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ApresentAção

A Revista Atualiza Saúde é uma publicação eletrôni-
ca de divulgação científica da Atualiza Cursos. Com 
periodicidade semestral, a revista tem como Políti-
ca de Divulgação o Acesso Livre, marcando assim o 
compromisso da Atualiza Cursos com a democrati-
zação do conhecimento. O nosso objetivo é dissemi-
nar e estimular a pesquisa e produção acadêmica no 
âmbito de pós-graduação profissional, divulgando 
artigos, entrevistas, resenhas e pareceres produzidos 
por nossos docentes, discentes e pesquisadores em 
geral nas áreas temáticas de Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Gestão em Saúde, Saúde Coletiva e ou-
tras áreas relacionadas ao campo da saúde.

Nossa Revista está registrada no Instituto Brasi-
leiro de Informação em Ciência e Tecnologia — 
IBICT — Órgão vinculado ao Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia com o ISSN 2359-4470. O ISSN 
(International Standard Serial Number), sigla em 
inglês para Número Internacional Normalizado 
para Publicações Seriadas, é o código aceito in-
ternacionalmente para individualizar o título de 
uma publicação seriada. Esse número se torna 
único e exclusivo do título da publicação ao qual 
foi atribuído, e seu uso é padronizado pela ISO 
3297 (International Standards Organization).

Todos os manuscritos submetidos à Revista Atua-
liza serão apreciados pelos membros da Comissão 
editorial, levando em consideração relevância e 
qualidade do conteúdo, contribuição para inova-
ção do conhecimento na área e as normas de pu-
blicação adotadas pela Revista.

normas para publicação
O artigo deve ser original, não devendo ser publi-
cado em nenhum outro veículo. Os autores devem 
assinar uma carta de submissão para publicação 
do artigo, assumindo a responsabilidade e origi-
nalidade do trabalho, transferindo os direitos au-
torais para Revista Atualiza Saúde.

Os trabalhos que envolvem seres humanos e ani-
mais, incluindo órgãos e/ou tecidos isoladamen-
te, bem como prontuários clínicos ou resultados 
de exames clínicos, deverão estar de acordo com 
as resoluções vigentes no país e serem submeti-
dos a um comitê de ética em pesquisa devida-
mente credenciado.

O conselho editorial avaliará os artigos, levando 
em consideração relevância, qualidade do con-
teúdo, contribuição para inovação do conheci-
mento na área e as normas de publicação ado-
tadas pela Revista. É de responsabilidade do(s) 
autor(res) a formatação do artigo, as correções 
ortográfica e  gramatical. Após apreciação do ar-
tigo pela comissão editoral, havendo necessidade 
de correção entraremos em contato com autor, 
que terá um prazo de 30 dias para entrega do ar-
tigo corrigido. O não cumprimento do prazo im-
plica cancelamento imediato da publicação.

O artigo deve estar de acordo com as normas de 
publicação da ABNT, conforme descrito no Ma-
nual Diretrizes para Autores e ser encaminhado 
para o e-mail adriana@atualizacursos.com.br, em 
formato Word, junto com a carta de submissão do 
artigo. Os artigos enviados sem a carta de submis-
são serão automaticamente devolvidos.

https://drive.google.com/file/d/0B7WfJTFkeKR9bVZxN2hmekI5bUE/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WfJTFkeKR9bVZxN2hmekI5bUE/view%3Fusp%3Dsharing
http://atualizarevista.com.br/wp-content/uploads/2014/09/TERMO-REVISTA-ATUALIZA-SA%25C3%259ADE.doc
http://atualizarevista.com.br/wp-content/uploads/2014/09/TERMO-REVISTA-ATUALIZA-SA%25C3%259ADE.doc
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ViVÊnCiA De muLHeres Frente  
À pereGrinAção pArA o pArto

Andréa Lorena santos silva*

Lilian Conceição Guimarães de Almeida**

Resumo

O presente artigo objetivou descrever a vivência de mulheres frente à peregrinação para o par-
to. Pesquisa qualitativa, exploratória, realizada em três maternidades públicas de Salvador-BA. 
As participantes do estudo foram 14 puérperas que estiveram internadas nessas instituições de 
saúde e foram entrevistadas com o auxílio de um formulário semiestruturado. Os dados produ-
zidos foram organizados para análise com o auxílio da técnica de Análise de Conteúdo. Na busca 
por atendimento, a maioria foi transportada por meio de veículo de terceiros, sendo presente a 
vivência da violação de direitos. Os principais motivos para a não admissão imediata foi o falso 
trabalho de parto e a falta de vaga nas instituições. Sentimentos como raiva, medo, tristeza e 
humilhação foram frequentes nos discursos dessas mulheres. A peregrinação a que estiveram 
submetidas demonstrou o preocupante panorama da assistência obstétrica nesta cidade.

Palavras-chave

Saúde da Mulher. Acesso aos serviços de saúde. Trabalho de Parto.

* Mestra em Enfermagem. Especialista em Enfermagem Obstétrica pela Atualiza Cursos. E-mail: lore_
enfermeira@yahoo.com.br
** Doutora em Saúde Coletiva. Especialista em Enfermagem Obstétrica pela Atualiza Cursos. E-mail: 
liliancgalmeida@yahoo.com.br

1. introdução
A assistência ao parto no Brasil é, eminentemente, 
hospitalar. Esse modelo de atenção à saúde, ao lon-
go dos anos, vem passando por remodelamentos 
e reformulações no intuito de qualificar a atenção 
à saúde dispensada às mulheres e suas famílias no 
período gravídico-puerperal. 

Iniciativas, como o Programa de Humanização do 
Parto e do Nascimento – PHPN (2000), a Política 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM 
(2004), o Pacto Nacional pela Redução da Mortali-
dade Materna e Neonatal (2004) e a Rede Cegonha 
(2011), se complementam, na medida em que en-
campam ideias voltadas para a redução da morta-
lidade materna e neonatal, visando a qualificar a 

mailto:lore_enfermeira%40yahoo.com.br?subject=
mailto:lore_enfermeira%40yahoo.com.br?subject=


Silva, a.l.S.; almeida, l.C.G.  |  Vivência de mulheres frente à peregrinação para o parto

Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 2, n. 2, jul./dez. 2015  |  08 

assistência no parto e no nascimento. Fomentam, 
também, a definição de novos modelos de aten-
ção à saúde, centrados na promoção da assistên-
cia à mulher e ao neonato até que este complete 24 
meses de vida, além de buscar o favorecimento do 
acesso, o transporte seguro, o acolhimento e a re-
solutividade que requerem esses usuários quando 
inseridos na Rede de Atenção à Saúde. (CAVAL-
CANTI, 2012; BRASIL, 2011).

A centralização dos cuidados nas necessidades in-
dividuais tem contribuído para que haja o redire-
cionamento na forma de atendimento ao parto, no 
entanto, a rede de atenção à saúde ainda mostra-se 
limitada e aquém de satisfazer às demandas gera-
das pelas usuárias.

A Organização da Atenção Primária à Saúde 
(APS), nos municípios brasileiros, viabilizada por 
iniciativas, como a implantação da Estratégia de 
Saúde da Família e o aprimoramento das práticas 
pelas equipes, tem favorecido o aumento da cober-
tura da assistência pré-natal, embora a qualidade 
das consultas esteja sendo questionada diante da 
avaliação dos indicadores de saúde que sinalizam 
para a manutenção das altas taxas de mortalidade 
materna e neonatal. 

A proximidade entre as unidades de saúde e as resi-
dências das usuárias, sem dúvida, favoreceu o aces-
so delas à consulta pré-natal, mas não garantiu a 
continuidade da assistência nos níveis secundários 
e terciários. O aumento no número de unidades de 
saúde, de profissionais realizando o pré-natal e de 
gestantes não foi acompanhado pelo crescimento, 
na mesma proporção, de maternidades, unidades 
de tratamento intensivo e intermediário para mu-
lheres, neonatos e crianças.

Desse modo, se estabelece uma desorganização 
no fluxo de atendimento às mulheres no período 
do anteparto, visto que existe uma lacuna entre o 
atendimento do pré-natal e o da maternidade. A 
peregrinação no anteparto protagonizada pelas 
gestantes, ou seja, a busca por atendimento no 
momento do parto é uma tônica nacional, inú-

meras mulheres seguem transitando entre as ma-
ternidades de diferentes bairros e municípios em 
busca de um cuidado.

O deslocamento das gestantes até as maternida-
des no anteparto é motivado por sensações des-
conhecidas ou até já vivenciadas anteriormente, 
mas que produzem temores e despertam nelas a 
necessidade da assistência. Ao final da gravidez, a 
mulher pode apresentar um quadro denominado 
de falso trabalho de parto, que se caracteriza por 
atividade uterina aumentada, mas com um pa-
drão de contrações descoordenadas que, normal-
mente, não exercem efeito sobre o colo uterino 
(BRASIL, 2001). 

Durante esse período, muitas mulheres procuram 
os serviços de saúde em busca de esclarecimentos, 
orientações ou até de cuidados, no entanto, quan-
do ainda não estão recomendadas as internações, 
elas são obrigadas a abandonar as dependências 
do hospital e buscar um local para aguardar a hora 
do parto. No entanto, algumas mulheres residem 
em locais distantes da unidade de saúde hospitalar, 
não tendo transporte que as conduza a suas casas, 
entre outras situações que agravam a espera do 
parto sem assistência. 

Sabe-se que a garantia de atenção à saúde imedia-
ta e qualificada até o final da gestação, momento 
de maior probabilidade de intercorrências obsté-
tricas, é fator fundamental nos determinantes de 
saúde materno-infantis (PARADA, 2008).

Ao final da gravidez, a mulher experiencia descon-
fortos que podem ou não estar associados ao parto. 
Durante a gestação, as mulheres passam por mu-
danças psicológicas exacerbadas pelas alterações 
hormonais; pelas mudanças no corpo; pela falta 
de apoio familiar; mudanças fisiológicas, como au-
mento do peso, dores que as fazem perder o con-
trole e sentir medo (VIEIRA; PARIZOTTO, 2013; 
BRASIL, 2001). 

Na nossa experiência, como enfermeiras, temos 
observado que as contrações uterinas dolorosas são 
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um dos sintomas mais valorizados pelas mulheres, 
sendo, invariavelmente, relatadas como motivo 
para procura de atendimento nas maternidades. A 
dor física ou psíquica é uma motivação plausível 
para a busca de assistência, o incômodo gerado por 
essa sensação impulsiona as mulheres a seguirem 
por longas distâncias, horas afins, implorando por 
uma atenção. Tal peregrinação pode provocar ris-
cos de intercorrências, complicações e até a morte 
da gestante e do feto.

Apesar de não se constituir em realidade recente 
no Brasil, a peregrinação vivenciada pelas gestan-
tes em busca de vaga no momento do parto, em 
Salvador-BA, ainda carece de melhor descrição. 
Em verdade, pouco se sabe sobre o que acontece 
com as gestantes entre a avaliação de triagem para 
admissão e o momento em que a internação ocor-
re, bem como sobre os sentimentos que elas viven-
ciam perante essa problemática. Diante disso, sur-
giu o seguinte questionamento: Como as mulheres 
vivenciam a peregrinação em busca de atendimen-
to no anteparto? Este artigo objetivou descrever a 
vivência de mulheres na peregrinação para o parto.

Espera-se que os resultados deste artigo contri-
buam para atribuir relevância cabível à problemá-
tica da assistência à mulher no período gravídico 
puerperal, dar visibilidade à peregrinação de mu-
lheres no anteparto em busca de atendimento e 
que sirvam de porta-voz dessas que sofrem às por-
tas das maternidades baianas e brasileiras.

2. metodologia 
Pesquisa qualitativa e exploratória tendo como 
cenário de estudo três maternidades públicas do 
município de Salvador-BA. Essas têm mais de 30 
anos de funcionamento, atendem tanto à deman-
da espontânea quanto a gestantes referenciadas 
de outros serviços e, juntas, somam mais de 200 
leitos de obstetrícia, atendendo, em média, 1.500 
partos/mês. 

As depoentes foram 14 puérperas que estiveram 
internadas nas maternidades pesquisadas, foram 
escolhidas de forma aleatória e atenderam aos 
critérios de inclusão: ter acima de 18 anos e ter 
sido admitida somente após a realização de, pelo 
menos, dois exames de triagem, sendo esses na 
mesma ou em outra instituição. A técnica utiliza-
da para a coleta dos dados foi a entrevista semies-
truturada, guiada por um roteiro contento dados 
de identificação sócio-demográfica e antecedentes 
obstétricos da mulher, bem como questões relati-
vas à trajetória de atendimentos. 

Tendo em vista a permanência relativamente curta 
das parturientes, principalmente após o parto nor-
mal, as entrevistas foram realizadas sem agenda-
mento prévio, mas respeitando sua disponibilidade 
e as rotinas dos serviços. Os dados foram coleta-
dos em janeiro de 2007, no entanto, permanecem 
atualizados, pois o problema da peregrinação das 
mulheres segue perpetuando-se, apesar de estraté-
gias serem lançadas a fim de minimizar essa pro-
blemática, como é o caso da criação de um centro 
de parto normal, em 2011, nesta cidade, como al-
ternativa para a assistência obstétrica. No entanto, 
o que se observa na mídia e nas nossas experiên-
cias profissionais nos serviços de saúde é que essa 
peregrinação continua.

Com vistas à análise, os depoimentos foram trans-
critos e posteriormente organizados para fins de 
leitura superficial e com profundidade, buscan-
do atender aos passos previstos para a Análise de 
Conteúdo Temática (MINAYO, 2010). Tendo em 
vista a análise dos dados, emergiram quatro cate-
gorias que serão discutidas a seguir: A vivência da 
violação de direitos na busca por atendimento para 
o parto; A peregrinação e o falso trabalho de par-
to; A peregrinação e a falta de vaga; Raiva, medo e 
humilhação: sentimentos de mulheres na peregri-
nação para o parto.

O projeto de pesquisa obteve parecer favorável do 
Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria da Saúde 
do Estado da Bahia, através do CEPSESAB (Proto-
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colo nº 87/2006). Foi respeitado o anonimato das 
participantes, de acordo com o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido, sendo consideradas as 
determinações da Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde, que normatiza sobre pesquisa 
em seres humanos.

3. resultados e Discussão
A peregrinação de mulheres em busca de atendi-
mento ao parto foi uma tônica no cenário estuda-
do. A depender de algumas características atribuí-
das a essas usuárias, a peregrinação pode se tornar 
uma vivência comum, experienciada por diversos 
sujeitos de uma mesma família. 

As mulheres que participaram do estudo eram jo-
vens: quatro com idade de 15 a 19 anos; três, 20 a 
24 anos; quatro, 25 a 29 anos; duas, 30 a 34 anos 
e uma, de 35 a 39anos. Quanto à situação conju-
gal, treze eram casadas legalmente ou viviam em 
união estável e uma era solteira. Quanto ao que-
sito cor, uma depoente se declarou indígena; uma, 
amarela; duas, brancas; cinco, pretas e cinco, par-
das, o que permite afirmar que a maior parte foi 
da raça negra.

Quanto ao grau de escolaridade, sete mulheres 
concluíram o ensino médio, três tinham o ensino 
médio incompleto e quatro, o ensino fundamental 
incompleto. No tocante à ocupação, quatro se de-
clararam donas de casa e as demais trabalhavam 
fora nas seguintes funções: caixa de supermercado 
(1), manicure (1), diarista (2), cozinheira (1), ca-
beleireira (1), babá (1), empregada doméstica (1) 
e auxiliar administrativa (1), uma informou ser es-
tudante. Esses dados corroboram os encontrados 
em uma pesquisa realizada em Salvador, em que 
foi constatado que a maioria das mulheres que fre-
quentam os serviços públicos de pré-natal e parto 
possui baixos indicadores socioeconômicos, sendo 
que a maior parte dessas usuárias tem renda de até 
dois salários mínimos (RODRIGUES; DOMIN-
GUES; NASCIMENTO, 2011).

Podemos caracterizar as depoentes como mulhe-
res em condição de vulnerabilidade, pois a condi-
ção social coloca este grupo em situação de des-
favorecimento, existindo uma relação direta entre 
situação econômica, nível de escolaridade e o que-
sito raça/cor. Em diversos municípios brasileiros, 
as pessoas com menor renda e graus mais baixos 
de escolaridade são da raça/cor negra, logo, para 
esse grupo, são poucas as oportunidades de educa-
ção, informação, instrução e acesso. As baixas con-
dições socioeconômicas oferecem risco de morte 
às mulheres, visto que o atendimento que lhes é 
dispensado pode estar comprometido com o pré-
natal, de baixa qualidade, quantitativo reduzido 
de leitos obstétricos, transporte público deficiente 
para conduzi-las ao serviço, entre outros.

Devido às peculiaridades das relações de gênero 
predominantes em nossa sociedade, o exercício de 
atividade remunerada fora da residência implica, 
invariavelmente, sobrecarga de trabalho para as 
mulheres. O trabalho fora do lar não as exime das 
obrigações de donas de casa, configurando a subor-
dinação das mulheres ao fenômeno da dupla jorna-
da de trabalho. Assim, observa-se intensa desigual-
dade de gênero em relação ao trabalho doméstico, 
soma-se a isso o período puerperal em que as mães 
têm a sua carga de trabalho aumentada, pois ne-
cessitam cuidar de si e do recém-nascido (NASCI-
MENTO; RODRIGUES; ALMEIDA, 2007). Como 
se observa, trata-se de mulheres cujas característi-
cas de gênero, raça/cor e classe social podem subju-
gá-las a uma situação socioeconômica desfavorável.

Em relação aos antecedentes obstétricos, sete en-
trevistadas eram primíparas; cinco, secundíparas e 
duas, multíparas. Com referência à última gesta-
ção, sete depoentes realizaram entre seis e dez con-
sultas de pré-natal, seis realizaram de uma a cinco 
e uma mulher referiu não ter realizado nenhum 
acompanhamento. Essas características remetem 
à constatação de que o grupo estudado foi com-
posto, em sua maioria, por primigestas, e que elas 
realizaram, pelo menos, seis consultas de pré-na-
tal, visto que esse é o número mínimo de consultas 
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recomendadas, de acordo com o Programa de Hu-
manização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) do 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). 

Pressupõe-se, então, que muitas dessas mulheres 
teriam oportunidade suficiente para receberem 
orientações capazes de reduzir o fenômeno da pe-
regrinação ao final da gestação, caso os serviços 
públicos de saúde reprodutiva fossem organizados, 
de modo a atender às especificidades de grupos so-
cialmente vulneráveis. 

As gestantes devem ser cuidadas, acompanhadas, 
examinadas e, juntamente com o(a) acompanhan-
te, receberem orientações claras e objetivas sobre a 
gestação, a evolução do trabalho de parto, as carac-
terísticas fisiológicas e os sinais/sintomas de risco, 
conforme preconiza o Programa de Humanização 
no Parto e Nascimento (PHPN). Muitas gestantes 
seguem percorrendo os serviços de saúde, até se-
rem internadas. 

Durante todo o período em que estiveram em bus-
ca de uma vaga, a maior parte delas contou com a 
companhia do marido, seguida por mãe, sogra, tia 
ou irmãos. Outras mulheres tiveram ao seu lado 
cunhado(a), amiga, vizinha, filha e enfermeira. 

Os dados apontam ainda que o transporte da 
maioria das mulheres nesses percursos foi viabili-
zado por carros: de vizinhos, cunhados, irmãos e 
amigos, seguido pelo uso de ônibus. Foram tam-
bém citados, com menor expressão, táxi, ambulân-
cia, carro próprio e a pé. Vale ressaltar que algumas 
mulheres precisaram de mais de um meio de trans-
porte para chegar ao local do internamento, apenas 
uma foi transportada de ambulância.

O transporte da gestante e do feto precisa ser se-
guro. É mister garantir-lhes a vida, assim, o trans-
porte precisa oferecer segurança no deslocamento 
da mulher até à rede de atenção à saúde, o fluxo da 
gestante deve ser organizado através do sistema de 
referência e contrarreferência para que, assim, pos-
sa ser diminuído o intervalo de tempo entre o tra-
balho de parto e o parto assistido na maternidade. 

Em um estudo realizado no Rio de Janeiro, foi veri-
ficado que, das 6.652 mulheres investigadas, 33,5% 
delas buscaram atendimento em mais de uma ma-
ternidade, 70% escolheram a maternidade para pa-
rir em virtude da falta de vaga em outra e apenas 
1/5 das pacientes que peregrinaram foi transporta-
da de ambulância, o que ratifica o encontrado nes-
te estudo (MENEZES et. al., 2006).

O uso de transporte pertencente a terceiros pode 
ser problemático para as mulheres, pois, ao serem 
examinadas e liberadas da primeira maternidade 
procurada, poderão não contar mais com a pre-
sença de um carro à sua espera. Estabelece-se um 
dilema, como relatado:

Eu não tinha como voltar para casa, fiquei sem 
saída. Minha irmã e meu cunhado vieram de 
Sussuarana... a gente ligou para eles virem ago-
ra de carro para a maternidade para poder vir 
me buscar, mas esse percurso é grande! (E.6, 
percorreu 2 maternidades). 

Ao longo da trajetória em busca de uma materni-
dade onde possam ser internadas, muitas mulhe-
res vivenciam as expectativas do final da gravidez, 
tendo alguns de seus direitos reprodutivos viola-
dos. Além disso, esbarram no problema da falta 
de vagas nas instituições e desconhecem se o que, 
de fato, sentem trata-se de um verdadeiro trabalho 
de parto. O desfecho final até ser admitidas é tra-
duzido em um misto de sentimentos, como raiva, 
medo e humilhação. As categorias que se seguem 
discutem essas assertivas.

3.1 A vivência da violação de direitos  
na busca por atendimento para o parto

A assistência à parturiente deve estar centralizada 
no atendimento das suas necessidades bio-psico- 
espirituais. Cada mulher, diante do estado gravídi-
co, vai responder de maneira particular, com base 
em experiências anteriores, cultura, orientações, 
histórias de vida, entre outros aspectos. Então, para 
o profissional, não deve existir uma fórmula, mas 
sim um protocolo de atendimento que possibilite 
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organizar a assistência e direcionar o cuidado, no 
entanto, sem deixar de lado as particularidades e 
as singularidades de cada mulher que deve ser a 
protagonista do parto. 

Os protocolos de atendimento orientam o manejo 
no atendimento. Sua implementação é importante 
para efetivação da integralidade da assistência ao 
parto, podendo agilizar o atendimento, favorecer a 
identificação de situações de risco, ajudar a estabe-
lecer prioridades e organizar o fluxo de atendimen-
to e encaminhamento das demandas. Os protocolos 
podem ser considerados tipos de regras que servi-
rão para direcionar a comunicação entre as partes 
envolvidas na assistência (ALENCAR, 2014).

Verificou-se que dez depoentes realizaram dois 
exames de triagem, incluindo o atendimento que 
gerou a internação. Para quatro gestantes, a inter-
nação se efetivou após três ou quatro exames. 

Tendo frequentado o pré-natal, cresce na par-
turiente a sensação de já estar, de alguma forma, 
vinculada à rede de serviços, com possibilidade de 
ser atendida facilmente nas maternidades, quando 
chegar ao final da gravidez, o que constitui, para 
uma das entrevistadas, o exercício de direitos re-
produtivos. Essa situação pode ser exemplificada 
na seguinte fala: 

[...] Eu fiz o pré-natal e tinha o direito de me 
internar em qualquer maternidade. (E.3, per-
correu 2 maternidades).

No estudo, verificou-se que, embora sete tivessem 
realizado o mínimo de consultas necessárias, não 
houve garantia de acesso imediato ao internamen-
to. “Os serviços de saúde que prestam assistência 
durante o pré-natal e aqueles que prestam assistên-
cia ao parto parecem não estar integrados, não ofe-
recendo referência e segurança às suas pacientes” 
(CUNHA et al., 2010, p. 446).

Verifica-se que os direitos reprodutivos estabeleci-
dos na Conferência Internacional sobre População 
e Desenvolvimento (CIPD), ocorrida no Cairo, em 
1994, e reafirmada no ano seguinte, em Beijing, na 

Conferência Mundial sobre a Mulher, mesmo ten-
do sido incorporados aos direitos humanos, ainda 
não são acessíveis para parte significativa da popu-
lação estudada (BARBIERI, 2007). 

Embora o Brasil e outros 178 países tenham as-
sinado, durante a CIPD, um plano de ação sobre 
população e desenvolvimento para os próximos 20 
anos, o que se verifica hoje é que o direito de ter 
filhos e dispor de meios para tal, bem como o “di-
reito de alcançar o nível mais elevado de sua saúde 
sexual e reprodutiva”, carece de investimentos por 
parte do Poder Público (BARBIERI, 2007, p. 64). 
Neste sentido, é preciso ter em mente que o pro-
blema da peregrinação durante o trabalho de parto 
desvela, além de fragilidades de comunicação, in-
formação e aconselhamento nos serviços de saúde, 
a insuficiência de leitos obstétricos na rede públi-
ca e o despreparo de alguns profissionais. Lacunas 
importantes que podem repercutir nos índices de 
mortalidade materna.

Na trajetória em busca de vaga, ao serem examina-
das e orientadas a procurar outra instituição, ape-
nas uma mulher teve encaminhamento por escrito. 
Tal fato demonstra que o encaminhamento formal 
para outro serviço não foi valorizado pelo profis-
sional que a atendeu. 

O registro, caso fosse efetivado pelo profissional, 
seria uma prova, um documento, que, apesar de 
não garantir o atendimento, demonstraria segu-
rança e seriedade na lida com a mulher. Esse do-
cumento auxiliaria na determinação do fluxo, da 
trajetória da mulher na rede, poderia ser acompa-
nhado por uma documentação que caracteriza a 
referência e contrarreferencia. 

O sistema de referência e contrarreferência é um 
instrumento de comunicação entre as equipes dos 
diferentes serviços, um dispositivo de diálogo im-
portante para viabilizar a implantação da integra-
ção do SUS, a partir de sua estruturação, o fluxo de 
encaminhamento das mulheres aos diversos níveis 
de atenção seria facilitado, seguindo uma lógica de 
hierarquização do cuidado a ser prestado (DIAS, 
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2012). Apesar do encaminhamento formal não ser 
uma garantia de vaga, ele reforça a necessidade de 
internação, facilitando o acesso às vagas das ma-
ternidades. Um sistema de regulação funcional 
seria uma estratégia para se evitar a peregrinação, 
de forma que a referência a uma unidade garan-
tiria leito na hora do parto, através das Centrais 
Estaduais e Municipais de Regulação Obstétrica 
e Neonatal, conforme preconizado pelo PHPN 
(BRASIL, 2002).

Diante das falhas do sistema de regulação das 
gestantes, estas, normalmente, buscam duas al-
ternativas: ou se dirigem a uma unidade de saúde 
próxima de sua residência, o que não significa que 
serão atendidas, ou procuram por atendimento 
em maternidades de maior complexidade, porque 
elas entendem que abrigam mais recursos (ME-
NEZES et al., 2006).

As depoentes relataram ter recebido diversas 
orientações dos profissionais na trajetória até a 
internação, ao serem questionadas sobre a orien-
tação recebida do profissional da unidade na qual 
foram atendidas, mas não puderam ser internadas 
nas instituições procuradas. Verificou-se que, na 
maioria das vezes, as gestantes foram orientadas a 
voltar para casa por estarem em falso trabalho de 
parto, além de procurarem outra maternidade por 
falta de vaga ou problemas institucionais. 

Ela (a médica) sabia que eu estava para ter o 
meu filho e ela só queria me mandar para outro 
hospital [...] (E.2, percorreu 2 maternidades, 
sendo atendida 3 vezes na primeira). 

Para a entrevistada E2, a peregrinação teve uma 
conotação de falta de humanização atribuída à 
profissional que a atendeu na primeira instituição, 
mas que reflete uma problemática mais abrangen-
te, pois a mesma havia sido examinada por três ve-
zes na primeira maternidade que procurou e só foi 
admitida após o quarto exame de toque, realizado 
na segunda maternidade procurada.

Houve atendimentos que resultaram na solicitação 
para realizar ultrassonografia obstétrica visando 
a ajudar a definir a conduta. A prescrição de fár-
macos para o alívio das dores e a recomendação 
de aguardar algumas horas nos arredores da ma-
ternidade para serem examinadas posteriormente, 
quando os sinais e sintomas fossem mais explíci-
tos, foram condutas adotadas pelos profissionais 
das maternidades, segundo as depoentes. Entre-
tanto, promoveram sensação de impotência.

Porque eu sabia que a criança já não estava 
bem, estava sem líquido, e eu não podia fazer 
nada. A única coisa que eu podia fazer eu já es-
tava fazendo, que era procurando um médico, 
procurando ajuda, e não estava conseguindo. 
(E.10, percorreu 2 maternidades, sendo atendi-
da 3 vezes na segunda).

Já tendo obtido a internação, a quase totalidade das 
depoentes relataram ter ouvido dos profissionais 
que elas já estavam próximas do período expulsivo, 
motivo que justificava estarem sendo internadas 
naquele momento. 

3.2 A peregrinação e o  
falso trabalho de parto 

O falso trabalho de parto foi um dos motivos mais 
relatados pelas depoentes por não conseguirem ser 
admitidas, de imediato, nas instituições. Pode-se 
considerar que muitas gestantes têm dificuldade 
para reconhecer o momento propício de procu-
rar atendimento profissional na hora de parir. “As 
informações errôneas sobre o parto resultam em 
situações de crise e de ansiedade, interferindo no 
desenrolar deste processo” (MOTA et al., 2011, p. 
695). A ansiedade também toma conta das pessoas 
que estão por perto: 

A minha família também pensou assim, que não 
estava na hora (E.11, percorreu 2 maternidades).

O maior número de primíparas no estudo revela 
que a maioria delas, por não ter experiência em 
partos anteriores, apresentava dúvidas em relação 
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aos seguintes aspectos: sinais e sintomas do traba-
lho de parto; qual instituição devia procurar; como 
seria a trajetória no processo de internamento. Em 
alguns casos, as dúvidas presentes nesse período 
levaram as gestantes a procurarem as maternida-
des por várias vezes, antes mesmo do trabalho de 
parto ter sido iniciado. 

A insegurança das mulheres que vivenciam o parto 
é justificada pela falta de conhecimento em relação 
à dinâmica do trabalho de parto. O espaço de nove 
meses nem sempre é suficiente para que a gestante 
adquira todos os conhecimentos necessários que 
lhe tragam segurança na hora do parto, principal-
mente quando a mesma é primípara. 

Uma entrevistada primigesta relatou: 

Eu estava com um pouquinho de sangramento 
e eu achei que não era normal. Aí, me man-
daram ir para casa [...] (E.13, percorreu 2 ma-
ternidades). 

Duvidosas quanto a estarem ou não em trabalho 
de parto, algumas gestantes se dirigem precoce-
mente aos serviços na maioria das situações, o que 
contribui para deslocamentos desnecessários no 
período de aproximação do parto, compartilhado 
pelas pessoas mais próximas.

Há que se comentar a insuficiência de informações 
trazidas do pré-natal realizado por essas mulheres, 
pondo em relevância o processo de comunicação 
entre profissionais e usuárias. Os profissionais de 
Enfermagem, de modo especial, os enfermeiros, 
considerando que possuem habilidades e conhe-
cimentos para que exerçam a profissão de forma 
qualificada, são responsáveis pela troca de infor-
mações com as usuárias, buscando proporcionar 
a criação de vínculos e a participação ativa das 
mulheres durante o período gravídico-puerperal 
(SOUZA; ROECKER; MARCON, 2011). 

Verifica-se que o pré-natal encontra-se deficiente, 
destacando-se também o pré-natal em gestantes 
adolescentes, necessitando de maior empenho para 

a melhora do atendimento e do planejamento das 
ações no serviço de saúde (MEDEIROS et al., 2012). 

Muitas vezes, os enfermeiros apresentam dificul-
dades para exercer suas atividades nos serviços de 
saúde e acabam esbarrando em obstáculos pes-
soais e/ou institucionais no cotidiano laboral. Isso 
impede, muitas vezes, que esses profissionais reali-
zem um atendimento adequado, fazendo com que 
muitas mulheres se afastem das Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e, com isso, recebam poucas in-
formações para vivenciarem o anteparto e o pós- 
parto com segurança (NARCHI, 2010). Além dis-
so, sabe-se que o comparecimento às consultas de 
pré-natal implica despesas e sacrifícios: a gestante 
precisa afastar-se de sua residência, de seu local de 
trabalho e até mesmo precisa ter alguém que fique 
cuidando de seus filhos (BUCHABQUI; ABECHE; 
BRIETZKE, 2011).

A consulta de pré-natal é um espaço no qual gestan-
te e profissional de saúde devem estabelecer um diá-
logo esclarecedor de dúvidas e promotor de elemen-
tos que instrumentalizem para o autocuidado e no 
cuidado ao seu concepto. No entanto, constatou-se 
que a assistência pré-natal nos serviços públicos de 
saúde, no município de Salvador-BA, tendo em vis-
ta o PHPN, caracteriza-se por baixa cobertura pelas 
unidades de saúde da rede básica, tanto de consultas 
pré-natais quanto de exames básicos quando com-
parados com outros municípios do Brasil (NASCI-
MENTO; RODRIGUES; ALMEIDA, 2007). 

Essa situação periclitante não é exclusiva da região 
Nordeste. Uma pesquisa realizada no Sudeste evi-
denciou que, com base no PHPN e na Rede Cego-
nha, a assistência pré-natal é inadequada na rede 
do Sistema Único de Saúde, principalmente para 
as gestantes que possuem menor renda (MARTI-
NELLI et. al., 2014). 

Embora a quase totalidade das entrevistadas tenha 
frequentado o pré-natal, sendo que sete tiveram, 
pelo menos, 6 consultas, as possíveis lacunas exis-
tentes no pré-natal de cada uma delas não foram 
focalizadas no presente estudo. 
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3.4 A peregrinação e a falta de vaga

A segunda explicação encontrada para o adiamen-
to da admissão à maternidade foi a ausência de va-
gas no momento do atendimento.

Depois de três tentativas na maternidade a 
que eu fui, na terceira, que já estava em tra-
balho de parto para me internar, eu recebi um 
não, que não tinha vaga (E.4, percorreu 2 ma-
ternidades).

Eu tive que ficar sentada no banco lá no meio 
da praça da maternidade esperando chegar a 
minha hora de parir, porque não tinha vaga 
(E.6, percorreu 2 maternidades).

