua investigação laboratorial é complexa. Para 

contornar esse problema, utiliza-se o eritrograma, em especial os índices 

hematimétricos e o RDW, tendo em vista o baixo custo e a importância desses exames 

na elucidação das anemias. Porém, apesar do RDW auxiliar no diagnóstico da anemia, a 

confirmação desta deve ser feita com exames mais específicos, como a dosagem de 

ferro e ferritina (SUASSUNA, 2006, p.10; MATOS et al., 2008, p.121; LEAL et al., 2015, 

p.61). 

Outra anemia relevante no nosso meio, sendo a segunda mais frequente nos 

pacientes com anemia e a primeira em pacientes acamados ou hospitalizados, é a 

anemia das doenças crônicas (ADC), a qual pode ocorrer em indivíduos que apresentam 

processo inflamatório associado a doenças crônicas (infecciosas ou não) e à neoplasia. 

Sua prevalência aumenta com a idade e é a anemia mais comum nos idosos (CANÇADO; 

CHIATTONE, 2002, p.128; p.5; LOPES, 2011, p.5). 

A ADC ocorre no decurso de doenças inflamatória como resultado da ativação 

do sistema imune. Assim, a ação das citocinas inflamatórias pode comprometer a 

proliferação e diferenciação das células precursoras eritróides; o aumento das citocinas 

IL-1, TNF-α e INF-γ pode inibir a produção de eritropoetina pelos rins; o aumento da 

produção de interleucina 6 pode incrementar a produção de hepcidina, levando à 

diminuição da liberação do ferro dos macrófagos ao plasma e o estado de hiperatividade 

do sistema mononuclear fagocitário pode levar a redução da sobrevida dos eritrócitos 

(CANÇADO; CHIATTONE, 2002, p.129; CARVALHO; BARACAT; SGARBIERI, 2006, p.59; 

LOPES, 2011, p.1; DE SANTIS, 2019, p.245). 

Muitas vezes a anemia é diagnosticada ao acaso durante a realização de exames 

de rotina. E a sintomatologia da ADC é similar à de outras anemias e quando presente 

pode contribuir para o agravamento dos sintomas da doença de base (CANÇADO; 

CHIATTONE, 2002, p.132; DE SANTIS, 2019, p 245). 

No eritrograma a anemia das doenças crônicas se caracteriza por ser do tipo 

normocítica e normocrômica, de intensidade leve a moderada e em 20 a 30% dos casos 
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pode ser microcítica e hipocrômica.  Laboratorialmente, a concentração do ferro sérico 

e a saturação da transferrina apresentam-se diminuídos, a capacidade total de ligação 

do ferro está normal ou diminuída, enquanto a ferritina apresenta-se elevada O 

diagnóstico diferencial da ADC com a anemia por deficiência de ferro é importante ser 

feito, pois ambas podem apresentar similaridade quanto aos índices hematimétricos 

(CANÇADO; CHIATTONE, 2002, p.133; DE SANTIS, 2019, p 245). 

No Brasil, a literatura mostra que a anemia ferropriva é mais prevalente em 

crianças com idade entre seis meses e cinco anos e nas gestantes (OSÓRIO et al., 2001, 

p.102; AMARANTE et al., 2015, p.39). Entretanto, há falta de dados no que se refere à 

frequência da anemia em adultos jovens e de meia idade. Assim, é importante a 

realização deste estudo que irá fornecer informações da anemia nessa parcela da 

população. 

2. OBJETIVO 

Avaliar a frequência da anemia e caracterizar o tipo morfológico e a intensidade 

desta entre os adultos jovens e de meia idade usuários dos serviços de um Laboratório 

Público de Análises Clínicas em Fortaleza-CE. 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo que foi realizado a partir da 

análise de laudos dos usuários atendidos em um Laboratório Público de Análises Clínicas 

em Fortaleza-CE, no período de janeiro a junho de 2017. 

A idade da população da pesquisa foi adaptada do estudo realizado por 

Gonçalves (2016), então considerou-se a fase de adultos jovens, correspondente à faixa 

etária de 21 aos 44 anos e adultos de meia idade, a faixa etária correspondente de 45 a 

59 anos (GONÇALVES, 2016, p.94). 

Foram utilizados os parâmetros da OMS para determinar a anemia e o grau de 

intensidade desta: as mulheres foram consideradas anêmicas quando o valor da 

hemoglobina era inferior a 12,0 g/dl, sendo anemia leve quando o valor da hemoglobina 

oscilava entre 11 e 11,9 g/dl; moderada entre 8 e 10,9 g/dl e grave quando menor que 

8 g/dl. Nos homens, a anemia ocorria quando a dosagem de hemoglobina era inferior a 
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13,0 g/dl, sendo de grau leve quando a hemoglobina estava entre 11 e 12,9 g/dl; 

moderada quando o parâmetro de hemoglobina estava entre 8 e 10,9 g/d; e menor que 

8 g/dl foi considerada grave (WHO, 2011, p.3). 

Foram incluídos no estudo exames com os dados completos e que 

correspondessem a indivíduos com idade variando de 21 a 59 anos e foram excluídos os 

exames com dados incompletos, não correspondessem as idades supracitadas e aqueles 

pertencentes a gestantes. 

Foi realizada a análise estatística descritiva simples utilizando o software EXCEL 

2013 e o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Ceará, sendo aprovado com número do parecer 2.648.096. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1 - Distribuição dos pacientes atendidos por um Laboratório Público de Análises Clínicas, segundo 

sexo e idade 

  Sexo 

Faixa etária 

(anos) 
      População   Feminino   Masculino N % 

21 – 44 Adultos 152 99 251 45,2 

 

45 – 59 Adultos de meia-

idade 

190 114 304 54,8 

 

Total  342 213 555 100 

 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

No Laboratório Público de Análises Clínicas em Fortaleza-CE foram analisados 

1.191 exames e após os critérios de exclusão, foram selecionados 555, dos quais, 45,2% 

pertenciam a adultos jovens (21 a 45 anos) e 54,8% a adultos de meia idade (45 a 60 

anos). Sendo a predominância em ambos os grupos, do sexo feminino apresentados na 

tabela 1. 

O resultado encontrado na presente pesquisa está em concordância com a 

literatura, mostrando que as mulheres, de modo geral, procuram mais os serviços de 

saúde, pois estas apresentam maiores necessidades do que os homens, especialmente 
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durante a gravidez e após o parto. Ademais, o sexo feminino se preocupa mais em 

relação à sua saúde, realizando com mais frequência exames de rotina e de prevenção 

(PINHEIRO et al., 2002, p.687).  

 

Tabela 2 - Distribuição dos pacientes atendidos por um Laboratório Público de Análises Clínicas, segundo 

a presença de anemia, sexo e idade 

                Sexo 

 Feminino Masculino 

Faixa etária 

(anos) 

Não Anêmico 

N        % 

Anêmico 

N       % 

Não Anêmico 

N         % 

Anêmico 

N       % 

21 – 44 120    21,6 32     5,8 88     15,9 11    1,98 

 

45 – 59 157    28,3 33     5,9 100     18,0 14    2,52 

 

Total 277    49,9 65    11,7 188     33,9 25    4,50 

 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

Na tabela 2 está descrito a frequência de anemia e foi visto que esta acometeu 

16,2% da população, sendo 11,7% de mulheres e 4,5% de homens. Em ambos os sexos, 

a anemia predominou na faixa etária de 45 a 59 anos de idade. 

O resultado supracitado (predomínio de anemia em mulheres de meia idade) não 

era esperado visto que, segundo a literatura, as mulheres jovens apresentam maior risco 

de ter anemia devido a presença de menstruação excessiva, gestações, mioma uterino 

e hiperplasia endometrial (RODRIGUES; JORGE, 2010, p.50).  

Porém, foi encontrado um trabalho cujo resultado se assemelhou à presente 

pesquisa. Nesse estudo, realizado no período de setembro de 2009 a abril de 2014, com 

a revisão de 460 prontuários de pacientes cadastrados no ambulatório de Hematologia 

da ACISPES, na cidade de Juiz de Fora-MG, foi visto maior prevalência de anemia no sexo 

feminino, sendo mais frequente na faixa etária dos 41 a 50 anos, com 19,9% dos casos 

(RODRIGUES et al., 2016, p.585). 

Com relação a anemia nos homens de meia idade, essa provavelmente está 

relacionada à diminuição da testosterona nessa fase da vida. Esse hormônio masculino 

é um importante estimulador da eritropoese e a sua redução tem como consequência a 
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restrição do número de eritrócitos e dos níveis de hemoglobina no organismo (ROY et 

al., 2017, p.481; MACHADO et al., 2019, p.11).  

No Brasil há poucos dados na literatura sobre a anemia em homens adultos, mas 

uma pesquisa realizada com 1.237 trabalhadores do sexo masculino, selecionados 

aleatoriamente através de prontuários médicos de um Serviço de Medicina Ocupacional 

de Salvador-Bahia, mostrou que 12,8% dos homens tinham anemia (SANTANA, 2001, 

p.109). Valor superior ao encontrado no presente estudo. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos pacientes atendidos por um Laboratório Público de Análises Clínicas, segundo 

a intensidade da anemia, sexo e idade 

                                                     Intensidade da anemia 

Faixa 

etária 

(anos) 

Sexo 
Leve 

N    % 

Moderada 

N    % 

Grave 

N    % 

21 – 44 Feminino 22    24,4 10    11,1 0      0 

45 – 59 Feminino 15    16,7 14    15,6 04    4,4 

21 – 44 Masculino 05      5,6        06     6,7 0       0 

45 – 59 Masculino 11    12,2 03     3,3 0       0 

Total  53    58,9 33    36,7 04    4,4 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

Com relação à gravidade da anemia, foi visto que 58,9% dos indivíduos 

apresentaram anemia de intensidade leve, 36,7% anemia moderada e 4,4% grave, sendo 

que nas mulheres e homens, predominou a anemia leve com 41,1% e 17,8% dos casos, 

respectivamente (Tabela 3).  