Ao ter sido negada a admissão nas maternidades 
por falta de vaga, houve entrevistadas que optaram 
por não retornar para os seus lares por dificulda-
des de locomoção, financeiras e medo de parir em 
via pública. Essa problemática assume conotação 
preocupante, considerando que muitas gestantes, 
durante a evolução do trabalho de parto, podem 
requerer intervenções para minimizar problemas e 
melhorar o seu bem-estar e do concepto. Em um 
estudo no Rio de Janeiro, a falta de vaga em outro 
estabelecimento foi o principal motivo para a es-
colha da maternidade, correspondendo a 70% das 
mulheres declarantes (MENEZES et al., 2006). 

Uma alternativa dirigida para superar, dentre ou-
tros problemas, a falta de vagas nas maternidades 
brasileiras, seria a Lei Maternidade Certa. Em 
março de 2012, aconteceu uma audiência pública 
promovida pela Câmara de Vereadores de Salva-
dor, com o objetivo de discutir a regulamenta-
ção da Lei Maternidade Certa (Lei Municipal nº 
7.851), visando a que toda mulher do município 
de Salvador saiba, com antecedência, em qual ma-
ternidade terá o seu filho. A referida lei foi apro-
vada em 2009, porém, só foi regulamentada em 
2013 (SALVADOR, 2012). Urge a necessidade de 
implantação real dessa lei com vistas ao princípio 
da integralidade das ações e serviços, em prol da 
saúde da mulher em todo o seu ciclo reprodutivo, 
do pré-parto ao puerpério. 

A proposta da Rede Cegonha, lançada em 2011 
pelo Ministério da Saúde e que tem o apoio da 
Lei Maternidade Certa, é uma estratégia que al-
meja garantir o acolhimento das gestantes, desde 
o diagnóstico de gravidez até depois do parto, sob 
a ótica da humanização da assistência (BRASIL, 
2011). A proposta de humanização da assistência 
ao parto vem ao encontro das mulheres e da so-
ciedade através da oferta, pelo sistema público de 
saúde, de um serviço que não seja utilizado apenas 
por quem não tem qualquer outra opção, mas um 
serviço que devolva, com qualidade, às mulheres o 
direito de parir em condições que proporcionem 
sua segurança e a de seu bebê.

Mesmo depois do lançamento nacional da Rede 
Cegonha e da regulamentação da Lei nº 7.851, em 
Salvador, a problemática da falta de vagas ainda 
é realidade na Bahia, uma vez que muitos muni-
cípios ainda não aderiram a esse sistema. Além 
disso, pode-se observar que, na mídia, continuam 
aparecendo relatos de mulheres que necessitaram 
percorrer dois ou mais hospitais/maternidades na 
busca por atendimento e internação para o parto. 
Daí, o sentido atribuído aos depoimentos das en-
trevistadas nesta pesquisa.

Estudo realizado no Rio de Janeiro-RJ identificou 
que 1/3 das mulheres busca assistência em mais de 
um hospital para parir, não sendo raro transita-
rem por três ou mais unidades (MENEZES et. al., 
2006). Já em São Luís-MA, um estudo evidenciou 
que 40,6% das mulheres receberam atendimento 
após terem percorrido mais de um serviço de saú-
de e 40% foram a, pelo menos, duas maternidades. 
O principal motivo foi a não disponibilidade de 
leitos para 60% dos casos (CUNHA et al., 2010).

3.5 raiva, medo, tristeza e humilhação: 
sentimentos de mulheres na peregrinação 
para o parto

Deslocar-se do domicílio à maternidade pode 
ser muito difícil para mulheres pobres e pode ser 
agravado pelas sucessivas idas e vindas. Tendo em 
vista todo o desconforto e insegurança experi-
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mentados pelas entrevistadas referentes à peregri-
nação anteparto, elas declararam sentimentos de 
raiva, medo, tristeza e humilhação diante de toda 
essa problemática. 

O depoimento a seguir exemplifica o sentimento 
de raiva pelo fato de não ter sido internada de pri-
meira e por que a maternidade em que conseguiu 
atendimento não era a de sua preferência. 

Me deu um pouco de raiva, sim, por não ter 
conseguido me internar até porque eu preferia 
(outra instituição), era a minha maternidade de 
preferência. (E.12, percorreu 2 maternidades).

Muitas mulheres escolhem a instituição aonde 
irão ser internar por vários motivos, tais como: a 
localização perto de suas residências e por terem 
recebido indicação de profissionais de saúde, ami-
gos, vizinhos ou parentes. Porém, quando não con-
seguem internamento no seu local de preferência, 
elas ficam sem opção e não sabem em quais ins-
tituições devem procurar atendimento e, devido a 
isso, sentem raiva por ter que peregrinar por ou-
tra(as) instituição(ões) em busca de vaga. 

Por outro lado, o medo do seu concepto nascer na 
rua e/ou morrer também foi expresso pelas mu-
lheres que não foram internadas após o primeiro 
exame de triagem. 

Fiquei com medo de meu filho nascer lá, nas-
cer no meio da rua [...] (E.03, percorreu 2 ma-
ternidades).

No depoimento abaixo, a entrevistada referiu ter 
sentido medo, tendo relatado que, na primeira ma-
ternidade que procurou, recebeu a orientação de ir 
para casa e apenas voltar à instituição se a dor ou 
as contrações aumentassem, o que a deixou mais 
preocupada. Há situações em que essa pode não 
ser a orientação mais adequada, entretanto, pode 
também ocorrer que a gestante/família não receba 
a informação de forma clara, objetiva e completa o 
suficiente para tranquilizá-la(s) sobre a permanên-
cia ou não do internamento naquela hora, induzin-

do-a a uma trajetória que produz uma peregrina-
ção sofrida e desnecessária. 

Eu fiquei com medo da criança morrer [...], e 
os efeitos vêm depois do parto (E.10, percor-
reu 2 maternidades, sendo atendida 3 vezes 
na segunda).

Neste estudo, o fato de algumas mulheres procura-
rem o internamento, mas não conseguirem vaga, e 
então receberem a orientação de voltar para casa e 
esperar a evolução do trabalho de parto, bem como 
a situação de não ter condições de voltar para casa 
por motivos financeiros, por falta de acompanhan-
te, pela distância ou pela insegurança de sair da ins-
tituição, levam a relatar sentimento de tristeza. Em 
contrapartida, as que conseguiram voltar para casa 
se sentiram humilhadas. Esses casos podem ser 
exemplicados através dos discursos que se seguem: 

Eu fiquei triste, eu não tinha como voltar para 
casa, fiquei sem saída (E.08). 

Eu me senti humilhada, muito... de ter voltado 
para casa (E.6, percorreu 2 maternidades).

Os sentimentos de raiva, medo, tristeza e humilha-
ção, relatados pelas depoentes, expressam o con-
texto de desamparo e de falta de referência insti-
tucional a que ficaram submetidas as gestantes no 
período compreendido entre a última consulta de 
pré-natal e o trabalho de parto. Os motivos elenca-
dos para tais sentimentos evidenciam o preocupan-
te panorama da assistência obstétrica nesta cidade.

4. Conclusão
A realização do estudo nos possibilitou identificar 
que os desfechos perinatais podem ser influencia-
dos por determinantes sociais, econômicos e cul-
turais. Assim, a situação de saúde das mulheres de 
classes sociais desfavorecidas pode ser pior. Essas 
mulheres, que são usuárias dos serviços públicos 
de saúde, podem ter o acesso à assistência limita-
do, visto que esses serviços nem sempre dispõem 
de vagas suficientes para atender toda a demanda 
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e, dificilmente, são capazes de oferecer alternativas 
ao internamento hospitalar nessa fase da gestação. 

A peregrinação de mulheres no anteparto é mar-
cada pela vivência de sofrimento e preocupações. 
A desorganização do sistema de saúde e a deses-
truturação da rede de atenção são condições que 
contribuem para que as mulheres vivenciem senti-
mentos negativos.

A inclusão de alguns elementos na assistência 
pode favorecer a melhoria do cuidado prestado, 
tais como: o estabelecimento de vínculo entre pro-
fissionais de saúde e gestante, com a manutenção 
de um canal de comunicação que viabilize a escuta 
ativa, o acolhimento, o acesso, o aprendizado e as 
ações educativas; a realização de consultas que se 
estendem até o momento do parto, com encami-
nhamento da mulher para a maternidade portan-
do o documento de referência, o cartão da gestante 
e os exames realizados no pré-natal. Essas são al-
gumas das medidas que podem favorecer a organi-
zação do fluxo de atendimento ao parto. 

Detectou-se a necessidade de reforço ao potencial 
educativo e informativo do acompanhamento pré-
natal e sua capacidade de preparar a gestante para 
as manifestações comuns ao final da gravidez e a 
melhor conduta a ser adotada. Sem esse reforço, as 
gestantes perdem oportunidades para explicitarem 
seus saberes, trocarem conhecimentos e obterem 
orientações sobre o período gravídico-puerperal, 
o que poderia torná-las mais seguras na vivência 
desse período. Para isso, os enfermeiros devem 
continuar lutando para estimular as gestantes a 
frequentarem as consultas de pré-natal e para for-

necer uma consulta qualificada no atendimento, 
utilizando as suas habilidades e competências.

A relevância do estudo se confirmou pela oportu-
nidade de conhecer, com maior propriedade, esse 
fenômeno produtor de desconforto, uma vez que 
implicou deslocamentos desnecessários, desgaste 
pessoal e familiar e risco de não obter o atendimen-
to necessário em tempo hábil. Dessa forma, deu-se 
maior visibilidade à peregrinação anteparto. 

Ao dar voz às mulheres, a pesquisa permitiu obter 
dados sobre a (des)assistência à que muitas delas 
são submetidas na busca por um leito de interna-
ção, bem como fez emergir a temática da vivên-
cia de violação de direitos. No contexto estudado, 
observou-se que as instituições pesquisadas ainda 
mostravam-se praticando uma rotina distante dos 
fundamentos do Programa de Humanização do 
Parto e Nascimento, como política norteadora da 
atenção obstétrica. Espera-se que, com a efetiva 
implantação da Rede Cegonha, estratégia de ca-
ráter estruturante, o fenômeno da peregrinação 
deixe, progressivamente, de fazer parte da vivência 
das mulheres ao final da gestação. 

O funcionamento efetivo da Central de Regulação 
de Leitos e a implementação da Lei Maternidade 
Certa se constituem forças para garantir o direito 
das gestantes de serem atendidas, encaminhadas e 
orientadas em suas necessidades. Assim, elas po-
derão conhecer, antecipadamente, a maternidade à 
qual estarão vinculadas, aumentando a segurança 
na assistência integral no processo de parturição e 
assegurando o exercício dos direitos reprodutivos 
livres de imprudência, imperícia ou negligência. 

 EXPERIENCE OF WOMEN FACING THE PILGRIMAGE FOR CHILDBIRTH

Abstract

This article aimed to describe the experience of women across the pilgrimage for delivery. Quali-
tative, exploratory study conducted in three public maternity hospitals in Salvador, Bahia. Study 
participants were 14 mothers who had been interned in these health institutions and were inter-
viewed with the aid of a semi-structured questionnaire. The data produced were organized for 
analysis with the help of the content analysis technique. In the search for care most were trans-
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ported through third-party vehicle, and present the experiences of violation of rights. The main 
reasons for non-immediate admission was false labor and lack of beds in institutions. Feelings 
such as anger, fear, sadness and humiliation were common in the speeches of these women. The 
pilgrimage to which they were submitted demonstrated the disturbing panorama of obstetric 
care in this city.
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1. introdução

A sífilis congênita (SC) é uma doença infectoconta-
giosa, sistêmica, de evolução crônica, que tem como 

agente etiológico a bactéria Treponema pallidum. É 
transmitida por via placentária, em qualquer mo-
mento da gestação ou estágio clínico da doença, 
além de ocorrer na passagem do canal de parto ou 
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Resumo 

A sífilis congênita (SC) é uma doença infectocontagiosa, sistêmica, de evolução crônica e é trans-
mitida por via placentária, em qualquer momento da gestação ou estágio clínico da doença. Ob-
jetivou-se investigar o perfil epidemiológico de sífilis congênita no Estado da Bahia, no período 
de 2010 a 2013. Trata-se de um estudo epidemiológico de caráter descritivo, de abordagem quan-
titativa, com dados secundários colhidos através do Sistema de Informação de Agravos de Noti-
ficação (SINAN). Verificou-se um total de 1594 casos confirmados de SC, destes, 1509 (94,7%) 
tinham até 6 dias de vida. O ano de 2012 apresentou o maior número dessas ocorrências no 
Estado, com 543 (34,1%). Sobre a região de saúde de Salvador, os números de casos confirmados 
foram 719. Em 367 (23,0%) casos, as mulheres tinham até 8 anos de estudo. A maioria das mulhe-
res (977) recebeu atendimento pré-natal (61,2%). Em 528 (33,1%) casos, o diagnóstico de sífilis 
materna ocorreu no período do pré-natal, o qual identificou o maior número de diagnóstico de 
SC recente: 518 (33,4%). O número de casos em que o parceiro recebeu tratamento: apenas 153 
casos (9,6%). Segundo evolução, foram identificados 1244 nascidos vivos. Os achados deste estu-
do demonstram fragilidade na assistência durante o pré-natal com baixa efetividade das ações de 
prevenção, bem como tratamento, fatores determinantes no controle da SC. 
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durante o aleitamento materno, se houver lesões, 
através de gestantes que foram inadequadamente 
tratadas, ou não foram tratadas (BRASIL, 2010).

A transmissão ao feto pode gerar natimorto ou 
abortamento espontâneo, e, aos nascidos vivos, 
comumente eles terão prematuridade, baixo peso 
ou infecção grave, condições favorecedoras para o 
aumento do risco de mortalidade perinatal (BRA-
SIL, 2010). Diante das consequências da portabi-
lidade da SC, neonatos necessitam ficar por lon-
gos períodos em Unidades de Terapia Intensiva, 
resultando em custo superior, em comparação aos 
recursos utilizados na prevenção e em recém-nas-
cido sem essa infecção (SARACENI, 2005 apud 
SONDA et al., 2013). 

A SC afeta 2 milhões de gestantes em todo o mun-
do, sendo quatro vezes mais prevalente que a infec-
ção pelo vírus HIV (ARAÚJO et al., 2012; SONDA 
et al., 2013). E, de acordo com dados do Sistema 
de Agravos de Notificação (SINAN), só no ano de 
2013, o Brasil apresentou 4.877 casos confirmados 
de sífilis congênita, sendo a Bahia o Estado com a 
representatividade de 258 casos. Diante disso, lan-
çado pela Organização Pan-Americana da Saúde, o 
Plano de Ação por Eliminação da Transmissão Ver-
tical do HIV e da Sífilis Congênita estabelece metas 
e objetivos, entre os quais, espera-se a redução da 
incidência para até 0,5 por mil nascidos vivos, e a 
realização de teste rápido da sífilis em 100% das ges-
tantes usuárias do SUS, até 2015 (BRASIL, 2014).

A SC é um problema de saúde pública, pelo im-
pacto causado em decorrência das falhas nos ser-
viços de atenção básica e desfechos graves, tanto 
para as gestantes, como para os conceptos (BRA-
SIL, 2010), pois, do ponto de vista epidemiológico, 
trata-se de um marcador de acessibilidade e de boa 
qualidade dos serviços de saúde voltados à assis-
tência pré-natal, que ainda é subnotificada em nos-
so País (BRASIL, 2005 apud GALATOIRE, 2012). 

A SC é uma doença de simples diagnóstico e evi-
tável quando o tratamento é realizado de forma 
adequada, tanto nas gestantes, quanto nos seus 
respectivos parceiros sexuais. Com referência às 
manifestações clínicas dos recém-nascidos porta-

dores de sífilis congênita, em dois terços deles, são 
assintomáticas. E as demais variam de acordo com 
a classificação da doença: se SC precoce ou tardia 
(COSTA et al., 2012). 

No entanto, para garantir a melhoria da qualida-
de da atenção à gestante portadora de sífilis, ter 
somente o acesso ao diagnóstico não é suficiente. 
É necessário que haja uma rede organizada de as-
sistência, que garanta o acesso das gestantes, das 
parturientes e dos recém-nascidos à conclusão do 
diagnóstico, controle e tratamento da infecção pela 
sífilis. O Ministério da Saúde apoiará os Estados, 
DF e municípios na implantação dos testes rápidos 
de sífilis nos serviços de atenção básica, por meios 
de recursos financeiros, materiais pedagógicos, en-
vio de testes rápidos, entre outros. (BRASIL, 2012). 

Na primeira consulta do pré-natal, recomenda-se 
a triagem sorológica, com a realização do VDRL 
(Veneral Disease Research Laboratory). Se o resul-
tado for negativo, a repetição do exame deverá ser 
feita da 28ª à 30ª semana. O autor ainda afirma que, 
no tratamento, a droga de escolha continua sendo 
a penicilina. E a penicilina G cristalina ou a peni-
cilina G benzatina são as indicadas para o trata-
mento dos recém-nascidos (BRASIL, 2000 apud 
ROMANELLI et al., 2014).

Dessa forma, o estudo teve como objeto de inves-
tigação o perfil epidemiológico de sífilis congênita 
no Estado da Bahia, no período de 2010 a 2013. 
E visou a contribuir para o conhecimento sobre a 
ocorrência e perfil dos casos notificados de sífilis 
congênita, destacando a significância em números 
de casos, de acordo com suas variáveis. 

Assim, considerando-se a necessidade de diminui-
ção dos casos, é importante que os enfermeiros, os 
que desempenham papel primordial no processo 
de prevenção, tenham acesso a informações de-
monstrativas da magnitude do problema na sua 
região, para, então, dispor de subsídios para o re-
conhecimento das dificuldades e falhas presentes e 
também para construir com ou como gestores no 
planejamento e monitoramento das estratégias a 
serem empreendidas. Dessa maneira, fomentarão 
numa saúde pública eficiente e eficaz.
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2. metodologia 
Trata-se de um estudo epidemiológico de caráter 
descritivo, de abordagem quantitativa, com dados 
secundários no Estado da Bahia, pertinentes ao 
período de 2010 a 2013. 

Em 2013, de acordo com os dados do Censo Demo-
gráfico daquele ano, disponibilizados pela Funda-
ção de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a Bahia ocupava uma área de 564.733.177 
km² e reunia uma população de 15.044.137 habi-
tantes, com densidade demográfica de 24,82 hab/
km². O Estado contava com 417 municípios, sendo 
sua capital a cidade de Salvador (IBGE, 2014).

As informações sobre sífilis congênita foram ob-
tidas no portal DATASUS, através do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 
do Ministério da Saúde, sendo incluídos apenas 
os casos confirmados e notificados no referido 
sistema e consolidados em 24 de novembro de 
2014 de novembro. 

Foram empregadas as seguintes variáveis: municí-
pio de residência, região de saúde, escolaridade da 
mãe, realização do pré-natal (sim, não, ignorado/
em branco), sífilis materna, tratamento do parcei-
ro (sim, não, ignorado/em branco), classificação 
final e evolução.

A análise descritiva e o processamento de dados 
serão feitos por meio do Tabwin32, do Departa-
mento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS) e Windows Excel, versões 2010. 

Os resultados foram descritos em porcentagem e 
por números absolutos, expostos através de tabelas 
e gráficos, baseando-se na população estudada. Eles 
serão discutidos, a partir do conhecimento prévio e 
visão crítica sobre o tema, além do referencial teó-
rico explicitado, visando a responder à pergunta de 
investigação e atingir os objetivos propostos. 

É relevante, porém, não olvidar que existe a suspei-
ta de que os dados manejados na presente pesquisa 
podem ensejar discrepância com a realidade fática, 

em virtude da possível subnotificação dos serviços 
públicos e privados.

O estudo foi realizado utilizando dados secundá-
rios de acesso livre, o que avaliza a preservação da 
identidade dos sujeitos e princípios éticos, estabe-
lecidos pela Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012, 
que trata de pesquisas envolvendo seres humanos.

3. resultados e Discussão 
Considerando a faixa etária do recém-nascido no 
período de 2010 a 2013, verificou-se um total de 
1594 casos confirmados de sífilis congênita, como 
mostra a Tabela 1. Destes, 1509 (94,7%) tinham até 
6 dias de vida, 52 (3,3%) tinham de 7-27 dias e 33 
(2,1%) tinham entre 28 dias e <1 ano. O ano de 
2012 apresentou o maior número dessas ocorrên-
cias no Estado: 543 e, no ano de 2013, observou-se 
uma diminuição nesses números, 274 casos. 

Sobre a região de saúde de Salvador, os números de 
casos confirmados foram 719, sendo a capital a ci-
dade que apresenta o maior número — 638 casos 
(88,7%) — destacando-se entre as demais. Entre 
os municípios que apresentam o maior número de 
casos, é possível identificar os que possuem maior 
desenvolvimento econômico, como: a capital, Salva-
dor, com 638 casos (56,5%), Feira de Santana, com 
77 (6,8%) e Camaçari, com 76 (6,7%), como mos-
tram as Tabelas 2 e 3. A Tabela 4 exibe a escolaridade 
materna; em 367 casos (23,0%), as mulheres tinham 
até 8 anos de estudo, no entanto, o número de casos 
de mães com registro de escolaridade ignorada/em 
branco é de 630 (39,4%). A maioria das mulheres 
(977) recebeu atendimento pré-natal (61,2%), mas 
os números negativos apontados ainda estão eleva-
dos — 326 (20,4%) — segundo a Tabela 5.

Diante da Tabela 6, em 528 (33,1%) casos, o diag-
nóstico de sífilis materna ocorreu no período do 
pré-natal e, em 511 (32,1%), ocorreu no momento 
do parto/curetagem. Na fase do pré-natal, identifi-
cou-se o maior número de diagnóstico de sífilis con-
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gênita recente: 518 (33,4%) e, no momento do parto/
curetagem, 488 (31,4%), Tabela 7. A Tabela 8 expõe 
o número de casos em que o parceiro recebeu trata-
mento, apenas 153 casos (9,6%), porém o número 
de casos ignorados/em branco mostra-se elevado, 
com 600 (37,6%), sendo que, do total, 841 (52,8%) 
não realizaram tratamento. Diante dos casos confir-

mados de sífilis congênita, segundo sua evolução e 
ano de diagnóstico apresentados na Tabela 9, identi-
ficou-se um total de 1556 casos, sendo 239 (15,4%) 
ignorados/em branco, 1244 (79,9%) nascidos vivos, 
61 (3,9%) óbitos pelo agravo notificado e 12 (0,8%) 
óbitos por outra causa. Mostrou-se significante o 
número de casos expostos no ano de 2012, com 524. 

Tabela 1. Número de casos de SC, segundo a faixa etária do recém-nascido e ano de diagnóstico. Bahia, 
2010 a 2013.

FAIXA ETÁRIA
EM BRANCO 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Até 6 dias 4 100 290 91,8 438 96,1 522 96,1 254 92,7 1508 94,7

7-27 dias 0 0 14 4,4 13 2,9 13 2,4 12 4,4 52 3,2

28 dias a < 1 ano 0 0 12 3,8 5 1 8 1,5 8 2,9 33 2,1

TOTAL 4 100 316 100 456 100 543 100 274 100 1593 100

Fonte: SINAN (até 24/09/14).

Tabela 2. Número de casos de SC em menores de 1 ano de idade, segundo o município de residência e ano 
de diagnóstico. Região de Saúde de Salvador, 2010 a 2013.

MUNICÍPIO  
DE RESIDÊNCIA

EM BRANCO 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Candeias 0 0 2 1,8 5 2,4 12 4,5 1 0,7 20 2,8

Itaparica 0 0 0 0 0 0 2 0,8 2 1,5 4 0,6

Lauro de Freitas 0 0 9 8,1 7 3,4 12 4,5 7 5,2 35 4,9

Madre de Deus 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 0,1

Salvador 2 100 94 84,7 188 91,3 234 88 120 89,6 638 88,7

Santo Amaro 0 0 4 3,6 1 0,5 0 0 2 1,5 7 1

São  Francisco 
do Conde

0 0 1 0,9 0 0 0 0 0 0 1 0,1

São Sebastião  
do Passé

0 0 1 0,9 2 1 3 1,1 2 1,5 8 1,1

Vera Cruz 0 0 0 0 2 1 3 1,1 0 0 5 0,7

TOTAL 2 100 111 100 206 100 266 100 134 100 719 100

Fonte: SINAN (até 24/09/14).
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Tabela 3. Ranking dos 12 municípios com maior número de casos confirmados de sífilis congênita em 
menores de 1 ano de idade, segundo o ano de diagnóstico. Bahia, 2010 a 2013.

MUNICÍPIO  
DE RESIDÊNCIA

EM BRANCO 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Camaçari 0 0 7 3,2 14 4,4 37 9,2 18 9,5 76 6,7

Candeias 0 0 2 0,9 5 1,6 12 3 1 0,5 20 1,8

Feira de Santana 0 0 32 14,6 22 7 16 4 7 3,7 77 6,8

Ilhéus 0 0 26 11,9 21 6,6 18 4,5 0 0 65 5,8

Jequié 1 33,3 2 0,9 7 2,2 9 2,2 6 3,2 25 2,2

Juazeiro 0 0 9 4,1 13 4,1 11 2,7 13 6,8 46 4,1

Lauro de Freitas 0 0 9 4,1 7 2,2 12 3 7 3,7 35 3,1

Porto Seguro 0 0 2 0,9 10 3,2 17 4,2 3 1,6 32 2,8

Salvador 2 66,7 94 42,9 188 59,5 234 58,2 120 63,2 638 56,5

Teixeira de Freitas 0 0 19 8,7 19 6 19 4,7 7 3,7 64 5,7

Vitória da Conquista 0 0 17 7,8 10 3,2 17 4,2 8 4,2 52 4,6

TOTAL 3 100 219 100 316 100 402 100 190 100 1130 100

Fonte: SINAN (até 24/09/14).

Tabela 4. Casos confirmados de sífilis, por escolaridade materna e ano de diagnóstico. Bahia, 2010 a 2013. 
(continua)

ESCOLARIDADE  
MATERNA

EM BRANCO 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Ign/Branco 3 75 133 42 172 37,7 211 38,7 111 40,5 630 39,4

Analfabeto 0 0 5 1,6 5 1,1 4 0,7 4 1,5 18 1,1

1ª a 4ª série  
incompleta do EF

0 0 30 9,5 54 11,8 51 9,4 17 6,2 153 9,6

4ª série completa do EF 0 0 13 4,1 18 3,9 24 4,4 18 6,6 73 4,6

5ª a 8ª série  
incompleta do EF

0 0 72 22,7 103 22,6 130 23,9 62 22,6 367 23

Ensino fundamental 
completo

0 0 11 3,5 21 4,6 28 5,1 17 6,2 77 4,8

Ensino médio 
incompleto

1 25 25 7,9 38 8,3 39 7,2 27 9,9 130 8,1

Ensino médio completo 0 0 23 7,3 37 8,1 48 8,8 15 5,5 123 7,7
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Tabela 4. Casos confirmados de sífilis, por escolaridade materna e ano de diagnóstico. Bahia, 2010 a 2013. 
(conclusão)

ESCOLARIDADE  
MATERNA

EM BRANCO 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Educação superior 
incompleta

0 0 2 0,6 1 0,2 3 0,6 0 0 6 0,4

Educação superior 
completa

0 0 0 0 1 0,2 1 0,2 1 0,4 3 0,2

Não se aplica 0 0 3 0,9 6 1,3 6 1,1 2 0,7 17 1,1

TOTAL 4 100 317 100 456 100 545 100 274 100 1597 100

Fonte: SINAN (até 24/09/14).

Tabela 5. Número de casos de sífilis congênita por ano de diagnóstico e realização de pré-natal. Bahia, 
2010 a 2013.

REALIZOU  
PRÉ-NATAL

EM BRANCO 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Ign/Branco 2 50 64 20,2 76 16,7 100 18,3 52 19 294 18,4

Sim 2 50 186 58,7 285 62,5 340 62,4 163 59,5 977 61,2

Não 0 0 67 21,1 95 20,8 105 19,3 59 21,5 326 20,4

TOTAL 4 100 317 100 456 100 545 100 274 100 1597 100

Fonte: SINAN (até 24/09/14).

Tabela 6. Número de casos de sífilis em gestantes por fase e ano de diagnóstico. Bahia, 2010 a 2013. 

SÍFILIS MATERNA
EM BRANCO 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Ign/Branco 2 50 37 11,7 54 11,8 66 12,2 29 10,6 188 11,8

Durante o pré-natal 1 25 94 29,7 149 32,7 193 35,5 91 33,2 528 33,1

No momento do 
parto/curetagem

1 25 103 32,6 142 31,1 165 3,4 100 36,5 511 32,1

Após o parto 0 0 79 25 106 23,2 117 21,5 50 18,2 353 22,1

Não realizado 0 0 3 0,9 5 1,1 2 0,4 4 1,5 14 0,9

TOTAL 4 100 316 100 456 100 543 100 274 100 1594 100

Fonte: SINAN (até 24/09/14).
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Tabela 7. Número de casos de sífilis materna, segundo classificação final e período do diagnóstico. Bahia, 
2010 a 2013. 

SÍFILIS MATERNA
SC recente SC tardia Natimorto/

Aborto Descartado TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Ign/Branco 188 12,1 0 0 0 0 0 0 188 11,8

Durante o pré-natal 518 33,4 1 25 1 12,5 8 24,2 528 33,1

No momento do 
parto/curetagem

488 31,4 0 0 7 87,5 17 51,5 512 32,1

Após o parto 343 22,1 2 50 0 0 8 24,2 353 22,1

Não realizado 15 1 1 25 0 0 0 0 16 1

TOTAL 1552 100 4 100 8 100 33 100 1597 100

Fonte: SINAN (até 24/09/14).

Tabela 8. Número de casos de parceiros tratados por ano de diagnóstico (incluídos somente casos que 
tiveram diagnóstico da sífilis materna durante o pré-natal). Bahia, 2010 a 2013.

TRATAMENTO 
PARCEIRO

EM BRANCO 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Ign/Branco 2 50 116 36,7 150 32,9 221 40,7 111 40,5 600 37,6

Sim 1 25 23 7,3 44 9,6 58 10,7 26 9,5 153 9,6

Não 1 25 177 56 262 57,5 264 48,6 137 50 841 52,8

TOTAL 4 100 316 100 456 100 543 100 274 100 1594 100

Fonte: SINAN (até 24/09/14).

Tabela 9. Número de casos de SC, segundo evolução e ano de diagnóstico. Bahia, 2010 a 2013. 

SÍFILIS MATERNA
EM BRANCO 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Ign/Branco 2 50 41 13,1 56 12,5 78 14,9 62 23,1 239 15,4

Vivo 2 50 261 83,7 372 83,2 420 80,2 188 70,1 1244 79,9

Óbito pelo agravo 
notificado

0 0 8 2,6 17 3,8 24 4,6 12 4,5 61 3,9

Óbito por outra causa 0 0 2 0,6 2 0,4 2 0,4 6 2,2 12 0,8

TOTAL 4 100 312 100 447 100 524 100 268 100 1556 100

Fonte: SINAN (até 24/09/14).
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No estudo epidemiológico sobre sífilis congênita 
no Estado da Bahia, os resultados obtidos, consi-
derando o período de 2010 a 2013, foram um total 
de 1594 casos. Esses números, porém, não estão 
em concordância com a meta da Organização Pan- 
Americana de Saúde (OPAS) para a eliminação 
da doença, ou seja, está-se longe de alcançar a ex-
tinção desse agravo. O Ministério da Saúde (MS) 
estabelece metas e objetivos, esperando uma inci-
dência de sífilis congênita menor do que 0,5/1.000 
nascidos vivos até 2015 (BRASIL, 2014).

Dessa forma, o MS vem implementando ações para 
a redução da morbimortalidade da sífilis congênita 
e, quiçá, erradicação, focando principalmente na 
interrupção da cadeia de transmissão e levando 
em conta o tratamento adequado, o agrupamento 
de outros programas de saúde, o melhoramento de 
sistemas de vigilância e a interrupção da cadeia de 
transmissão (BRASIL, 2010).

Para que essas propostas sejam alcançadas, é pre-
ciso que haja uma maior divulgação dos protoco-
los de sífilis congênita, tanto nos serviços duran-
te o pré-natal, como nas maternidades durante o 
parto. Os programas de triagem podem apresentar 
uma maior eficácia, se a situação do País e a situa-
ção de cada região forem adequadamente conhe-
cidas. Entende-se, assim, que crianças diagnosti-
cadas e tratadas precocemente terão um melhor 
prognóstico (KOMKA; LAGO, 2007 apud CAR-
VALHO; BRITO, 2014). 

E o que se vê diante do estudo realizado é que a 
maioria dos casos é diagnosticada precocemente, 
tanto quando se trata dos recém-nascidos, levando-
se em conta, neste estudo crianças até um ano de 
idade, como nas gestantes, que são diagnosticadas, 
em sua maioria, durante o atendimento pré-natal. 

Isso indica que há uma falha no acompanhamento 
da gestante, apresentando uma maior necessidade 
de atenção da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
nas fases de identificação, acompanhamento e tra-

tamento dos casos. A adequada atenção prestada 
às gestantes no período do pré-natal é uma ferra-
menta de grande importância para a redução da sí-
filis congênita, fundamentando as diversas chances 
de intervenção. Dessas ações, as que demonstram 
maior destaque são: o acompanhamento da gra-
videz, a solicitação do exame VDRL, na primeira 
consulta, e de outro no período da 28a à 30a sema-
na de gestação. E o aconselhamento e tratamento 
tanto das gestantes quanto de seus parceiros se-
xuais acometidos pela infecção (OPS, 2011 apud 
CARVALHO; BRITO, 2014). 

A assistência pré-natal, segundo diretrizes do Mi-
nistério da Saúde, deve contar com a realização de, 
pelo menos, seis consultas, distribuídas ao longo 
da gravidez, de modo a garantir que a primeira de-
las se inicie o mais precocemente possível (até a 12ª 
semana) e, em seguida, a oferta de exames básicos, 
como o VDRL. Deve contar, ainda, com assistência 
de qualidade, acolhimento e intervenções oportu-
nas (SÃO PAULO, 2010).

O estudo mostrou que, segundo a evolução da 
SC, a grande maioria corresponde a nascidos vi-
vos, e a classificação final apresenta-se em maior 
número na sífilis congênita recente. Porém, é sa-
bido que essa doença tanto pode levar a quadros 
graves, até o óbito, como pode apresentar-se de 
forma assintomática, contudo, devem ser adian-
tadamente tratadas.