Vale ressaltar que, apesar da maioria dos pacientes apresentar anemia leve, uma 

parcela considerável tinha anemia moderada. Tal frequência merece atenção, pois 

quando a hemoglobina está entre 6 e 9g/dl o indivíduo pode apresentar dispneia, 

palpitações, taquicardia e fadiga ao menor esforço realizado (FAILACE, 2010, p.110). 

Na literatura, encontrou-se trabalho com resultado semelhante ao da presente 

pesquisa.  Estudo transversal realizado em Yaounde-Camarões com 236 adultos de 

ambos os sexos, mostrou predomínio de anemia no sexo feminino e que mais da metade 

das mulheres tinha anemia do tipo leve a moderada (JINGI et al., 2018, p.3). 
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Trabalho realizado com base na população nacional de 12 províncias da Jordânia 

em 2017, com 1125 homens e 2797 mulheres com idade entre 18 e 90 anos, utilizando 

a classificação de severidade da anemia de acordo com a definição da OMS, mostrou 

que a anemia foi predominantemente leve em 81%, 57% e 65% dos homens, mulheres 

não grávidas e gestantes, respectivamente (ABDO et al., 2019, p.345). 

 

Tabela 4 - Distribuição dos pacientes atendidos por um Laboratório Público de Análises 
Clínicas, segundo a intensidade da anemia, índices hematimétricos e RDW 

                                                     Índices Hematimétricos 

Faixa 

etária 

(anos) 

Sexo 

VCM, HCM e 

RDW normais 

 

VCM, HCM 

diminuídos e 

RDW 

aumentado 

VCM e RDW 

aumentados 

HCM normal 

21 – 44 Feminino 21    23,3 11    12,2  0       0 

45 – 59 Feminino 18    20,0 15    16,7          0       0 

21 – 44 Masculino 06      6,8        04     4,4 01      1,1 

45 – 59 Masculino 13    14,4 0        0 01      1,1 

Total  58     64,5 30    33,3 02      2,2  

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

No que diz respeito a classificação morfológica das anemias, segundo os valores 

de VCM e HCM, a maior proporção dos indivíduos apresentou anemia do tipo 

normocítica e normocrômica (64,5% dos usuários, sendo 43,3% das mulheres e 21,2% 

dos homens) (Tabela 4).  

Estudo transversal utilizando dados provenientes de exames laboratoriais da 

Pesquisa Nacional de Saúde, no qual foram incluídos 8.060 indivíduos com idades acima 

de 18 anos, mostrou que a prevalência de anemia foi de 9,9%, sendo a anemia do tipo 

normocítica e normocrômica a mais comum (56,0%) (MACHADO et al., 2019, p.6).  

Na presente pesquisa prevaleceu anemia normocítica e normocrômica em 

ambos os sexos e três hipóteses podem justificar esse achado: 1) presença de uma 

anemia microcítica e hipocrômica em tratamento; 2) estágio inicial da deficiência por 
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deficiência de ferro; 3) presença de doença crônica não transmissível (DCNT) na amostra 

pesquisada (ADAMSON, 2016, p.2901; SILVA, 2020, p.33).  

No Brasil, estudos têm mostrado um aumento das doenças crônicas não 

transmissíveis na população adulta, associadas ao sedentarismo, obesidade, tabagismo, 

alimentação de má qualidade e uso abusivo de álcool nessa faixa etária (MALTA et al., 

2016, p.2). Por sua vez, o processo inflamatório decorrente da DCNT pode ser 

responsável pela anemia do tipo normocítica e normocrômica, pois as citocinas 

inflamatórias podem agir inibindo a produção de eritropoetina; suprimindo a resposta 

da medula óssea ao estímulo da eritropoetina e reduzindo a sobrevida dos eritrócitos 

(CANÇADO; CHIATTONE, 2002, p.129; DE SANTIS, 2019). 

Com relação as anemias com hemácias microcítica hipocrômica e RDW elevado, 

esta alteração estava presente em 33,3% dos casos (mulheres= 28,9% e homens= 4,4%) 

(Tabela 4). Esse tipo de anemia normalmente está associado com a carência de ferro e 

este déficit em indivíduos adultos pode ocorrer devido a deficiência nutricional, a má 

absorção do ferro e a perda sanguínea desse mineral seja pelo sangramento uterino 

anormal ou por problemas gastrointestinais (RODRIGUES; JORGE, 2010, p.50).  

Estudo conduzido pela Faculdade de Medicina Rajah Muthiah-Índia, com 100 

pacientes ambulatoriais, mostrou que a anemia estava presente principalmente nas 

mulheres, sendo a microcítica e hipocrômica o segundo tipo morfológico mais comum 

(SELVAMUTHUKUMARAN, 2018, p.L22). 

No presente estudo foi encontrada uma baixa frequência de anemia macrocítica 

e esse dado era esperado, tendo em vista que esse tipo de anemia é a menos comum 

em nosso meio (Tabela 4).  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados encontrados mostraram que a frequência de anemia foi maior nas 

mulheres adultas de meia idade e a anemia do tipo normocítica e normocrômica e de 

grau leve predominou na amostra total. Embora a frequência de anemia tenha sido 

relevante, o estudo apresentou como limitação a ausência de outros marcadores 
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biológicos para determinar a sua causa. Entretanto espera-se que os dados aqui gerados 

sirvam para subsidiar outras pesquisas. 
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RESUMO 

A infecção do trato urinário (ITU) é determinada pela presença de microrganismos 
patogênicos que invadem os tecidos urinários, e de acordo com sua localização é 
classificada em infecção urinária baixa e alta. Objetivou-se avaliar a prevalência e o perfil 
de sensibilidade aos antimicrobianos de bactérias isoladas de amostras de urinas de 
mulheres provenientes de um Laboratório privado de Análises Clínicas no município de 
Conselheiro Lafaiete-MG. Foi realizado um estudo observatório transversal, do tipo 
quantitativo, visando à coleta de dados secundários sobre a prevalência e o perfil de 
sensibilidade de bactérias isoladas das uroculturas positivas em pacientes do gênero 
feminino com faixa etária entre 18 a 60 anos, no período de janeiro a dezembro de 2019. 
No período do estudo foram identificadas neste laboratório 226 uroculturas positivas 
provenientes de mulheres dentro da faixa etária estipulada. A bactéria Gram negativa 
Escherichia coli foi a mais prevalente nas quatro estações (66,37%). Já a Gram positiva 
Enterococcus sp. (3,54%) foi mais frequente no outono. Amoxicilina/clavulanato, 
ceftriaxona e nitrofurantoina foram os antimicrobianos com menor taxa de resistência 
por parte de E. coli (90%; 93,33% e 97,33% de sensibilidade, respectivamente). E em 
relação às bactérias Gram positivas prevalentes, ampicilina foi a que mostrou maior 
sensibilidade. É fundamental instruir os pacientes a respeito dos perigos que a ITU pode 
acarretar e reforçar que a recomendação terapêutica correta é muito importante, do 
mesmo modo que a posologia determinada pelo médico, com o propósito de dificultar 
o aparecimento de cepas mais resistentes diante da utilização inapropriada desses 
antimicrobianos. 
 
Palavras-chave: Bactérias. Escherichia coli. Infecções. Infecções bacterianas. Infecções 
urinárias. 
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1. INTRODUÇÃO 

A infecção do trato urinário (ITU) é determinada pela presença de 

microrganismos patogênicos que invadem os tecidos urinários, e de acordo com sua 

localização é classificada em infecção urinária baixa e alta (OLIVEIRA, 2018).  Segundo 

Tortora, Funke e Case (2017) as ITU são descritas em fases distintas, desde uma uretrite 

a uma pielonefrite. Inicialmente, é constatada a inflamação da uretra (uretrite), e se não 

tratada, a princípio, essa inflamação pode atingir por via ascendente a bexiga (cistite) e 

com capacidade de acometer os ureteres (uréterite). O risco mais significativo deste tipo 

de infecção é que os microrganismos podem se deslocar pelos ureteres, alcançando os 

rins (pielonefrite). Em casos mais graves pode-se ter uma evolução a septicemia, o que 

pode culminar em óbito do paciente. Segundo Oliveira (2018) no Brasil, as ITU são 

descritas como infecções bacterianas mais comuns, sendo responsáveis por 80 em cada 

1.000 consultas clínicas. A etiologia e a prevalência das ITUs necessitam de vários fatores 

como: distribuição geográfica, idade, sexo, comorbidades concomitantes, dentre outras 

(CATTO et al., 2016). 

O sexo feminino se comparado ao masculino é mais vulnerável, isso se dá pela 

anatomia da uretra ser mais curta e da proximidade da genitália com o ânus, sendo a via 

ascendente a sua principal via de contaminação. A probabilidade de uma mulher na fase 

adulta desenvolver ITU é de cinquenta vezes superior quando comparada aos homens 

(RORIZ et al., 2010). É significativa a parcela de mulheres acometidas, incluindo variadas 

faixas etárias, especialmente nos períodos pré e pós gestacional (acomete de 10% a 12% 

das gestantes) (LIMA e LIMA, 2018; DE CARVALHO et al., 2018). Segundo Piçarra (2015) 

a flora presente na porção distal da uretra é maioritariamente composta por bactérias 

Gram positivo (S. epidermidis, Streptococcus spp. e Lactobacillus spp.), que 

desempenham um papel de defesa local.   

As ITUs podem ser classificadas como sintomáticas ou assintomáticas. Os sinais 

e sintomas relacionados a esta infecção são poliúria, disúria, alteração na cor e no 

aspecto da urina e odor forte, podendo também ocorrer febre e dores abdominais no 

paciente (BRAGGIATO e LAZAR, 2016). Elas são de grande relevância clínica pelo fato dos 

agentes etiológicos desenvolverem mecanismos de resistência, isso acontece devido ao 

uso exacerbado e inapropriado dos antimicrobianos, principalmente no âmbito 
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nosocomial, uma vez que deveria ser realizada de forma racional a prescrição do 

fármaco de acordo com o diagnostico concreto e não com base em dados 

epidemiológicos frente às principais bactérias relacionadas a estas infecções (KADOSAKI; 

SOUSA; BORGES, 2012; LOUREIRO et al., 2016). A origem da resistência bacteriana se dá 

por mutação e recombinação de genes, outro fato relacionado é a ausência de 

antimicrobianos para serem usados na terapia de casos mais graves, sendo necessários 

antibióticos de última geração; porém, o número de resistências bacterianas é mais 

rápido do que o processo de descobrimento de novos antimicrobianos (GRILLO et al., 

2013; LOUREIRO et al., 2016). 

Para a prevenção das complicações geradas pela ITU, é importante o diagnóstico 

precoce, bem como a identificação do microrganismo envolvido e seu perfil de 

suscetibilidade aos antimicrobianos, que conduzirão ao tratamento adequado 

(FIGUEIREDO et al., 2012; DUARTE et al., 2008).   

Dentre as bactérias envolvidas em ITU, destaca-se Escherichia coli (E. coli), 

pertence à família Enterobacteriaceae, é um bacilo Gram negativo, bactéria anaeróbia 

facultativa, responsável por aproximadamente 90% dos casos (SIQUEIRA, et al., 2018). 

Outras bactérias constantes nas ITU são Staphylococcus saprophyticus, Proteus 

mirabilis, Streptococcus agalactiae e o gênero Klebsiella spp. Também podem acometer, 

esporadicamente, fungos do gênero Candida spp. (KAPER, 2004; ALÓS, 2005; SCHENKEL 

et al. 2014;). Segundo Wiest e colaboradores (2009) a E. coli, faz parte das bactérias do 

grupo coliforme, subdividindo-se em vários biótipos e sorotipos, alguns dos quais 

patogênicos em potencial para o homem, sendo os alimentos e a água suas principais 

fontes de infecção. 

De acordo com Levinson (2016), a E. coli é fermentadora de lactose, sendo esta 

uma característica que a distingue dos dois principais patógenos intestinais, Shigella spp. 

e Salmonella spp. Ela possui três antígenos usados para identificação do organismo em 

investigações epidemiológicas: o antígeno O (ou parede celular); o antígeno H (ou 

flagelar); e o antígeno K (ou capsular). Existem mais de 150 antígenos O, 50 H e 90 K, as 

muitas combinações somam em mais de 1.000 tipos antigênicos de E. coli. Os sorotipos 

específicos estão ligados a determinadas doenças; como por exemplo, O55 e O111 que 

causam surtos de diarreia neonatal, e a O157 entero-hemorrágica que tem como 
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reservatório o gado bovino, e sendo transmitida através da ingestão de carne malcozida 

(LEVINSON, 2016).  

Assim, devido as ITU apresentarem importante relevância clínica sendo 

responsáveis por 80 em cada 1.000 consultas, pelo fato dos agentes etiológicos 

desenvolverem mecanismos de resistência aos antimicrobiano, e por serem 

classificadas como infecções bacterianas mais comuns, é significativo a parcela de 

mulheres acometidas, incluindo variadas faixas etárias, especialmente nos períodos pré 

e pós-gestacional (acomete de 10% a 12% das gestantes). Estima-se que, mais de 50% 

das mulheres apresentarão um episódio de ITU durante a vida e pelo menos 25% terão 

uma ou mais recorrências, justifica-se assim, a realização do presente trabalho. Para 

tanto, no presente estudo avaliou-se a prevalência e o perfil de sensibilidade aos 

antimicrobianos de bactérias isoladas de amostras de urinas de pacientes de um 

Laboratório privado de Análises Clínicas no município de Conselheiro Lafaiete-MG. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo observatório transversal, do tipo quantitativo, visando a 

coleta de dados secundários sobre a prevalência e o perfil de sensibilidade de bactérias 

isoladas das uroculturas positivas em pacientes do gênero feminino com faixa etária 

entre 18 a 60 anos. Foram consideradas culturas positivas as placas que apresentaram 

contagem de unidades formadoras de colônia (UFC) por mililitro (mL) de urina não 

centrifugada maior ou igual a 105 UFC/mL, de acordo com as recomendações do Clinical 

and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2014), mesmo que alguns desses exames 

fossem realizados pela mesma paciente, em ocasiões diferentes. As informações obtidas 

serão referentes ao ano de 2019, cujos dados serão confrontados com o embasamento 

técnico científico.  

O laboratório onde os dados serão obtidos está localizado no município de 

Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, região sudeste do Brasil, ocupando uma área 

territorial de 369.544 km². Sua população é composta por 128.589 habitantes segundo 

o último censo demográfico em 2010 (IBGE, 2019).  

A comparação em questão acontecerá apoiando-se em artigos científicos, teses 

e dissertações encontrados em bases de dados como SciELO (Scientific Eletronic Library 
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Online), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 

Medline (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica), no site da ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), como também em livros de Microbiologia. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo número 

CAAE: 30767220.0.0000.8122. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período em estudo, 470 uroculturas foram realizadas no laboratório de 

Análises Clínicas. Destas, 226 (48,09%) foram de mulheres cujas idades variaram entre 

18 e 60 anos (média de 43,15±13,1 anos). Não foram apurados dados clínicos das 

pacientes e não foram descritos os exames que corresponde a casos de ITU sintomática 

ou de bacteriúria assintomática. Entre as 226 uroculturas positivas, 188 (83,19%) 

corresponderam a bactérias Gram negativas, 38 (16,81%) a bactérias Gram positivas. 

Pires e colaboradores (2007) diz que o exame visto como padrão ouro para 

diagnóstico da infecção urinária é a urocultura, pois é um importante método que 

caracteriza e quantifica as bactérias que proporcionam a infecção no indivíduo, 

permitindo assim o seu isolamento para consecutivo estudo da sensibilidade frente aos 

antimicrobianos por meio do antibiograma.  

Entre as bactérias isoladas, E. coli foi predominante (150/226; 66,37%), seguida 

por Enterococcus sp. (16/226; 7,09%), Klebsiella sp. (13/226; 5,75%), Staphylococcus 

aureus (11/226; 4,87%) e Staphylococcus sp. (11/226; 4,87%). As demais bactérias em 

associação corresponderam a 11,05% do total de isolamentos, dispostos na (Tabela 1). 

Brambilla e colaboradores (2019) em seu trabalho realizado em um laboratório da 

região do Noroeste do Paraná, mostraram-se semelhantes aos resultados obtidos neste 

atual estudo, no qual a E. coli foi o microrganismo mais isolado (66,37%), seguido pelo 

gênero Klebsiella sp. (5,75%), o que se encontra em conformidade com outros autores, 

uma vez que o gênero Klebsiella sp. também é um gênero de bactérias bacilares, gram 

negativas, e que é mais encontrado seguido da E.coli com 7,9% segundo Correia et al., 

(2007); 8,12% segundo Araujo e Queiroz (2012); 10,4% segundo Machado et al., (2019) 

e 12% Brambilla et al. (2019). Quadros leves de infecção são desencadeados pela família 

das Enterobacteriaceae, entretanto a E. coli extra intestinal (UPEC) dispõe de fatores de 
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virulência que amplia a sua patogenicidade, contribuindo para a adesão na parede 

uretral e com isso provocando problemas renais (MOURA, 2011). 

A alta prevalência da E. coli se dá pelo fato da bactéria fazer parte da flora 

intestinal normal, da uretra na mulher ser mais curta, e da maior proximidade do ânus 

com o vestíbulo vaginal (HEILBERG et al., 2003), o que a torna um dos principais agentes 

envolvidos em casos de bacteriúria feminina por razões anatômicas (ANDABATI et al., 

2010). 

Menin e Graziotin (2010), na cidade de Campus de Erechim/RS, observaram uma 

espécie pouco comum como a Klebsiella ozaenae, sua prevalência foi de (1/36; 2,77%), 

e no atual estudo foi de (1/226; 0,44%). Trata-se de um subtipo de K. pneumonea, e tem 

sido um motivo conhecido de doença inflamatória crônica das vias aéreas superiores, 

além de ITU, abscesso hepático, infecções de tecidos moles dentre outras patologias 

(ABBAS et al., 2019). 

 
Tabela 1 – Prevalência de microrganismos em uroculturas de mulheres entre 18 a 60 anos no período de 

janeiro a dezembro de 2019. 

Bactérias 
Prevalência 

n (%) 

Escherichia coli 150 66,37 

Enterococcus sp. 16 7,09 

Klebsiella sp. 13 5,75 

Staphylococcus aureus 11 4,87 

Staphylococcus sp. 11 4,87 
Enterobacter sp. 9 3,99 

Klebsiella pneumonae 5 2,21 

Proteus sp. 5 2,21 

Pseudomonas aeruginosa 2 0,88 

Klebsiella ozaenae 1 0,44 

Proteus penneri 1 0,44 

Providencia sp. 1 0,44 

Morganella morganii 1 0,44 

Total 226 100 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

A Morganella morganii esteve presente em apenas um indivíduo no trabalho de 

Brambilla et al. (2019), no atual estudo também, estando assim em concordância. 

Rempel, Tizzot e Vasco (2011) descreve que o bacilo Gram negativo habitualmente 

provoca ITU e também no respiratório. É relatado por Liu et al. (2016), que a bactéria 

está presente em 8,1 % das ITU, entretanto, Brambilla et al. (2019) obteve um resultado 
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menor, 4%, e no presente estudo obteve 0,44%. Dado este inferior quando comparado 

aos outros estudos apresentados, porém deve-se levar em conta o número amostral de 

uroculturas, sendo cada trabalho um número diferente. 

O antibiograma é tido como uma das provas mais relevantes para tratamento de 

ITU, pois trata-se de um método de fácil execução e por ser prático. Devido à grande 

diversidade de antimicrobianos no mercado, é essencial a análise destes medicamentos 

em relação aos agentes etiológicos da ITU, deste modo agindo de forma preventiva ao 

fracasso terapêutico e provável resistência bacteriana (SANTOS, et al., 2012; 

APOLINÁRIO, et al., 2014). 