Com referência à inadequação do tratamento das 
mães, os recém-nascidos devem ser submetidos a 
exame físico e ao VDRL, além de exames comple-
mentares, como hemograma, estudo radiológico 
de ossos longos e punção lombar para exame do 
líquor. Conforme os achados clínicos e laborato-
riais, os recém-nascidos devem submeter-se a es-
quemas terapêuticos com penicilina benzatina e/
ou penicilina cristalina (BRASIL, 2014). E quando 
o tratamento não é iniciado até o terceiro mês de 
vida, pode culminar em danos irreversíveis, como 
lesões ósseas, articulares, neurológicas e oftalmo-
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lógicas, prejudicando, assim, o desenvolvimento 
dessa criança (KAWAGUCHI, 2014).

Tendo em vista o grande número de parceiros que 
não realizam tratamento ou que o fazem inadequa-
damente, torna-se ineficiente o controle da sífilis 
na gestação. Isso possibilita reinfecção e transmis-
são vertical, mostrando que há dificuldades de 
resolubilidade da atenção primária de saúde. É de 
suma importância a realização do tratamento das 
gestantes, bem como de seu parceiro sexual, para 
que sejam evitadas as consequências. 

Com relação à escolaridade materna, parte das 
mães apresenta baixo nível de instrução — até 8 
anos — porém, a grande maioria dos registros re-
fletia a falta de capacitação dos profissionais quan-
to ao conhecimento do manejo das fichas, bem 
como da necessidade e importância da notificação 
desses dados, já que se apresentaram como igno-
rados/em branco. Tal procedimento inadequado 
acaba por dificultar o controle da SC, cabendo, 
principalmente, ao desconhecimento da doença e 
seu tratamento pelas gestantes.

A dificuldade de abordagem das doenças sexual-
mente transmissíveis (DSTs) no período gestacio-
nal e, talvez, o desconhecimento das gestantes dos 
danos que podem acometer a saúde, tanto da mãe 
quanto do bebê, constituem outros empecilhos 
para o controle da SC. Destaca-se aqui que, na as-
sistência à gestante com sífilis, devem ser levados 
em consideração aspectos como o comportamento 
sociocultural, que vai além dos recursos humanos, 
material e médico (MELO; MELO FILHO; FER-
REIRA, 2011; DOMINGUES et al., 2013).

Os maiores índices dos casos notificados de sífilis 
no Estado foram compostos pelos municípios de 
Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Ilhéus e Tei-
xeira de Freitas. São municípios economicamente 
ativos e com população acima de 100.000 mil habi-
tantes, responsáveis por 57,7% dos casos expostos 
na Bahia (SINAN, 2013). 

Cumpre mencionar que, na assistência pré-natal, 
há disparidades de acesso, quando se trata do uso 
desses serviços em relação ao local de residência, 
seja pela facilidade de exames diagnósticos, como 
o VDRL, pelos residentes nos grandes centros, seja 
pelo tratamento, o que gera desigualdades na in-
serção e na qualidade da assistência pré-natal, bem 
como no controle das DSTs (BRASIL, 2012). 

E, diante disso, é possível afirmar, também, que 
a soma das ocorrências das quatro cidades acima 
é, aproximadamente, duas vezes menor que a de 
Salvador. Por outro lado, os municípios que apre-
sentam uma população significativamente menor 
que as expostas acima e que dispõem de poucos 
recursos têm chances maiores de demonstrar sub-
notificações nos registros. Essa condição exprime 
uma grande dificuldade do real conhecimento da 
situação de saúde e, de modo consequente, o pla-
nejamento das ações e o monitoramento de indica-
dores (CARVALHO; BRITO, 2014).

4. Conclusão 
AOs achados deste estudo são de suma relevância, 
pois demonstram a fragilidade na assistência du-
rante o pré-natal, com baixa efetividade das ações 
de prevenção, bem como tratamento, fatores deter-
minantes no controle da SC. Considerando a sig-
nificância dos casos com maior representatividade, 
foi possível perceber que aqueles diagnosticados 
precocemente, na evolução da SC, ocorreram com 
o nascimento de bebês vivos; as gestantes realiza-
ram o pré-natal; a capital foi o local com maior no-
tificação; os parceiros sexuais não foram tratados e, 
quanto à escolaridade das gestantes, considerou-se 
com até 8 anos de estudo. O ano de 2012 apresen-
tou o maior número de ocorrência de notificações, 
levando-se em conta todas as variáveis, havendo 
queda no ano posterior.

E, apesar do tratamento que, quando realizado 
adequadamente, apresenta eficácia e baixo custo, 
se comparado aos custos nas unidades de terapia 
intensiva dos recém-nascidos acometidos por esta 
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infecção, a sífilis congênita ainda é um grave pro-
blema de saúde pública no Estado da Bahia.

Diante disso, é necessário dar especial atenção à 
capacitação dos profissionais de saúde, principal-
mente o enfermeiro, que está diretamente ligado a 
ações educativas e de prevenção da SC. Deve estar 
apto também a realizar todas as ações padroniza-
das pelo Ministério da Saúde, no que se refere ao 
diagnóstico, notificação e tratamento. Além disso, 

lançar mão de todos os mecanismos disponíveis 
para intensificar a integração da gestante e do par-
ceiro, consciente de que o papel do enfermeiro, na 
assistência pré-natal, vai além do conhecimento 
científico, e considerar todas as conjunturas par-
ticulares de cada indivíduo, quer sejam elas de 
cunho socioeconômico-cultural ou comporta-
mental, cuidando, assim, de forma individualiza-
da, humanizada e integral.

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF CONGENITAL SYPHILIS  
IN THE STATE OF BAHIA IN THE PERIOD OF 2010 TO 2013

Abstract

Congenital Syphilis (CS) is an infectious-contagious, systemic and chronicle evolution disease, 
transmitted through the placenta during at any time of the pregnancy or clinical stage of the 
disease. The objective was to investigate the epidemiological profile of Congenital Syphilis in the 
State of Bahia in the period of 2010 to 2013. This is an epidemiological study of descriptive nature 
and quantitative approach, with secondary data collected through the Information System for 
Notifiable Diseases. A total of 1594 cases of CS were confirmed, of which 1509 (94.7%) were 6 
days old. The year of 2012 had the highest number of such occurrences, with 543 (34.1%). Refer-
ring to the region of healthy of Salvador, the number of confirmed cases were 719. In 317 cases 
(23%), women had up to 8 years of education. Most women (977) received prenatal care (61.2%). 
In 528 (33.1%) cases, the diagnosis of maternal syphilis occurred in the prenatal period, which 
identified the greatest number of recent diagnostic CS: 518 (33.4%). The number of cases where 
the partner received treatment, only 153 (9.6%). According to evolution, 1244 born alive were 
identified. The findings of this study show frailty in the assistance during prenatal care with low 
effectiveness of the preventing actions as well treatment, determining factors on the control of CS.
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Resumo

A gestação é um período muito especial na vida da mulher. A sensação de tornar-se mãe, ge-
ralmente, é confundida com incertezas, temores e inseguranças aflorando, sobretudo, no que 
se refere ao momento do parto. Evidencia-se no período a termo, no qual o mais preocupante 
é a escolha da via de parto. A opção pelo parto normal ou cesáreo é um assunto polêmico 
abordado na comunidade científica, na mídia e nas redes sociais. O parto cesáreo, indicado em 
circunstâncias de risco para gestante e/ou feto, é um procedimento que, na maioria das vezes, 
é programado, sem identificação médica de riscos, cuja escolha, frequentemente, é atribuída 
à mulher. Salienta-se que a Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que a taxa ideal de 
partos cesáreos seja entre 10% e 15% do total de partos realizados em um serviço de saúde. 
Todavia, o Brasil tem apresentado taxas de partos cesáreos superiores às recomendadas pela 
OMS, estando na faixa dos 35%, em geral, e ultrapassando os 70%, quando se considera apenas 
o serviço de saúde suplementar. Ademais, pesquisas mostram que não há nenhuma Unidade 
Federativa brasileira que apresente valores dentro das taxas preconizadas pela OMS. Diante de 
tal dilema, este estudo tem por objetivo analisar a importância da influência da escolha do parto 
pelas gestantes. Trata-se de um estudo do tipo bibliográfico, descritivo-exploratório, com abor-
dagem qualitativa. Portanto, essas informações permitem ao profissional de saúde realizar uma 
assistência mais humanizada à mulher no ciclo gravídico-puerperal, promovendo acolhimento 
e segurança na sua escolha pelo tipo de parto.

Palavras-chave

Fatores de influência. Parto normal. Cesárea.

* Enfermeira. Especialista em Enfermagem Obstétrica pela Atualiza Cursos. E-mail: josefinavieira@yahoo.
com.br
** Enfermeira. Especialista em Enfermagem Obstétrica pela Atualiza Cursos. E-mail: monaliza_sena@
hotmail.com
*** Enfermeira. Especialista em Enfermagem Obstétrica pela Atualiza Cursos. E-mail: sheucris79@gmail.com

mailto:josefinavieira%40yahoo.com.br?subject=
mailto:josefinavieira%40yahoo.com.br?subject=
mailto:monaliza_sena%40hotmail.com?subject=
mailto:monaliza_sena%40hotmail.com?subject=


Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 2, n. 2, jul./dez. 2015  |  32 

SOUSA, J.V.; OLIVEIRA, M.S.; ENCARNAÇÃO, S.C.  |  Influência da escolha do parto pelas gestantes

1. introdução
De acordo com Griboski e Guilhem (2006), o ato 
de parir passou, historicamente, por mudanças, 
conforme as características e disposições da socie-
dade de cada época. Desde as últimas décadas do 
século XX, tem-se observado aumento exponen-
cial da incidência de cesáreas no mundo, muitas 
delas sem indicação estrita.

Segundo pesquisa realizada por Patah e Ma-
lik (2011), as taxas de cesárea vêm aumentando 
sucessivamente em todo o planeta, nas últimas 
décadas. A Alemanha passou de 19,8%, em 1999, 
para 25,9% em 2004; a Austrália saltou de 17,5%, 
em 1990, para 26,5% em 2002; o Canadá possuía 
17,5%, em 1995 e apresentou 26,1% em 2005; a In-
glaterra tinha 11,3%, em 1990, e atingiu 22,7% em 
2004. Nos Estados Unidos, o índice de cesariana 
teve alta acentuada entre 1970 e 1980, decaindo em 
1991 até 1996, quando voltou a subir no ano 2000, 
continuando elevado até os dias de hoje. 

No Brasil (BRASIL, 2009), os índices de cesáreas 
apresentavam-se crescentes acerca de duas décadas 
atrás e, segundo a pesquisa nacional de demogra-
fia e saúde da criança e da mulher, desenvolvida 
em 2006, esses se mantiveram altos, atingindo pro-
porções de 43,8% no período pesquisado. 

De acordo com estudo realizado posteriormente, 
os níveis de cesarianas aumentaram quase 10% en-
tre os anos de 2000 e 2007, com taxas respectivas 
de 38% para 47%. O mesmo refere que, em 2007, 
a Região Sudeste foi a que mostrou maior grau de 
partos cesáreos com 54,2%, seguida das Regiões 
Sul e Centro-Oeste, praticamente empatadas com 
52,8% e 52,9% cada; a Região Nordeste possuiu 
36,4% e, por último, a Região Norte, com 35,3% 
(BRASIL, 2010).

Diante desse cenário, o Ministério da Saúde pro-
gramou lançar, no dia 30 de maio de 2006, uma 
Campanha Nacional de Incentivo ao Parto Nor-
mal e Redução da Cesárea Desnecessária, para 
conscientizar a população sobre a importância 
do parto normal, objetivando ajudar a desfazer a 

ideia, já cristalizada na sociedade, de que o parto 
cirúrgico é melhor e mais seguro. Infelizmente, por 
ser um período eleitoral (2006), não foi aprovado o 
lançamento da campanha naquele ano.

Diniz e Duarte (2004) destacam que a assistência 
ao parto é o momento em que a mulher deve ser 
respeitada, tendo sua privacidade mantida, sentin-
do-se confiante, acolhida, e não sendo submetida 
a procedimentos desnecessários. Todavia, o mode-
lo de atendimento brasileiro realiza uma série de 
intervenções, muitas vezes, invasivas, como: toque 
vaginal excessivo, restrição a uma posição para 
ganhar o bebê, soroterapia, indução do parto por 
ocitocina, episiotomia e pressão sobre o abdome. 
Essa sequência de fatores faz com que um parto, 
que deveria ser natural, se torne perigoso, doloroso 
e traumático, levando as mulheres a optarem por 
um parto cesáreo.

O conforto e segurança da mãe e do recém-nato re-
lacionam-se com a confiança depositada na equipe 
de saúde que os acolhem. Assim, é de suma impor-
tância a humanização do parto por parte dos pro-
fissionais, fazendo com que esses não se detenham 
apenas às questões ligadas à saúde materno-fetal, 
mas que deem atenção também ao estado emo-
cional e psicológico enfrentado pelas parturientes, 
fornecendo-lhes suporte nos momentos de dor, 
mantendo a privacidade da mulher durante o par-
to e respeitando sua escolha pela via de parturição 
(OLIVEIRA; MADEIRA, 2002).

Diante disso, a escolha pelo parto normal ou 
cesáreo consiste em um tema polêmico abordado 
na comunidade científica, na mídia e redes sociais.

É evidente que inúmeros fatores estão envolvidos 
no processo de tomada de decisão da mulher pelo 
tipo de parto a ser escolhido. Oliveira et al. (2002) 
entrevistaram puérperas que tiveram parto em 
maternidades públicas situadas no município de 
São Paulo e perceberam que as mulheres que prefe-
riam o parto natural fizeram suas escolhas em de-
corrência dos benefícios oferecidos por esse. Entre 
os fatores mais referidos para a opção pelo parto 
vaginal verificaram-se a recuperação menos demo-
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rada, a qual não proporciona dor no pós-parto e 
sensação de dor apenas no momento do nascimen-
to. O parto vaginal é próprio da fisiologia humana, 
desencadeia menos danos à mãe e ao bebê, não há 
incisão cirúrgica no abdome que possa oferecer 
cicatrização dificultada e risco para a infecção. Já 
as mulheres que tinham vontade de fazer cesárea 
apontaram como motivos: a cesárea prévia, fatores 
associados ao binômio “mãe e filho”, não provoca 
dor durante o parto e possibilidade de realização 
de laqueadura.

Cardoso et al. (2010) analisaram 170 mulheres, no 
período pós-parto, entre janeiro a dezembro de 
2006, em duas maternidades: uma instituição na 
cidade de Nova Lima e outra em Contagem, ambas 
situadas em Minas Gerais. A amostra foi dividida 
em dois grupos de mulheres: no primeiro grupo, 
82,1% das pesquisadas expressaram desejo pelo 
parto normal, já no segundo grupo, 62,7% refe-
riram a mesma preferência pelo tipo de parto. As 
mulheres alegaram que fizeram suas escolhas, de 
acordo com o retorno mais rápido à vida diária e o 
receio de sentir dor. Outros fatores mencionados, 
contudo, com menor incidência, foram: preocu-
pação com a beleza e a aparência, desejo de reali-
zar laqueadura intraparto e por seguir instruções 
fornecidas pelo médico responsável pelo pré-natal. 

Dentre as indicações médicas observadas neste 
estudo para a cesárea, estão: feto muito grande, 
desproporção cefalopélvica, cesárea anterior, di-
latação do colo uterino insuficiente, cesariana 
agendada previamente, hipertensão na gestação, 
complicações relacionadas ao nascimento e he-
morragia uterina.

Diante do exposto, o entendimento dos mecani-
smos relacionados à escolha da mulher pelo tipo 
de parto e os limites para a sua concretização con-
tribuem para o estabelecimento de estratégias que 
busquem transmutar o panorama atual dos altos 
índices de cesarianas e dar visibilidade às que-
stões sobre a saúde reprodutiva na perspectiva das 
mulheres, obscurecidas por conceitos preestabele-
cidos do modelo atual de assistência ao parto. 

Portanto, esta pesquisa pretende ainda oportunizar 
uma reflexão sobre a necessidade de mudanças na 
assistência ao parto e a desconstrução do mito de 
que as mulheres desejam cesariana que envolve a 
escolha das mulheres sobre o tipo de parto.

2. referencial teórico

2.1. entendendo o parto
Conforme a tradição da cultura ocidental, o par-
to ficou carregado de simbolismo e aflição, sendo 
considerado o momento de expiação da culpa, 
uma determinação divina, um castigo pelo pecado 
original, o que só pode ser alcançado mediante so-
frimento (RATTER, 2005). 

Trata-se de um fenômeno natural que, até pouco 
tempo atrás, era um acontecimento realizado no 
domicílio, onde a parturiente permanecia cercada 
por seus familiares, auxiliada, muitas vezes, por 
parteira, geralmente conhecida da família ou até 
integrante dela (OLIVEIRA apud SILVA, 2006).

Segundo Balaskas (2003, p. 19), o parto é, basi-
camente, uma função natural do organismo, que 
ocorre de forma espontânea e involuntária no final 
da gravidez, e faz parte de um processo contínuo 
que se inicia com o ato de amor e concepção e ter-
mina com a crescente independência da criança 
em relação à mãe.

Para Bodiajina (2005, p. 132), “[...] o parto é um 
processo fisiológico que resulta na expulsão do feto 
e das secundinas (placenta e membranas) do inte-
rior uterino através do canal de parto”.

Na visão de Rezende (2008, p. 286), “[...] é o parto 
o estágio resolutivo do ciclo grávido-puerperal. No 
consenso dos tratadistas, seria o parto a expulsão 
de feto vital, para o mundo exterior, através das 
vias genitais”.

A assistência hospitalar ao parto deve ser segura 
e proporcionar a cada mulher os benefícios dos 
avanços científicos, no entanto, ela deve permi-
tir e estimular o exercício da cidadania femini-
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na, resgatando a autonomia da mulher no parto 
(MOURA, 2004). 

A partir desse fato, o mesmo autor salienta a im-
portância de uma assistência humanizada em di-
versos modos de vivenciar o parto. Essas diversas 
maneiras de experimentar o parto, até mesmo 
contraditórias, destacam a essencialidade de uma 
assistência humanizada à parturiente e família, 
recebida do profissional de saúde, considerando e 
respeitando a forma de ser, de sentir e os direitos 
dessa mulher.

2.1.1 Tipos de parto

Maldonado (2012) classifica os diversos tipos de 
parto em: espontâneos, quando se inicia, evolui e 
termina sem interferência assistencial ativa; indu-
zido, quando se empregam medicamentos ou ma-
nobras especiais (como, por exemplo, rotura arti-
ficial da bolsa d’água) para dar início ao trabalho 
de parto; dirigido, há intervenção ativa do obstetra 
(por exemplo, utilização de ocitócicos, episioto-
mia, amniotomia), visando a encurtar a duração 
do parto; operatório, quando envolve ato cirúr-
gico para realizar ou concluir o parto; normal ou 
eutócico, quando não há complicações; distócico, 
quando ocorrem anomalias. A investigação sobre 
as repercussões emocionais dos diferentes tipos de 
partos é um campo promissor, porém, infelizmen-
te, ainda pouco explorado.

A causa que determina o parto ainda não está es-
clarecida. O mais provável é que os fatores respon-
sáveis sejam múltiplos, complexos e inter-relacio-
nados (CONSSONNI; PARANHOS, 2008).

O parto, por sua natureza, tem força para mobili-
zar grandes níveis de ansiedade, medo, excitação 
e expectativas, podendo, inclusive, reformular 
uma mulher, fazendo-a nascer como mãe (LOPES 
et al., 2005).

 2.1.2 Parto normal ou vaginal

O parto normal ou vaginal é conduzido com a mu-
lher imobilizada, ou semi-imobilizada, e em posi-

ção de decúbito dorsal. Durante o período expulsi-
vo, ela permanece privada de alimentos e líquidos 
por via oral. Em determinadas situações, faz-se 
necessário o uso de drogas para a indução ou ace-
leração do parto, o uso de fórceps e quase que, de 
forma rotineira, a episiotomia (DINIZ, 2010).

Nas ultimas três décadas, o parto normal tem sido 
objetivo de estudo devido ao seu tratamento hos-
pitalar e à utilização não necessária de tecnologias 
médicas, como a episiotomia. Com isso, ressalta-
se uma desvantagem no parto normal, devido à 
episiotomia não melhorar a função dos músculos, 
mas sim podendo produzir lacerações sacrais, 
dispareunia e perda de sangue (GONZÁLES; 
MONTEJANO, 2006).

O trabalho de parto é meramente o processo em 
que o útero expele o feto. O que dispara o início 
do trabalho é desconhecido: teorias variam de 
um tempo de vida da placenta predeterminado a 
algum tipo de resposta de alongamento iniciada 
conforme aumenta o tamanho do feto. Essa última 
teoria não explica o nascimento prematuro. Sabe-
se que a oxitocina é secretada perto do início do 
trabalho de parto e que ela provoca contração ute-
rina. O mais interessante é que a oxitocina é pu-
ramente específica para a contração uterina (STE-
PHENSON; O’CONNOR, 2004).

Esses mesmos autores salientam que o início de 
trabalho de parto ocorre, sobretudo, de três ma-
neiras: ruptura do saco amniótico, surgimento de 
sangramento ou contrações que se tornam cada 
vez mais fortes e rítmicas. Episódios de falso traba-
lho de parto ocorrem com frequência, geralmen-
te imitando o verdadeiro trabalho de parto, com 
contrações que se tornam mais fortes, longas e em 
intervalos menores. Ainda que essas contrações 
possam ser excitantes e se pareçam com o trabalho 
verdadeiro, trata-se do trabalho de parto falso, que 
pode parar se a mulher mudar de atividade (fazer 
uma caminhada ou repousar) ou, mais comumen-
te, após chegar ao hospital. As contrações do traba-
lho de parto verdadeiro, entretanto, não desapare-
cem com atividade.
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Em geral, depois de quase 40 semanas de gestação, 
o feto é expelido do útero. Os processos fisiológi-
cos pelos quais isso é conseguido são coletivamen-
te chamados de parto, apesar de serem um con-
tínuo com a gravidez. Objetivando tão somente 
à descrição, o parto foi dividido em três estágios 
(POLDEN; MANTLE, 2002).

As contrações musculares regulares do útero es-
tabilizam-se e tornam-se progressivamente mais 
longas, mais fortes e mais próximas. Para a maio-
ria das mulheres, tais contrações são dolorosas e 
muitas precisam de alguma forma de analgesia. 
Normalmente (95%), os fetos apresentam a cabe-
ça para baixo na cérvix, dentro do útero, e as con-
trações uterinas exercem um intermitente puxão 
para cima, no segmento inferior do útero e cérvix, 
enquanto, ao mesmo tempo, aplicam pressão para 
baixo no feto. Tal combinação abre a cérvix, em-
purrando o feto contra e através dela. Ademais, a 
cavidade uterina torna-se progressivamente me-
nor. Diz-se que o primeiro estágio está completo 
quando a cérvix alcança a dilatação — aproxima-
damente, 10 cm de diâmetro — que permite que 
a cabeça do feto a atravesse, de modo que ele seja 
capaz de continuar descendo até a vagina; este é 
quase sempre o estágio mais longo (POLDEN; 
MANTLE, 2002).

Há, frequentemente, uma marcante mudança 
no tempo das contrações; elas podem se tornar 
mais amplamente espaçadas e até mesmo um 
pouco mais curtas; enquanto ainda permane-
çam intensas. Esta ação contínua do músculo 
uterino reduz o tamanho do útero expelindo 
o feto para dentro da vagina. Este processo é 
acompanhado, na maioria das mulheres, por 
um forçoso desejo de fazer um esforço expul-
sivo. O diafragma e os músculos abdominais 
são induzidos a agir para ajudar a empurrar 
o feto para fora. A superfície pélvica dilata-se 
sob a pressão, os músculos puborretais e pu-
bococcígeos são separados e empurrados para 
o lado e para fora, os tecidos moles do períneo 
permitem que o feto atravesse, e a liberação do 

feto pode ser acelerada se for feita uma epi-
siotomia. O segundo estágio é normalmente 
muito menor do que o primeiro, e finaliza com 
o nascimento do bebê (POLDEN; MANTLE, 
2002, s. p.).

O terceiro estágio é a passagem da placenta, uma 
vez que ela tenha se soltado da parede uterina. 
Esta é, normalmente, a fase mais curta (POLDEN; 
MANTLE, 2002).

Para Maldonado (2012), a função do parto normal 
é preparar o organismo do recém-nascido para 
funcionar melhor através da estimulação cutânea 
maciça no corpo do feto, provocada pelas contra-
ções uterinas durante o trabalho de parto.

2.1.3 Parto cesáreo 

De acordo com Rezende (2008, p. 1173), “[...] ce-
sariana, cesária ou tomotocia é o ato cirúrgico con-
sistente em incisar o abdome e a parede do útero 
para libertar o concepto desenvolvido”.

Segundo Burroughs (2005, p. 363), “[...] a cesaria-
na é o nascimento da criança através de uma inci-
são cirúrgica na parede abdominal e no útero”. 

O número de cesarianas tem aumentado bastante 
na última década. Um dos motivos para isso é a 
disponibilidade de antibióticos e de sangue total, 
que a tornam menos perigosa, sendo realizada por 
razões maternas e fetais.

A incidência dessa operação varia de 10 a 25%, 
sendo mais altas nas comunidades em que pre-
dominam as bacias deformadas ou contraídas, ou 
devido ao dito de que “uma vez cesariana, sempre 
cesariana”. Cesarianas repetidas contribuem, pelo 
menos, em 40% de todas as cesarianas realizadas 
nas grandes cidades dos Estados Unidos (BEN-
SON, 2011, p. 392).

 O parto por cesárea é uma laparotomia que 
exige uma série de cuidados clínicos, técnicos 
e anestésicos, está associada também a algumas 
complicações que devem sempre ser ponde-
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radas antes da indicação. Deve, portanto, ser 
decidido por critérios estritamente clínicos e 
obstétricos (BRASIL, 2001, p. 87).

Na concepção de Burroughs (2005, p. 363), as 
indicações para cesariana são: placenta prévia, 
sofrimento fetal, sangramento incontrolável no 
terceiro trimestre, cesariana prévia, desproporção 
feto-pélvica, deslocamento pré-termo de placenta, 
apresentação anormal do feto, prolapso de cordão, 
entre outras.

A opção pela cesariana é reservada ao médico, que 
só a fará se houver uma real necessidade, visto que 
se trata de uma cirurgia de grande porte, que deve 
ser evitada a todo custo. 

3. metodologia
Trata-se de um estudo do tipo bibliográfico, descri-
tivo-exploratório, com abordagem qualitativa. 

A pesquisa bibliográfica abrange toda a bibliografia 
já tornada pública em relação ao tema de estudo. 
Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 
direto com tudo o que foi escrito. 

O estudo descritivo-exploratório tem por objetivo 
descrever completamente determinado fenômeno, 
como, por exemplo, o estudo de um caso para o 
qual são realizadas análises empíricas e teóricas, 
que podem ser encontradas tanto em descrições 
quantitativas e/ou qualitativas quanto acumulação 
de informações detalhadas, como as obtidas por 
intermédio da observação participante (MARCO-
NI; LAKATOS, 2005). 

A abordagem qualitativa é um método que se apli-
ca ao estudo da história, das relações, das repre-
sentações, das crenças, das opiniões, produtos e 
interpretações que os humanos fazem a respeito de 
como vivem, sentem e pensam (MINAYO, 2006). 

Após a definição do tema, foi feita uma busca ele-
trônica nas bases de dados de periódicos científi-
cos Lilacs e SciELO, durante o período de 2000 a 
2012, utilizando os descritores fatores de influên-

cia: Parto normal. Cesárea. Além disso, alguns li-
vros foram consultados para conhecimentos gerais 
a respeito do assunto. 

Após a coleta, as informações e os resultados obti-
dos foram analisados e comparados, considerando 
alguns aspectos relevantes da influência da escolha 
do parto pelas gestantes.

No estudo do material, foram atentados os seguin-
tes aspectos: tipo de estudo (revisão bibliográfica); 
enfoque (influência da escolha do parto); sujeitos 
da pesquisa (gestantes); tipo de publicação (resu-
mo, artigo completo, capítulo de livro, anais, ou-
tros); abordagem (qualitativa); origem (nacional e 
internacional); e idioma de publicação (português, 
inglês e espanhol).

Dentre os estudos encontrados, somente foram 
considerados os artigos nos quais fosse possível a 
identificação dos itens/indicadores utilizados para 
a definição operacional da influência da escolha do 
parto pelas gestantes. Foram excluídos artigos que 
não estavam de acordo com o objetivo do estudo 
e aqueles que estavam repetidos em mais de uma 
base de dados.

4. resultados e Discussão
Os resultados obtidos são visualizados no Quadro 
1 que se segue, no qual são identificados autores, 
títulos dos artigos e ano de publicação dos mesmos.

4.1 Fatores que influenciam  
na escolha do parto

a | Experiência de parto anterior

A experiência anteriormente vivenciada pelas 
mães sobre o momento e o tipo do parto é decisiva 
na escolha pela via de nascimento em uma futura 
gravidez (FIGUEIREDO et al., 2010). 

Em um estudo que visou a investigar os fatores 
determinantes da alta incidência do parto cesáreo 
e a sua inter-relação com a esterilização, Costa et 
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al. (2006) verificaram que, das dezenove mulheres 
que possuíam cesariana anterior, dezoito apresen-
taram parto operatório recente. 

Bonfante et al. (2009), Barbosa et al. (2003) e Sakae 
et al. (2009), em uma de suas pesquisas referentes 
aos tipo de partos, constataram que as mães que 
apresentavam, ao menos, uma cesariana tinham 
duas vezes mais chance de terem um próximo filho 
por cesárea quando comparadas às que nunca ex-
perimentaram esse parto.

De acordo com Faisal-Cury e Menezes (2006), 
tanto o antecedente de cesariana como o de par-
to normal se relacionaram à possibilidade de re-
petição do tipo de parto. As mulheres que tiveram 
parto normal detinham vinte e cinco vezes menor 
probabilidade de se submeterem à cesárea e que a 
experiência de parto cesáreo relacionou-se com o 
desejo de uma nova cesárea. A mesma associação 
de fatores foi encontrada em pesquisas realizadas 
pelos autores: Nomura et al. (2004), Hotimsky et 
al. (2002), Fernandes et al. (2007a) e Ferrari (2010).

b | Recuperação pós-parto

Estudo desenvolvido por Barbosa et al. (2003), com 
909 mulheres no período de pós-parto, objetivou 
questionar quais os motivos apontados pelas gestan-
tes para não desejarem o parto cesáreo. Dentre os 
resultados, encontrou-se que 39,2% das pesquisadas 
afirmaram que a sua recuperação foi mais demora-
da e difícil e 26,8% disseram que o pós-operatório 
foi mais dolorido e sofrido que o parto vaginal.

Segundo pesquisa realizada por Mandarino et al. 
(2009), as mulheres que tinham interesse pelo parto 
normal alegaram preferir esse tipo por proporcio-
nar um restabelecimento pós-parto mais rápido. 
Esse resultado foi encontrado também por Faúndes 
et al. (2005), que entrevistaram 656 mulheres aten-
didas em hospitais da rede pública no Estado de São 
Paulo e de Pernambuco, e Oliveira et al. (2002), que 
verificaram o tipo de parto esperado pelas gestantes 
e suas expectativas em relação aos mesmos.

Conforme um dos trabalhos desenvolvidos pelos 
autores Hotimsky et al. (2002) e Cardoso et al. 
(2010), as gestantes fizeram suas escolhas consi-
derando que a recuperação mais rápida do parto 
possibilita uma retomada da vida diária em menor 
tempo, com menores restrições para exercer as ati-
vidades do cotidiano.

Para Melchiori et al. (2009), a recuperação mais 
rápida foi muito citada em um de seus estudos, 
cujo objetivo foi investigar a preferência pelo tipo 
de parto entre as 40 gestantes que participaram da 
pesquisa. Destas, 62% indicaram-na como respon-
sável pela vontade de terem um parto natural. Os 
principais relatos expunham respeito à facilidade 
de deambulação e execução de tarefas domésticas, 
processo de dor apenas no trabalho de parto e re-
cuperação do parto mais fácil. 

Bessa e Mamede (2010) e Figueiredo et al. (2010), 
em um de seus estudos envolvendo gestantes, ex-
puseram falas das mesmas, em que mencionavam 
que o parto normal é melhor que a cesárea, já que a 
reabilitação é rápida, permitindo caminhar e pres-
tar assistência precocemente ao recém-nascido. 

c | Laqueadura tubária

Pesquisas comprovam que a cesariana está associa-
da ao anseio pela realização da laqueadura tubária. 
Oliveira et al. (2002) constataram, em uma de suas 
pesquisas, que os motivos mencionados pelas mu-
lheres para a escolha do parto cesáreo referem-se à 
mãe e ao bebê, incluindo entre esses a laqueadura. 

De acordo com Costa et al. (2006), Kac et al. (2007) 
e Dias et al. (2008), o desejo pela ligadura de trom-
pas evidenciou ser favorável ao aumento pela op-
ção da cesárea em seus respectivos trabalhos.

Análise realizada por Barbosa et al. (2003) verifi-
cou que 24,1% das mulheres entrevistadas que de-
sejavam que o parto fosse cirúrgico gostariam de 
ser laqueadas.
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Conforme estudo feito com 77 médicos de hospi-
tais de intervenção e 70 médicos de hospitais de 
controle, identificou-se que, para ambos, o parto 
cesariano permite a execução da ligadura de tubas 
uterinas (FAÚNDES et al., 2005). 

Ademais, Hotimsky et al. (2002) ressaltaram que o 
acesso reduzido à laparoscopia para a ligadura das 
trompas de falópio, no sistema de saúde, reflete na 
realização da cesariana como forma de disponibi-
lizar a laqueadura.

Fernandes et al. (2007b) analisaram 245 mulhe-
res esterilizadas, dentre as quais as que realizaram 
laqueadura durante o parto: 76,3% tiveram o últi-
mo parto por cesárea contra 23,7% que tiveram o 
seu parto normal. Assim, houve associação entre 
o procedimento de esterilização feminina com o 
parto cesáreo, principalmente quando a internação 
é por convênio ou particular. 

d | Medo do parto e da dor

Miranda et al. (2008), em uma de suas pesquisas 
envolvendo gestantes, assinalaram que a dor ex-
perimentada pelas mesmas no parto normal foi 
inesquecível e persistente durante todo o decorrer 
do trabalho de parto, mas que foi suportável. Em 
contrapartida, na cesárea, as mulheres não senti-
ram dor no momento do parto, porém sentiram 
dor no pós-operatório. Assim, o processo de parir 
está interligado à dor, refletindo em um aspecto 
negativo, podendo interferir, de alguma maneira, 
sobre a resolução do mesmo.

Estudo realizado por Barbosa et al. (2003) identi-
ficou que 24,4% das gestantes pesquisadas preferi-
ram que o seu parto fosse por cesariana, pois acre-
ditavam que a dor é menor e o processo de parto é 
menos traumático. O medo da dor vivida no parto 
normal foi também referenciado como fator con-
tribuinte pela escolha do parto operatório, entre 
os estudos dos seguintes autores: Mandarino et al. 
(2009), Bonfante et al. (2009), Albuquerque et al. 
(2007) e Yamasmit et al. (2012).

e | Preocupação com a estética e sexualidade

Para Diniz e Chacham (2006), no Brasil, há um 
pensamento errôneo de que o parto normal é o res-
ponsável por provocar a flacidez na musculatura 
vaginal, que pode vir a deteriorar a capacidade da 
mulher de satisfazer sexualmente o companheiro.

Entretanto, existem evidências científicas que con-
tradizem essa ideologia e sugerem que a episioto-
mia fornece maiores danos à genitália feminina 
que a parturição.

Pesquisa realizada por Tedesco et al. (2004) obteve 
como resultado que 11% das gestantes pensam que 
a cesárea dificulta o retorno das atividades sexuais 
e 50% das mulheres a favor da cesárea menciona-
ram que temiam o parto normal por acharem que 
traria consequências negativas ao desempenho se-
xual. Com referência à preocupação com a estéti-
ca, esse autor descreveu a fala de uma gestante que 
referenciou a opção pelo parto normal, pois não 
desejava ter uma cicatriz de tal proporção, como a 
de uma cesariana em seu abdome.

De acordo com pesquisa realizada por Iorra et 
al. (2011), os mesmos interrogaram as gestantes 
quanto as possíveis interferências na vida sexual 
depois do parto. Observou-se que boa parte das 
mulheres não acreditava que o parto pudesse cau-
sar prejuízos a sua sexualidade. Dentre as entrevis-
tadas que supunham esse acontecimento, 35,4% 
eram favoráveis à cesárea, 26,5% tinham interesse 
pelo parto normal e 29,5% não haviam se decidido 
por nenhum tipo de parto.

f | Influência do médico

Estudo feito por Silva (2006) verificou uma tendên-
cia de que as cesáreas foram realizadas por conve-
niência médica ou por praticidade da mulher, per-
cebido pelo fato de a maioria dos partos operatórios 
ter sido realizada durante o dia e os partos vaginais, 
no período da madrugada. 
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Sakae et al. (2009) constataram, em uma de suas 
pesquisas, que o perfil do médico obstetra foi de-
cisivo para o aumento dos partos cesáreos. Ele 
percebeu que os obstetras que eram mais interven-
cionistas realizaram quase três vezes mais cesáreas 
que os outros colegas que não optavam por partos 
tão medicalizados.

Costa e Ramos (2005) trazem que, apesar de a ce-
sariana oferecer ao médico muito mais flexibilida-
de de seu tempo, não tomando horas com o acom-
panhamento do progresso do trabalho de parto e 
ser mais simples de ser aprendida nos bancos da 
faculdade do que aprender a fazer partos. O que 
leva o médico a praticá-la, mesmo sem necessida-
de, é o medo de sofrer processos judiciais, uma vez 
que ela é tida por esta classe como mais segura para 
si, pois evita problemas com o bebê como em um 
processo de parto muito demorado.

Teixeira et al. (2006) salientaram que as gestantes 
que realizam a cesárea, geralmente, possuem aces-
sibilidade para conversar com o médico antes do 
parto sobre o período e tipo de via que gostariam 
de ter seu filho, podendo, nesse momento, lhes ser 
indicado um parto seguro e menos doloroso. 

Pires et al. (2010) alcançaram, em um de seus es-
tudos, uma relação entre a elevada incidência de 
cesárea e, entre outros fatores, a conveniência do 
agendamento prévio para o parto e a possibilidade 
de negociação com o médico em decorrência de 
afinidade e confiança estabelecidas entre a gestante 
e o obstetra.

Faúndes et al. (2005) explanaram, em um de seus 
trabalhos, uma contradição entre a opinião das 
mulheres e dos médicos relativa à parturição. 
Comprovou-se que a maioria delas preferia o par-
to normal à cesárea, por considerarem o pós-par-
to mais rápido, com menor dor e sofrimento. Em 
contrapartida, os médicos relataram que as mulhe-
res preferiam à cesárea, devido ao temor do parto 
normal, possíveis complicações provenientes de 
um trabalho de parto prolongado, efeitos negativos 

na vida sexual, por quererem fazer ligadura e por 
acreditarem que a cesariana é a melhor forma de se 
dar a luz a uma criança.

g | Intercorrências obstétricas e patologias

Na visão de Kac et al. (2007), no decorrer das úl-
timas décadas, ocorreram avanços na medicina 
que possibilitaram a cesariana tornar-se um mé-
todo seguro e alternativo para o parto normal em 
circunstâncias que envolvam risco materno-fetal. 
Talvez em decorrência dessas situações, as inter-
corrências gestacionais e patológicas evoluem mais 
para partos cesarianos.

Algumas pesquisas confirmaram tal cenário, como 
é o exemplo do trabalho de Sakae et al. (2009), os 
quais identificaram, entre os principais fatores clí-
nicos associados ao maior risco de parto cirúrgico, 
os seguintes: apresentação não cefálica, parto de 
progressão não espontânea, gemelaridade, dilatação 
menor que 3 cm, patologias gestacionais e/ou que 
antecedem o parto, prematuridade ou pós-termo.

Carniel et al. (2007) constataram, em um de seus 
estudos com gestantes, que a gestação de gêmeos 
teve como desfecho o parto cirúrgico. Enquanto que 
Cabral et al. (2003), além de verificarem o mesmo 
resultado, descobriram que a ruptura prematura das 
membranas e a síndrome hipertensiva aumentaram 
as chances de cesariana entre as gestantes.

Estudo realizado por Freitas et al. (2008) notou 
associação entre excesso de cesarianas e apresen-
tação não cefálica, patologias gestacionais, nasci-
mento prematuro e após quarenta e uma semanas 
de gravidez.

Campana e Pelloso (2007) obtiveram como cir-
cunstâncias favoráveis ao parto cesáreo as patolo-
gias hipertensivas e distócia do trabalho de parto. 

Segundo Osava et al. (2011), percebem-se outros 
fatores médicos preponderantes à cesárea, tais 
como a presença de mecônio em líquido amniótico 
e a macrossomia fetal.
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5. Conclusão 
O processo de parto é um fenômeno rodeado de 
mitos e crenças, envolvendo aspectos culturais, 
como valores e opiniões que são passados de gera-
ção em geração, tendo influência direta na forma-
ção de uma bagagem emocional da gestante e na 
sua preferência por determinada via de parto. 

Assim, este estudo evidenciou que é necessário 
a todo profissional de saúde respeitar a bagagem 
cultural trazida pela gestante, entendendo-a como 
própria e fidedigna do ser humano individual e co-
letivamente, procurando apoiar e esclarecer seus 
medos, dúvidas e anseios, sem desqualificar suas 
crenças a respeito das vias de parto.

Desse modo, esta revisão de literatura pode forne-
cer aos profissionais da área da saúde, que atendem 
diretamente as gestantes, informações que facilitem 

a compreensão de expressões psicológicas como o 
medo, a insegurança e a fragilidade que esse pro-
cesso oferece à mulher, além da possibilidade de co-
nhecer previamente alguns fatores que interferem 
na sua decisão por determinado tipo de parto. 

Todavia, observou-se neste estudo que há necessi-
dade de mais pesquisas sobre a temática abordada, 
pois é um campo bem abrangente e multifatorial, 
em que novos conhecimentos poderão retratar re-
sultados semelhantes ou diferenciados, proporcio-
nando maior discussão sobre o assunto.

Portanto, esta pesquisa pode também contribuir 
com os profissionais da saúde por fornecer conhe-
cimentos da importância de conduzir a gestante 
para que tenha um maior controle sobre o seu pró-
prio parto, tendo, de forma fundamental, o total 
direito à opção de escolha do tipo de parto, saben-
do de suas vantagens e desvantagens.

THE FACTS THAT INFLUENCE THE PREGNANT´S CHOICE OF KING OF ACCOUCHEMENT

Abstract

Pregnancy is a very special time in a woman’s life, in which usually the feeling of becoming a 
mother is confused with uncertainties, fears and insecurities, emerging, especially with regard to 
the time of delivery showing up during the term where the most concern is the choice of route 
of delivery. The choice of normal delivery (vaginal) or cesarean (surgical) is a controversial issue 
addressed in the scientific community, the media and social networks. Cesarean section indicated 
in circumstances of risk to the mother and / or fetus, is a procedure that most often is program-
med without medical risk identification, the choice is often attributed to women. It is noted that 
the World Health Organization (WHO) indicates that the optimal rate of cesarean deliveries is 
between 10% and 15% of deliveries performed in a health facility. However, Brazil has experien-
ced rates higher than those recommended by WHO cesarean deliveries, being in the range of 35% 
overall and exceeding 70% when considering only the supplementary health service. Moreover, 
research shows that there is no Brazilian Federal Unit to present values within the rates recom-
mended by the WHO. Faced with this dilemma this study was to analyze the importance of the 
influence of the choice of delivery by pregnant women. This is a study of the literature, descripti-
ve, exploratory, qualitative approach. Therefore, this information allows the health professional to 
conduct a more humanized care to women during pregnancy and childbirth, promoting accep-
tance and security in their choice of type of delivery.
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Factors of influence. Normal delivery. Cesarean.
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Resumo

Neste artigo, foram analisadas as não conformidades presentes nos seis relatórios do Sistema 
Nacional de Auditoria (SNA), referentes às atividades de auditoria do Sistema Único de Saú-
de (SUS). Elas foram realizadas em unidades hospitalares do município de Salvador (BA), em 
2013. Os relatórios do SNA foram escolhidos por serem atrelados ao Departamento Nacional de 
Auditoria (DENASUS), órgão governamental referente à auditoria do SUS. A pesquisa revelou 
que 45% das constatações analisadas apresentaram não conformidades. Essas foram agrupadas, 
conforme semelhança de classificação dos itens analisados, em cinco grupos: Recursos Humanos; 
Acessibilidade; Documentação e Registros; Estrutura Hospitalar; Rotinas de Trabalho. As não 
conformidades encontradas se referiam a problemas já sinalizados por outras pesquisas anterior-
mente realizadas no SUS, o que demonstra a necessidade de novas estratégias para a resolução 
dessas pendências citadas.
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1. introdução

“Saúde, direito de todos e dever do Estado”. Assim 
está escrito no Art. 196 da Constituição Federal de 

1988. Essa conquista foi fruto da luta do movimento 
da Reforma Sanitária, que permitiu o reconhecimen-
to da saúde como direito social a todo cidadão, de 
forma gratuita, integral e equânime (PAIM, 2009). 
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*

1 Disponível em: <http://www.sna.saude.gov.br>.

A Constituição Federal de 1988 instituiu o Siste-
ma Único de Saúde (SUS) para efetivar o direito 
à saúde, que foi regulamento, inicialmente, pelas 
Leis Orgânicas da Saúde n. 8.080/90 e 8.142/90. 
Os princípios e diretrizes do SUS garantem uma 
assistência à saúde com universalidade de acesso, 
integralidade e igualdade de assistência em todos 
os níveis de atenção, em uma rede regionalizada e 
hierarquizada de serviços. A descentralização po-
lítico-administrativa com direção única em cada 
esfera do governo gera a responsabilidade com-
partilhada entre a União, Estados e Municípios na 
implantação do SUS (BRASIL, 1990).

A reorganização do modelo de assistência à saú-
de no Brasil tem se efetivado de forma gradual em 
todo o território nacional, garantindo não somente 
a expansão da rede de serviços como novas respon-
sabilidades para os entes federativos. Tais mudan-
ças no cenário da saúde necessitam de um órgão 
fiscalizador para assegurar a operacionalização e a 
qualidade do sistema, hoje função do Sistema Na-
cional de Auditoria (SNA) (ARAÚJO, 2004).

O Sistema Nacional de Auditoria, já previsto 
no Art. 16 da Lei 8.080/90 e instituído pela Lei 
8.689/93, tem como finalidade a avaliação técni-
co-científica, contábil, financeira e patrimonial do 
Sistema Único de Saúde, que deve ser realizada de 
forma descentralizada. O SNA foi regulamentado, 
posteriormente, em 1995, pelo Decreto n. 1.651, de 
28 de setembro de 1995 (MELO, 2008).

O Sistema Nacional de Auditoria tem como órgão 
central o Departamento Nacional de Auditoria 
(DENASUS), conforme Lei n. 8.689/93, cuja mis-
são é realizar auditoria no SUS, contribuindo para 
qualificação da gestão, visando à melhoria da aten-
ção e do acesso às ações e aos serviços de saúde 
(BRASIL, 2005).

As auditorias realizadas pelos auditores do SNA 
consistem em relatórios que são disponibilizados 
publicamente no site do DENASUS, para consulta 
pública, obedecendo ao princípio do SUS de di-
vulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
Essas auditorias buscam avaliar os serviços con-
forme a legislação vigente, portanto, os relatórios 
descrevem a situação encontrada, julgando quanto 
à sua conformidade com o sistema (MELO, 2007).

O acompanhamento desses relatórios de auditoria 
e a visualização dos processos de não conformida-
des permitem a estruturação de estratégias para a 
resolução das inconsistências e consequente me-
lhoria da qualidade do serviço de saúde oferecido 
à população.

O SNA realizou auditorias, no ano de 2013, em 
unidades hospitalares de Salvador. Este estudo 
objetivou levantar as unidades hospitalares audita-
das que apresentaram não conformidades, apon-
tando as principais ocorrências encontradas.

2. metodologia
A pesquisa documental foi realizada e teve como 
propósito fazer uma investigação e uma análise 
qualitativa baseadas em dados coletados ante-
riormente.

Minayo (1999) ressalta que fazer uma análise te-
mática consiste em descobrir os núcleos de senti-
do que compõem uma comunicação, cuja presen-
ça ou frequência signifiquem alguma coisa para o 
objetivo analítico visado. A autora relata que essa 
análise divide-se em várias etapas: a pré-análise, 
que se resume na escolha dos documentos a serem 
analisados através da leitura flutuante; a explora-
ção do material e a categorização dos resultados; 
e o tratamento dos dados obtidos e interpretações.

Para a realização da pesquisa, foram utilizados os re-
latórios das atividades de auditoria do DENASUS1, 
base de dados pública. Somente os relatórios com 
ano de encerramento em 2013 e de unidades hospi-
talares de Salvador que continham não conformida-
des foram utilizados, totalizando seis relatórios.
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Analisando-se os relatórios, foram identificadas 
cinco unidades hospitalares: quatro instituições 
filantrópicas e um hospital público estadual. Nos 
seis relatórios, foram encontradas 132 constata-
ções, sendo que 59 — equivalentes a 45% — fo-
ram não conformes. As não conformidades encon-
tradas foram agrupadas, segundo semelhança de 
classificação dos itens analisados para identificar 
as principais ocorrências. Foi possível classificar 
cinco grupos de não conformidades: Recursos Hu-
manos; Acessibilidade; Documentação e Registros; 
Estrutura Hospitalar; Rotinas de Trabalho. 

3. resultados e Discussão

3.1 recursos Humanos

Um dos pilares para a prestação do serviço de saú-
de consiste em seus profissionais, pois toda a te-
rapêutica de promoção, prevenção e recuperação 
perpassa por ações desses especialistas. Logo, toda 
irregularidade encontrada nesse aspecto afetará di-
retamente na qualidade da prestação de serviço aos 
usuários. A política nacional de saúde, conforme 
Haddad (2011), tem como prioridade oferecer à 
população acesso e acolhimento com qualidade na 
atenção à saúde no SUS.

Foram detectadas não conformidades referentes 
a recursos humanos tanto no hospital filantrópi-
co quanto no hospital público estadual e, dentre o 
que ficou apurado, o principal item fora da con-
formidade foi o profissional médico. Diversas fo-
ram as constatações como, por exemplo: número 
insuficiente de profissionais, equipes desfalcadas, 
principalmente em especialidades, rotatividade 
de profissionais, absenteísmo, ausência de reserva 
técnica, incompatibilidade de carga horária, difi-
culdade de controle de frequência e carga horária. 
A falta do profissional médico devido aos diversos 
motivos citados acima, bem como de outros pro-
fissionais, acarreta, muita vezes, a não utilização 
da capacidade instalada do serviço, diminuindo, 
assim, seu acesso aos usuários, ou ainda acaba por 
proporcionar uma assistência de baixa qualidade.

As justificativas dos locais auditados, em quase sua 
totalidade, não foram acatadas pela equipe de au-
ditoria do SNA, que recomendou o cumprimento 
das diversas legislações vigentes, nas quais atrela 
a atuação dos profissionais ao adequado funcio-
namento dos serviços. Porém, entende-se que a 
responsabilização referente à política de recur-
sos humanos também é da alçada governamental 
(BRASIL, 2002). O Art. 200 da Constituição Fede-
ral estabelece como uma das atribuições do SUS a 
ordenação da formação de recursos humanos para 
o Sistema. E na Lei n. 8080/90 está explícita a ne-
cessidade de articulação entre as esferas de gover-
no para a formalização e execução de políticas de 
recursos humanos.

Apesar da existência de dispositivos legais que 
apontam responsabilidades e competências (BRA-
SIL, 2002), fazem-se necessárias a discussão e a 
pactuação para melhor regulamentar os serviços. 
Ainda assim, para Aciole (2012), é necessário que 
haja pactuação entre gestores e trabalhadores, a 
fim de que, juntos, possam assumir a dimensão de 
parceiros construtores desse projeto (SUS), e não 
só seus executores. 

3.2 Acessibilidade

A conceituação de acesso feita por Sousa et al. (2014) 
relata que esta “é uma categoria-chave na análise das 
inter-relações entre usuários e serviços de saúde”. 
Os autores informam ainda que há diversas barrei-
ras de acesso ocasionando retardo no atendimento, 
levando sofrimento à população. O difícil acesso 
aos serviços de média e alta complexidade do SUS, 
segundo Spedo, Pinto e Tanaka (2010), tem sido 
apontado por gestores e pesquisadores como um 
“gargalo para a assistência integral do SUS”.

Mesmo com a busca pelo cuidado integral, foram 
observados nos relatórios diversos obstáculos reais 
aos usuários do Sistema Único de Saúde. A fila de 
espera para a realização de procedimentos de alta 
complexidade é um dos entraves, por exemplo, a 
fila de espera para a radioterapia é tamanha que, 
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por muitas vezes, o tratamento é realizado fora do 
prazo preconizado pelo INCA. Esses dados ainda 
podem estar subestimados, pois algumas unidades 
hospitalares auditadas não dispunham de indicado-
res para avaliar o tempo de espera para tratamento.

A dificuldade de acesso a medicações e a ausência 
da equipe multiprofissional para assistência, princi-
palmente para cuidados paliativos, foram situações 
também encontradas. As justificativas das unidades 
hospitalares auditadas não foram acatadas e, nova-
mente, as recomendações foram embasadas em di-
retrizes legais, as quais deveriam ser cumpridas.

O absenteísmo de pacientes agendados para pro-
cedimentos foi levantado pelas unidades auditadas 
como fator complicador. Relatou-se que vagas dis-
ponibilizadas e marcadas através da central mu-
nicipal de regulação, por vezes, ficavam ociosas e 
impossibilitadas de uso por falta dos usuários.

Há de se compreender que a ausência do usuário 
dificulta ainda mais o acesso dos demais, mas, 
mesmo assim, esse fato deve ser analisado sob di-
versos aspectos, para que se possam encontrar so-
luções que visem a otimizar o serviço disponível.

3.3 Documentação e registro

O Conselho Federal de Medicina refere que o pron-
tuário é um documento “destinado ao registro dos 
cuidados profissionais prestados ao paciente pelos 
serviços de saúde pública ou privada”. Silva (2013) 
traz diversas definições de prontuário ao longo do 
tempo, apontando a importância desse instrumen-
to de informação sob o prisma do médico, ensino, 
paciente e instituição. Ressalta ainda a importância 
de sua organização e de seu preenchimento correto 
por ser um instrumento legal que pode servir como 
base de análise para subsídios de decisões judiciais.

O prontuário apresentou as maiores não conformi-
dades dentre a documentação de registro avaliada. 
Foram encontrados prontuários desorganizados 
cronologicamente, registros incompletos quantos 
aos procedimentos realizados e falta de dados sobre 

os segmentos dos pacientes em oncologia, especi-
ficamente. Prontuário duplo foi outra não confor-
midade observada num dos hospitais auditados. 
Esse fato não está de acordo com o determinado na 
legislação vigente do Conselho Federal de Medici-
na, através da Resolução n. 1.638, de 10 de julho de 
2002, a qual determina que o prontuário seja único.

O registro adequado e necessário nos sistemas de 
informação de saúde se faz necessário para o co-
nhecimento da evolução das doenças no Brasil, 
possibilitando programações estratégicas e dire-
cionadas às situações do processo saúde/doença 
identificadas. Logo, a implantação, implementação 
e o correto uso dos sistemas de informação pelas 
unidades hospitalares auditadas são de extrema 
importância. Porém, foi identificado que, em uma 
delas, o Sistema de Informação do Controle do 
Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) não estava 
sequer implantado e, em outra, o Registro Hospita-
lar de Câncer (RHC) era parcialmente alimentado 
na unidade, sendo ambas unidades prestadoras de 
serviço de oncologia.

Outra não conformidade encontrada foi a incom-
patibilidade entre a relação dos profissionais mé-
dicos referente à determinada unidade hospitalar 
auditada e a listagem fornecida pela SESAB, e o 
registrado no Sistema de Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde (SCNES).

3.4 estrutura hospitalar

A unidade hospitalar, para seu bom funcionamen-
to, deve obedecer a normas técnicas que visam a 
estabelecer uma estrutura mínima para assistência 
à saúde do paciente, com segurança e qualidade. 

Durante o processo de auditoria, foram sinalizados 
vários problemas em relação à estrutura hospita-
lar, desde Alvará Sanitário vencido à estrutura de 
Pronto Atendimento (PA) inadequada. O setor da 
emergência geral de adulto de umas das unidades 
encontrava-se com pacientes acima da sua capaci-
dade instalada. Um dos hospitais auditados estava 
classificado, conforme registro no SCNES, como 
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Unidade Hospitalar de referência em atendimento 
à Urgência e Emergência de Tipo III, entretanto, 
apresentava sérios problemas relativos a recursos 
humanos e tecnológicos.

Foi identificado que, quando da existência da ca-
pacidade instalada, conforme registro no SCNES, 
outro problema existia: a falta de profissionais de 
saúde. Isso levava ao não funcionamento da unida-
de em toda a sua capacidade, gerando leitos ocio-
sos. Uma unidade auditada também usou a falta de 
profissional como justificativa para a oferta redu-
zida do exame de biópsia guiado por estereotaxia. 
A descontinuidade na realização de exames de alta 
complexidade por demora e dificuldades nos pro-
cessos de manutenção, como Ressonância Magné-
tica (RM), também foi item de constatação.

3.5 rotinas de trabalho
A assistência em saúde qualificada requer sistemati-
zação das atividades a ela inerentes, então, para a or-
ganização do cuidado à saúde, são seguidas normas, 
rotinas e protocolos. Tais instrumentos de trabalho 
devem não somente nortear a terapêutica como 
devem servir também apara a avaliação do serviço 
prestado e seu consequente aprimoramento. 

Não foram encontradas evidências da utilização 
dos dados do Sistema de Informação do Câncer de 
Mama (SISMAMA), para monitoramento e avalia-
ção da qualidade dos serviços prestados, em uma de-
termina unidade hospitalar e, em outra, se constatou 
que não há monitoramento dos planos terapêuticos.

 Outro item sinalizado, no qual a rotina de traba-
lho da unidade também não favorece o acesso ao 
usuário, foi o fato de que, em determinada unida-
de hospitalar, há medicamentos utilizados para o 

tratamento que não constam no protocolo do SUS 
e dependem de ação judicial para a sua liberação.

Devido à escassez de publicação científica referen-
te à estrutura hospitalar sob a luz da auditoria, não 
foi possível fazer correlação dos achados com ou-
tras publicações. Em relação às rotinas de trabalho, 
houve a mesma dificuldade. Entende-se que hoje, 
no Brasil, os estudos referentes às rotinas de tra-
balho estão ligados à outra área de conhecimento 
denominada “acreditação hospitalar”.

4. Conclusão
A partir da análise dos relatórios de auditoria do SNA 
nas unidades hospitalares de Salvador, em 2013, ob-
servou-se a importância dessa atividade, pois, através 
da auditoria, foram identificadas não conformidades 
e realizadas recomendações às unidades com o intui-
to de melhorar a assistência ao usuário, solicitando 
sempre adequação à legislação vigente. 

As não conformidades encontradas foram referen-
tes a problemas já sinalizados por outras pesquisas 
anteriormente realizadas no SUS, tais como: difícil 
acessibilidade à média e alta complexidade, falta de 
recursos humanos, principalmente do profissional 
médico, prontuários incompletos e desuso dos sis-
temas de informação, estruturas hospitalares defi-
citárias e em desacordo com o SCNES, rotinas de 
trabalho que não visam à avaliação da terapêutica 
e que não facilitam o acesso ao usuário. 

A divulgação dessas informações referentes às 
unidades hospitalares auditadas tem o intuito de 
subsidiar a estruturação de novas estratégias para a 
resolução das inconsistências encontradas e conse-
quente melhoria da qualidade do serviço de saúde 
oferecido à população. 

IDENTIFICATION OF MAIN NON-CONFORMITIES IN THE AUDITS OF HOSPITALS  
IN SALVADOR ACCOMPLISHED BY THE NATIONAL AUDIT SYSTEM IN 2013

Abstract

In this article we analyzed the non-conformities found in six reports of the National System of 
Audit activities referring to the activities of audit SNA of Sistema Único de Saúde (SUS) conduc-
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ted in hospitals units of the municipality of Salvador (BA) in 2013. SNA reports were chosen 
because they are tied to National Audit Department (DENASUS) governing body referring to 
audit SUS. The survey found that 45% of the analyzed findings presented non-conformities. 
These were grouped according to similarity of classification of the items examined in five groups: 
Human Resources; Accessibility; Documentation and Records; Hospital Structure; Work Rou-
tines. The non-conformities found were related to problems already flagged by other research 
previously conducted in the SUS which demonstrates the need for new strategies to resolve the 
pendency cited.

Keywords

Audit. SUS. Non-Conformity.
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Resumo

A transfusão de sangue é uma técnica que tem sido amplamente utilizada desde o século XVII e, 
apesar de ser um meio terapêutico, pode ser considerada de risco também, por conta das reações 
transfusionais que podem se apresentar. A transfusão de concentrados de hemácias que não es-
tejam totalmente compatíveis é passível de causar reações transfusionais devido à aloimunização 
ou autoimunização, através dos anticorpos irregulares (AI). O presente estudo tem como objetivo 
verificar a frequência de AI existentes na base de dados de um Banco de Sangue STS. Trata-se de 
um levantamento de dados secundários acerca dos anticorpos irregulares de importância na prática 
transfusional de um banco de sangue da cidade de Salvador, Bahia, no período de 2009 a 2013. Do 
número total de pacientes avaliados, 37.594 (98,15%) apresentaram resultado negativo para AI, 
sendo o restante — 1,85% — correspondente aos 707 pacientes que apresentaram positividade nes-
se exame. Foram detectados, no período do estudo, 2.497 anticorpos registrados na base de dados. 
Deste total, 51,7% dos anticorpos foram identificados, sendo 1.247 aloanticorpos, 45 autoanticorpos 
e 1.205 anticorpos positivos sem identificação. Com referência à caracterização desses pacientes, foi 
observado que não houve diferença significativa quanto ao perfil etário entre os gêneros masculi-
no e feminino. Quanto à frequência dos anticorpos, pôde-se verificar que as imunoglobulinas do 
Sistema Rh estão entre os mais frequentes, apresentando 57,95% do total de AI identificados. Este 
estudo indica que, nos pacientes transfundidos, aqueles AI mais frequentes foram os aloanticor-
pos Anti-D do Sistema Rh, provavelmente, devido ao seu alto grau de imunogenicidade.
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1. introdução
A transfusão de sangue é uma técnica que tem 
sido amplamente utilizada desde o século XVII. A 
Medicina transfusional tem por meta reparar ne-
cessidades patológicas de componentes do sangue 
no organismo, sejam hemácias, plaquetas e fato-
res de coagulação (BELÉM et al., 2010; SOUZA 
NETO; BARBOSA, 2012). Apesar de ser um meio 
terapêutico, a transfusão de hemocomponentes 
pode ser considerada de risco apenas por se tratar 
de um material biológico e por conta das reações 
transfusionais que podem se apresentar durante 
ou após a terapia (LUDWIG; ZILLY, 2010; RO-
DRIGUES et al., 2013). 

A Imuno-hematologia é uma área dedicada ao es-
tudo das interações do sistema imune e das células 
sanguíneas na prática transfusional. As hemácias 
são células cuja função básica é a de transportar 
oxigênio aos tecidos através da circulação, a fim de 
manter a homeostase corporal. Segundo Bonifácio 
e Novaretti (2009), na estrutura superficial dessas 
células, são encontradas inúmeras moléculas, as 
glicoproteínas, que possuem diversas funções no 
organismo e que são denominadas de antígenos de 
membrana (BAPTISTA et al., 2011; BELÉM et al., 
2010; HELMAN et al., 2009).

O sistema que indica a presença ou ausência de 
determinados antígenos de membrana, o chamado 
Sistema ABO, foi descoberto por Karl Landsteiner 
por volta de 1900 (BELÉM et al., 2010). Após o re-
conhecimento do tipo sanguíneo, puderam-se rea-
lizar transfusões de sangue de forma mais segura, 
respeitando a compatibilização ABO. Alguns anos 
mais tarde, apesar desta regra, houve relatos de 
transfusões que resultaram na morte dos pacientes 
(BAPTISTA et al., 2011; MARTINS et al., 2009).

De acordo com Martins et al. (2008), na década de 
30, o Fator Rh surgiu em meio à história da me-
dicina transfusional. Inicialmente, apenas com o 
antígeno-D, seguido da descoberta de outros an-
tígenos desse sistema. A presença de tal molécula 
determina o Fator Rh positivo, assim como a au-

sência da mesma está para o Fator Rh negativo. 
O Antígeno-D tem alta capacidade imunogênica 
e, atualmente, se associa com maior frequência à 
Doença Hemolítica Perinatal.

Além dos conjuntos ABO e Rh, existem antígenos 
encontrados em outros grupos, como o Kell, Kap-
pa, Duffy, MNS, Kidd, Lewis, Lutheran, P, entre 
outros. Atualmente, são conhecidos 29 sistemas 
sanguíneos e descritos mais de 250 antígenos, a 
maioria contendo mais de um antígeno por sis-
tema. Na prática da hemoterapia, é desejável que 
determinados antígenos que possuam maior grau 
de imunogenicidade sejam compatibilizados, a fim 
de evitar reações hemolíticas graves (BELÉM et al., 
2010; BONIFÁCIO; NOVARETTI, 2009).

Rodrigues et al. (2013) descrevem a aloimunização 
como uma resposta do sistema imune do pacien-
te frente à exposição a algum antígeno estranho 
àquele organismo. Isso acontece após a transfusão 
de eritrócitos que apresentem determinadas mo-
léculas de superfície que o receptor não possua, 
ocasionando a sensibilização das células imunoló-
gicas. Em resposta à exposição ao antígeno, anti-
corpos são produzidos, e isso pode ocorrer através 
das gestações, com incompatibilidade entre a mãe 
e o feto (BAIOCHI; NARDOZZA, 2009; HEL-
MAN et al., 2009; MARTINS et al., 2009). 

O estudo de Cosechen et al. (2009) refere-se à exis-
tência de dois tipos de anticorpos, os incompletos 
ou irregulares, oriundos, principalmente, de trans-
fusões (aloanticorpos), e os anticorpos de ocorrên-
cia natural ou regulares, como aqueles pertencentes 
ao sistema ABO (Anti-A, Anti-B e Anti-AB) e de-
senvolvidos pelo organismo por volta do sexto mês 
de vida. Os anticorpos são, em maioria, das classes 
IgG e IgM, sendo o IgG a molécula que reage a 37°C 
(BAPTISTA et al., 2011; RODRIGUES et al., 2013).

A fenotipagem eritrocitária é o método que deter-
mina o perfil de antígenos de importância transfu-
sional dos pacientes. Conhecer o perfil dos hemo-
componentes do receptor tem auxiliado na redução 
dos riscos nas transfusões, principalmente na in-
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dução de anticorpos irregulares, ou aloimuniza-
ção, contribuindo para uma melhor sobrevida do 
paciente (HELMAN, 2009; LUDWIG; ZILY, 2010; 
MARTINS et al., 2008; RODRIGUES et al., 2013).

Mais frequentemente, as reações adversas que o 
tratamento à base de hemocomponentes pode 
gerar ocorrem devido ao processo de aloimuniza-
ção eritrocitária, sendo mais comum em pacientes 
politransfundidos (RODRIGUES et al., 2013). Os 
anticorpos irregulares possuem grande importân-
cia clínica, principalmente aqueles que reagem a 
37°C, como os do grupo Rh, Kell, Kidd e Duffy, 
havendo também outras dessas moléculas com 
características e propriedades distintas, tais como 
as dos sistemas Lewis e MNS, por exemplo, que 
podem interferir na terapia (ALVES et al., 2012; 
BAIOCHI; NARDOZZA, 2009; COSECHEN et 
al., 2009; CRUZ et al., 2011; MARTINS et al., 2008; 
MARTINS et al., 2009).