As cinco bactérias mais prevalentes no intervalo pesquisado foram analisadas em 

relação à sensibilidade aos antimicrobianos. Duas delas eram Gram negativas (E. coli e 

Klebsiella sp.), correspondendo a 163 uroculturas, e três eram Gram positivas 

(Enterococcus sp., Staphylococcus aureus e Staphylococcus sp.), correspondendo a 38 

uroculturas. E. coli apresentou resistência para ampicilina (36,67%) e norfloxacina (24%) 

e boa sensibilidade a amoxicilina/clavulanato, ceftriaxona e nitrofurantoína (90%; 

93,33% e 97,33% respectivamente). Já a Klebsiella sp. demonstrou alta resistência para 

ampicilina (100%) e boa sensibilidade a nitrofurantoína (100%) apresentado na (Tabela 

2). 

Araujo e colaboradores (2017) evidenciou a capacidade dos microrganismos se 

tornarem resistentes ao uso clínico dos antimicrobianos, enfatiza ainda que tal 

resistência pode ser passada por fatores genéticos, tais como mutações e variam 

conforme a situação do paciente, como por exemplo faixa etária, recidiva de ITU e o uso 

inapropriado destes medicamentos. 

A E. coli se apresentou-se mais resistente em dois antimicrobianos, um deles foi 

a ampicilina (36,67%) e o outro é a norfloxacina (24%). Correia e colaboradores (2007) 

em seu trabalho enfatiza que a fraca ação da ampicilina sobre a bactéria E.coli pode 

estar relacionada a produção de beta lactamases sendo necessário assim a associação 

de outro antimicrobiano que seja inibidor desta enzima. Já o antimicrobiano 

norfloxacina pertencente ao grupo das fluoroquinolonas apresentou também uma baixa 

percentagem de susceptibilidade para a E. coli, o que pode atribuir-se à sua utilização 

massiva e indiscriminada na prática clínica e também na veterinária desde a sua 

introdução comercial, fato este confirmado por um estudo de 2001, onde a maior taxa 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

454 

de utilização destes antimicrobianos era no continente europeu, mais precisamente em 

Portugal (MEI LAU, 2004; ANDREU, 2005). Em conformidade com os dados apresentados 

acima Machado et al. (2019) em seu trabalho obteve para E. coli alta resistência frente 

a ampicilina (41,9%) e para norfloxacina (19,10%) o que condiz também com o atual 

estudo.  

Em relação as principais classes de antimicrobianos testados, a E. coli apresentou 

maior sensibilidade a classe dos Nitrofuranos (Nitrofurantoína 97,33%), seguida das 

cefalosporinas de terceira geração (Ceftriaxona 93,33%). Corroborando com Dias, 

Coelho e Dorigon (2015) em que foi observado sensibilidadeacima de 90% para 

cefalosporinas de terceira geração e nitrofurantoína. Como também, diante do estudo 

de Koch et al. (2008) a classe dos aminoglicosídeos tiveram taxas pequenas de 

resistência, assim como a pesquisa realizada por Araujo e Queiroz (2012) que relata que 

a E. coli se mostrou pouco resistente a classe dos aminoglicosídeos com 13% para 

gentamicina, corroborando com o atual trabalho em que obteve-se 10,67%. 

O gênero Klebsiella sp. se mostrou resistente a ampicilina 100%, o que corrobora 

com o trabalho de Lima (2017) em que a ampicilina apresentou 94% estando bem 

próximo do resultado encontrado. Em relação ao perfil desensibilidade ela apresentou 

(100%) para ceftriaxona, 84,61% para amoxicilina/clavulanato e 92,3% 

paraciprofloxacina, norfloxacina, ampicilina/sulbactan e sulfametoxazol/trimetoprima, 

no trabalho de Dias, Coelho e Dorigon (2015), a sensibilidade encontrada foi de 83,3% a 

100% para ceftriaxona, ciprofloxacina e norfloxacina, os outros não foram testados, tais 

valores estão de acordo com o atual estudo, já em Lima (2017), os resultados foram 

todos menores se comparados com o atual trabalho, ceftriaxona apresentou 41%, 

amoxicilina/clavulanato 75%,ciprofloxacina 75%, norfloxacina 42%, 

ampicilina/sulbactan (não testado) e sulfametoxazol/trimetoprima 18%. 

As enterobactérias E. coli e Klebsiella sp. apresentaram boa sensibilidade à classe 

dos aminoglicosídeos, 86% e 76,92%, respectivamente. O que se assemelha com o 

estudo de Dias, Coelho e Dorigon (2015), onde a E. coli apresentou 90% de sensibilidade 

e o gênero Klebsiella sp. apresentou sensibilidade de 83,3% a 100%.  

 

Tabela 2 – Perfil de sensibilidade das bactérias Gram negativas mais frequentemente isoladas (n=163) 

em uroculturas de mulheres entre 18 a 60 anos no período de janeiro a dezembro de 2019. 
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Agente antimicrobiano 
Escherichia coli 

(n = 150) 
Klebsiella sp. 

(n = 13) 

 S (%) R (%) S (%) R (%) 

Ciprofloxacina 77,33 22,67 92,3 7,7 

Norfloxacina 75,33 24 92,3 7,7 

Ampicilina 57,33 36,67 0 100 

Nitrofurantoina 97,33 1,33 100 0 

Sulfazotrim 6 10,67 - 7,7 

Gentamicina 86 10,67 76,92 15,4 

Amoxicilina/clavulanato 90 9,33 84,61 15,4 

Ampicilina/sulbactan 88,67 7,33 92,3 - 

Ceftriaxona 93,33 4,67 100 - 
Sulfametoxazol/trimetoprima 68 13,33 92,3 - 

Nota: S (suscetível); R (resistente). 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

Entre as bactérias mais prevalentes Gram positivas, a espécie Staphylococcus 

aureus apresentou frente à amoxicilina/clavulanato, ampicilina/sulbactan, ceftriaxona, 

ciprofloxacina e nitrofurantoina (100% de sensibilidade) e para norfloxacina, 

gentamicina, sulfametoxazol/trimetoprima e tetraciclina (90,9% de sensibilidade), já 

ampicilina apresentou boa sensibilidade (81,81%). Dentre os antibióticos testados para 

a referida bactéria, obteve baixa resistência em ampicilina, penicilina e eritromicina 

(18,19%; 9,1% e 9,1%, respectivamente) dispostos na (Tabela 3). 

O gênero Staphylococcus sp. apresentou frente à gentamicina (100% de 

sensibilidade), ampicilina, amoxicilina/clavulanato, sulfametoxazol/trimetoprima e 

nitrofurantoina (90,9% de sensibilidade) ciprofloxacina, norfloxacina, 

ampicilina/sulbactan, ceftriaxona e tetraciclina (81,81%de sensibilidade). E em relação 

a resistência teve-se a penicilina, norfloxacina e ciprofloxacina (36,36%; 18,19% e 

18,19%, respectivamente). 

O gênero Enterococcus spp. foi o mais isolado dentro das Gram positivas (7,09%) 

sendo comum nas ITU, uma vez que estes habitam a microbiota do trato digestivo do 

ser humano ede animais (TAVARES, 2000), e também fazem parte do trato genital 

feminino (ANVISA, 2007) apresentando uma baixa patogenicidade ao indivíduo. 

Contudo, eles são agentes etiológicos em infecções urinárias e intra-abdominais, agindo 

como patógenos oportunistas em infecções hospitalares (TAVARES, 2000). Assim como 

no trabalho realizado por Lima (2017) no qual o gênero foi encontrado em 2% das 

uroculturas femininas, mostrando que o atual trabalho está em conformidade e que 

também foi o coco gram positivo mais prevalente. Lima (2017) ainda em seu estudo 
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obteve para o gênero Enterococcus spp. um perfil de resistência de 100% para 

norfloxacina e 91% a ciprofloxacina, diferindo do atual trabalho que obteve (37,5%) para 

ambos. Já em relação ao perfil de sensibilidade, a ampicilina apresentou (93,75%) o que 

está levemente inferior ao se comparar ao trabalho de Lima (2017) que apresentou 

(95%). 

O antibiótico com menor índice de resistência é a nitrofurantoína, pois se foi 

reduzido o seu uso em consequência dos seus efeitos colaterais e também a chegada de 

novos antibióticos (ARAUJO; QUEIROZ, 2012; DIAS; COELHO; DORIGON, 2015). 

 

Tabela 3 – Perfil de sensibilidade das bactérias Gram positivas mais frequentemente isoladas (n=38) em 

uroculturas de mulheres entre 18 a 60 anos no período de janeiro a dezembro de 2019. 

Agente antimicrobiano 
Enterococcus sp. 

(n = 16) 
Staphylococcus aureus 

(n = 11) 
Staphylococcus sp. 

(n = 11) 

S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) 

Ciprofloxacina 37,50 37,50 100 0 81,81 18,19 
Norfloxacina 56,25 37,50 90,90 - 81,81 18,19 

Ampicilina 93,75 - 81,81 18,19 90,90 9,10 

Nitrofurantoina 6,25 - 100 0 90,90 9,10 

Sulfazotrim 6,20 - - - 9,10 - 

Gentamicina 12,50 - 90,90 - 100 0 

Amoxicilina/clavulanato 6,25 - 100 0 90,90 - 

Ampicilina/sulbactan 6,20 - 100 0 81,81 - 

Ceftriaxona - 6,25 100 0 81,81 9,10 

SXT - - 90,90 - 90,90 - 

Tetraciclina 25 68,75 90,90 - 81,81 9,10 

Rifampicina 37,5 50 72,72 - 36,36 - 

Clorafenicol 81,25 - 54,54 - 72,72 - 

Penicilina 75 - 18,18 9,10 18,18 36,36 

Vancominica 6,25 - - - - - 

Eritromicina 6,25 12,50 9,10 9,10 - - 

Clindamicina - - 45,45 - - - 

Oxacilina - 6,25 54,54 - 36,36 - 

Nota: SXT (Sulfametoxazol/trimetoprima); S (suscetível); R (resistente). 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

De acordo com o dicionário Houaiss, o termo “sazonal” é descrito como “relativo 

a estação do ano; próprio de uma estação; estacional”. Altizer e colaboradores (2006) 

dizem que as alterações sazonais são cíclicas, bastante previsíveis, e sem dúvida 

retratam a mais poderosa e universal fonte de transformações externas que influenciam 

sistemas naturais e humanos. Para Rodrigues (2018) mesmo sendo conhecida a 

correlação entre doenças infecciosas e sazonalidade, tem-se poucas informações sobre 
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os seus mecanismos e aspectos pouco compreendidos, os fatores associados a esse 

fenômeno e em particular nas infecções por BGN são ainda mais obscuros. Segundo 

Fisman (2007), as mudanças ambientais sazonais influenciam direta ou indiretamente 

na virulência de patógenos, como por exemplo, a temperatura, umidade e precipitação 

são determinantes na população, sobrevivência, virulência e transmissibilidade de 

patógenos. 