A transfusão de concentrados de hemácias que não 
estejam totalmente compatíveis, mesmo respeitan-
do o sistema ABO, pode causar reações transfusio-
nais. Pacientes que possuam anticorpos irregula-
res, sejam esses aloanticorpos ou autoanticorpos, 
provenientes de um distúrbio autoimune, preci-
sam receber hemácias fenótipo-compatíveis, a fim 
de minimizar qualquer risco durante o processo. 
Essas reações estão classificadas, basicamente, em 
dois tipos: imediatas e tardias (BELÉM et al., 2011; 
LUDWIG; ZILY, 2010).

De acordo com Souza Neto e Barbosa (2012), os 
tipos mais comuns de reações imediatas, aquelas 
que surgem durante ou até 24 horas após a trans-
fusão, são: febre, hemólise aguda, reações anafiláti-
cas, hipotensão, contaminação bacteriana (através 
do hemocomponente administrado) e a sobrecar-
ga volêmica. Reações observáveis após 24 horas à 
transfusão são classificadas como reações tardias, 
dentre as quais as principais são a reação de hipe-
remólise, aloimunização, sobrecarga de ferro e a 
púrpura pós-transfusional.

Os anticorpos de importância clínica são desenvol-
vidos em mais de 30% dos receptores dependentes 
de hemocomponentes. É sabido que esse processo 
ocorre majoritariamente nas primeiras transfu-
sões. Em casos de múltiplas transfusões, por conta 
de processos cirúrgicos ou patológicos, tais como 
talassemias, distúrbios mielo e linforproliferativos, 
anemia falciforme e politransfundidos, a aloimuni-
zação representa um problema, pois, nesses casos, 
a terapia à base de hemocomponentes é em longo 
prazo (BATISTA et al., 2011; CRUZ et al., 2011). 
Alves et al. (2012) sugerem que os anticorpos irre-
gulares possuem relação direta com reações trans-
fusionais hemolíticas fatais. Segundo o FDA (Food 
and Drug Administration), tais anticorpos estão 
associados às principais causas de mortes relacio-
nadas à transfusão, nos últimos anos.

O presente estudo tem como objetivo verificar a 
frequência de Anticorpos Irregulares (AI) existen-
tes na base de dados de um Banco do Serviço de 
Transfusão de Sangue (STS) da cidade de Salvador- 
BA, no período de 2009 a 2013.

2. metodologia 
Este estudo foi baseado em um levantamento de 
dados secundários acerca dos anticorpos irregula-
res de importância na prática transfusional de um 
Banco de Sangue da cidade de Salvador, Bahia. O 
STS (Serviço de Transfusão de Sangue) utilizado 
no presente estudo é um estabelecimento privado 
que atende hospitais, clínicas e instituições públi-
cas e privadas, bem como homecares. 

Foi utilizado o banco de dados do Sistema HEMO-
PLUS, onde se puderam obter informações relati-
vas ao período de 2009 a 2013: valor total e de cada 
anticorpo registrado no sistema, número absoluto 
de pacientes cadastrados, seja com Pesquisa de An-
ticorpos Irregulares (P.A.I.) positiva ou negativa e 
a média de idade dos pacientes por sexo. Os dados 
coletados foram tabulados em planilhas do progra-
ma Microsoft Office EXCEL 2007.



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 2, n. 2, jul./dez. 2015  |  54 

OLIVEIRA, R.C.; BRAGA, J.R.M.  |  Frequência de anticorpos irregulares em serviço de transfusão de sangue em Salvador-BA...

3. resultados e Discussão
Os aloanticorpos são gerados quando há sensi-
bilização imunológica do receptor de hemocom-
ponentes, mais especificamente Concentrado de 
Hemácias (CH), frente à exposição por antígenos 
eritrocitários. É sabido que tais anticorpos, cha-
mados Irregulares, podem ser também autoanti-
corpos e estão relacionados com reações transfu-
sionais que podem ser fatais. Para pacientes em 
determinadas condições clínicas, que fazem trata-
mento à base de hemocomponentes, é fundamen-
tal transfundir bolsas de CH com a fenotipagem o 
mais compatível possível. Tal procedimento deve 
ser realizado, a fim de evitar a aloimunização, ga-
rantindo, desta forma, a sobrevida do receptor. 

Entre os anos de 2009 e 2013, foram registrados 
38.301 pacientes no laboratório de Imuno-hema-
tologia do Receptor do Banco de Sangue STS. Do 
total de receptores nesse período, 21.370 pacien-
tes eram do sexo feminino (55,79%) e 16.931, do 
sexo masculino (44,21%). Avaliando a média total 

de idade dos pacientes, obteve-se o valor de 56,11 
±18,96 anos para receptores do sexo feminino, e 
57,43 ±17,57 anos no sexo masculino. De acordo 
com o estudo de Martins (2008), o tratamento à 
base de hemocomponentes é mais comum em pes-
soas com mais idade, uma vez que esse grupo é 
mais susceptível às enfermidades.

Do número total de pacientes avaliados, 37.594 
(98,15%) apresentaram resultado negativo para 
AI, sendo o restante — 1,85% — correspondente 
aos 707 pacientes que apresentaram positividade 
nesse exame. Para cada P.A.I. (Pesquisa de Anti-
corpos Irregulares) positiva, realiza-se a Identifi-
cação de Anticorpos Irregulares (I.A.I.), através 
da técnica de gel-centrifugação, sendo o resultado 
lançado no sistema HEMOPLUS, alimentando, 
assim, a base de dados.

Durante o período pesquisado no presente estu-
do, foram registrados, na base de dados do Banco 
de Sangue STS, 2.497 anticorpos, dos quais 51,7% 
(1.292) foram identificados (Gráfico 1).

Gráfico 1. Frequência dos tipos de anticorpos encontrados

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Com relação ao Sistema Rh, foram identificados 
758 anticorpos (57,95%) do total de anticorpos re-
gistrados. Dos outros sistemas de importância clíni-
ca, foram registradas (Gráfico 2) imunoglobulinas 
do sistema Kell (K, k, Kpa, Kpb, Jsa e Jsb), Duffy (Fya 
e Fyb), Kidd (Jka e Jkb), MNS, P1, Lewis (Lea, Leb e 
Lex), Lutheran, Diego (Dia e Dib), além de Anti-X-
ga, Anti-I e Anti-V. Os anticorpos do Sistema Kell 
foram os mais frequentes nos registros, quando 

comparados aos outros sistemas. Estudos anterio-
res (BAIOCHI, 2009; CRUZ, 2011; PINTO, 2011; 
RODRIGUES, 2013) corroboram os achados da 
presente investigação, indicando que a frequência 
elevada de anticorpos do grupo Rh e Kell, em pa-
cientes transfundidos, ocorre devido ao alto grau de 
imunogenicidade dos seus antígenos de membrana 
(BAICHI; NARDOZZA, 2009; CRUZ et al., 2011; 
PINTO et al., 2011; RODRIGUES et al., 2013). 

Gráfico 2. Frequência de Anticorpos Irregulares identificados e classificados por Sistemas

Fonte: Elaborado pelo Autor.

De acordo com a Tabela 1, as imunoglobulinas 
Anti-D, Anti-C e Anti-E foram as mais frequentes 
nos registros, sendo as Anti-P1, Anti-XgA, Anti-I 
e Anti-V as de menor frequência. Rodrigues et al. 
(2013) classificam os antígenos do sistema MNS 
como de baixa imunogenicidade. Entretanto, no 
presente estudo, verificou-se uma frequência des-
sas imunoglobulinas maior que os anticorpos do 
grupo Kell. 

Tabela 1. Frequência Absoluta e Relativa dos 
Anticorpos Irregulares identificados (continua)

ANTICORPOS 
IDENTIFICADOS

FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA

FREQUÊNCIA 
RELATIVA

Anti-D 274 21,21%

Anti-D (Auto) 11 0,85%

Anti-C 144 11,15%
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Tabela 1. Frequência Absoluta e Relativa dos  
Anticorpos Irregulares identificados (conclusão)

ANTICORPOS 
IDENTIFICADOS

FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA

FREQUÊNCIA 
RELATIVA

Anti-C (Auto) 11 0,85%

Anti-c 54 4,18%

Anti-Cw 12 0,93%

Anti-E 212 16,41%

Anti e 19 1,47%

Anti-e (Auto) 12 0,93%

Anti-K 68 5,26%

Anti-k 11 0,85%

Anti-Kpa 12 0,93%

Anti-Kpb 11 0,85%

Anti-Jsa 12 0,93%

Anti-Jsb 11 0,85%

Anti-Fya 36 2,79%

Anti-Fyb 12 0,93%

Anti-Jka 22 1,70%

Anti-Jka (Auto) 11 0,85%

Anti-Jkb 15 1,16%

Anti-Lea 44 3,41%

Anti-Leb 25 1,93%

Anti-Lex 5 0,39%

Anti-M 63 4,88%

Anti-N 17 1,32%

Anti-S 26 2,01%

Anti-s 11 0,85%

Anti-U 10 0,77%

Anti-Lua 16 1,24%

Anti-Lub 11 0,85%

Anti-Dia 49 3,79%

Anti-Dib 11 0,85%

Anti-P1 13 1,01%

Anti-XgA 12 0,93%

Anti-I 4 0,31%

Anti-V 5 0,39%

Total 1292 100,00%

Fonte: Elaborado pelo Autor.

4. Conclusão 
Este estudo apontou que, dentre os Anticorpos 
Irregulares mais frequentes no grupo pesquisado, 
estão os aloanticorpos Anti-D do Sistema Rh, de-
vido ao seu alto grau de imunogenicidade, isto é, 
à sua capacidade de gerar resposta imune no re-
ceptor. Após ter avaliado a população deste estudo, 
observou-se que, apesar do sexo feminino ser pre-
valente, a média de idade entre sexos não diferiu de 
maneira significativa.

FREQUENCY OF IRREGULAR ANTIBODIES IN BLOOD TRANSFUSION SERVICE  
OF SALVADOR-BA, IN THE PERIOD FROM 2009 TO 2013

Abstract

Blood transfusion is a technique that has been widely used since the seventeenth century and 
despite being a therapeutic means may be considered risk also because of transfusion reactions 
that may present. The transfusion of packed red blood cells that are not fully compatible can cause 
transfusion reactions due to alloimmunization or autoimmunity through the irregular antibodies 
(IA). This study aims to determine the IA frequency existing in the database of a Blood Bank STS. 
This study deals with a secondary data survey on the importance of AI in transfusion practice, in 
a blood bank on the Salvador city, Bahia, in the period from 2009 to 2013. Of the total number of 
patients, 37 594 (98, 15%) were negative for AI, with the remaining 1.85% corresponding to 707 
patients who were positive in this examination. Were detected during the study period, 2497 an-
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tibodies registered in the database. Of this total, 51.7% of antibodies were 1247 alloantibodies, 45 
autoantibodies and 1205 positive antibodies without identification. Regarding the characteriza-
tion of these patients, we observed no significant difference in the age profile between males and 
females. With respect to the frequency of antibodies, can be observed that the immunoglobulins 
of the Rh system are among the most common, with 57.95% of IA identified. This study indicates 
that in transfused patients, the IA most frequent were the Anti-D alloantibodies of Rh system, 
probably due to its high degree of immunogenicity.

Keywords 

Alloimmunization. Transfusion reaction. Blood group antigens. Phenotyping.

referências
ALVES, V. M et al. Pesquisa de aloimunização após 
transfusão de concentrado de hemácias em um estudo 
prospectivo. Revista Brasileira de Hematologia e He-
moterapia. São Paulo, v. 34, p. 206-211, 2012.

BAIOCHI, E.; NARDOZZA, L. M. M. Aloimunização. 
Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. v. 31, 
p. 311-319, 2009.

BAPTISTA, M. W. G.; NARDIN, J. M.; STINGHEN, S. 
T. Aloimunização eritrocitária em pacientes de um hos-
pital infantil atendido pelo Instituto Paranaense de He-
moterapia e Hematologia, de 2007 a 2010. Cadernos da 
Escola de Saúde, Curitiba, v. 2, n. 6, p. 131-142, 2011.

BELÉM, L. F et al. Descrição de reações transfusionais 
imediatas na Fundação Assistencial da Paraíba, Brasil. 
Revista Bahiana de Saúde Pública. v. 34, n. 4, p. 810-
817, out./dez. 2010.

BONIFÁCIO, S. L.; NOVARETTI, M.C.Z. Funções bio-
lógicas dos antígenos eritrocitários. Revista Brasileira 
de Hematologia e Hemoterapia, v. 31, p. 104-111. São 
Paulo, 2009.

COSECHEN, V. et al. Frequência de aglutininas Anti-A 
e Anti-B nos doadores de sangue do grupo “O” do He-
monúcleo de Guarapuava (PR). Revista Guarapuava, v. 
3. p. 3-13, 2009.

CRUZ, R. et al. Incidência de aloimunização eritrocitá-
ria em pacientes politransfundidos. Revista Einstein, v. 
9, p. 173-178, 2011.

HELMAN, R.; CANÇADO, R. D.; OLIVATTO, C. Inci-
dence of alloimunization in sickle cell disease: experi-
ence of a Center in São Paulo. Revista Einstein, v. 9, p. 
675-682, 2009.

LUDWIG, L.; ZILY, A. Reações transfusionais ligadas ao 
Sistema ABO. Revista Latino-Americana de Enferma-
gem. Ribeirão Preto, v.18. n. 4, jul./ago. 2010.

MARTINS, M. L.; CRUZ, K. V. D.; SILVA, M. C. F.; Viei-
ra, Z. M. Uso da genotipagem de grupos sanguíneos na 
elucidação de casos inconclusivos na fenotipagem eri-
trocitária de pacientes atendidos na Fundação Hemo-
minas. Revista Brasileira de Hematologia e Hemote-
rapia, v.31, p. 252-259, 2009.

MARTINS, P. R. J.; ALVES, V. M.; PEREIRA, G. A.; SOU-
ZA, H. M. Frequência de anticorpos irregulares em po-
litransfundidos no Hemocentro Regional de Uberaba- 
MG, de 1997-2005. Revista Brasileira de Hematologia 
e Hemoterapia, v. 30, p. 272-276, 2008.

PINTO, P. C. A.; BRAGA, J. A. P.; SANTOS, A. M. N. 
Fatores de risco para aloimunização em pacientes com 
anemia falciforme. Revista Associação Médica Brasi-
leira. v. 57, p. 668-673, 2011.

RODRIGUES, R. et al. Aplicabilidade da fenotipagem 
eritrocitária em doadores voluntários e pacientes poli-
transfundidos. Revista Saúde e Pesquisa, v. 6, n. 3, p. 
387-397, set./dez. 2013.

SOUZA NETO, A. L.; BARBOSA, M. H. Incidentes 
transfusionais imediatos: revisão integrativa de literatura. 
Acta Paulista de Enfermagem, v. 25, p. 146-150, 2012.



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 2, n. 2, jul./dez. 2015  |  58 

estrAtÉGiAs De AtenDimentos 
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Resumo 

A perda visual apresenta consequências adversas para o indivíduo. A deficiência visual abrange 
cegueira e visão subnormal, ou seja, é caracterizada por perda parcial ou total da visão. Os de-
ficientes visuais podem mostrar déficit no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) e ter o 
esquema corporal prejudicado. Um comprometimento que pode ser significativamente maior 
em deficientes visuais do que em indivíduos com visão normal. E, na criança, esses déficits po-
dem surgir precocemente. Toda criança necessita de estímulos para que seu potencial seja de-
senvolvido efetivamente e tenha um desempenho funcional adequado. A fisioterapia tem papel 
importante na prevenção e correção nos marcos do atraso do DNPM. A interação fisioterapêutica 
possibilita mensurar as inabilidades físicas de cada tipo de deficiência visual e traçar um perfil 
da atuação desse profissional. A estimulação precoce é o principal modo de intervenção utiliza-
do pela fisioterapia. O objetivo deste estudo foi analisar as estratégias de atendimentos fisiote-
rapêuticos nos atrasos do DNPM em crianças com deficiência visual. Trata-se de uma revisão 
bibliográfica integrativa, que englobou os trabalhos publicados no período de 2004 a 2014. A 
localização dos artigos relacionados ao tema foi realizada através das seguintes bases de dados: 
SciELO, Lilacs, BIREME, site da Revista Neurociência, além de busca nas referências dos artigos 
encontrados para suprir informações relacionadas ao tema. Faz-se necessário complementar os 
estudos sobre o tema, já que a confirmação dos resultados tem um campo limitado, e que os no-
vos conhecimentos possibilitem analisar quais estratégias oferecem maiores benefícios à criança 
com deficiência visual. 
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1. introdução
A deficiência visual refere-se à situação irreversí-
vel de diminuição da resposta visual em virtudes 
de causas congênitas ou hereditárias (ABCEGOS, 
2014). É caracterizada por perdas parciais ou totais 
da visão, que, mesmo após a melhor correção óti-
ca ou cirurgia, limitam seu desempenho normal, o 
que abrange a cegueira e a visão subnormal (par-
cial ou baixa visão), (SILVA et al., 2011). 

Inúmeras são as causas da perda da capacidade vi-
sual. Relacionam-se a fatores biológicos, sociais e 
ambientais, passíveis de serem evitados ou mini-
mizados (SILVA et al., 2011). A classificação se dá 
de acordo com a intensidade da deficiência, distin-
guindo-se como leve, moderada, profunda, severa 
e a perda total da visão (ABCEGOS, 2014).

Segundo Temporini (2014), a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) prevê um acelerado cresci-
mento da cegueira, com o surgimento de um a 
dois milhões de casos por ano, provavelmente do-
brando esse valor ao redor do ano de 2020. Para a 
OMS, cerca de 1% da população mundial apresen-
ta algum grau de deficiência visual, sendo que, em 
países desenvolvidos, cerca de 5% da população 
é composta por crianças com deficiência visual 
(ABCEGOS, 2014). 

O desenvolvimento humano é complexo e fatores 
como os de ordem interna do próprio indivíduo, 
herança genética, e os de ordem externa, meio am-
biente e físico, influenciam no processo de matura-
ção do mesmo (PRADO; VALE, 2012).

O sistema visual é encarregado de mobilizar, com 
movimentos oculares, a cabeça e o corpo todo por 
meio das reações de busca visual da luz, brilho e ob-
jetos em movimento. Favorece o desenvolvimento 
sensório motor e a organização da ação motora, 
que também está relacionada às experiências pro-
prioceptivas e à atuação desse sistema. A ausência 
da visão restringe, portanto, o desenvolvimento da 
criança em vários aspectos, pois esse sentido de-
flagra o desenvolvimento motor, acentua as habili-

dades mentais e constrói conceitos espaciais (MO-
RENO; PAIXÃO, 2011). Assim, a deficiência visual 
impõe restrições ao desenvolvimento, interfere no 
conhecimento do próprio corpo e na inter-relação 
entre as coisas e as pessoas no ambiente (MALTA 
et al., 2006).

Promover o desempenho funcional à criança com 
deficiência visual pode ser definido como objetivo 
a ser alcançado pelo fisioterapeuta, uma vez que 
o processo de reabilitação envolve condutas com 
foco na redução das perdas funcionais, promoção 
da saúde, valorização da autonomia e independên-
cia do paciente (MESSA; NAKANAMI; LOPES, 
2012; MALTA et al., 2006). 

A fisioterapia visa tanto a reabilitar o indivíduo 
portador de atrações orgânicas como prevenir tais 
alterações. Ela pressupõe um conhecimento pro-
fundo do desenvolvimento motor no indivíduo. 
Tal intervenção, enriquecida por uma abordagem 
funcional, atua sobre a criança de forma global 
(RODRIGUES, 2002). 

A atuação da fisioterapia diante da deficiência vi-
sual em crianças se justifica pelos atrasos no desen-
volvimento motor apresentados por parte da mes-
ma. Neste contexto, o presente estudo tem como 
objetivo analisar as estratégias de atendimentos 
fisioterapêuticos nos atrasos do desenvolvimento 
neuropsicomotor (DNPM) em crianças com defi-
ciência visual.

2. metodologia
Metodologicamente, este estudo refere-se a uma 
revisão integrativa que utiliza o âmbito da práti-
ca baseada em evidência (PBE), favorecendo o 
desenvolvimento e/ou utilização de resultados de 
pesquisas na prática clínica. Envolve sistematiza-
ção e publicação dos resultados de uma pesquisa 
bibliográfica em saúde, para que possam ter utili-
dade na assistência aos cuidados. A revisão inte-
grativa inclui a análise de pesquisas relevantes que 
dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria 
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da prática clínica, possibilitando a síntese do esta-
do do conhecimento de um determinado assunto, 
além de apontar lacunas do conhecimento que 
precisam ser preenchidas com a realização de no-
vos estudos (MENDES, 2008). 

Para o desenvolvimento do presente estudo, foi 
realizada pesquisa na qual o levantamento dos ar-
tigos bibliográficos foram localizados nas bases de 
dados: SciELO, Lilacs, BIREME e site da Revista 
Neurociência. Procuraram-se artigos indexados 
entre 2004 a 2014, tendo como descritores: ceguei-
ra, pessoas com deficiência visual, desenvolvimen-
to infantil, comportamento infantil e fisioterapia. 
Também foi realizada uma busca nas referências 
dos artigos encontrados para suprir informações 
relacionadas ao tema. O critério de inclusão refe-
riu-se aos estudos que deveriam relacionar defi-
ciência visual com desenvolvimento motor e es-
tratégias de atendimentos fisioterapêuticos. Para 
análise, foram selecionados artigos publicados em 
português e espanhol. Desta forma, 25 trabalhos 
foram incluídos nesta revisão. 

3. resultados e Discussão
A possibilidade de perceber, atuar e agir com o 
outro, com objetos e consigo mesmo tem relação 
com o processo de maturação, no qual o corpo é a 
origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgâni-
cas. No início do DNPM, a organização das ações 
motoras está relacionada diretamente às experiên-
cias que são adquiridas pela propriocepção, jun-
tamente com a atuação do sistema visual. A per-
cepção visual começa na retina e acontece em dois 
estágios, o da interação da luz com os receptores 
especializados que se encontram na retina, e o das 
vias que transmitem os sinais elétricos para cen-
tros superiores do cérebro, para o processamento 
adicional necessário à percepção, respectivamente 
(MORENO; PAIXÃO, 2011).

A integridade do DNPM depende da organização 
dos sentidos pelo sistema nervoso central, este for-
nece a base para potencializar o desenvolvimento 

de habilidades humanas, do comportamento e da 
aprendizagem (SOUZA et al., 2010).

O ser humano é único, é um todo indivisível, 
constrói-se nas interações que estabelece com o 
outro, com objetos e com o mundo. Logo, seu de-
senvolvimento deve ser observado sob os aspectos 
biopsicossociais que se inter-relacionam e interde-
pendem. Quando a criança é motivada, ela se de-
senvolve de forma saudável e satisfatória. O orga-
nismo infantil pode estar pronto para agir, porém, 
se não houver estímulos adequados, imprescindí-
veis ao seu desenvolvimento, poderá permanecer 
em estado de “latência”, ou seja, em estado de incu-
bação (RODRIGUES; MACÁRIO, 2006).

A habilidade motora é resultado da motivação do 
SNC, no qual as etapas do desenvolvimento motor 
têm base genética, porém, potencialidades inativas 
só se desenvolvem na medida em que a criança en-
contra um ambiente favorável, ou seja, o desenvolvi-
mento motor é fundamental para adquirir habilida-
des, mas interagir com o ambiente exerce influência 
decisiva sobre o desenvolvimento motor da criança 
(CAMPOS; SANTOS; GONÇALVES, 2005).

O desenvolvimento motor, quando há atraso, cos-
tuma aparecer por meio de uma sequência pró-
pria e desorganizada, dependente da etiologia que 
levou ao atraso, assim, trazendo consequências 
às interações que a criança faz com seu ambien-
te (AMARAL; TABAQUIM; LAMÔNICA, 2005). 
Além disso, no início do desenvolvimento, a orga-
nização da ação se refere ao desempenho do siste-
ma visual e proprioceptivo, ambos dependem da 
elaboração, organização e das experiências sensó-
rio-motoras. Mas, com a carência da visão, o in-
divíduo pode mostrar-se inseguro quanto à noção 
dos movimentos de seu corpo e privar-se de explo-
rar o meio (MEEREIS et al., 2011).

As ações motoras são desencadeadas pela motiva-
ção e a fonte principal é o estímulo visual. Assim, 
a deficiência visual infantil pode propiciar even-
tuais atrasos, já que o DNPM realiza-se pelo pra-
zer da criança em experimentar algo novo, como 
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uma aquisição motora ou sensorial (SOUZA et al., 
2010, GERZSON; PASIN, 2012).

A deficiência visual refere-se a uma perda ou 
anormalidade de estrutura ou função da visão. No 
contexto de alteração desse mecanismo de visão 
normal, há uma área denominada “baixa visão” ou 
visão subnormal, onde a definição para deficiên-
cia visual mais amplamente adotada e aceita in-
clui: baixa visão e cegueira (MORENO; PAIXÃO, 
2011). Cegueira define-se como a perda total da vi-
são até a ausência da projeção da luz. A baixa visão 
é definida como a perda severa da visão e apresenta 
acuidade visual inferior a 20/60 ou campo visual 
inferior a 10 graus do seu ponto de fixação (SAN-
TOS; PASSOS; REZENDE, 2007).

A deficiência visual torna-se, portanto, uma condi-
ção orgânica que interfere de maneira significativa 
no desenvolvimento infantil. A visão fornece ao 
cérebro informações essenciais sobre o ambiente, 
que, após seu processamento, constituem a base 
para o planejamento e organização das habilidades 
de aprendizagem e comportamento (GERZSON; 
PASIN, 2012).

A criança com deficiência visual pode apresentar 
limitações no desempenho funcional de suas ativi-
dades relacionadas ao autocuidado e à mobilidade. 
Ou seja, atraso global no DNPM e na visão funcio-
nal, principalmente no comportamento da coor-
denação. A ausência da visão restringe o desen-
volvimento motor, acentua habilidades mentais e 
constrói conceitos espaciais (MORENO; PAIXÃO, 
2011, MESSA; NAKANAMI; LOPES, 2012). 

No que se refere ao aspecto estrutural do indiví-
duo, a deficiência visual causa impacto familiar no 
que diz respeito à dependência para a realização de 
tarefas, o sujeito se mostra retraído, pessimista, in-
tuitivo e inseguro. Essas crianças demonstram difi-
culdades sociais e emocionais, o que aponta para o 
comprometimento da qualidade de vida (SOUZA et 
al., 2010, MESSA; NAKANAMI, 2012). A deficiên-
cia visual também impõe restrições à capacidade de 
movimentos leves, seguros e confiantes da criança. 

A autonomia é necessária para esses pequeninos 
com deficiência visual, pois o movimento é fonte 
de ação, de experiências, de integração sensorial, 
da aprendizagem e construção de conhecimentos 
(MALTA et al., 2006). Sobre o objeto de estudo, que 
é atuação da fisioterapia nos atrasos do DNPM em 
crianças com deficiência visual, foi observado que 
as estratégias de atendimentos fisioterapêuticos fa-
zem jus à estimulação precoce, trabalhos de equilí-
brio, além de trabalhar jogos com brinquedos lúdi-
cos abordados para o desenvolvimento em questão. 
Os estudos investigados demonstram a importân-
cia do tema. Referente à influência da deficiência 
visual no comprometimento do DNPM, a estimu-
lação precoce foi vista como uma das principais es-
tratégias de intervenção.

O desenvolvimento da criança que apresenta de-
ficiência visual segue uma sequência diferente de 
desenvolvimento, em que os comportamentos são 
aprendidos em ordem própria (FRANÇA-FREI-
TAS; GIL, 2012). As necessidades visuais de cada 
indivíduo variam de acordo com cada momento e 
fase de sua vida (FERRONI; GASPARETTO, 2012). 

O desenvolvimento da criança com deficiência 
visual começa a se estruturar desde o nascimen-
to, a partir das habilidades de exploração, bem 
como das influências do seu ambiente. Uma 
das principais dificuldades que estas crianças 
encontram em seu desenvolvimento diz respei-
to à lacuna na apreensão dos estímulos devido 
à ausência da percepção visual em um mundo 
organizado para e por pessoas com sistema 
sensorial visual íntegro (FRANÇA-FREITAS; 
GIL, 2012, p. 508-509).

Diante dos artigos encontrados, quatro fazem par-
te dos resultados. Apontam estratégias de atendi-
mento que demonstram benefícios ao indivíduo 
com deficiência visual. Foram encontrados tra-
balhos sobre estimulação precoce, avaliação do 
equilíbrio e o ato de brincar, como forma de in-
tervenções diante das dificuldades impostas pela 
deficiência visual. 
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Farias (2004), em seu estudo, faz uma reflexão em 
que o período do desenvolvimento a ser conside-
rado é sensório-motor, e o método de estimulação 
precoce se preocupa em detectar e diagnosticar o 
problema da criança de forma transdisciplinar, ou 
seja, a estimulação precoce tem o propósito de pre-
venir ou minimizar problemas de desenvolvimen-
to para a criança. 

Para Rodrigues e Macário (2006), em sua pesqui-
sa do tipo ex post facto, na qual foram estudados 
dois casos de crianças cegas congênitas. As crian-
ças iniciaram o atendimento aos 7 meses de idade 
e foram submetidas a um programa de estimulação 
precoce. Ambas eram portadoras de retinopatia da 
prematuridade com deslocamento total de retina e 
ausência total de visão. Os autores usaram a esca-
la de Leonhard como parâmetro para o estudo, é 
uma escala referente ao padrão de desenvolvimen-
to próprio para a criança cega congênita total de 
0 a 2 anos. Os resultados revelaram que, nos dois 
casos analisados, houve desenvolvimento compa-
tível esperado para a maior parte dos indicadores 
de desenvolvimento motor, o que estava de acordo 
com a proposta do estudo. Assim, os resultados fo-
ram considerados positivos, mesmo a intervenção 
tendo ocorrido a partir dos 7 meses.

A estimulação precoce é um dos métodos de estra-
tégia de atendimento mais utilizados pelos profis-
sionais fisioterapeutas diante da deficiência visual 
em crianças. A fisioterapia, através da estimulação 
precoce, determina um conjunto de ações anteci-
padas que irão proporcionar uma reorganização 
sensorial logo nas primeiras etapas de vida, pre-
venindo e evitando atraso motor e alterações no 
equilíbrio. Os profissionais valorizam os aspectos 
do DNPM que advêm do desejo e da relação do 
contexto geral de movimentar-se.

O equilíbrio é um processo que envolve a recepção 
e a integração de estímulos sensoriais provenien-
tes de três sistemas: somatossensorial, vestibular e 
visual, estando estes aliados ao planejamento e à 
execução do movimento (SÁ; BIM, 2012)

Oliveira e Barreto (2005) avaliaram os efeitos da 
perda completa da visão na função do equilíbrio. 
Os autores buscaram verificar oscilações do cen-
tro de pressão, usando uma plataforma de força 
com 22 indivíduos: 11 possuíam visão normal e 11 
eram cegos. Observaram que houve uma maior os-
cilação corporal no sentido médio-lateral nos in-
divíduos cegos quando comparados aos com visão 
normal, confirmando a importância do sistema 
visual íntegro. 

Para Figueiredo e Iwabe (2007), observar o grau 
de equilíbrio que apresenta um indivíduo com 
deficiência visual possibilitará a reorganização e 
programação eficaz do desenvolvimento. Em seu 
estudo, analisaram o equilíbrio estático e dinâmi-
co de 9 crianças, sendo 3 com cegueira total con-
gênita, 3 com baixa visão congênita e 3 com visão 
normal. As crianças foram submetidas a avalia-
ções de equilíbrio estático e dinâmico e, para tal, 
os autores utilizaram a escala de Equilíbrio e Mo-
bilidade de Tinetti e o Exame Neurológico Evo-
lutivo (ENE). Como resultados, eles observaram 
que, pela escala Tinetti, foram apresentados dé-
ficit de equilíbrio pelas crianças com deficiência 
visual, quando comparadas às crianças com visão 
normal. Na análise do ENE, foi verificado que as 
crianças cegas apresentaram atraso no equilíbrio 
dinâmico, da mesma maneira que a criança com 
baixa visão e a de visão normal. 

O treino de equilíbrio no caso pode ser oferecido 
por meio da utilização de artefatos comuns na prá-
tica fisioterapêutica, como bolas, rolos, escadas, 
colchonetes, discos proprioceptivos. Esses instru-
mentos são usados com a finalidade de desestabili-
zar para, então, o profissional estimular o reajuste 
postural da criança com deficiência visual.

O estudo realizado por Hueara, Souza e Batista 
(2006) demonstrou que favorecer a interação entre 
crianças com baixa visão em situação de brincadei-
ra leva a um ambiente favorável às múltiplas ela-
borações cognitivas e motoras das crianças. Oito 
crianças participaram do projeto dos autores, to-
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das com diagnóstico de deficiência visual. Foram 
realizadas atividades que incluíam contar, elaborar 
histórias, jogos que envolviam habilidades cogni-
tivas, desenhos, modelagem e outras brincadeiras. 
O estudo permitiu que os idealizadores do proje-
to identificassem a situação de brincar de faz de 
conta como um indicador no desenvolvimento 
infantil. Além disso, os autores afirmam que todas 
as crianças brincam, não importa a severidade da 
deficiência visual, mas as atividades evoluem mais 
lentamente do que em crianças normais.

Em outro estudo sobre o assunto, Pedroso (2013) 
fez uma pesquisa em que levantou evidências de 
como o brincar é fundamental para o desenvol-
vimento da criança com deficiência, bem como 
indicou meios para garantir tal prática. Como 
conclusão, o autor aponta que o brincar traz a 
possibilidade de a criança poder imaginar, sonhar 
e criar, além de lhe proporcionar o contato com 
objetos e brinquedos, fazendo-a desfrutar de vá-
rias perspectivas. Essas perspectivas irão auxiliar 
no processo de aprendizagem e também levá-las 
a provar de diversas formas de experiências ima-
ginárias que se concretizam por meio do real. O 
brincar ajuda no desenvolvimento da criatividade, 
nas capacidades físico-funcionais, perceptivas e 
emocionais, e, sem que a criança perceba, favorece 
um aprendizado natural e leve. É importante para a 
formação da autoimagem, dos sentimentos e ações 
sobre si mesma e os outros.