Os meses que obtiveram mais casos de ITU de forma decrescente foram maio 

(32/226; 14,16%), fevereiro (25/226; 11,06%), julho (23/226; 10,17%), abril (22/226; 

9,73%) e novembro (20/226; 8,85%), o restante dos meses ficaram abaixo de vinte casos 

por mês, totalizando (46,03%).   

No verão, o mês que obteve mais casos de ITU foi fevereiro (11,06%), no outono 

foi maio (14,16%), no inverno foi julho (10,17%) e na primavera foi o mês de novembro 

(8,85%). A Tabela 4 traz dados referentes as estações, em ordem decrescente fica o 

outono com a maior prevalência de ITU (67/226; 29,65%), seguido do verão (54/226; 

23,9%), inverno (53/226; 23,45%) e primavera (52/226; 23%), acredita-se que as taxas 

mais altas no outono e verão se dá pelo fato da alta temperatura, associada a umidade.  

A bactéria mais prevalente nas quatro estações foi a Gram negativa E. coli 

(150/226; 66,37%), tendo destaque no outono, onde obteve maior prevalência se 

comparado aos outros meses, ficando com (41/226; 18,14%). Enquanto que, a Gram 

positiva Enterococcus sp. teve maior frequência no outono (8/226; 3,54%) e menor no 

inverno (1/226; 0,44%).  

 

Tabela 4 – Influência da sazonalidade no quadro de prevalência de microrganismos em uroculturas de 

mulheres entre 18 a 60 anos no período de janeiro a dezembro de 2019, demonstrado em estações. 

BACTÉRIAS VERÃO OUTONO INVERNO PRIMAVERA TOTAL 

Escherichia coli 40 41 36 33 150 

Staphylococcus sp. 4 3 2 2 11 

Staphylococcus 
aureus 

- 4 3 4 11 

Enterococcus sp. 5 8 1 2 16 

Enterobacter sp. 1 2 1 5 9 
Klebsiella sp. 2 2 8 1 13 

Klebsiella 
pneumonae 

- 3 1 1 15 

Klebsiella ozaenae - - - 1 1 

Proteus sp. 1 3 - 1 5 

Proteus penneri 1 - - - 1 
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Pseudomonas 
aeruginosa 

- 1 - 1 2 

Providencia sp. - - - 1 1 

Morganella morganii - - 1 - 1 

TOTAL POR ESTAÇÃO 54 67 53 52 226 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

4. CONCLUSÃO 

É fundamental a instrução aos pacientes a respeito dos perigos que a ITU pode 

acarretar e reforçar que, a recomendação terapêutica correta é muito importante, do 

mesmo modo que a posologia determinada pelo médico, com o propósito de dificultar 

o aparecimento de cepas mais resistentes diante da utilização inapropriada desses 

antimicrobianos. A partir dos resultados obtidos neste estudo, foi possível identificar 

que todos os objetivos foram alcançados, uma vez que se obteve o número de casos de 

infecções em pacientes do gênero feminino entre 18 a 60 anos, foi avaliado a estação 

com maior prevalência de ITU, apresentou-se em tabelas todos os patógenos 

encontrados, e descrito o perfil de sensibilidade das bactérias aos principais 

antimicrobianos de relevância clínica. 
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RESUMO 

Este capítulo tem como objetivo reunir informações a cerca do leite de jumenta como 
alternativa nutricional para crianças alérgicas a proteína do leite de vaca. Trata-se de 
revisão integrativa da literatura elaborada com artigos presentes nas bases de dados 
SciELO e PubMed por meio dos descritores: Hipersensibilidade a leite, Assistência 
Integral a saúde da criança, Alimentação alternativa, considerando ano de publicação 
2013 a 2020. Encontrados inicialmente 14 artigos, ao utilizar critérios de elegibilidade, 
apenas 7 foram selecionados para compor a revisão integrativa. Os resultados apontam 
que o leite de jumenta apresenta similaridade em composição, palatabilidade, alto valor 
nutritivo e possui menor concentração de β-lactoglobulina e caseína, o que 
provavelmente está relacionado com características hipoalergênicas. Sendo assim, pode 
ser consumido como alternativa de consumo ao leite humano, uma vez que é o que mais 
se assemelha ao leite humano. O leite de jumenta tem se mostrado eficiente 
principalmente em casos de crianças alérgicas a proteína do leite da vaca. Sendo assim, 
é necessário propagar conhecimentos referentes a ele, visto que é pouco abordado e 
trata-se de boa alternativa substitucional por ser alimento similar ao humano em 
proteínas, lactose, minerais e estudos confirmam o seu uso como alimento seguro e 
válido. 
 
Palavras-chave: Hipersensibilidade a leite. Assistência Integral a saúde da criança. 
Alimentação alternativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

Qualquer alimento pode vir a causar alergia alimentar, porém, em lactentes e 

crianças pequenas, o leite de vaca se apresenta como o principal responsável. A 

prevalência da alergia alimentar varia entre 5% na população pediátrica, com indícios 

de que sua prevalência vem aumentando na última década.  No que se diz respeito à 

Alergia a Proteína do Leite de Vaca (APLV), se tem prevalência em torno de 2,5% em 

crianças e 0,3% em adultos, segundo Sicherer e Sampson (2010) apud Rocha Filho, 

Scalco, Pinto (2014). 

A alergia alimentar é um problema nutricional contemporâneo e em evolução 

(ARANDA et al., 2018).  Resultante de resposta imunológica específica e reprodutível da 

exposição a determinado antígeno alimentar, geralmente uma proteína, associada a 

uma resposta imunitária hipersensível (HO; WONG; CHANG, 2014). 

Ainda conforme o autor supracitado, as manifestações da APLV iniciam nos 

primeiros meses ou dias de vida e, na maioria dos casos, é uma condição transitória, que 

dificilmente persiste além do segundo ano de vida, podendo desencadear sintomas 

diversos, dependendo do mecanismo imunológico envolvido. A maioria das reações 

ocorre logo após a ingestão, devido à produção excessiva de imunoglobulina E (IgE) para 

determinado alimento. Estas reações podem atingir pele e/ou mucosas, vias 

respiratórias e os sistemas gastrintestinal e cardiovascular, de forma isolada ou 

combinada (HO; WONG; CHANG, 2014). 

Ao final do século XIX, o leite de jumenta era bastante utilizado na alimentação 

de crianças órfãs na França, uma vez que, esse leite apresenta similaridade em 

composição, palatabilidade, tem alto valor nutritivo, pode ser consumido como 

alternativa de consumo ao leite humano, na alimentação de crianças com intolerância à 

proteína do leite de vaca e o que mais se assemelha ao leite humano (MANSUETO et al., 

2013).  

Além da importância para a progênie, o leite de jumenta pode ser uma 

alternativa para crianças alérgicas a certos componentes do leite de vaca, como a β-

lactoblogulina que está presente em menor quantidade. Ainda assim, esse leite possui 

efeito hipolipêmico capaz de influenciar a homeostase metabólica e o estado 
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inflamatório, modulando a função mitocondrial e a composição microbiana intestinal 

(TRINCHESE et al., 2015). 

A escolha pelo tema motivou-se a partir da descoberta que o leite de jumenta é 

o mais semelhante ao leite humano e os estudos ainda estão escassos sobre o assunto. 

Partindo desse pressuposto, o objetivo do estudo consiste em reunir informações a 

cerca do leite de jumenta como alternativa nutricional para crianças alérgicas a proteína 

do leite de vaca. 

2. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, optou-se pelo o caminho 

metodológico de revisão integrativa da literatura de caráter descritivo com abordagem 

qualitativa. 

A coleta de dados foi realizada por meio da consulta a publicações no período de 

tempo de Fevereiro a Maio de 2021 nas bases de dados eletrônicas nacional do Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e  base de dado internacional do PubMed, 

considerando os anos de publicações dos artigos 2013 a 2020. 

A busca deste estudo foi realizada por meio dos descritores confirmados nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Hipersensibilidade a leite, Assistência Integral 

a saúde da criança, Alimentação alternativa. 

Foram adotados como critérios de elegibilidade: artigos no idioma português e 

inglês, artigos disponíveis na íntegra, artigos que responderam o objetivo do estudo e 

artigos com ano de publicação igual ou superior a 2013. Excluiu-se artigos em espanhol, 

artigos que não responderam o objetivo do estudo, artigos não disponíveis na íntegra e 

que passaram de 8 anos de publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1. Seleção dos artigos. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A construção do estudo foi baseada em artigos nos idiomas português e inglês. 

Foram encontrados 14 artigos inicialmente e ao utilizar os critérios de elegibilidade, 

apenas 7 foram selecionados para realizar a presente revisão uma vez que ainda se tem 

poucas informações a respeito do tema. 

Foi possível identificar que os maiores números de publicações foram nos anos 

de 2014 (n=3) e 2015 (n=3) seguidos de 2016 (n=1), conforme o gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos artigos selecionados por ano de publicação. 

       Amostra Inicial 

          SciELO: 7 

          PubMed: 8 

 

Trabalhos excluídos 

por não atenderem os 

critérios de 

elegibilidade 

SciELO: 3 

PubMed: 3 

 

Trabalhos excluídos 

por serem repetidos 

Total: 1 

 

       Amostra Final 

SciELO: 3 

PubMed: 5 

TOTAL: 7 
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    Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 1 – Características dos artigos incluídos na Revisão Integrativa. 

Título Autores Ano Base de dados 

Consumo de leite cru ou aquecido de 
diferentes espécies: uma avaliação dos 
benefícios nutricionais e potenciais 
para a saúde. 

CLAYES et al 2014 PubMed 

Produção e composição do leite de 
jumenta da raça Nordestina no Estado  
do Rio Grande do Norte. 