É necessário que haja possibilidades de interven-
ções, como a da fisioterapia, com as quais deverá 
entrar em contato com os aspectos estimulativos, 
sensitivos e lúdicos, o que permite a utilização de 
estratégias de exercícios cinestésicos, de movimen-
tos posturais, como o feedback, e com a brincadeira 
e o brincar que a faça servir-se de sua imaginação 
e criatividade. Dessa forma, torna-se importante 
que, ao intervir, o fisioterapeuta proporcione uma 
atuação global.

O sentido da visão estabelece uma porta de entrada 
para os estímulos que irão motivar a criança a ex-

periências e vivências que nortearão seu desenvol-
vimento. Tal sentido integra as modalidades senso-
riais, relacionando um sentido ao outro, auxiliando 
a compreender as diversas informações provenien-
tes dos mesmos (FIGUEIREDO; IWABE, 2007). 

A atuação da fisioterapia permite ao indivíduo 
cego tornar-se independente, através do autoco-
nhecimento de sua imagem corporal, do refino da 
ação proprioceptiva, trazendo à criança com de-
ficiência visual melhoria na qualidade de vida. O 
fisioterapeuta, na avaliação da deficiência visual, 
objetiva mensurar as perdas, como as inabilidades 
físicas individuais decorrentes de cada tipo de de-
ficiência, quanto traçar um perfil motor e postural, 
direcionando a sua intervenção para o indivíduo 
avaliado e a ser tratado.

Diante da falta de visão, é importante fornecer as 
informações sensoriais que permitam um desen-
volvimento adequado, um feedback postural, para 
que haja o trabalho do sentido cinestésico, uma vez 
que este oferece informações referentes ao traça-
do do movimento do corpo. A prática regular de 
exercício físico-funcional e exercícios vestibulares, 
com ênfase na estimulação precoce, na estimula-
ção proprioceptiva será favorável ao controle pos-
tural, por servir de arranjos para as informações 
sensoriais necessárias para o DNPM da criança 
(PEDROSO, 2013).

4. Conclusão
Uma vez analisados os estudos, foi possível ob-
servar a importância da percepção visual para o 
DNPM, já que a deficiência visual desenvolve al-
terações nas crianças. Em uma perspectiva, os co-
nhecimentos apontam que a ausência do sentido 
visual difere no desenvolvimento de crianças cegas 
e de crianças videntes.

Foi observado, durante a elaboração deste artigo, 
que há um consenso de que a criança cega, quando 
acompanhada com procedimentos de estimulação, 
quando identificados, ainda que precocemente, os 
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sinais de anormalidades e/ou desvios nos padrões 
do DNPM podem ser minimizados e até evitados. 
Um programa fisioterapêutico com assistência 
diante dos marcos do DNPM em crianças cegas, 
atuando sobre as limitações funcionais, fará com 
que a criança cega apresente correção de respostas 
e rearranjos na plasticidade cerebral que serão ca-
pazes de minimizar os impactos do atraso no seu 
desenvolvimento estrutural e funcional.

Este estudo permitiu concluir que há estratégias 
para atendimento utilizadas pelo profissional de fi-
sioterapia diante dos marcos do DNMP em crian-
ças com deficiência visual. E que os autores citados 
nesta revisão apontam a estimulação precoce como 
uma das principais práticas de intervenção, junta-
mente com trabalhos de equilíbrio. Outros autores 
enfatizam que atividades com brincadeiras lúdicas 
são formas de potencializar a coordenação motora 

e a independência funcional para as crianças com 
déficit do sistema visual. Apontam também que as 
estratégias de exercícios fisioterapêuticos propos-
tos proporcionaram melhora, confirmando a im-
portância da intervenção da fisioterapia em crian-
ças com deficiência visual.

Contudo, observou-se a carência de estudos experi-
mentais investigando os benefícios dessa interven-
ção para os indivíduos com deficiência visual e com 
atraso no DNMP. Os estudos encontrados apresen-
tam associações entre diferentes práticas. Porém, 
fica limitada a confirmação dos resultados. Desse 
modo, sugere-se a realização de novas pesquisas ex-
perimentais que avaliem a atuação da fisioterapia, 
possibilitando analisar quais estratégias de atendi-
mento oferecem maiores benefícios à criança com 
atraso no DNPM devido à deficiência visual.

STRATEGIES OF TREATMENTS PHYSIOTHERAPEUTIC US DELAY OF  
DEVELOPMENT PSYCHOMOTOR IN CHILDREN WITH VISUAL DEFICIENCY

Abstract 

The loss visual is consequences adverse to individual. The deficiency visual covers blindness and 
vision, in other words, it is characterized by partial or complete loss of vision. The visually impai-
red can put forward deficit on development psychomotor and have the scheme impaired body. A 
commitment that may be significantly more in visually impaired, than in individuals with normal 
vision. And the child those deficits may arise early. Every child needs of stimuli what for his po-
tential if develop actually and has a performance functional suitable. The physiotherapy there are 
paper important in prevention and correction us landmarks of delay of psychomotor development. 
The interaction physical therapy allows measure the disabilities physical of each type of visual 
deficiency and trace a profile the performance this professional. The stimulation premature it is 
the mode of main intervention utilized by physiotherapy. The objective this study was analyze the 
strategies to treatment physiotherapeutic us delay of development psychomotor in children with 
deficiency visual. This article it is and review bibliographic integrative that encompassed the work 
published on period of 2004 the 2014. The location of article related to theme was realized through 
of following database: SciELO, Lilacs, BIREME, website the periodical neuroscience in addition to 
search at the references of articles found for eke out information related the topic. It is necessary 
complementary studies about the theme, since the confirmation of results there are and an field 
limited and that allow analyze what strategies offer higher benefits to child with visual impairment.
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Child. Visual deficiency. Psychomotor development. Physiotherapy.
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Resumo

A auditoria de enfermagem, atualmente, é exercida nas instituições de saúde pública e privada, 
com o objetivo de minimizar desperdícios tanto de materiais e medicamentos quanto de recursos 
humanos, bem como avaliar a qualidade da assistência prestada. A presença significativa de en-
fermeiros na auditoria em saúde ratifica a importância desse profissional nos processos relativos a 
contas médicas, em função da sua ampla participação na assistência ao paciente. No que se refere 
aos processos de auditoria em Home Care, observou-se que as operadoras de saúde se utilizam 
de diferentes processos para avaliar a assistência prestada. Trata-se de uma pesquisa exploratória, 
descritiva e documental, com o objetivo de fazer uma análise crítica a respeito dos diferentes proces-
sos de auditoria em um Home Care da cidade de Salvador-Bahia, abordando os aspectos técnicos, 
éticos e financeiros, a fim de sugerir um modelo ideal. Conclui-se que o modelo sugerido compõe 
um melhor processo de auditoria para um Home Care, atendendo, da melhor maneira, aos aspectos 
abordados, tornando o processo mais eficiente e eficaz.
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1. introdução
Atenção domiciliar, no sentido geral do termo, pode 
ser caracterizada como a forma mais ampla de cui-
dados domiciliares, abrangendo todo tipo de ação 
nesse campo. O crescimento desse tipo de assistên-
cia em saúde pode ser atribuído à mudança no perfil 

etário da população, cujo aumento das pessoas ido-
sas impacta as necessidades e custos na assistência à 
saúde desses usuários (FRANCO; MERHY, 2008).

Outros motivos podem estar relacionados ao cres-
cimento desse tipo de assistência, são eles: aumen-
to das doenças crônico-degenerativas, em contra-
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ponto à diminuição da mortalidade por doenças 
infectocontagiosas; custo reduzido da assistência 
em domicílio em comparação à assistência presta-
da em hospital, dentre outros (CARNEIRO; DAN-
TAS; PAGLIUCA, 2007).

A atenção domiciliar na saúde suplementar não 
é regulamentada pela ANS (Agência Nacional de 
Saúde), mas obedece à regulamentação da ANVI-
SA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), atra-
vés da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 
11/2006, sendo considerado um serviço adicional 
oferecido aos usuários, portanto, sua modelagem e a 
definição do funcionamento ficam a critério da pró-
pria operadora (FRANCO; MERHY, 2008).

A origem da palavra “auditoria” vem do latim e 
significa “ouvir” (audire). Toda e qualquer pessoa 
que avalie e verifique a legitimidade dos registros, 
sejam eles econômico-financeiros ou de qualquer 
outra natureza, com a finalidade de construir rela-
tórios de resultados, historicamente, pode ser con-
siderado uma auditora (ABDON et al., 2009).

Pode-se caracterizar a auditoria em saúde como o 
instrumento de controle e revisão da qualidade da 
assistência e dos serviços prestados. Seu objetivo 
é analisar sistematicamente a eficácia e eficiência 
dos programas em desenvolvimento, com a fun-
ção não apenas de indicar falhas, como também 
apontar sugestões e soluções, atuando não só como 
um processo fiscalizador, mas assumindo, portan-
to, um caráter eminentemente educativo (SETZ; 
D’INNOCCENZO, 2009).

O primeiro estudo que registra a auditoria na área 
de saúde foi realizado pelo médico George Gray 
Ward, nos Estados Unidos, em 1918, quando foi ve-
rificada a preocupação com a qualidade da assistên-
cia médica prestada ao paciente através dos registros 
em prontuário. A qualidade da assistência aparece, 
então, como o princípio-cerne para a prática dos 
profissionais dessa área. Atualmente, no entanto, a 
preocupação econômico-contábil aumentou a ne-
cessidade de otimizar custos, a fim de reduzir as 
contas hospitalares (SCARPARO; FERRAZ, 2008).

A auditoria médica e de enfermagem surgiu no 
Brasil na década de setenta. Tem-se ampliado essa 
prática desde então com uma progressiva absorção 
da mão de obra de enfermeiros, atividade aprovada 
pelo Conselho Federal de Enfermagem, através da 
RDC nº 266/01. A significativa presença da enfer-
magem nos processos de auditoria em saúde ratifica 
as responsabilidades assumidas por enfermeiros na 
prática assistencial, além do conhecimento técnico- 
administrativo para lidar com o processo de conta 
hospitalar, visto que o enfermeiro é o profissional que 
atua na maior parte dos procedimentos relacionados 
à assistência prestada (PINTO; MEIRA, 2010).

As prestadoras de serviço de saúde em domicílio, 
mais conhecidas como Home Care, costumam ter 
pacientes de diversas operadoras, as quais acompa-
nham o serviço prestado através de auditorias, em 
que avaliam a qualidade da assistência, os custos 
e a satisfação do cliente (CARNEIRO; DANTAS; 
PAGLIUCA, 2007). Apesar de todas as operado-
ras de saúde possuírem os mesmos objetivos, por 
meio de suas auditorias, os processos realizados 
são bastante diferentes. Foi com base nessa ob-
servação que surgiu o seguinte questionamento: 
Quais as diferenças entre os processos de auditoria 
das operadoras de saúde no Home Care?

2. metodologia
Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e 
documental, com o objetivo de sugerir um modelo 
ideal de processo de auditoria em Home Care. As 
informações e os dados utilizados foram colhidos 
dos processos de auditoria do Home Care em es-
tudo (contratos, e-mails, contas auditadas, relató-
rios de auditoria técnica, relatórios de assistência, 
documentos de autorização de procedimentos, 
relatórios de faturamento, etc.). Foram elaborados 
um termo de compromisso de utilização de dados, 
assinado pelas autoras e entregue à instituição pes-
quisada (Anexo A) e uma solicitação de autoriza-
ção do Home Care, para que as autoras tivessem 
acesso aos documentos necessários para o levanta-
mento dos dados (Anexo B).
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3. resultados e Discussão 
Para analisar os diversos processos de auditoria 
utilizados no Home Care em estudo, optou-se por 
uma demonstração das etapas dos processos de 

cada operadora de saúde em forma de tabela. Cada 
tabela refere-se a uma operadora especificamente, 
tendo sido analisada individualmente em relação 
aos aspectos técnicos, éticos e financeiros.

Quadro 1. Processo de auditoria da operadora 01

OPERADORA 01

Prorrogação
Envio mensal no formato padrão do programa operacional utilizado; via e-mail; data de 
envio, conforme calendário próprio da operadora.

Tipo de Orçamento Conta pacote e aberta.

Autorização Prazo de 07 dias úteis após o envio da prorrogação para retorno da autorização. 

Aditivo
Prazo de envio da solicitação de até 24 horas. Prazo de até 72 horas para retorno da au-
torização. 

Auditoria Externa Semanal, conforme agendamento prévio da supervisora do setor com a auditora externa.

RAT (Relatório de 
Auditoria Técnica)

Semanal, conforme agendamento prévio da supervisora do setor com o analista do RAT. 

Liberação
Após auditoria externa e consenso, as contas são liberadas para faturamento, juntamente 
com o RAT (em 03 vias), assinado pelas auditoras externa e interna, a conta limpa (excluí-
das as glosas), a conta suja (com glosas) se houver, e autorização do orçamento.

Fonte: Dados colhidos de Home Care em Salvador.

Em relação ao processo de auditoria da operadora 
01, destaca-se como fator negativo, de acordo com 
os aspectos técnicos, a auditoria externa semanal, 
realizada em contas simuladas, uma vez que se torna 
um processo trabalhoso, demanda tempo e o mes-
mo resultado pode ser encontrado numa auditoria 
quinzenal ou mensal. A auditoria semanal gera du-
plicidade de trabalho, quebra o raciocínio do plano 
terapêutico direcionado ao paciente, uma vez que, 
semanalmente, a auditora reinicia o processo, difi-
cultando a análise coerente da assistência prestada.

A auditoria externa compreende um fator positivo 
no processo, pois o contato pessoal entre as audito-
ras é sempre um momento de troca de experiências 
e aprendizado, além do fato de que o consenso e as 
discussões sobre o melhor plano de terapia para o 
paciente geram benefício ao mesmo.

Ainda abordando aspectos técnicos, o orçamento 
em forma de conta-pacote é mais eficaz do que 
conta aberta, pois facilita o processo da auditoria 
interna e externa, reduzindo glosas e erros téc-
nicos. Um dos pontos positivos da auditoria em  
conta-pacote seria a redução do tempo de análise 
das contas (quantitativo), permitindo que a audi-
tora foque sua observação na qualidade da assis-
tência prestada.

Quanto aos aspectos éticos, o processo da opera-
dora 01 está de acordo com a legislação do código 
de ética médica. 

Em relação aos aspectos financeiros, a auditoria 
externa e semanal eleva o custo do processo para 
a operadora, já que a mesma tem que disponibili-
zar o deslocamento da auditora até o Home Care, 
semanalmente.
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Quadro 2. Processo de auditoria da operadora 02

OPERADORA 02

Prorrogação
Envio mensal, por e-mail, no primeiro dia útil do mês, em forma de orçamento-padrão 
do programa operacional utilizado, junto com o consolidado do mês anterior. 

Tipo de Orçamento Conta aberta.

Autorização
Prazo de 05 dias após o envio do consolidado para retorno da autorização da conta já 
auditada pela operadora.

Aditivo
Prazo de envio da solicitação de até 24 horas. Prazo de até 72 horas para retorno da 
autorização.

Auditoria Externa
Não existe auditoria externa, a mesma é feita através de consenso do consolidado via 
e-mail.

RAT (Relatório de 
Auditoria Técnica)

Não se aplica.

Liberação
Após recebimento da autorização do consolidado, as contas são liberadas para fatura-
mento juntamente com as cópias das prescrições e aprazamentos médicos e de enferma-
gem, o orçamento consolidado e a autorização.

Fonte: Dados colhidos de Home Care em Salvador.

Como aspectos negativos, pode-se apontar o tipo 
de conta “aberta”, pois dificulta o processo de au-
ditoria interna e externa, uma vez que abrange a 
análise de muitos itens, elevando o tempo gasto na 
auditoria, diminuindo a produtividade e aumen-
tando a margem de erros. Além disso, o tempo 
gasto na análise do quantitativo poderia estar vol-
tado para a observação da qualidade da assistência 
prestada ao paciente. 

A falta de auditoria externa também pode ser 
apontada como um ponto negativo, pois o contato 
pessoal entre as auditoras é sempre um momento 

de troca de experiências e aprendizado, além do 
fato de que o consenso e as discussões sobre o me-
lhor plano de terapia para o paciente geram bene-
fício ao mesmo.

Em relação aos aspectos éticos, o envio da cópia 
das prescrições e aprazamentos do prontuário do 
paciente fere o código de ética médica, no seu 
artigo 89, que diz que é vedado ao médico (ou à 
instituição) “Liberar cópias do prontuário sob sua 
guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo 
paciente, para atender ordem judicial ou para sua 
própria defesa”. 

Quadro 3. Processo de auditoria da operadora 03 (continua)

OPERADORA 03

Prorrogação Mensal. Enviada em formato próprio. Enviado via fax.

Tipo de Orçamento Conta aberta e pacote.

Autorização Não existe prazo preestabelecido. 

Aditivo
Prazo de envio da solicitação de até 24 horas. Prazo de até 72 horas para retorno da 
autorização. 
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Quadro 3. Processo de auditoria da operadora 03 (conclusão)

OPERADORA 03

Auditoria Externa
Não existe auditoria externa, a mesma é feita através de consenso do consolidado via 
e-mail próprio, criado exclusivamente para esta operadora.

RAT (Relatório de 
Auditoria Técnica)

Não se aplica.

Liberação
Após recebimento da autorização, as contas são liberadas para faturamento juntamente 
com as cópias das prescrições e aprazamentos médicos e de enfermagem e a autorização. 

Fonte: Dados colhidos de Home Care em Salvador.

Pode-se destacar como ponto negativo, em rela-
ção aos aspectos técnicos deste processo, o envio 
dos orçamentos de prorrogação via fax, tecnologia 
já ultrapassada, lenta, que dá margem a falhas de 
envio, demanda muito tempo para digitalizar to-
dos os documentos bem como para enviar indi-
vidualmente o orçamento de cada usuário. Outro 
fator técnico com aspecto negativo é observado no 
formato específico de prorrogação utilizado por 
esta operadora, formato minucioso, no qual infor-
mações básicas sobre o cadastro do paciente são 
enviadas mensalmente, demandando muito tempo 
para sua elaboração. 

A falta de auditoria externa também pode ser 
apontada como um ponto negativo, uma vez que 
o contato pessoal entre as auditoras é sempre um 
momento de troca de experiências e aprendizado, 
além do fato de que o consenso e as discussões so-

bre o melhor plano de terapia para o paciente ge-
ram benefício ao mesmo.

Em relação aos aspectos éticos, o envio da cópia 
das prescrições e aprazamentos do prontuário 
do paciente fere o código de ética médica, no seu 
artigo 89, que diz que é vedado ao médico (ou à 
instituição): “Liberar cópias do prontuário sob 
sua guarda, salvo quando autorizado, por escri-
to, pelo paciente, para atender ordem judicial ou 
para sua própria defesa”. O fato de não existir um 
prazo preestabelecido para envio das autoriza-
ções ocasiona uma demora excessiva no proces-
so, tornando essa operadora a que mais promove 
problemas financeiros junto ao Home Care. Além 
disso, o prazo para pagamento é de 45 dias após 
faturamento, enquanto que as outras operadoras 
trabalham com 30 dias.

Quadro 4. Processo de auditoria da operadora 04 (continua)

OPERADORA 04

Prorrogação
Envio quinzenal em forma de orçamento-padrão do programa operacional utilizado, 
por e-mail, envio dias 10 e 25 de cada mês.

Tipo de Orçamento Conta-pacote.

Autorização Prazo de 07 dias úteis após o envio da prorrogação para retorno da autorização. 

Aditivo
Prazo de envio da solicitação de até 24 horas. Prazo de até 72 horas para retorno da 
autorização. 
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Quadro 4. Processo de auditoria da operadora 04 (conclusão)

OPERADORA 04

Auditoria Externa Mensal.

RAT (Relatório de 
Auditoria Técnica)

Não se aplica.

Liberação
Após auditoria externa e consenso, as contas são liberadas para faturamento, juntamen-
te com a conta limpa (excluídas as glosas), a conta suja (com glosas), se houver e as 
autorizações do orçamento e dos aditivos, se houver.

Fonte: Dados colhidos de Home Care em Salvador.

Observa-se como aspecto negativo deste processo 
o envio de prorrogação quinzenal, uma vez que so-
brecarrega as equipes de orçamento e autorização 
do Home Care bem como a equipe de autorização 
da operadora, por terem que analisar dois proces-
sos mensais. 

Destaca-se como fator positivo desta operadora, 
de acordo com os aspectos técnicos, a auditoria 
externa mensal, uma vez que a auditora consegue 
acompanhar, de forma linear, a assistência presta-
da ao paciente.

A auditoria externa compreende um fator positivo 
no processo, pois o contato pessoal entre as audi-
toras é sempre um momento de troca de experiên-
cias e aprendizado, além do que o consenso e as 
discussões sobre o melhor plano de terapia para o 
paciente geram benefício ao mesmo.

Ainda abordando aspectos técnicos, o orçamen-
to em forma de conta-pacote é mais eficaz do que 
conta aberta, pois facilita o processo da auditoria 
interna e externa, reduzindo glosas e erros téc-
nicos. Um dos pontos positivos da auditoria em  
conta-pacote seria a redução do tempo de análise 
das contas (quantitativo), permitindo que a audi-
tora foque sua observação na qualidade da assis-
tência prestada.

Quanto aos aspectos éticos, o processo da opera-
dora 04 está de acordo com a Legislação do código 
de ética médica. 

Em relação aos aspectos financeiros, a auditoria 
externa eleva o custo do processo para a operado-
ra, uma vez que a mesma tem que disponibilizar o 
deslocamento da auditora até o Home Care.

Quadro 5. Processo de auditoria da operadora 05 (continua)

OPERADORA 05

Prorrogação

Envio mensal no formato padrão do programa operacional utilizado, por e-mail, todo 
dia 25 do mês anterior.

A conta auditada internamente é enviada dia 05 do mês posterior, junto com uma pla-
nilha resumida dos serviços prestados.

Tipo de Orçamento Conta-pacote.

Autorização A autorização é enviada pela operadora até o dia 25 do mês posterior ao atendimento.

Aditivo
Prazo de envio da solicitação de até 24 horas. Prazo de até 72 horas para retorno da 
autorização. 
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Quadro 5. Processo de auditoria da operadora 05 (conclusão)

OPERADORA 05

Auditoria Externa Não se aplica.

RAT (Relatório de 
Auditoria Técnica)

Não se aplica.

Liberação
Após recebimento da autorização, as contas são liberadas para faturamento, juntamente 
com a autorização.

Fonte: Dados colhidos de Home Care em Salvador.

Em relação aos aspectos técnicos, o orçamento 
em forma de conta-pacote é mais eficaz do que 
conta aberta, pois facilita o processo da auditoria 
interna e externa, reduzindo glosas e erros técni-
cos. Um dos pontos positivos da auditoria em  
conta-pacote seria a redução do tempo de análise 
das contas (quantitativo), permitindo que a audi-
tora foque sua observação na qualidade da assis-
tência prestada.

A falta de auditoria externa também pode ser 
apontada como um ponto negativo, pois o contato 
pessoal entre as auditoras é sempre um momento 

de troca de experiências e aprendizado, além do 
fato de que o consenso e as discussões sobre o me-
lhor plano de terapia para o paciente geram bene-
fício ao mesmo.

Em relação aos aspectos éticos, o envio da cópia 
das prescrições e aprazamentos do prontuário do 
paciente fere o código de ética médica, no seu 
artigo 89, que diz que é vedado ao médico (ou à 
instituição): “Liberar cópias do prontuário sob sua 
guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo 
paciente, para atender ordem judicial ou para sua 
própria defesa”. 

Quadro 6. Processo de auditoria da operadora 06

OPERADORA 06

Prorrogação
Mensal, em forma de Planilha e Relatório de Prorrogação, enviados via e-mail no último 
dia útil do mês anterior.

Tipo de Orçamento Conta aberta.

Autorização Entre os dias 26 do mês corrente e o dia 05 do mês posterior ao atendimento.

Aditivo
Prazo de envio da solicitação de até 24 horas. Prazo de até 72 horas para retorno da 
autorização.

Auditoria Externa
Não existe auditoria externa, a mesma é feita através de consenso do consolidado via 
e-mail.

RAT (Relatório de 
Auditoria Técnica)

Não se aplica.

Liberação
Após recebimento da autorização, as contas são liberadas para faturamento juntamente 
com o orçamento consolidado e a autorização.

Fonte: Dados colhidos de Home Care em Salvador.
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Como aspectos negativos, pode-se apontar o tipo 
de conta “aberta”, pois dificulta o processo de au-
ditoria interna e externa, uma vez que abrange a 
análise de muitos itens, elevando o tempo gasto 
na auditoria, diminuindo a produtividade e au-
mentando a margem de erros. Além disso, o tem-
po gasto na análise do quantitativo poderia estar 
voltado para a qualidade da assistência prestada 
ao paciente. 

A falta de auditoria externa também pode ser 
apontada como um ponto negativo, pois o contato 
pessoal entre as auditoras é sempre um momen-
to de troca de experiências e aprendizado, além 

do que o consenso e as discussões sobre o melhor 
plano de terapia para o paciente geram benefício 
ao mesmo.

A auditoria externa é realizada pela análise da con-
ta consolidada e do relatório de prorrogação, en-
viados até o dia 10 do mês posterior, por e-mail, 
neste momento, podem acontecer glosas e consen-
so. Entende-se este processo prático, porém ina-
dequado, uma vez que se torna uma análise mera-
mente quantitativa. 

Quanto aos aspectos éticos, o processo da opera-
dora 06 está de acordo com a legislação do código 
de ética médica. 

Quadro 7. Processo de auditoria da operadora 07

OPERADORA 07

Prorrogação
Envio mensal no formato-padrão do programa operacional utilizado, por e-mail, no 
primeiro dia útil do mês.

Tipo de Orçamento Conta aberta.

Autorização Prazo de 05 dias úteis após o envio da prorrogação para retorno da autorização.

Aditivo
Prazo de envio da solicitação de até 24 horas. Prazo de até 72 horas para retorno da 
autorização. 

Auditoria Externa Não se aplica.

RAT (Relatório de 
Auditoria Técnica)

Não se aplica.

Liberação
Após recebimento da autorização, as contas são liberadas para faturamento, juntamente 
com as cópias das prescrições e aprazamentos médicos e de enfermagem e a autorização.

Fonte: Dados colhidos de Home Care em Salvador.

Como aspectos negativos, pode-se apontar o tipo 
de conta “aberta”, pois dificulta o processo de audi-
toria interna e externa, uma vez que abrange a aná-
lise de muitos itens, elevando o tempo gasto na au-
ditoria, diminuindo a produtividade e aumentando 
a margem de erros. Além disso, o tempo gasto na 
análise do quantitativo poderia estar voltado para a 
qualidade da assistência prestada ao paciente. 

A falta de auditoria externa também pode ser apon-
tada como um ponto negativo, pois o contato pessoal 

entre as auditoras é sempre um momento de troca 
de experiências e aprendizado, além do fato de que 
o consenso e as discussões sobre o melhor plano de 
terapia para o paciente geram benefício ao mesmo.

Em relação aos aspectos éticos, o envio da cópia das 
prescrições e aprazamentos do prontuário do pa-
ciente fere o código de ética médica, no seu artigo 89, 
que diz que é vedado ao médico (ou à instituição): 
“Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo 
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quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para 
atender ordem judicial ou para sua própria defesa”. 

3.1 modelo sugerido

Diante dos dados apresentados e da análise indi-
vidual de cada processo, pode-se observar as dife-

renças nos aspectos técnicos, éticos e financeiros 
dos processos de auditoria em um Home Care. 
Desta forma, pode-se sugerir um modelo ideal de 
auditoria, apresentado abaixo, no Quadro 8, com 
base nos pontos positivos e negativos apresentados 
em cada análise. 

Quadro 8. Modelo sugerido para o processo de auditoria em home care

MODELO SUGERIDO

Prorrogação
Envio mensal no formato-padrão do programa operacional utilizado; por e-mail; data 
de envio, conforme calendário próprio da operadora.

Tipo de Orçamento Conta-pacote.

Autorização Prazo de 07 dias úteis após o envio da prorrogação para retorno da autorização.

Aditivo
Prazo de envio da solicitação de até 24 horas. Prazo de até 72 horas para retorno da 
autorização.

Auditoria Externa
Quinzenal, conforme agendamento prévio da supervisora do setor com a auditora ex-
terna.

RAT (Relatório de 
Auditoria Técnica)

Quinzenal, conforme agendamento prévio da supervisora do setor com o analista do 
RAT.

Liberação
Após auditoria externa e consenso, as contas são liberadas para faturamento, juntamen-
te com o RAT (em 03 vias), assinado pelas auditoras externa e interna, a conta limpa 
(excluídas as glosas), a conta suja (com glosas), se houver, e autorização do orçamento.

Fonte: Modelo sugerido pelas Autoras.

4. Conclusão 
Conclui-se que este modelo sugerido compõe um 
melhor processo de auditoria para um Home Care, 
atendendo da melhor maneira aos aspectos técni-
cos, éticos e financeiros, tornando o processo mais 
eficiente e eficaz. Vale ressaltar que um dos objeti-

vos da auditoria em saúde é mensurar a qualidade 
da assistência, portanto, quanto menos burocrático 
e trabalhoso for o processo de auditoria financeira, 
maior tempo será destinado às observações quanto 
à qualidade da assistência e maior benefício terá o 
usuário desse tipo de serviço.

THE DIFFERENCES BETWEEN PROCESSES OF  
AUDIT OF HEALTH CARE PROVIDERS IN HOME CARE

Abstract

The nursing audit is currently held in public and private health institutions, with the goals of mi-
nimizing waste materials, medicine and human resources and also to evaluate the quality of care. 
The significant presence of nurses in health audit confirms the importance of this professional in 
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cases involving medical bills, due to their broad participation in patient care. With regard to the 
audit processes in Home Care, it was noted that health insurance companies use different pro-
cesses to assess the care provided. This is an exploratory, descriptive and documentary research, 
in order to make a critical analysis about the different audit processes in a Home Care in the city 
of Salvador, Bahia, addressing the technical, ethical and financial aspects, in order to suggest an 
ideal model. We conclude that the suggested model, compose a better audit process for Home 
Care, serving the best way to points raised, making the most efficient and effective process.

Keywords 

Home Care. Auditing. Nursing.
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Anexo A – Termo de compromisso de utilização de dados

Nós, Adriana Lôbo de Souza Vasconcelos, Pâmela Silveira do Sacramento Pacheco e Vivian Le-
mos Pedreira, abaixo assinados, pesquisadoras envolvidas no projeto de título: AS DIFERENÇAS 
ENTRE OS PROCESSOS DE AUDITORIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE NO HOME CARE, 
nos comprometemos a manter a confidencialidade sobre os dados coletados nos arquivos da __
_________________________________________, bem como a privacidade de seus conteúdos, 
como preconizam os Documentos Internacionais e a Res. 196/96 do Ministério da Saúde.

Informo que os dados a serem coletados dizem respeito a Auditoria de Contas Médicas.

Salvador, 01 de novembro de 2014

Nome     R.G.           Assinatura

Adriana Lôbo de Souza Vasconcelos  03.339.168-83 
Pâmela Silveira do Sacramento Pacheco 09.745.458-30
Vivian Lemos Pedreira   12.098.924-72
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Anexo B – Autorização

Eu, _______________________, abaixo assinado, responsável pelo _____________________
___________________________________________, autorizo a realização do estudo: AS DI-
FERENÇAS ENTRE OS PROCESSOS DE AUDITORIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE NO 
HOME CARE, a ser conduzido pelas pesquisadoras abaixo relacionados. Fui informado pelo res-
ponsável do estudo sobre as características e objetivos da pesquisa, bem como das atividades que 
serão realizadas na instituição a qual represento.

Esta instituição está ciente de suas co-responsabilidades como instituição co-participante do pre-
sente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos 
sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a garantia de tal 
segurança e bem-estar.

Salvador, 01 de novembro de 2014.

________________________________________
(Supervisora de Contas Médicas)

LISTA NOMINAL DE PESQUISADORES:
Adriana Lôbo de Souza Vasconcelos
Pâmela Silveira do Sacramento Pacheco
Vívian Lemos Pedreira
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Resumo

A sexualidade durante o envelhecimento vem sendo pouco conhecida e entendida pela sociedade 
e até pelos próprios idosos, levando a uma desinformação quanto à possibilidade dessa população 
contrair doenças sexualmente transmissíveis. O objetivo deste estudo é conhecer a ocorrência de 
positividade de testes de HIV em idosos, diagnosticada pelo Laboratório Central do Estado da Bahia 
(LACEN-BA), no período entre 2006 e 2010, levando em consideração o gênero, a faixa etária, o 
número de registros reagentes por cada ano de ocorrência. Os resultados encontrados mostraram 
que, na Bahia, assim como no restante do Brasil, os idosos do sexo masculino são os mais atingidos. 
Já em relação ao período de maior infecção, encontra-se entre os anos de 2006 e 2008. Após esse 
período, houve uma redução de idosos infectados, e a faixa etária mais acometida está entre 60 e 70 
anos. Conclui-se que mudar as concepções das pessoas idosas, principalmente no tocante às suas 
crenças e suas atitudes, se faz necessário. Somente políticas públicas de saúde claras e eficientes, que 
transcendam o problema, poderão mudar esse cenário de aumento de HIV entre idosos. 

Palavras-chave

Aids. Idoso. HIV. Envelhecimento.

* Enfermeira, Pós-graduada em UTI pela Atualiza Cursos. E-mail: luziangelacarvalho@bol.com.br
** Mestre em Odontologia, Professor de Bioquímica da Escola Bahiana de Medicina e Saúde. E-mail: maxpl@
hotmail.com
** Farmacêutico, Laboratório Central do Estado da Bahia. E-mail: nadonet@hotmail.com
*** Doutoranda e Mestre em Biotecnologia e Medicina Investigativa da Fiocruz, Pesquisadora da Fiocruz-Ba. 
E-mail: anamarcia1@gmail.com

1. introdução

Segundo Kalache (1999 apud ZORNITTA, 2008), 
a velhice pode ser definida como sendo um pro-

cesso de progressivas modificações biológicas, psi-
cológicas e sociais ao longo da vida de uma pessoa. 
O envelhecimento refere-se a grupos etários espe-
cíficos, por exemplo, aqueles com idade acima de 

mailto:maxpl%40hotmail.com?subject=
mailto:maxpl%40hotmail.com?subject=
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60 anos, contudo, o processo de envelhecimento 
começa antes mesmo de que venhamos a nascer e 
continua ao longo da vida.