PEREIRA 2014 SciELO 

Alergia a alimentos: epidemiologia, 
patogênese, diagnóstico e tratamento. 

SICHERER; 
SAMPSON 

2014 PubMed 

Comunicação breve: produção de leite 
e características qualitativas. 

COSENTINO et al 2015 PubMed 

ASPECTOS COMPOSICIONAIS E 
NUTRICIONAIS DO LEITE DE  
JUMENTA: UMA REVISÃO. 

RANGEL et al 2015 SciELO 

Diferenças no empoderamento e 
qualidade de vida entre pais de 
crianças com alergia a alimentos. 

WARREN; GUPTA; 
SOHN 

2015 PubMed 

Cadeia leiteira Amiata burra: avaliação 
 da saúde animal e qualidade do leite. 

RAGONA et al 2016 PubMed 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Ao realizar a buscativa na literatura, Clayes et al. (2014) menciona em seu estudo 

que o leite de todos os mamíferos apresenta composição similar, isto é, água, proteínas, 
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gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais, porém seus conteúdos variam entre o leite 

de ruminantes e não ruminantes.  

Ainda conforme o autor supracitado, o leite de jumenta apresenta cor branca 

acentuada e consistência fluida, provavelmente devido à baixa concentração de sólidos 

totais. No que se diz respeito à lactose, o leite de jumenta apresenta quantidade 

semelhante ao leite humano, e 1,5 vezes mais do que o leite de vaca. Em função do 

conteúdo similar de proteína, lactose e minerais com o do leite humano, o leite de 

jumenta é visto como a melhor alternativa para substituí-lo, em comparação ao leite de 

ruminantes (CLAYES et al., 2014).  

Em complemento ao autor anterior, Sicherer e Sampson (2014) menciona que o 

principal tratamento preconizado para a APLV é a exclusão do alimento da dieta do 

paciente. Uma vez que o leite é um alimento que está presente de modo constante na 

culinária habitual, tornando, desta maneira, esta tarefa muito difícil e demandando uma 

educação intensa e contínua dos pais e cuidadores dos pacientes alérgicos (WARREN; 

GUPTA; SOHN, 2015) sendo assim, observa-se como uma boa alternativa o leite de 

jumenta. 

 

Tabela 1 – Composição do leite de alguns mamíferos. 

Espécie Matéria Seca (g/L) Proteína (g/L) Gordura (g/L) Lactose (g/L) Energia (KJ/L) 

Humana 107-129 9-19 21-40 63-70 2843 

Bovina 118-130 30-39 33-54 44-56 2709-2843 

Jumenta 88-117 14-20 3-18 58-74 1607-1803 

Fonte: Adaptado de Clayes et al. 2014. 

 

O alto teor de lactose do leite de jumenta é um fator benéfico para introduzi-lo 

na dieta infantil, isso ficou perceptível no estudo de Ragona et al. (2016) uma vez que, a 

lactose é responsável pela boa palatabilidade do leite, além de ser importante para a 

otimização da absorção intestinal de cálcio, a qual é essencial para a mineralização óssea 

em crianças. 

Os baixos teores de β-lactoglobulina e de caseína presentes no leite de jumenta 

provavelmente, estão relacionados com as características hipoalergênicas, sendo a β-

lactoglobulina o principal alérgeno para crianças e lactentes podendo representar até 
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50% do total da proteína do soro do leite, enquanto, a caseína é o alérgeno 

predominante no adulto (RANGEL et al., 2015). 

O potencial hidrogeniônico (pH) do leite de jumenta está descrito na faixa de 7,0-

7,5, e o leite humano, apresentam-se na mesma faixa. A semelhança para esta variável 

contribui na facilidade da substituição do leite humano pelo leite de jumenta, sendo o 

pH importante sobre os aspectos microbiológicos e manutenção da qualidade do 

alimento durante o armazenamento, tratamento térmico ou seu processamento 

(PEREIRA, 2014). 

O leite de jumenta, quando comparado ao de ruminantes, apresenta uma 

considerável quantidade de ácidos graxos insaturados, importantes para prevenção de 

doenças inflamatórias cardiovasculares. Vale mencionar ainda que, possui altas 

concentrações de lisozima, um agente antimicrobiano natural, que pode funcionar no 

trato digestivo do bebê, reduzindo a incidência de infecções gastrointestinais 

(COSENTINO et al., 2015). Sua concentração é duas vezes maior em relação ao leite 

humano. Dessa forma, apresenta efeitos positivos sobre a estocagem do leite cru 

(RANGEL et al., 2015). 

 

Tabela 2. Composição mineral do leite de alguns mamíferos (mg/100mL). 

Espécie Cálcio Fósforo Potássio Magnésio Sódio Cloro Ferro 

Humana 28-34 14-43 53-62 3-4 10-18 60-63 0,04-0,2 

Bovina 112-123 59-119 106-163 7-12 58 100-119 0,03-0,1 

Jumenta 33-115 32-73 24-75 2-8 10-27 14-50 0,04-0,26 

Fonte: Adaptado de Clayes et al. 2014. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de todos os fatos mencionados, percebe-se que, o consumo do leite de 

jumenta tem se mostrado um alimento eficiente, principalmente em crianças alérgicas 

a proteína do leite de vaca, uma vez que apresenta boa quantidade de ácidos graxos 

insaturados atuando na prevenção de doenças inflamatórias cardiovasculares e ainda 

assim, possui maiores quantidade de lisozima que o leite humano, um agente 

antimicrobiano natural, que pode funcionar no trato digestivo do bebê, reduzindo a 
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incidência de infecções gastrointestinais. Sendo assim, faz-se necessário propagar 

conhecimentos referentes ao leite de jumenta, visto que é pouco abordado e trata-se 

de boa alternativa substitucional por ser alimento similar ao humano em proteínas, 

lactose, minerais e estudos confirmam o seu uso como alimento seguro e válido. 
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RESUMO 

A Hipertensão Arterial (HA) é um grave problema de saúde pública, atingindo milhares 
de pessoas no Brasil. Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo descrever a 
prevalência de HA e características socioeconômicas e de saúde de adultos e idosos 
atendidos em uma Unidade de Estratégia Saúde da Família no Município de Teixeira de 
Freitas, Bahia. Foi realizado estudo transversal. Participaram 38 sujeitos de ambos os 
sexos. Nesse sentido, o presente estudo identificou que a Hipertensão Arterial (HA) 
atingiu 86,84% da amostra, a média de idade de 64,5 anos com desvio padrão ±10,15 
anos, sendo 60,53% do sexo feminino, 50% se autodenominou pardos, 71,05% sabiam 
ler e escrever, 47,37% tinha ensino fundamental, 52,63% eram casados, 55,26% 
profetizados a fé católica e 55,26% avaliaram sua saúde como regular. Por fim, pode-se 
concluir que a Hipertensão Arterial (HA) atinge grande parte da amostra, sendo 
predominantemente do sexo feminino, pardos e negros, que sabiam ler e escrever, 
possuíam Ensino Fundamental, eram casados, de fé católica e avaliaram sua saúde 
quando em comparação com alguém do seu próprio círculo social e com características 
semelhantes às normais. 
 
Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Fatores de Riscos. Políticas Públicas. 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

VOLUME I 

 

473 

1. INTRODUÇÃO 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada pela elevação crônica dos níveis pressóricos sistólicos ≥ 140 mmHg e/ou 

diastólicos ≥90 mmHg medida em pelo menos duas ocasiões diferentes. Inúmeros 

estudos apontam a hipertensão arterial (HA) como um problema de saúde pública, que 

atinge milhares de pessoas no mundo, sendo o principal fator de risco modificável para 

doenças cardiovasculares (DCV), doença renal crônica (DRC) e morte prematura 

(BARROSO et al., 2021).  

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle e por isso é de extrema 

importância o diagnóstico precoce, prevenção e controle da doença, o que evita alta 

morbimortalidade e perda importante da qualidade de vida. Para o diagnóstico não há 

necessidade de tecnologia sofisticada e para controle e prevenção pode-se aplicar 

mudanças no estilo de vida (BRASIL, 2013; RABI et al., 2020). 

Um estudo que comparou as Diretrizes de pressão arterial mais recentes, do 

American College of Cardiology (ACC)/ American Heart Association (AHA) e da European 

Society of Cardiology (ESC)/European Society of Hypertension (ESH) do ano de 2018, 

enfatizou a relevância da prevenção da HAS, especificamente, com dieta de baixo teor 

de sódio, atividade física, redução do peso corporal, baixa ingestão de álcool e ingestão 

adequada de potássio (BAKRIS, ALI, PARATI, 2019). 

Há também o elenco de fatores de risco, que quando associados entre si e a 

outras situações, favorecem o surgimento da HAS, dos quais podem ser também de 

natureza socioeconômico, decorrente do nível de escolaridade, vida precária e/ou 

marginalizada, devido ao baixo acesso à bens e serviços, perpassando pelos modos de 

vidas adotados pelos sujeitos que englobam o consumo de bebidas alcoólicas, utilização 

de tabaco, sedentarismo e também questões inerentes à vida em sociedade, tais como, 

baixa qualidade de vida, condições de trabalho, desgaste físico, estresse psicológico 

condicionado à lida cotidiana, até relações entre raça, estado conjugal, religião, sexo e 

idade (ANDRADE et al., 2014;  BARROSO et al., 2021). 

No que se refere ao nível de escolaridade, parece existir uma direta ligação entre 

o nível de instrução educacional das pessoas com a HA, por este Fator de Risco possuir 

interferência tanto na qualidade de vida quanto no modo de vida adotado pelo/a 
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sujeito/a. A baixa escolaridade compromete o acesso à educação em saúde, estratégia 

que possibilita a adoção de comportamentos saudáveis e a mobilização social para a 

melhoria das condições de vida, influencia a adesão ao tratamento de condições 

crônicas, como a HAS, em virtude da relação com menores condições econômicas e 

acesso a serviços de saúde (ANDRADE et al., 2014). 

Nesse sentido, sobre as condições sócio-econômicas, bem como, o acesso à 

direitos básicos e fundamentais, é possível afirmar que as diferenças socioeconômicas 

têm um papel importante nas condições de saúde que influenciam diferentes fatores, 

tais como acesso ao sistema de saúde, grau de informação, entendimento da condição 

médica e adesão ao tratamento (TAVARES et al., 2016). 

O tabagismo é um dos principais fatores de risco não apenas à HA, mas à saúde 

de modo geral, é considerado um dos grandes causadores da perda de saúde, 

acarretando e/ou agravando diversos casos clínicos de doenças cardiovasculares e 

também cânceres. Não obstante, os progressos obtidos com os meios empregados para 

a redução do tabagismo, o uso do tabaco é considerado a principal causa de doenças 

evitáveis no mundo, estando relacionado a mais de 50 doenças e ser responsável por 

20% das mortes (MUAKAD, 2014; BARRETO, 2018; BARROSO et al., 2021). 

Interseccionalizando a discussão entre HA, com recorte de raça, é possível 

observar que a HA tem atingido principalmente a população negra quando comparado 

com brancas ou pardas, como apontado pela Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

Arterial 2020 (BARROSO et al., 2021).  

A fé e/ou religiosidade tem sido também estudada com relação às práticas 

preventivas em saúde. O exercício de alguma fé vem contribuindo na busca por uma 

melhor qualidade de vida, onde o envolvimento religioso está associado a melhor saúde 

mental.  Observa-se que pessoas com determinados quadros clínicos, buscam no 

exercício religioso respostas e formas de conforto que auxiliam nos tratamentos 

(REINALDO, 2016; BARROSO et al., 2021). 

Assim, ao entender a HA associada aos fatores de risco, em diferentes grupos 

populacionais, é necessário o planejamento de Políticas Públicas que envolvam 

estratégias combinadas e associadas às ações, que deem resposta à prevenção da HA e 

possibilitem estimular uma melhor qualidade de vida, respeitando a subjetividade e a 
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autonomia do usuário, tendo como base a realidade de cada grupo social e suas 

especificidades. 

Diante do exposto, a presente pesquisa visa descrever as características 

socioeconômicas e de saúde dos participantes do estudo, a fim de apresentar os hábitos 

de vida e características, assim como, elencar eventuais as doenças/comorbidades que 

acometem os participantes da pesquisa. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram do estudo 38 indivíduos de ambos os sexos, adultos e idosos 

residentes na área urbana, atendidos pela Estratégia Saúde da Família, na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Wilson Brito, localizado na Cidade de Teixeira de Freitas, Estado 

da Bahia, por meio do programa HIPERDIA, introduzido no fluxo do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (FEITOSA; PIMENTEL, 2016). 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Estadual de Feira de Santana, por meio de parecer registrado 

sob o nº CAAE: 58368216.1.0000.0053. 

3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DA AMOSTRA 

Foram incluídos participantes com idade igual ou acima de 50 anos de ambos os 

sexos. Os (As) participantes que integraram o estudo foram encaminhados pela Unidade 

Básica de Saúde (UBS) e posterior avaliação médica. A caracterização do quadro clínico 

e hipertensivo foi encaminhada aos pesquisadores do projeto por meio dos registros da 

UBS. Desse modo, integraram o estudo sujeitos de ambos os sexos com independência 

no desempenho das atividades físicas diárias. 

Considerou-se, enquanto critérios de exclusão, os seguintes aspectos: fazer uso 

de bebidas alcoólicas frequentemente, apresentar tonturas ou mal-estar frequentes, 

problemas osteomusculares graves ou cirurgia nos últimos nove meses. Foram também 

excluídos participantes que apresentaram disfunção renal severa, diarreia crônica, 

micção dolorosa ou difícil, desidratação, hemorragia retal. 
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4. COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS 

O estudo foi realizado em 02 (dois) momentos. Inicialmente os participantes 

foram selecionados para a pesquisa por meio de encaminhamentos realizados pela 

Unidade Básica de Saúde (UBS), sendo posteriormente convidados(as) a colaborarem 

com o projeto por meio da anuência de participação sendo, em seguida, aplicado 

questionário sociodemográfico e de saúde. 

Os dados coletados a partir dos questionários foram precedidos de prévia 

autorização livre e manifestamente concedida por meio do termo de consentimento 

livre e esclarecido. Sendo informado aos participantes os riscos, bem como os benefícios 

decorrentes da participação na pesquisa, além das informações pertinentes à realização 

das etapas da pesquisa. 

Os participantes foram convidados a integrar a segunda fase, a qual foi 

constituída previamente de específicas avaliações da pressão arterial. No primeiro 

momento, os participantes receberam prévias explicações acerca dos procedimentos, 

tendo respondido ao questionário sociodemográfico e de saúde. O questionário 

aplicado apresenta-se como um hábil instrumento de pesquisa, sendo utilizado com a 

finalidade de coletar e derivar dados sobre os aspectos socioeconômicos e demográficos 

dos participantes. 

5. QUESTIONÁRIO 

Objetivando a coleta de dados acerca do estado de saúde e as condições 

socioeconômicas dos sujeitos participantes, recorreu-se à aplicação de questionários, 

com tempo médio de duração estimado em 10 (dez) minutos. Para tanto, coletou-se os 

seguintes dados: nome; idade; data de nascimento; sexo (feminino e masculino); raça 

(branca, negra, parda, amarela e indígena); endereço; bairro; telefone para contato; 

nacionalidade (brasileiro (a) ou não); naturalidade (qual o município que o indivíduo 

nasceu); estado civil (solteiro, casado, divorciado e viúvo); grau de escolaridade; 

profissão; peso e altura; sinais vitais (será verificado a pressão arterial e a frequência 

cardíaca da participante); quais doenças que o indivíduo possui (será perguntado para o 

voluntário se ele possui algum outro tipo de doença, assinalar sim ou não; se sim, quais 

das seguintes doenças: diabetes tipo I, diabetes tipo II, acidente vascular encefálico, 
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artrite, reumatismo, osteoporose, artrose, depressão, gastrite, se possui alguma doença 

renal, se possui alguma doença pulmonar, se já teve ou tem câncer); foi também 

perguntado no questionário se o indivíduo estava fazendo uso de algum tipo de 

medicamento (tendo sido coletado o motivo pelo qual o indivíduo está usando esse 

medicamento, o nome genérico ou comercial do medicamento, a dose diária e data que 

o indivíduo começou a fazer uso do medicamento). 

As variáveis independentes que nortearam o desenvolvimento analítico desta 

pesquisa foram divididas em sociodemográficas e comportamentais, das quais 

destacam-se: Cor/Raça, Escolaridade, Tabagismo e Religião. Assim, esta pesquisa se 

apresenta enquanto um estudo transversal, descritivo, uma vez que este tipo de estudo 

permite um alto grau de descrição analítica.  

Participaram da pesquisa adultos e idosos que manifestaram prévia 

concordância de forma voluntária e gratuita, além de estarem enquadrados nos critérios 

do estudo. Para a seleção da amostra, os participantes da pesquisa foram encaminhados 

a partir de prévia avaliação médica realizada na Unidade Básica de Saúde Wilson Brito, 

receptora da pesquisa. 

À Coordenadora da Equipe Estratégia Saúde da Família e aos participantes foi 

apresentado o projeto de pesquisa, tendo sido explicado minuciosamente todos os 

objetivos do estudo, os procedimentos adotados, sendo apontado e disponibilizado os 

nomes, telefones de contatos dos pesquisadores, além de todos os riscos e benefícios 

da pesquisa. 

Após apresentação manifestação interesse em participar da pesquisa, procedeu-

se com aplicação de questionário socioeconômico. Os dados foram dispostos e 

representados por percentuais, médias e desvios padrão. Os resultados encontram-se 

apresentados a seguir. 

6. RESULTADOS 

Os resultados coletados, posteriormente analisados, encontram-se expostos nas 

tabelas 1 e 2. A partir destes, foi possível verificar que a presente pesquisa contou com 

a participação de 38 (trinta e oito) participantes entrevistados, sendo 60,53% do gênero 

feminino e 39,47% do gênero masculino. A média de idade dos participantes foi de 64,5 
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anos com desvio padrão de (±10,15). Quanto ao indicativo cor/raça, 50% dos 

participantes se autodeclaram como pardos(as), 21,05% como brancos(as), 18,42% 

como negros(as), 10,52% não responderam à questão. 

Observou-se que a maior parte dos participantes sabiam ler e escrever (71,05%), 

o contrário também foi identificado em 28,95% dos participantes. Quando 

questionados(as) acerca do nível de escolaridade, constatou-se que 47,37% eram 

alfabetizados, 31,58% dos(as) participantes não eram alfabetizados(as) e, 21,05% 

haviam concluído o ensino médio. 

Quanto ao estado civil dos(as) participantes, apurou-se que mais da metade dos 

participantes estavam casados(as) (52,63%), enquanto 13,16% se encontravam 

solteiro(a), 13,16% divorciado(a) e 21,05% viúvo(a). 

A religião foi outra variável incorporada ao estudo, dados obtidos permitiram 

evidenciar que 55,26% dos(as) participantes exerciam a fé católica, 39,50% fé 

evangélica, e uma menor parcela de outras religiões, representados por cerca de 5,26% 

das respostas. 

 

Tabela 01. Variáveis sócio-demográficas. 