Chegar à velhice nas décadas anteriores era pri-
vilégio para poucos. No século XX, esse cenário 
mudou, houve um aumento na expectativa de 
vida que, atualmente, ultrapassa os 80 anos, tra-
zendo novas possibilidades à velhice, como casa-
mento acima dos 60 anos, a volta à produtivida-
de, aos estudos em diferentes níveis, aproveitar 
com plenitude a aposentadoria, antes considera-
da uma sentença de morte lenta (REZENDE et 
al., 2009).

A sexualidade no envelhecimento ainda é um tema 
negligenciado pela medicina, pouco conhecido e 
entendido pela sociedade, pelos próprios idosos e 
pelos profissionais de saúde. A sexualidade é uma 
atividade que contribui significativamente para a 
qualidade de vida do idoso, pois esse é capaz de ter 
relação e de sentir prazer (BALLONE, 2001 apud 
VIANA; MADRUGA, 2008). No entanto, com 
o aumento da expectativa de vida e, consequen-
temente, da atividade sexual, observou-se uma 
maior incidência e prevalência de certas doenças, 
dentre elas, a AIDS (VIANA; MADRUGA, 2008). 
As intervenções farmacológicas contra a disfun-
ção erétil vêm aumentando a atividade sexual e, 
presumivelmente, a promiscuidade, entre idosos 
(SOUZA, 2008).

A AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), 
no Brasil, surgiu no início da década de 1980, 
com o primeiro caso diagnosticado em São Pau-
lo, espalhando-se rapidamente. Os primeiros ca-
sos ocorreram entre homossexuais e prostitutas, 
que ficaram conhecidos como o lócus da doença, 
e também os indivíduos que recebiam transfusão 
sanguínea e os usuários de drogas injetáveis, como 
os disseminadores e desviantes das normas sociais. 
No início, foi tratada como a doença configurada 
pela morte (GODOY et al., 2008; SALDANHA; 
FELIX; ARAÚJO, 2008)

Sua disseminação foi muito rápida, grupos, antes 
não identificados como passíveis de contaminação 
pelo HIV, passaram a integrar o cenário epidemio-
lógico da doença, configurando uma forma dife-
rente da forma de contágio inicial (SALDANHA; 
ARAÚJO; SOUZA, 2009).

Após 30 anos do início da epidemia, os “novos ido-
sos” com AIDS tiveram que esconder sua doença 
até da família, carregando um tríplice preconceito: 
por ser idoso, por ter Aids e por ser um idoso com 
AIDS, ou seja, sexualmente ativo (ZORNITTA, 
2008; OLIVEIRA; ARAUJO; SALDANHA, 2011).

O número elevado de idosos infectados deve-se 
a não adoção de medidas preventivas contra as 
doenças sexualmente transmissíveis, assim como 
o receio em ter seu desempenho sexual compro-
metido e da idosa em descartar o risco de gravidez 
(PEREZ; GASPARINE, 2005; TOLEDO, 2010).

Diante do exposto, questiona-se aqui: qual é a ocor-
rência de positividade de HIV em idosos na Bahia? 
O objetivo deste estudo é conhecer essa realidade, 
diagnosticada pelo LACEN-BA no período entre 
2006 e 2010, levando em consideração o percentual 
de infectados. Para tal, utilizaram-se as variáveis: 
gênero, faixa etária, número de registros reagentes 
por cada ano de ocorrência, além de identificar em 
qual período de 2006-2010 houve maior índice de 
infecção. Os resultados poderão servir como sub-
sídio e incentivo ao planejamento das ações de saú-
de visando ao combate da contaminação pelo HIV 
em idosos no Estado da Bahia.

2. metodologia
Trata-se de um estudo no campo da epidemiologia, 
descritivo, quantitativo, de corte transversal e re-
trospectivo, elaborado a partir de dados primários 
dos registros do Sistema do Laboratório Central 
Saúde Pública Prof. Gonçalo Moniz (LACEN-BA), 
situado na Rua Waldemar Falcão, 123, Candeal – 
Salvador, Bahia.
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A população de estudo foi composta por todos os 
casos diagnosticados pelo LACEN-BA no período 
de 2006 a 2010, em pessoas acima dos 60 anos de 
idade. Segundo a Lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 
1994, capítulo I, Artigo 2º “Da Finalidade — Con-
sidera-se idoso, para os efeitos desta Lei, a pessoa 
maior de sessenta anos de idade”. Segundo a Lei 
n.10.741, de 1o de outubro de 2003, Título I — 
Disposições Preliminares — Art. 1º: “É instituído 
o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direi-
tos assegurados às pessoas com idade igual ou su-
perior a 60 (sessenta) anos”.

Foram utilizados como critérios de inclusão neste 
estudo 100% dos casos positivos de HIV, diagnos-
ticados pelo LACEN-BA, no período de 2006 a 
2010, acima dos 60 anos de ambos os sexos.

Os dados foram coletados no laboratório de Vi-
rologia, através do módulo da pesquisa científica 
do SMART (software do LACEN-BA), no mês 
de outubro de 2011, usando-se uma planilha se-
miestruturada no programa da Microsoft Excel 
(APÊNDICE A), elaborada pelos próprios auto-
res da pesquisa, contemplando as variáveis: faixa 
etária, gênero e número de registros reagentes 
entre os períodos de 2006 a 2010. A análise dos 
dados foi realizada com o uso de medidas estatís-
ticas de frequência simples, os resultados, apre-
sentados através de gráficos e tabelas, e, por fim, 
tecidas as considerações com base nos objetivos 
propostos.

Os aspectos éticos contemplados neste estudo fo-
ram baseados na Resolução nº 466/2012, que diz 
respeito à dignidade humana, observando-se os 
referenciais básicos como autonomia, não male-
ficência, beneficência, justiça, fidelidade, veraci-
dade e confidencialidade, visando a assegurar os 
direitos e deveres referentes à unidade científica, 
aos sujeitos da pesquisa e ao Estado; e também no 
Código de Ética de Enfermagem, artigo 91, que 
consiste em respeitar os princípios da honestida-
de e fidedignidade, bem como os direitos autorais 
no processo de pesquisa, especialmente na divul-
gação dos seus resultados. A pesquisa foi aprova-
da pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia de Salvador 
(APÊNDICE B) com protocolo nº 3575.

3. resultados e Discussão
A coleta dos dados revela que, no período de 
2006 a 2010, o LACEN-BA realizou um total de 
8.502 exames para diagnóstico de HIV, sendo 
destes 4.454 do sexo masculino e 4.048 do sexo 
feminino.

No entanto, para a realização do nosso estudo, 
foram descartados 96 exames considerados inde-
terminados, pois o método de dosagem realizado 
pelo LACEN-BA não conseguiu precisar se era 
reagente ou não reagente, necessitando de uma 
nova coleta de sangue. Assim, o total de exames 
considerados para pesquisa foi de 8.406, sendo 
4.393 do sexo masculino e 4.013 do sexo femini-
no (Tabela 1).

Tabela 1. Ocorrência de exames de anti-HIV realizados pelo LACEN-BA de 2006 a 2010

REALIZADOS INDETERMINADOS TOTAL

Masculino 4.454 61 4.393

Feminino 4.048 35 4.013

Total 8.502 96 8.406

Fonte: Elaborado pelo Autor.



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 2, n. 2, jul./dez. 2015  |  81 

LIMA, L.M.C.; LIMA, M.J.P.; BERTOLLO, L.A.; FONTES, A.M.S.  |  Diagnóstico de HIV entre idosos realizados pelo LACEN-BA, 2006-2010

Os resultados reagentes encontrados na Bahia, 
nos idosos, pelo LACEN-BA, vão ao encontro dos 
resultados do restante do Brasil, onde um maior 
número de casos também é encontrado no sexo 
masculino. O fato de o número de casos de AIDS 
em maiores de 60 anos de idade se concentrar em 
maior quantidade no sexo masculino pode ser jus-
tificado pelo fato de que os homens recorrem com 
maior frequência aos serviços de profissionais do 
sexo e utilizam recursos farmacológicos para au-
mentar a atividade sexual (SALDANHA, 2011).

No Brasil, na década de 1980, quando surgiu o pri-
meiro caso de AIDS, ao período de junho de 2010, 
contabilizou-se um total de 592.914 casos, sendo 
385.818 homens e 207.080 mulheres. Em relação às 
regiões, as que tiveram um percentual maior foram 
a Região Sudeste, com 58% dos infectados, a Re-
gião Sul, com 19,5%, e a Região Nordeste, 12,5%. 
Já as regiões Centro-Oeste e Norte tiveram um me-
nor percentual, com 5,7%, 4,2%, respectivamente 
(BRASIL, 2010).

Embora a AIDS em idosos ainda tenha um percen-
tual menor de casos comparado às demais faixas 

etárias, observa-se que houve um crescimento de-
nominado de “leve envelhecimento da epidemia”. 
No início, a população idosa quase não foi atingida 
pelo HIV, nos primeiros cinco anos, foram regis-
trados apenas quatro casos diagnosticados em pes-
soas com 60 anos ou mais no Brasil (GODOY et 
al., 2011; MALAFAIA, 2011).

Com o aumento da longevidade e da atividade se-
xual no País, a população idosa acaba por correr 
um risco maior de contaminação pelo HIV, uma 
vez que os programas de prevenção ao combate da 
contaminação pelo vírus não têm como foco esse 
nível etário da população (SILVA, 2004; MINAYO; 
COIMBRA, 2011).

Em relação ao número de testes realizados no pe-
ríodo de 2006 a 2010, o ano com mais testes fei-
tos foi 2007, com 2.046, sendo 30 indeterminados, 
1.956, não reagentes e 60, reagentes, e o ano em 
que se realizou menos testes foi 2009, com 11 in-
determinados, 1.326, não reagentes e 39, reagentes 
(Tabela 2).

Tabela 2. Ocorrência do resultado de anti-HIV em exames realizados pelo LACEN-BA, entre 2006 a 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Reagente 46 60 65 39 22

Não reagente 1.870 1.956 1.607 1.326 1.415

Indeterminado 20 30 29 11 6

Total 1.936 2.046 1.701 1.376 1.443

Fonte: Elaborado pelos Autores.

A totalidade de resultados reagentes no período 
2006-2010 foi de 232 casos, sendo 135 (58,2%) 
do sexo masculino e 97 (41,8%) do sexo femini-
no. Entre os anos de 2006 e 2008, houve aumento 
nos resultados reagentes para HIV (46%, 60% e 
65%, respectivamente), já nos anos subsequentes, 
houve decréscimo dos resultados reagentes (39% 

e 22%, respectivamente). Entre os resultados por 
ano, houve sempre um maior número de casos 
para o sexo masculino, com exceção do ano de 
2008 (Tabela 3). Já em relação às faixas etárias, os 
indivíduos de ambos os sexos, entre 60 e 70 anos, 
tiveram um maior número de casos reagentes em 
todos os anos analisados.
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Tabela 3. Ocorrência de exames anti-HIV com resultados reagentes em exames realizados pelo LACEN-BA, 
distribuídos por sexo, ano e faixa etária

SEXO IDADE
2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

M 60 - 70 21 70 24 70,6 24 77,4 24 85,7 9 75

M 71 - 80 5 16,7 7 20,6 6 19,4 1 3,6 2 16,7

M 81 - 90 3 10 1 2,9 0 0 2 7,1 1 8,3

M > 91 1 3,3 2 5,9 1 3,2 1 3,6 0 0

Total 30 100 34 100 31 100 28 100 12 100 135

F 60 - 70 12 75 21 80,8 27 79,4 6 54,5 5 50

F 71 - 80 3 18,8 2 7,7 5 14,7 3 27,3 4 40

F 81 - 90 1 6,3 1 3,8 1 2,9 1 9,1 0 0

F > 91 0 0 2 7,7 1 2,9 1 9,1 1 10

Total 16 100 26 100 34 100 11 100 10 100 97

Total Geral 46 60 65 39 22 232

Fonte: Elaborado pelos Autores.

As campanhas publicitárias de conscientização 
para o sexo protegido têm sido de fundamental 
importância na mudança das práticas sexuais, so-
bretudo para os homossexuais, que modificaram 
seus hábitos, principalmente com o uso de preser-
vativos, além de reduzirem o número de parceiros. 
Assim, houve declínio no número de pacientes 
portadores de HIV/AIDS desse grupo. Por outro 
lado, houve elevação de casos positivos entre os 
heterossexuais, que se consideravam distantes dos 
riscos por acreditarem se tratar de doença relacio-
nada à homossexualidade. 

No grupo dos heterossexuais, está incluída a gran-
de parte dos idosos, para os quais as campanhas 
não os tinham como grupo-foco, ou seja, não 
havia a preocupação em alertá-los. Isso pode ser 
comprovado com o aumento de casos de HIV em 
todo o mundo e também no Brasil. A não inclusão 
desse grupo etário em campanhas de prevenção 
fez com que tais indivíduos se sentissem à mar-
gem do risco de serem contaminadas pelo HIV, e 

assim continuassem se expondo, desprotegidos, 
em suas relações sexuais (BRASIL, 2010).

Em relação à Bahia, no período de 2006 a 2008, 
houve aumento crescente de casos de HIV, mas 
que decresceram nos anos subsequentes. Tais 
resultados podem ser atribuídos às campanhas 
publicitárias que começaram a ser veiculadas 
na mídia, a partir de dezembro de 2008, com o 
lançamento da campanha, pelo governo fede-
ral, com o slogan “Sexo não tem idade. Proteção 
também não”. Diferentemente dos anos anterio-
res, o público-alvo da campanha de prevenção e 
combate à AIDS do Ministério da Saúde foram os 
homens acima dos 50 anos de idade, faixa etária 
na qual o contágio pelo vírus vinha se elevando 
frequentemente.

Os distúrbios de ereção dificultam o uso dos pre-
servativos e as condições da mucosa vaginal, no 
período pós-menopausa, predispõem a mulher à 
escarificação, que promove a transmissão do HIV. 
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Nesta faixa etária, a baixa imunidade pode favore-
cer o surgimento da infecção sintomática (SOU-
ZA, 2008; LAZZAROTTO, 2011).

Em nosso estudo, para melhor visualização dos 
resultados, os idosos foram separados por dé-
cadas de idade acima de 60 anos e a faixa que 
mais teve ocorrência de resultados de anti-HIV, 
reagentes, foi de 60 a 70 anos, com decréscimo 
nas outras faixas. O aumento progressivo da ex-
pectativa de vida e a melhora das condições so-
cioeconômicas do País aumentaram a qualidade 
de vida do idoso, bem como a atividade sexual, 
por isso, as campanhas publicitárias devem ser 
focadas para essa população, que necessita de in-
formações da mesma forma que os outros gru-
pos etários (ARAÚJO, 2007; FEITOSA; SOUZA; 
ARAÚJO, 2011).

Vale ressaltar que o jovem de hoje será o idoso 
de amanhã e, devido às terapias antirretrovirais 
altamente ativas (coquetel), os pacientes jovens 
passam a ter uma maior sobrevida, porém, com 
isso, começam a negligenciar o uso da proteção 
individual nas relações sexuais, portanto, não irão 
contrair a AIDS na velhice, chegarão à velhice 
com ela.

4. Conclusão
As dificuldades de abordagem sobre sexo e DST/
AIDS na terceira idade decorrem do fato de esses te-
mas representarem um tabu para a população em ge-
ral e também para os profissionais de saúde, que re-
velam dificuldades em abordar tais questões em seus 
atendimentos, ou mesmo supor que essas doenças 
não possam acometer as pessoas dessa faixa etária.

Aliadas a isso, as terapias de reposição hormonal, 
também para mulheres, visam a oferecer uma vida 
sexual mais cheia de estímulos, com muito prazer 
e liberdade pelo maior período de tempo possível. 
Contudo, nas propagandas desses produtos não se 
tem uma campanha que alerte as idosas sobre os 
riscos de contrair AIDS pela via sexual.

Mudar as concepções das pessoas idosas, principal-
mente no tocante às suas crenças e suas atitudes, não 
é fácil, somente políticas públicas de saúde claras e 
eficientes e que compreendam a magnitude e a trans-
cendência do problema, direcionando a prevenção 
especialmente aos idosos com vistas à contaminação 
pelo HIV, eliminando mitos e preconceitos com rela-
ção a esse público, é que poderão mudar esse cenário 
de aumento de AIDS nas pessoas acima de 60 anos.

HIV DIAGNOSIS AMONG ELDERLY PERFORMED BY LACEN-BA, 2006-2010

Abstract

Sexuality during aging, has been little known and understood by society and by the elderly, lea-
ding to misinformation about the possibility of sexually transmitted diseases incidence among this 
population . The aim of this study was to determine the incidence of HIV positivity in the elderly, 
diagnosed by LACEN-BA in the period 2006 and 2010, taking into account gender, age, number of 
records for each year of reagent occurring between 2006 to 2010. The results show that in Bahia as 
the rest of Brazil so with older males are the most affected. In relation to the period of infection is 
higher among the years 2006 to 2008, and thereafter there was a reduction of infected elderly, and 
the most affected age group is between 60 and 70 years. It is concluded that changing conceptions 
of the elderly, especially regarding their beliefs and attitudes is not easy, only public health policies 
and efficient clear that transcend the problem, you can change this scenario of HIV in the elderly. 

Keywords

AIDS. Elderly. HIV. Aging. 
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Resumo 

Desde a década de 70, as desordens neuromusculares possuem grande prevalência, sendo reco-
nhecidas como causa precípua de astenia generalizada e dependência prolongada da ventilação 
mecânica (VM), em pacientes críticos internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A 
polineuropatia do paciente crítico (PPC) é capaz de causar prejuízo funcional, com repercussão 
cardiorrespiratória e redução da força, conduzindo a uma maior taxa de mortalidade e período 
de reabilitação. Este estudo objetiva sistematizar o conhecimento das principais evidências cien-
tíficas a respeito da mobilização precoce na PPC, além de descrever as técnicas, recursos, efeitos 
e repercussões relevantes. Trata-se de uma revisão bibliográfica exploratória, do tipo descritivo, 
tendo como critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos 10 anos em inglês, português e 
espanhol e que aderiram aos objetivos do trabalho. Dos 27 artigos pesquisados, foram seleciona-
dos 09 artigos, os quais ratificaram que o conhecimento das atuais evidências que justificam as 
medidas terapêuticas favorece ao fisioterapeuta e demais integrantes da equipe multidisciplinar 
uma melhor interpretação diagnóstica e a realização da intervenção de forma mais coerente e 
precoce, materializada por meio de técnicas terapêuticas progressivas, tais como posicionamento 
funcional, mobilizações passivas e ativas, eletroestimulação, sedestração, ortostatismo e deam-
bulação. Entretanto, os fisioterapeutas ainda não dispõem de um parecer quanto às principais 
técnicas que contextualizam a mobilização precoce na PPC, acarretando, assim, na ausência de 
protocolos que estabeleçam o melhor tipo, frequência e duração da atividade a ser aplicada no pa-
ciente, a realização de novos ensaios clínicos randomizados que garantam resultados fidedignos 
e um bom grau de recomendação.
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1. introdução
Desde a década de 70, as desordens neuromuscu-
lares possuem grande prevalência e vêm sendo re-
conhecidas como causa precípua de astenia gene-
ralizada e dependência prolongada da ventilação 
mecânica (VM), em pacientes gravemente enfer-
mos, internados em Unidades de Terapia Intensi-
va (UTI). Essa fraqueza muscular adquirida não 
se encontra relacionada apenas à perda de massa 
muscular decorrente de grande período de imobi-
lidade ou gravidade de determinada patologia, mas 
também à presença de politraumas, infecções se-
veras ou disfunção de múltiplos órgãos, enfatizan-
do que o aditamento e a evolução da patologia ou 
condição que motivou sua internação e a terapia 
instituída podem propiciar o desenvolvimento da 
polineuropatia do paciente crítico (PPC) (CANI-
NEU et al., 2006; SCHAAF; BEELEN; VOS, 2004).

Os primeiros registros e fatos históricos a respeito 
da PPC foram descritos por Bolton e cols. e Coul e 
cols., relatando pacientes que foram admitidos na 
UTI criticamente enfermos, cursando com sépsis 
e disfunção de múltiplos órgãos, necessitando de 
suporte ventilatório mecânico prolongado, desen-
volvendo polineuropatia sensório-motora severa 
simétrica (ALVIM et al. 1999; CANINEU et al., 
2006). No entanto, antecedendo esses relatos, em 
1977, MacFarlane e Rosenthal descreveram, pela 
primeira vez, um quadro denominado “miopatia 
do paciente crítico” em paciente com asma grave, 
que manifestou tetraplegia, após o uso de altas do-
ses de corticoides e bloqueadores neuromuscula-
res, o que leva a PPC, atualmente, também a obter 
polineuromiopatia ou miopatia como nomencla-
tura, contudo, utilizada em menor espectro (CA-
NINEU et al., 2006; MESEJO; PÉREZ-SANCHO; 
MORENO, 2006). 

A PPC é de natureza axonal, predominantemente 
motora, simétrica e aguda, que tem como principal 
fator associado para sua ocorrência a síndrome de 
resposta inflamatória sistêmica (SRIS), na maio-
ria das vezes, desencadeada por sépsis (ALVIM et 
al., 1999; SCHAAF, BEELEN; VOS, 2004), duran-

te a qual ocorrem distúrbios na microcirculação, 
perda da autorregulação dos vasos sanguíneos 
que suprem os nervos periféricos e liberação de 
citocinas, que também aumentam a permeabili-
dade dos vasos, resultando em edema endoneu-
ral. Este levaria à hipóxia e consequentes déficits 
energéticos que promovem, como resultado, a 
degeneração axonal primária de fibras sensitivas 
e motoras, predominantemente distal, devido ao 
envolvimento do transporte axonal altamente de-
pendente de energia, possibilitando também que 
as próprias citocinas, como o fator de necrose tu-
moral, tenham efeito tóxico direto no nervo peri-
férico (CANINEU et al., 2006). 

Ainda segundo Canineu et al. (2006), elementos 
como idade elevada, gênero feminino, diabetes 
mellitus, anormalidades metabólicas, hiponatre-
mia, hiperuremia, hiperglicemia, uso prolongado 
de fármacos (como corticoides, sedativos e blo-
queadores neuromusculares), além de elevado 
tempo de permanência na UTI e imobilismo, po-
dem favorecer o aparecimento de neuropatias no 
doente crítico.

 Essa polineuropatia tem gravidade variável e afeta 
especialmente os membros inferiores (MMII), sen-
do pior distalmente. O seu início é de difícil reco-
nhecimento, geralmente, só sendo possível quando 
as complicações da sépsis ou falência de múltiplos 
órgãos tenham sido controladas (SCHAAF; BEE-
LEN; VOS, 2004) e seu diagnóstico é abstruso e 
laborioso, secundário ao nível de consciência que, 
por diversas vezes, se encontra rebaixado devido 
ao uso de sedação. Tal situação torna inviável a 
participação do paciente em avaliações funcionais 
(CANINEU et al., 2006). Esse último autor ainda 
traz a eletroneuromiografia como exame comple-
mentar de significativa relevância, o qual possibili-
tará diagnóstico diferencial para lesão medular em 
pacientes com astenia secundária a trauma.

Diante da casuística citada, a fisioterapia torna-se 
a área de atuação primordial, a qual visa, através 
da mobilização precoce, à promoção, reabilitação 
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e manutenção das funções dos diversos sistemas, 
enfatizando a relevância do profissional desta 
área como parte integrante da equipe multidisci-
plinar e na manipulação do paciente crítico, com 
enfoque em minimizar os efeitos deletérios da 
imobilidade e consequente declínio funcional, de-
volvendo-lhe autonomia e inclusão social, o mais 
precocemente possível (SCHAAF; BEELEN; VOS, 
2004). Apesar da repercussão positiva acerca da 
mobilização precoce em pacientes internados em 
UTI, atualmente, ainda é perceptível a resistência 
à sua prática por parte de alguns integrantes da 
equipe multidisciplinar, devido a alguns fatores de 
segurança como: antecedentes médicos do pacien-
te, reservas cardiovascular e respiratória, acessos 
vasculares e ao ambiente. Logo, é importante ter 
uma visão geral das questões de segurança antes 
de iniciar a mobilização.

2. metodologia 
Trata-se de uma revisão bibliográfica, que teve 
como objetivo sistematizar o conhecimento das 
principais evidências científicas a respeito da mo-
bilização precoce na polineuropatia do paciente 
crítico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). É 
de natureza exploratória, do tipo descritivo, e, se-
gundo Marques e Peccin (2005), se constitui em 
um método científico descritível, o qual provém 
de um fato clínico específico, com amplas predi-
leções de estudos e táticas de pesquisas evidentes. 
Tais pesquisas contêm, em geral, um vasto número 
de dados que carecem ser agregados, metodizados 
e conjecturados de forma perspicaz. Tal procedi-
mento permitirá uma concisão estimada da fina-
lidade de uma intervenção clínica apurada, a qual 
teve como objetivo sistematizar o conhecimento 
das principais evidências científicas a respeito da 
mobilização precoce na polineuropatia do paciente 
crítico na Unidade de Terapia Intensiva. 

Foram coletados artigos publicados nas bases 
eletrônicas de dados Medline, Bireme, BVS, Lila-
cs, bibliotecas virtuais SciELO e PubMed e busca 
manual de citações nas publicações relevantes. Na 

busca inicial, consideraram-se os títulos e os resu-
mos dos artigos para a seleção ampla de prováveis 
trabalhos de interesse, por meio das palavras-cha-
ve: polineuropatia; doença crítica; doenças neuro-
musculares; mobilização precoce; fraqueza mus-
cular; UTI e seus correlatos em inglês e espanhol. 

Em seguida, foram selecionados os artigos que 
atendiam aos critérios de inclusão como: publica-
dos nos últimos 10 anos (2004 a 2014) e que abor-
dassem a fisiopatologia das doenças neuromuscu-
lares; impacto da diminuição da força muscular; 
efeitos da reabilitação; recursos fisioterapêuticos 
e mobilização precoce na Unidade de Terapia In-
tensiva e na recuperação do paciente crítico, sem 
qualquer restrição quanto ao sexo e etnia em rela-
ção à abrangência da população ou quanto ao tipo 
de estudo. O período de coleta dos artigos foi rea-
lizado de novembro de 2014 a dezembro de 2014. 
Considerando a sua relevância, um artigo anterior 
ao período de 2004 foi incluso no presente estudo. 
Ao final, todos os artigos foram analisados com 
confrontos de ideias em relação às conformidades 
e discordâncias.

3. resultados e Discussão
Dos 27 artigos pesquisados, 09 foram seleciona-
dos, sendo 06 artigos da base de dados SciELO, 
Lilacs, Bireme e do portal Medline, 01 do site do 
Critical Care e 02 da biblioteca virtual PubMed. 
Destes, quatro foram incluídos por compartilha-
rem ideias a respeito do posicionamento no leito 
como terapêutica de grande relevância na reabili-
tação do paciente crítico, sendo que, dentre esses, 
um ressalta-o como procedimento de primeira es-
colha, não devendo, porém, ser administrado de 
maneira isolada, e o outro acrescenta ser uma tera-
pêutica inovadora neste âmbito, atentando para a 
necessidade de novos estudos de aprofundamento. 
Mais cinco se inseriram por explorarem bem a mo-
bilização passiva e ativa, no intuito de minimizar 
as deformidades que a imobilidade no leito pode 
causar, destacando o baixo stress ventilatório como 
a maior vantagem desta terapêutica no paciente. 
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Outros dois foram admitidos por discorrerem a 
respeito da eletroestimulação (EMS) como técnica 
de fácil aplicação, que promove resultados bastan-
te positivos, principalmente em pacientes críticos 
que já apresentem uma cronicidade, embora um 
traduza a escassez de estudos que evidenciem pro-
tocolos mais precisos acerca da modulação e dura-
ção do procedimento. E os demais, por relatarem a 
correlação do treino de deambulação com a evolu-
ção clínica funcional do doente, com consequente 
saída do leito, redução do tempo de internamento 
e, por fim, a independência na marcha.

Após síntese dos artigos, pode-se perceber que to-
dos os autores enfatizaram que a polineuropatia do 
paciente crítico é capaz de causar prejuízo funcio-
nal ao paciente, com repercussão na capacidade 
ventilatória, e desencadear insuficiência respirató-
ria aguda por incompetência neuromuscular atra-
vés da ventilação mecânica (VM) controlada por 
longo período. Isso contribui para a redução da 
força, enfatizando, deste modo, que a presença de 
doença crítica está associada à maior mortalidade, 
ventilação mecânica prolongada e maior período 
de reabilitação.

A mobilização precoce dos pacientes críticos, se-
gundo a força tarefa da European Respiratory So-
ciety and European Society of Intensive Care Me-
dicine, segue uma escala crescente de exercícios, 
composta por:

atividades de mobilização na UTI, baseada 
numa sequência de intensidade do exercício: 
mudanças de decúbitos e posicionamento fun-
cional, mobilização passiva, exercícios ativo- 
assistidos e ativos, uso de cicloergômetro na 
cama; sentar na borda da cama; ortostatismo, 
caminhada estática, transferência da cama para 
poltrona, exercícios na poltrona e caminhada 
(FRANÇA et al., 2012, p. 6-22).

Deste modo, o provento da mobilização inclui oti-
mização da função respiratória, com aumento dos 
volumes pulmonares, maior expansibilidade torá-
cica e complacência pulmonar, promovendo, ain-

da, redução dos efeitos deletérios da imobilidade 
e declínio funcional, melhora da aptidão cognitiva 
neuromusculoesquelética e cardiovascular, além 
de aumento do bem-estar psicológico. Forma, 
assim, um conjunto de fatores, os quais poderão 
apressurar o reestabelecimento do paciente, dimi-
nuir a duração da ventilação mecânica e o tempo 
de internamento hospitalar, além de favorecer me-
lhora na qualidade de vida pós-alta (FRANÇA, et 
al., 2012; DANTAS, et al., 2012; FELICIANO et al., 
2012; MOTA, SILVA, 2012), contextualizando, de 
tal modo, a área de atuação do fisioterapeuta por 
este ser detentor de métodos e recursos exclusivos 
da sua profissão. Dessa maneira, apresentam-se 
como principais técnicas: 

3.1 posicionamento Funcional 

França et al. (2012) descrevem, em seu estudo, o 
posicionamento funcional como a primeira técni-
ca a ser eleita e inclusa em todo plano terapêuti-
co, devido a mesma oferecer segurança com bai-
xo custo operacional, produzindo repercussão na 
função muscular, difusão ventilatória, depuração 
mucociliar, oxigenação e regionalização da CRF, 
com efeito protetor na hiperdistensão alveolar. 
Ainda discorrem sobre a expansão pulmonar, que 
é otimizada pelo aumento da negativação da pres-
são pleural, fazendo com que, durante a fase expi-
ratória, alvéolos de regiões não dependentes insu-
flem-se em maior proporção quando comparados 
aos das regiões dependentes. Ratificam que o posi-
cionamento deve estar sempre associado a outros 
recursos, sejam eles em ventilação mecânica (VM) 
ou em ventilação espontânea (VE), considerando 
os princípios fisiológicos e a mecânica respiratória.

Além disso, relatam que esta terapêutica pode ser 
empregada passiva ou ativamente para promoção 
do sistema neuromúsculoesquelético, favorecendo 
o sistema nervoso periférico (SNP), o estado de 
alerta relativo ao nível de consciência e o sistema 
vestibular, de tal modo a precaver atrofias muscu-
lares, edemas linfáticos e reduzir os efeitos deleté-
rios da imobilidade por longos períodos no leito 
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(FRANÇA, et al., 2012). Em concordância, Feli-
ciano et al. (2012) referiram, em seu ensaio clínico 
controlado e randomizado, com 431 pacientes de 
ambos os gêneros em VM, divididos em grupo-
controle, que realizaram fisioterapia convencional 
do setor e grupo mobilização, que receberam um 
protocolo sistemático de mobilização precoce, que 
o alinhamento biomecânico adequado no leito 
pode expressar uma possibilidade ímpar de inte-
ração do paciente com o meio ambiente, obrigan-
do-se a ser declarada como fonte de estimulação 
sensório-motora, e meio de prevenção de compli-
cações secundárias à imobilização.

Segundo Fan (2012), a mobilização precoce é uma 
terapêutica inovadora a ser avaliada para preven-
ção e tratamento da polineuropatia do paciente crí-
tico (PPC) em pacientes na UTI. É composta pela 
reabilitação progressiva, partindo da amplitude de 
movimento passivo/ativo, até se sentar na beira 
da cama e transferências. Daí por diante, minimi-
za de tal forma a atrofia muscular, que ocasiona a 
otimização da força e função física, diminuindo o 
estresse oxidativo e a inflamação, além de precaver 
a resistência à insulina e disfunção microvascular.

Em contrapartida, Luque et al. (2010), em seu estu-
do com 70 Unidades de Terapia Intensiva de hospi-
tais públicos, privados e sem fins lucrativos existen-
tes na cidade de São Paulo, demonstraram outras 
formas de posicionamentos utilizados no cotidiano 
dos plantões, entre eles: o decúbito dorsal e lateral, 
a posição prona, a sedestração com membros infe-
riores pendentes no leito e a ortostática, sem uso da 
prancha ortostática. Tal ocorrência, provavelmente, 
deve-se à circunstância de tais posicionamentos se-
rem mais propagados entre os profissionais e terem 
boa repercussão nas práticas baseadas em evidên-
cias, além do fato de não necessitarem de dispositi-
vos auxiliares, tornando tal terapêutica mais ágil e 
de baixo custo para a instituição. 

Diante de tal evidência, ainda descrevem que o or-
tostatismo assistido propaga vantagens a respeito 
de componentes hemodinâmicos e cardiorrespira-

tórios, contudo, a constância da utilização dessa 
técnica no Brasil não é conhecida, nem mesmo na 
cidade de São Paulo, avaliada como a maior cidade 
da América Latina e com maior número de cur-
sos de fisioterapia em uma única cidade brasileira 
(LUQUE et al., 2010). Portanto, a incumbência 
do fisioterapeuta quanto à orientação de todos os 
profissionais de saúde que compartilham dos cui-
dados aos pacientes críticos sob como executar o 
posicionamento funcional adequado, esclarecen-
do a função e o poder terapêutico desse recurso, 
seria relevante, devido aos benefícios proporcio-
nados por tal técnica, a ponto de servir de alicer-
ce para a aplicação eficaz de outras intervenções 
fisioterapêuticas.