Variável N % 

Gênero 
Masculino 
Feminino 

 
15 
23 

 
39,47 
60,53 

Cor/Raça 
Parda 
Branca 
Negra ou Preta 
Indígena 
Amarela 
Nunca pensou sobre 
Não respondeu 

 
19 
8 
7 
0 
0 
3 
1 

 
50 
21,05 
18,42 
0 
0 
7,90 
2,63 

Sabe ler e escrever 
Sim 
Não 

 
27 
11 

 
71,05 
28,95 

Escolaridade 
Não Alfabetizado Ensino Fundamental 
Ensino Médio 
Ensino Superior 
Pós Graduação 

 
12 
18 
8 
0 
0 

 
31,58 
47,37 
21,05 
0 
0 
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Estado Civil 
Cassado 
Solteiro 
Divorciado/Separado 
Viúvo 

 
20 
5 
5 
8 

 
52,63 
13,16 
13,16 
21,05 

Religião 
Católico 
Evangélico 
Espírita 
Outros 

 
21 
15 
0 
2 

 
55,26 
39,50 
0 
5,26 

Fonte: Autoria própria 

 

Acerca da auto-avaliação em saúde, restou confirmado que 55,26% dos(as) 

participantes compreendiam sua saúde como regular, enquanto 26,32% como boa, 

7,90% ruim, 7,90% muito ruim e, apenas 2,63% como muito boa. Nesse ínterim, quando 

solicitados a compreender o estado particular de saúde através de um exercício de 

comparação de saúde a de pessoas próximas, com a mesma idade, foi possível 

descortinar que 50% dos(as) participantes compreendiam que sua saúde estava em 

melhor estado quando comparada com as pessoas utilizadas por eles(as) como 

parâmetro comparativo. Diante deste exercício comparativo, verificou-se também que 

28,95% disseram que sua saúde estava em igual estado, 18,42% declararam ter a 

percepção de piora, e 2,63% muito exauriram observar estar em melhor estado de 

saúde. 

Os hábitos de saúde foram variáveis importantes para esta pesquisa. Assim, ao 

considerar os hábitos de vida, comprovou-se que 52,63% dos(as) participantes já haviam 

feito o uso de tabaco em algum momento da vida. Por outro lado, 39,47% responderam 

que nunca haviam fumado, e 7,90% declararam ainda fazer uso de tabaco. Entre as 

pessoas que relataram ter feito uso do tabaco em algum momento de sua vida, e aquelas 

que afirmaram não serem mais fumantes, foi possível determinar que o tempo médio 

de vida fazendo uso dessa substância foi de 19,25 anos com desvio padrão de ±11,81. 

Nesse sentido, ainda considerando os hábitos de vida, a respeito do consumo de 

bebidas alcoólicas, observou-se que 76,32% dos(as) participantes manifestaram-se no 

sentido de não consumirem bebida alcoólica, enquanto 13,16% consomem 

mensalmente ou menos, 7,90% consomem de duas a três vezes por semana, e 2,63% 

afirmaram consumir no período de duas a quatro vezes do mês. 
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Da amostra de participantes, a prevalência de HA restou identificado em 86,84% 

destes, notou-se também a existência de outras doenças, conforme dados apresentados 

na tabela 02, apresentada a seguir: 

Tabela 02. Percepção de saúde e doenças relatadas. 

Autoavaliação da Saúde 
Muito boa 
Boa 
Regular 
Ruim 
Muito ruim 

 
1 
10 
21 
3 
3 

 
2,63 
26,32 
55,26 
7,90 
7,90 

Comparação de sua saúde 
Muito Pior 
Pior 
Igual 
Melhor 
Muito Melhor 

 
0 
7 
11 
19 
1 

 
0 
18,42 
28,95 
50,00 
2,63 

Hipertensão Arterial 33 86,84 

Diabetes 14 36,84 

Doenças no Coração 2 5,26 

Derrame ou AVC 5 13,16 

IST’s* 0 0 

Doenças Pulmonares 2 5,26 

Câncer 2 5,26 

Osteoporose 8 21,05 

Depressão 7 18,42 

Demência 1 2,63 

Úlcera Gástrica 2 5,26 

*Infecções Sexual Transmissíveis (IST’s) 

Fonte: Autoria própria 

7. DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados nesta pesquisa possibilitaram verificar que a HA 

acometia a maior parte dos(as) participantes (86,84%). No estudo elaborado por Jardim 

et al. (2007), com aproximadamente 1.739 sujeitos, constatou-se que a prevalência de 

HA foi de 36,4%, sendo maior entre homens (41,8%) que entre mulheres (31,8%). Por 
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outro lado, no estudo elaborado por Piccini e Victora (1994), com cerca de 1.657 

indivíduos, foi possível observar a prevalência de HA em 328 deles. Desse modo, com 

base nos resultados apontados foi possível detectar uma maior taxa de HA entre pessoas 

de cor preta, sendo estas respectivamente, 18,6% da amostra e 26,8% de prevalência. 

Por fim, em outro estudo conduzido por Lolio et al. (1993), com indivíduos com idade 

entre 15 a 74 anos, residente na zona urbana do Município de Araraquara, Estado de 

São Paulo, em 1987, verificou uma maior prevalência de HA em pessoas negras e com 

renda baixa. 

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013, intitulada Percepção do estado de 

saúde, estilos de vida e doenças crônicas, realizado pelo Ministério da Saúde e o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta, que o uso de tabaco está 

associado a presença de determinados Fatores de Riscos. Desse modo, a pesquisa indica 

que as pessoas com menor grau de instrução - leia-se grau de formação escolar, com 

idade entre 40-59 anos e declaradas pretas utilizam o tabaco em maior escala (IBGE, 

2014).  

No que tange à autodeclaração racial os dados da pesquisa conduzem no sentido 

da maior parte dos participantes se autodeclaram como pardos(as). Ainda que estes 

resultados tenham sido alcançados, os desfechos do estudo produzido por Andrade et 

al. (2015), não indicou diferenças na prevalência de HA em indivíduos de raça/cor preta 

e branca. Uma possível explicação para esse fato estaria na fragilidade de uma 

associação entre raça/cor da pele, hipertensão e outras doenças crônicas, posto que a 

raça/cor consiste em um marcador influenciado por uma interação complexa entre 

fatores genéticos e desigualdades sociais, ambos com capacidade de influência quanto 

à adoção de comportamentos saudáveis ou prejudiciais à saúde. 

Em sua pesquisa de dissertação, Pereira (2013), ressalta que “[...] a avaliação dos 

relatos aponta a religiosidade mútua como fator que melhora a relação médico-

paciente”. A religiosidade também foi destacada como elemento importante para o 

processo de controle e prevenção da HAS (BRASIL, 2013, p. 21). Assim, sob tal aspecto 

“[...] a religiosidade traz benefícios à saúde geral das pessoas, fortalecendo a confiança 

do paciente para com o médico” (PEREIRA, 2013). Prestando, assim, em consonância ao 

afirmado pela autora, meio hábil à complementação ao exercício terapêutico, inclusive 
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no campo da saúde mental, posto o nível de orientação e influência que a prática 

religiosa exerce sobre o sujeito social. 

Em igual sentido, Lucchetti et al. (2010), destaca a existência de profícua relação 

entre religiosidade e espiritualidade, cuja confluência reverbera no sistema hormonal. 

De modo que a frequência semanal religiosa foi associada por meio de estudos à 

diminuição da prevalência de HA em comparação aos que não frequentavam serviços 

religiosos. Tais resultados corroboram com a ideia de que as pessoas buscam no 

exercício religioso respostas e formas de confortos que possibilitam auxiliar em seus 

tratamentos, o que possibilita compreender a proporção de pessoas religiosas 

associadas a estes estudos. 

As vulnerabilidades sócio-culturais e propensão à HA têm sido observadas como 

aspectos capazes de estabelecer uma possível relação entre pessoas vulnerabilizadas e 

HA. Em seu estudo, Zaitune et al. (2006), ao discutir a condição social e econômica e a 

HA, aponta que pessoas com nível sócio-econômico desfavorável estariam mais 

propensos à depressão e ao estresse crônico, ambos causados pelas dificuldades 

cotidianas, aumentando assim os níveis de catecolaminas e, consequentemente, a 

frequência cardíaca e a pressão arterial.  

À vista disso, Andrade et al. (2015), aduz que a HA, além de ser responsável por 

óbitos, é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Desta ainda que o 

envelhecimento; excesso de peso; baixa escolaridade; tabagismo; consumo de bebidas 

alcoólicas; e cor da pele/raça negra são fatores associados ao desenvolvimento da HA. 

Os resultados alcançados por esta pesquisa, comprovou que 52,63% das pessoas 

já haviam feito em algum momento da via o uso de cigarro/tabaco. O tabagismo é um 

dos principais fatores de risco não apenas à Hipertensão Arterial (DE SOUSA, 2015), mas 

à saúde de modo geral, sendo comumente considerado um dos grandes causadores da 

perda de saúde, acarretando e/ou agravando diversos casos clínicos de doenças 

cardiovasculares e também cânceres. Essa relação estaria associada a liberação de 

catecolaminas, elevando a frequência cardíaca, a pressão arterial, resistência periférica, 

também reduzindo o número de glóbulos vermelhos e elevando os riscos de deposição 

de gorduras nos vasos (PESSUTO; CARVALHO, 1998). 

O acesso à educação foi outro determinante social importante para esta 

pesquisa, pois permite derivar suas influências no processo da vida social e ao acesso a 
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melhores condições de vida. Em que pese, para Andrade et al. (2014), a baixa 

escolaridade compromete o acesso à educação em saúde, estratégia que possibilita a 

adoção de comportamentos saudáveis e a mobilização social para a melhoria das 

condições de vida, bem como influencia a adesão ao tratamento de doenças crônicas, 

como a HAS, em virtude da relação com menores condições econômicas e acesso a 

serviços de saúde. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todo o exposto, é possível concluir que a Hipertensão Arterial acomete 

a maior parte da amostra, sendo estes em sua maioria do gênero feminino, em grande 

parte àqueles autodeclarados pardos(as) e negros(as), que sabiam ler e escrever, 

possuíam o Ensino Fundamental, eram casados(as), de fé católica e avaliaram sua saúde 

quando comparada à de alguém do seu próprio círculo social e com características 

semelhantes como regular. 

Nesse sentido, é perceptível que a Hipertensão Arterial possui uma intrínseca 

relação com os fatores de riscos e determinantes sociais, ou seja, os hábitos de vida e 

suas relações sociais que o indivíduo estabelece consigo e com o território que o 

circunda. As demandas ao Sistema Único de Saúde, assim como a prevenção de doenças 

crônicas devem ser qualificadas, a fim de atender as especificidades sociais, garantindo, 

outrora, efetividade ao direito à saúde dos cidadãos. 

As condições de vida, associadas às possibilidades de realização social e o acesso 

à direitos e garantias fundamentais se apresentam como fatores imprescindíveis a 

serem observados pelos gestores e formuladores de políticas públicas em saúde, pois 

possuem esses uma distinta relação de interdependência. 
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