3.2 mobilização passiva e Ativa

Mota e Silva (2012), em seu relato, evidenciam 
que diversas são as complicações que a imobilida-
de no leito pode provocar, dentre estas, se incluem 
a atrofia e a fraqueza muscular, podendo as mes-
mas ser reduzidas com a realização de mobiliza-
ção precoce no ambiente da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). 

França et al. (2012) pontuam a fisioterapia como 
a terapêutica de prevenção e reabilitação dessas 
doenças neuromusculares, através de programas 
de mobilização precoce no paciente crítico. Além 
disso, enfatizam que a maior vantagem dessa técni-
ca no treinamento muscular convencional é o bai-
xo stress ventilatório durante a mobilização passi-
va, podendo ser mais bem tolerada que os treinos 
aeróbicos em pacientes gravemente descondicio-
nados, como ocorre em paciente crítico crônico, 
apesar de este refletir um envolvimento atrófico 
mais evidente.

Glaeser et al. (2012) defendem que a terapia de 
mobilização e a perspectiva do paciente, ainda em 
VM, de realizar deambulação em UTI, demons-
tram a atuação da fisioterapia como sendo de 
grande relevância para a promoção funcional e de-
volução do doente às atividades da vida diária, de-
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vendo ser iniciada o mais precocemente possível, 
dando ênfase às manobras terapêuticas na posição 
supina. Ainda relatam que, na fase inicial, exercí-
cios no leito são tolerados, mesmo que os pacientes 
apresentem sinais de miastenia, pouca tolerância e 
inaptidão à deambulação. Sinalizam os autores que 
uma prática adequada, assim como uma estabili-
dade hemodinâmica e respiratória, é crucial para o 
êxito da fisioterapia.

Em UTI, a mobilização precoce tem como finali-
dades a manutenção ou aumento da força muscu-
lar e a função física do paciente, incluindo exercí-
cios terapêuticos progressivos, com destaque para 
a mobilização passiva e ativa, sentar-se na beira do 
leito, ortostase, transferência para uma poltrona e 
marcha (FRANÇA et al., 2012). Em contrapartida, 
França et al.(2012) enunciam que, embora exista a 
sapiência de que a imobilidade no leito esteja asso-
ciada à gênese de disfunções musculoesqueléticas, 
ainda não constataram evidências consistentes na 
literatura que comprovem a vigência da mobiliza-
ção de membros para essa manutenção da ampli-
tude de movimento articular e/ou melhora da fun-
ção e força da musculatura.

Integrando a terapêutica, encontram-se também 
os exercícios respiratórios, aspiração, inserção e 
vigilância de ventilação não invasiva (VNI), auxí-
lio da intubação, ajuste da ventilação, supervisão 
de desmame do ventilador mecânico e extubação 
(LUQUE et al., 2010). Pinheiro e Christofoletti 
(2012) acrescentam, dentre as atividades realiza-
das pela fisioterapia motora em UTI, exercícios 
ativo-assistidos e ativo-livres, cicloergômetro, 
eletroestimulação, treino de adaptação às ativida-
des de vida diária e funcionalidade, sedestração e 
marcha estática. Glaeser et al. (2012) sustentam 
que, em escala progressiva, podem ser introduzi-
dos movimentos de rolar lado a lado no leito e se-
destração à beira do leito, treinos de equilíbrio na 
posição sentada, para estimulação do controle de 
tronco, transferência lateral para poltrona e evo-
lução para ortostatismo, uma vez que o paciente 
apresente força de tronco e de membros inferiores 

contra a gravidade, com o objetivo de melhorar a 
tolerância ortostática.

França et al. (2012) atentam para o fato de que, ape-
sar de existirem estudos a respeito da mobilização 
passiva isolada como técnica que eleva o consumo 
de frações inspiradas de oxigênio (FiO2) em até 
15% em pacientes críticos, aumentando relevante-
mente as variáveis metabólicas e hemodinâmicas, 
ainda assim a mesma deve ser iniciada precoce-
mente no cuidado desse doente, mesmo em fase 
aguda, especialmente naqueles com alto grau de 
dependência no leito. Com isso, objetiva-se man-
ter a amplitude de movimento articular, prevenir o 
encurtamento muscular, as úlceras de decúbito, o 
tromboembolismo pulmonar e até mesmo a mias-
tenia generalizada em decorrência da diminuição 
da proteólise muscular. Em consonância, Mota e 
Silva (2012) traduzem que pacientes críticos, com 
instabilidade hemodinâmica, que necessitam de 
alta FiO2 e altos níveis de suporte ventilatório, 
não são recomendados para os exercícios de mo-
bilização mais vigorosos, considerando os fatores 
neurológicos, circulatórios e respiratórios para a 
realização de uma mobilização precoce mais segu-
ra. Ainda ressaltam não ser preciso que o doente 
apresente todos os critérios respiratórios e circu-
latórios para realizar a mobilização, considerando 
sua avaliação global e os riscos e benefícios dessa 
técnica para o mesmo.

Em suma, a fisioterapia com mobilização do pa-
ciente crítico, mesmo em uso de ventilação me-
cânica (VM), aparenta ter sido essencial para o 
progresso da recuperação funcional, aliada à ade-
quada nutrição e ao tratamento das patologias 
desenvolvidas pelo paciente, promovendo evolu-
ção funcional tanto da musculatura quanto dos 
parâmetros ventilatórios (GLAESER et al. (2012). 
Contudo, ainda são escassos os relatos discorren-
do sobre a implantação uniforme de protocolos de 
mobilização pela fisioterapia em pacientes críticos, 
sendo, assim, necessários mais estudos a respeito 
da sua repercussão à função pulmonar, desmame 
da ventilação mecânica, qualidade de vida, tempo 
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de permanência em UTI e internamento hospitalar 
(FRANÇA et al., 2012).

3.3 eletroestimulação

Routsi et al. (2014) descrevem a eletroestimulação 
(EMS) como uma técnica de fácil aplicação, aceita-
ção e que não necessita de cooperação do pacien-
te, podendo ser administrada em qualquer grupo 
muscular, com implementação imediata após a 
admissão na UTI. Neste estudo, a EMS foi realiza-
da em sessões diárias, com o intuito de reabilitar 
o doente crítico, assim como reduzir o tempo de 
desmame do ventilador, internamento hospitalar 
e a morbidade, fazendo necessários outros relatos 
para identificar o grupo de pacientes que se bene-
ficiariam, de forma mais precisa, com essa inter-
venção, como também para estabelecer protocolos 
que explorem as características da EMS mais apro-
priada na prevenção da polineuropatia do paciente 
crítico (PPC). 

Em concordância, Pinheiro e Christofoletti (2012) 
demonstraram que a realização de cinesioterapia 
(eletroestimulação, cicloergômetro e fisioterapia 
motora clássica) no doente crítico representa uma 
terapêutica segura, viável e bem tolerada, colabo-
rando na obtenção de resultados positivos dos pa-
cientes submetidos à terapia intensiva. Entretanto, 
ensaios clínicos sobre eletroestimulação identifi-
caram discordâncias no que diz respeito à modu-
lação do aparelho e duração da técnica, tendo sido 
um realizado tardiamente, dois, precocemente, e 
um associando a eletroestimulação precoce e tar-
dia. Constatou-se, assim, que os resultados foram 
mais satisfatórios nos estudos que utilizaram a 
eletroestimulação tardiamente em pacientes mais 
crônicos e debilitados, visando à hipertrofia. Ain-
da foi percebida, nos ensaios analisados, a atrofia 
do músculo quadríceps nas primeiras semanas de 
permanência em UTI, variando de 16 a 40%, não 
sendo a mesma afetada pela aplicação diária de 
eletroestimulação.

Pinheiro e Christofoletti (2012) explicaram esse 
evento destacando a correlação entre a intensida-
de da eletroestimulação e a gravidade da PPC. Foi 
levado em consideração que, com a evolução da 
doença, a excitabilidade do tecido muscular pode 
ser afetada, acarretando disfunções na membrana 
muscular, nos casos de doenças mais severas, que 
poderão comprometer sua excitabilidade, aumen-
tar o catabolismo e acentuar a atrofia muscular, e, 
assim, afetar potencialmente o estímulo anabólico 
da eletroestimulação. Ainda consideraram que a 
diversidade de informações encontradas nos pro-
tocolos de eletroestimulação e os métodos de ava-
liação limitam a comparação direta entre os estu-
dos, já que não há consenso quanto à modulação 
ótima, de forma a desencadear fortes contrações 
com o mínimo de fadiga muscular.

Já em estudo realizado, Routsi et al. (2014) tiveram 
como objetivo avaliar a eficácia da EMS na preven-
ção da PPC em pacientes graves, hospitalizados em 
UTI multidisciplinar, onde essa técnica foi aplicada 
simultaneamente nos músculos vasto lateral, vasto 
medial e músculo fibular longo de ambas as extre-
midades inferiores, distribuídas em sessões diárias, 
com duração de 55 minutos, incluindo 5 minutos 
para aquecimento e 5 minutos para a recuperação, 
atentando-se para raspagem de pelos e limpeza 
da pele, de forma a diminuir os incômodos, com 
posterior aplicação de elétrodos retangulares (90 x 
50 mm) em pontos motores desses grupos muscu-
lares. Foi utilizado um estimulador (Rehab 4 Pro, 
CEFAR Medical AB, Malmö, Suécia) bifásico, que 
entrega impulsos simétricos de 45 Hz, a 400 minu-
tos de duração de pulso e 12 segundos (incluindo 
0,8 segundo tempo de subida e 0,8 segundo tempo 
de descida), com 6 segundos de intensidade capaz 
de promover contrações visíveis, confirmadas, 
posteriormente, através da palpação dos múscu-
los envolvidos. Este protocolo foi continuado até 
a alta da UTI.

Routsi et al. (2014) constataram como resultado 
o fato de este estudo ser a primeira intervenção 
randomizada paralela que sugere que a eletroesti-
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mulação (EMS) das extremidades inferiores pode 
impedir o desenvolvimento de PPC em pacientes 
graves internados em UTI, através de um plano de 
tratamento envolvendo sessões diárias, com conse-
quente preservação de força muscular e diminui-
ção da duração do desmame e tempo de interna-
mento hospitalar. Ressalta-se que o efeito da EMS 
foi avaliado sobre a força muscular, e não sobre a 
função muscular ou capacidade para realizar as 
atividades de vida diária, já que o estudo relatado 
foi desenvolvido no âmbito da terapia intensiva. 
Ainda acrescentam que essa técnica tem sido uti-
lizada como uma alternativa à cinesioterapia ativa 
em portadores de doenças crônicas, insuficiência 
cardíaca (IC) e doença pulmonar obstrutiva crôni-
ca (DPOC), mesmo os clinicamente estáveis, que 
desenvolvem dispneia grave ao esforço, dificultan-
do ou impedindo um exercício físico convencio-
nal, sendo considerada necessária uma abordagem 
terapêutica integrada.

3.4 Deambulação

Pinheiro e Christofoletti (2012) descrevem a evo-
lução no quadro clínico funcional — a saída do 
leito, a deambulação precoce e consequente redu-
ção no tempo de internamento em UTI — como 
indicadores positivos promovidos pela terapêutica 
motora, sendo, desta forma, fato de grande impor-
tância, pois a conquista da independência na mar-
cha é vista pelos pacientes como uma meta impor-
tante, no que se refere ao retorno para casa e para 
as demais atividades de vida diária. Seus achados 
ainda mostraram que a força muscular apresenta 
equiparação positiva com a autopercepção do esta-
do funcional do paciente e com a distância deam-
bulada pós-alta hospitalar.

Em contrapartida, Glaeser et al. (2012) afirmam 
que a deambulação de pacientes críticos pode ser 
extremamente ímproba e arriscada, quando rela-
tam que tubos e cateteres podem ser deslocados 
durante o treino de marcha. Todavia, os mesmos 
traduzem que, com uma equipe profissionalmente 
qualificada, essa técnica se torna viável e segura, 

evidenciada através do estudo desenvolvido, no 
qual foram realizados 1.449 exercícios em 103 pa-
cientes críticos, dentre os quais 762 (53%) foram 
de deambulação. Como resultados, constatou-se 
que os eventos adversos dessa prática não resulta-
ram em extubação, custos adicionais ou aumento 
do tempo de internação em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

4. Conclusão
Após a análise sistemática dos artigos seleciona-
dos, conclui-se que metodizar, de forma coerente, 
as evidências atuais que justificam as medidas tera-
pêuticas sobre a mobilização precoce na polineuro-
patia do paciente crítico, favorece ao fisioterapeuta 
e demais integrantes da equipe multidisciplinar 
uma melhor interpretação diagnóstica e a realiza-
ção da intervenção mais coerente e de forma pre-
coce. Isso se deve ao fato de que a relação multipro-
fissional é essencial na abordagem das desordens 
neuromusculares, de forma a potencializar a efi-
cácia e o benefício do tratamento, minimizando o 
surgimento de complicações, diminuindo o tempo 
de internação, consequentemente, os custos hospi-
talares, e abreviando o retorno desse indivíduo ao 
convívio familiar e social através da mobilização 
precoce que irá reduzir o tempo para desmame da 
VM e contribuir na reabilitação funcional. Essa se 
materializa por meio de técnicas terapêuticas pro-
gressivas, tais como posicionamento funcional, 
mobilizações passivas e ativas, eletroestimulação, 
sedestração à beira do leito, transferência para a 
cadeira, ortostatismo e deambulação. 

Assim, postergar o princípio das atividades somen-
te coopera para acentuar o declínio funcional do 
paciente, pois o aperfeiçoamento da função física e 
do estado de saúde geral ocorre por intermédio da 
execução de exercícios que sejam capazes de pre-
caver debilidades funcionais. Contudo, ainda são 
encontradas limitações, como o difícil acesso às 
publicações mais recentes, as quais não estão dis-
poníveis ao público em geral, mesmo se tratando 
de um estudo que aborda um tema atual, relevante 
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e de baixo custo para sua realização. Mantém-se, 
portanto, o intuito de tornar as evidências cientí-
ficas mais sólidas em relação a vários aspectos da 
mobilização precoce na PPC, fazendo-se necessá-
rios novos ensaios clínicos randomizados a respei-

to de um protocolo que estabeleça o melhor tipo, a 
frequência e duração da atividade a ser aplicada no 
paciente crítico durante sua hospitalização, garan-
tindo, portanto, resultados fidedignos e um bom 
grau de recomendação. 

MAIN SCIENTIFIC EVIDENCE IN EARLY MOBILIZATION OF POLYNEUROPATHY  
IN THE CRITICAL ILL PATIENT: LITERATURE REVIEW

Abstract

Since the 70s, neuromuscular disorders have high prevalence and are identified as the main cause 
of generalized asthenia and prolonged dependence on mechanical ventilation (MV) in critical pa-
tients hospitalized in Intensive Care Units (ICU). Critical Illness Polyneuropathy (CIP) is capable 
of causing functional impairment, with cardiorespiratory repercussions and strength reduction, 
leading to a higher mortality rate and rehabilitation period. This study aims to systematize the 
knowledge of the main scientific evidence regarding early mobilization in the CIP and describe 
the techniques, resources, effects and relevant implications. This is an exploratory literature re-
view, descriptive and with the following inclusion criteria: articles published in the last 10 years in 
English, Portuguese and Spanish and had the same objectives of the work. From the 27 researched 
articles, 09 were selected and they have ratified that the knowledge of current evidences justify the 
therapeutic procedures. These evidences also favors the physical therapist and other members of 
the multidisciplinary team to make a better diagnostic interpretation and performan earlier and 
consistent intervention, materialized by progressive therapeutic techniques, such as functional 
positioning, passive and active mobilization, electrostimulation, sit, orthostatic and walking. Ho-
wever, physical therapists do not have an opinion on the basic techniques that contextualize the 
early mobilization in CIP, resulting in the absence of protocols to establish the best type, frequen-
cy and duration of the activity to be applied to the patient. conducting new randomized clinical 
trials to ensure reliable results and a good degree of recommendation.

Keywords

Polyneuropathy. Critical illness. Neuromuscular disorders. Early mobilization. Muscle weakness. 
ICU.
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Resumo 

Introdução: A vivência dos profissionais de enfermagem frente aos portadores do HIV/AIDS ca-
racteriza-se por respostas de ordem emocional. Objetivo: Conhecer os sentimentos mais vivencia-
dos (sentimentos positivos ou negativos) pela equipe de enfermagem no cuidar do paciente HIV+ 
de um hospital público da cidade de Salvador, Bahia. Método: Estudo descritivo-exploratório, de 
abordagem qualitativa. Participaram dezessete profissionais, entre 23 e 61 anos, com experiência 
de, aproximadamente, 7 anos. O lócus da pesquisa foi a unidade de infectologia. A coleta foi reali-
zada em abril de 2011, através de entrevistas. A análise dos dados foi mediante a Técnica de Análise 
de Bardin, emergindo a categoria: Sentimentos dos profissionais no cuidar do paciente com HIV+ e 
as subcategorias Sentimentos Negativos e Sentimentos Positivos. Conclusão: Conclui-se que cuidar 
de portadores do HIV gera diferentes sentimentos nos profissionais de enfermagem, prevalecen-
do os negativos tais com: medo, tristeza, piedade, impotência, incapacidade, angústia, ansiedade, 
culpa, obrigação, dúvida, frustração, irritação, raiva, revolta, sofrimento e solidão; e os sentimentos 
positivos encontrados foram de compaixão, gratificação, satisfação, fé, esperança, amor e felicidade.
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1. introdução
O aparecimento da síndrome de imunodeficiência 
adquirida – AIDS, uma doença pandêmica, com-
plexa e incurável, a partir do início dos anos 80, e a 

contínua disseminação do vírus da imunodeficiên-
cia humana – HIV na última década, persistindo 
até os dias de hoje, originou, no mundo todo, res-
postas de ordem emocional (MENEGHIN, 1996).
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A presença da AIDS na esfera pessoal dos pacien-
tes é representada por incerteza quanto ao futuro, 
aproximação da morte, discriminação, mudan-
ças na aparência, abandono do tratamento e não 
aceitação da doença; na esfera afetiva, acarreta 
dificuldades de estabelecer novos vínculos afeti-
vos e interferências nos já existentes, alterando o 
padrão de vida sexual; e, ainda, na esfera familiar, 
através da hostilidade e discriminação, levando a 
mudanças no projeto de vida (LOPES; FRAGA, 
1998; MALBERGIER; ANDRADE, 1999).

Para Miquelim et al. (2004), trabalhar com pacien-
tes HIV+ difere do trabalho com outros tipos de 
pacientes, por levar o profissional a se defrontar 
com aspectos específicos, como medo da trans-
missão e ainda o medo de que pessoas conhecidas 
saibam que ele lida com aids. Ainda, esses profis-
sionais lidam com a imprevisibilidade do prog-
nóstico, sentimentos de impotência, desesperança, 
agressividade, negação e outras questões emocio-
nais que invadem o profissional.

Trabalhar com pacientes HIV+ causa fortes impac-
tos na esfera psíquica dos profissionais de saúde, 
principalmente no que se refere aos sentimentos. 

Entende-se que sentimentos são estados afeti-
vos produzidos por diversos fenômenos da vida 
intelectual ou moral, que podem resultar de per-
cepções sensoriais ou representações mentais, e 
constituem espécies de emoções de maior duração 
(GONZAGA, 2006). 

Viscott (1982) classifica os sentimentos em posi-
tivos, como aqueles que ampliam nosso senso de 
força e de bem-estar, produzindo prazer, sensa-
ção de inteireza; e sentimentos negativos, como 
os que interferem no prazer, consomem energia e 
nos deixam exauridos, com uma sensação de va-
zio e solidão.

Além de estarem atentos aos sentimentos dos pa-
cientes HIV+, é fundamental que os profissionais 
de saúde também fiquem atentos aos sentimentos 
que vivenciam durante a sua lida com esse tipo de 

enfermo. Conhecer os sentimentos vivenciados 
pela equipe de enfermagem, frente a tais pacien-
tes, implica diretamente a saúde psíquica desses 
profissionais e uma qualidade de assistência mais 
humanizada.

Diante do exposto, o questionamento que norteou 
a pesquisa foi: Quais os sentimentos mais vivencia-
dos pela equipe de enfermagem durante o processo 
do cuidar de pacientes portadores do HIV/AIDS? 

Para a realização deste estudo, traçou-se como ob-
jetivo geral conhecer os sentimentos mais experi-
mentados (positivos ou negativos) pela equipe de 
enfermagem de um hospital público da cidade de 
Salvador, Bahia, durante o processo do cuidar de 
pacientes portadores do HIV/AIDS. 

2. metodologia
Trata-se de uma pesquisa na área da Infectologia 
e da Psicologia, de caráter descritivo-explorató-
rio e natureza qualitativa, sendo escolhida esta 
abordagem por se adequar melhor aos objetivos 
propostos.

O lócus da pesquisa foi a unidade de infectologia 
de um hospital público da cidade de Salvador, Bah-
ia, escolhida por atender pacientes com o diagnós-
tico de HIV/AIDS e ser uma unidade de referência 
no Estado, com 16 leitos.

Para composição da amostra, foram selecionados, 
aleatoriamente, enfermeiros, técnicos de enferma-
gem e auxiliares de enfermagem que se encontra-
vam no hospital no período determinado para a 
coleta, e que demonstraram interesse pela pesqui-
sa, sendo o número de sujeitos definido pelo crité-
rio de saturação das respostas. 

Como critérios de inclusão, foram estabelecidos: 
assinar o TCLE, estar presente no momento da co-
leta de dados e ter experiência no cuidado de pa-
cientes portadores do HIV/AIDS. Foram excluídos 
os que não tinham qualquer tipo de experiência no 
cuidado de pacientes portadores do HIV/AIDS.
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O instrumento de pesquisa foi um roteiro de entre-
vista semiestruturada, elaborada pelos autores da 
pesquisa. As entrevistas foram gravadas mediante 
a autorização dos sujeitos, com finalidade de regis-
trar, com precisão, o conteúdo das falas. Os dados 
foram coletados em abril de 2011, após a liberação 
da Instituição e emissão de parecer favorável ao 
projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa do Instituto Mantenedor de Ensino Superior 
(IMES), através do protocolo nº 3200.

Os dados foram analisados através da Técnica de 
Análise de Conteúdo de Bardin (1979) e, após a 
transcrição das entrevistas, foi estabelecida a ca-
tegoria de análise: sentimentos vivenciados pela 
equipe de enfermagem no cuidar do paciente 
HIV+, subdividida em: Sentimentos Negativos e 
Sentimentos Positivos.

3. resultados e Discussão
Participaram do estudo profissionais da equipe de 
enfermagem, composta por sete (7) enfermeiros, 
seis (6) técnicos de enfermagem e quatro (4) au-
xiliares de enfermagem, totalizando dezessete (17) 
profissionais, sendo todos do sexo feminino, com 
média de idade de, aproximadamente, 37,4 anos, 
e 7 anos, em média, de experiência no cuidado a 
pacientes portadores do HIV/AIDS. Dentre os de-
zessete (17) profissionais, 52,94% (9) realizam sua 
atividades no período diurno, 17,65% (3), no no-
turno e 29,41% (5) em ambos os períodos, levando 
em consideração a escala mensal. 

A partir da leitura exaustiva das respostas dos par-
ticipantes, foi estabelecida uma categoria com duas 
subcategorias, a saber: Sentimentos dos profissio-
nais no cuidar do paciente HIV+: 1.1 Sentimentos 
Negativos e 1.2 Sentimentos Positivos. 

Os sentimentos vivenciados pela equipe de enfer-
magem durante o processo do cuidar de pacientes 
portadores do HIV/AIDS, considerados por eles 
como negativos, foram de medo, tristeza, pieda-
de, impotência, incapacidade, angústia, ansiedade, 

culpa, obrigação, dúvida, frustração, irritação, rai-
va, revolta, sofrimento e solidão; e, os sentimentos 
positivos encontrados foram de compaixão, grati-
ficação, satisfação, fé, esperança, amor e felicidade. 
Cabe destacar que os termos “sentimentos positi-
vos” e “sentimentos negativos” foram atribuídos 
pelos próprios entrevistados. Os resultados encon-
trados apontam que os sentimentos negativos pre-
valecem sobre os positivos.

3.1 sentimentos dos profissionais  
no cuidar do paciente HiV+

3.1.1 Sentimentos Negativos 

Quando questionados sobre como se sentiam cui-
dando de pacientes com HIV+, os participantes de-
clararam, em sua maioria, sentimentos negativos:

Tem casos em que os pacientes recusam ser 
cuidados, sendo agressivos com palavras e até 
chute (ENF 04).

(...) às vezes, dá tristeza, porque assim são pa-
cientes muito debilitados (...), a família, mui-
tas vezes, não dá suporte, você tem que fazer o 
papel de psicóloga, conversar, suprir carências 
emocionais também (ENF 03).

(...) já vi casos aqui do paciente contaminado e 
passar para a mulher, para os filhos, né, e fico 
com raiva dele, raiva dele, porque ele sabia que 
tava e passou para a mulher (AUX 04).

Sentimento de piedade, que eu acho péssimo 
sentir (...), eu nem queria dizer essa palavra, 
mas é o que a gente vivencia aqui (...) (ENF 01).

Os resultados encontrados vão na mesma dire-
ção dos de Andrade e Capocci (2004) e Ferreira 
(1992), em que os autores afirmam que há um 
desgaste emocional muito grande por parte dos 
profissionais, gerando sensações de angústia que 
podem se manifestar de diversas formas, com 
sentimentos de pena, piedade, discriminação e 
até desprezo. 
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Em relação ao sentimento de pena, Figueiredo e 
Turato (1994) adicionam que esse pode estar as-
sociado com a morte do paciente, o seu desfigu-
ramento físico e com as complexas relações dele 
com seus familiares. Os autores ainda indicam que 
a pena ocorre, geralmente, quando o profissional 
se coloca no lugar do paciente que contraiu pas-
sivamente o vírus, como nos casos de transfusões.

A angústia e a ansiedade declaradas pelos entre-
vistados coincidem com os apontados por França 
(2000), ao complementar que tais sentimentos po-
dem vir ainda acompanhados de impotência, so-
frimento, aflição e tristeza para o profissional que 
lida diretamente com pacientes HIV/AIDS.

Embora o apoio e o conforto sejam funções da 
equipe de enfermagem ao cuidar de pacientes, o 
fato de nem sempre conseguirem ajudar da forma 
como gostariam, principalmente os pacientes com 
HIV, que são bastante solicitantes, desencadeia a 
ansiedade, provocando desânimo e deixando es-
ses profissionais, muitas vezes, deprimidos (GIR 
et al., 2000).

Nos estudos de Souto (2008), realizados com mé-
dicos, também foram encontrados sentimentos 
semelhantes aos vivenciados pela equipe de enfer-
magem, tais como angústia, frustração, depressão 
e irritação.

O trabalho desenvolvido pela enfermagem, voltado 
para pacientes com sorologia positiva, é desgastan-
te, tanto física quanto emocionalmente, uma vez 
que tais pacientes são dependentes, com interna-
ções repetidas e que quase sempre culminam com a 
morte, como apontam Figueiredo e Turato (1994).

Na mesma direção, Cunha (1997) acrescenta que 
lidar com HIV pode levar à eclosão de sentimentos, 
como medo da morte e a sensação de impotência, 
trazendo à tona fragilidades e limitações, deixando, 
muitas vezes, o profissional frente à impotência da 
própria vida. Conviver com pacientes HIV+ traz 
para os profissionais da área de saúde muito desgas-
te, sendo identificados sentimentos como insegu-

rança, ansiedade, discriminação, e, além do medo 
de serem infectados, há também o envolvimento 
pessoal com os pacientes, cuja doença poderia tor-
nar-se curável (MIQUELIM et al., 2004).

3.1.2 Sentimentos Positivos

Os informantes declararam também sentimentos 
positivos, como compaixão, gratificação, satisfação, 
fé, esperança, alegria, felicidade e amor, principal-
mente quando os pacientes internados se aceitam 
na posição de enfermo e portador do HIV/AIDS, 
aderindo, assim, ao tratamento, apresentando me-
lhora e voltando à sua residência, e ainda senti-
mentos de gratificação, quando os pacientes retor-
navam à unidade simplesmente para agradecerem 
o cuidado prestado pela equipe.

Os dados obtidos indicam que tal fato ocorre devi-
do à formação de um vínculo entre os profissionais 
e os pacientes, podendo ser identificado nas falas:

Sentimento de alegria, de felicidade, né, por-
que melhorou, porque alguns pacientes reagem 
bem ao tratamento, né, então a gente se sente 
feliz (...) (AUX 04).

Amor, satisfação, sentimento de amor, (...) 
compaixão, porque a gente quer ver a melhora, 
de amor, porque ele é um ser humano, tem que 
ter (ENF 05).

(...) ela chamava a gente, queria que a gente do-
brasse direto pra poder ficar com ela o tempo 
todo, então, foi assim muito gratificante ver 
esse reconhecimento e essa necessidade dela 
(...) (TEC 03).

Os depoimentos dos profissionais descrevem 
envolvimento com o paciente, através de senti-
mentos expressos de aceitação, satisfação e grati-
ficação. Os sentimentos declarados demonstram 
empatia em relação à dor do enfermo, sendo essa 
definida por Rogers e Rosemberg (1977) como a 
capacidade de perceber as necessidades do quadro 
de referências interno de outra pessoa, juntamente 
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com os componentes emocionais e os significados 
a ele pertencentes.

Carraro e Radünz (1996) buscaram o conceito de 
empatia em vários autores, e todos concordam 
que empatia diz respeito a entrar no sentimento 
para perceber a experiência subjetiva do outro, ou 
seja, a capacidade de se colocar no lugar do ou-
tro. A capacidade empática é, desta forma, uma 
estratégia para o relacionamento terapêutico e um 
cuidado efetivo.

A satisfação e a gratificação que apareceram nos 
resultados confirmam o que é apresentado em 
relação ao cuidar. A satisfação, a alegria e a feli-
cidade no processo do cuidar constituem algo 
específico da profissão, estando presentes desde 
o início da Enfermagem: a intenção de ajudar ao 
outro (SADALA; MATIAS, 2000; CARRARO; 
RADÜNZ,1996).

As falas dos entrevistados corroboram, ainda, 
as palavras de Boff (1999), em relação ao cuidar, 
como a capacidade de emocionar-se, de envolver-
se, de afetar e de sentir-se afetado. Ele continua, 
apontando que fazer do cuidar uma centralidade 
não significa deixar de trabalhar e de intervir no 
mundo, mas sim criar laços de responsabilidades.

Sadala e Matias (2000) demonstraram que os pro-
fissionais gostam de cuidar do paciente com HIV 
positivo, além de considerarem-se amigos desses 
pacientes, demonstram compaixão, tolerância e 
compreensão, sentimentos que estiveram também 
presentes nas falas da equipe entrevistada. 

Os sentimentos positivos declarados pelos entre-
vistados remetem ainda às colocações de Waldow 
(2008), que destaca que o ato de cuidar humaniza 
o ser, e que a ação cuidadora tem uma conotação 
no sentido de prover o bem para o outro ser. A 
própria ação do cuidar impulsiona o ser humano 
a fazer algo e, por ser uma ação que alivia, ajuda, 
conforta, apoia, também satisfaz ao cuidador. No 
favorecimento do bem para o paciente, no zelar, no 

interesse, encontra-se o que Heidegger (2001 apud 
WALDOW, 2008) denominou de “solicitude”. 

Resuto et al (2000) vão além, colocando que os 
sentimentos considerados positivos são uma res-
posta ao convívio, conscientização e mudança no 
comportamento não só da equipe de enfermagem, 
mas de todas as pessoas envolvidas na área da saú-
de, que trabalham com o portador de HIV/AIDS.

4. Conclusão
Esta pesquisa teve por intenção conhecer quais são 
os sentimentos vivenciados pela equipe de enfer-
magem durante o processo do cuidar de pacientes 
portadores do HIV+. Embora tenham sido obser-
vados sentimentos prazerosos, houve uma predo-
minância dos sentimentos negativos por parte dos 
entrevistados. 

Sentimentos como medo, tristeza, piedade, impo-
tência, incapacidade, angústia, ansiedade, culpa, 
obrigação, dúvida, frustração, irritação, raiva, revol-
ta, sofrimento e solidão prevaleceram sobre os senti-
mentos de compaixão, gratificação, satisfação, fé, es-
perança, amor e felicidade. Tais sentimentos podem 
estar associados ao despreparo psicológico apresen-
tado pelos entrevistados, o que pode ser observado 
na insegurança demonstrada ao falar deste tema. 

Em relação à prevalência dos sentimentos nega-
tivos expressos pela equipe, cabe um olhar mais 
atento, pois é sabido que os mesmos podem inter-
ferir na qualidade da assistência prestada.

As sensações desagradáveis geradas pelos senti-
mentos negativos interferem no prazer e no bem
-estar do indivíduo, podendo provocar uma baixa 
qualidade de vida. Logo, é necessário estimular e 
trabalhar o lado afetivo dos profissionais, objeti-
vando desenvolver um cuidado mais humanizado, 
que traga benefícios não só para o ser cuidado, 
como também para o profissional que cuida.

Além da prevalência dos sentimentos negativos 
encontrados, vários autores ressaltam que a con-
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vivência com pacientes HIV+ é bem desgastante, 
pois os profissionais ainda precisam lidar com a 
discriminação, o medo de se infectarem e o medo 
da morte.

Frente ao encontrado, é de fundamental impor-
tância que a equipe de enfermagem possa ter um 
espaço de escuta terapêutica e de grupos de apoio, 
a fim de que todos possam ser acolhidos e ouvidos 
sobre situações vivenciadas no ambiente de traba-
lho. Afinal, trabalhar com tais pacientes requer não 
só preparo técnico, mas também preparo emocio-
nal, possibilitando, dessa forma, a humanização 
daqueles que cuidam, e não apenas dos pacientes.

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para 
novos questionamentos acerca dos sentimentos 
vivenciados pela equipe de enfermagem durante 
o processo do cuidar de pacientes portadores do 
HIV/AIDS e estimule novas pesquisas na área, 
pois a AIDS continua em expansão, exigindo, 
cada vez, mais profissionais preparados técnica e 
afetivamente.

Por fim, recomenda-se que a equipe de enferma-
gem desperte para a importância e a necessida-
de de estar atenta aos sentimentos que emergem 
do atendimento à pacientes portadores do HIV/
AIDS, elaborando, questionando e refletindo so-
bre sua prática.

FEELINGS EXPERIENCED BY THE NURSING STAFF  
DURING THE CARING PROCESS OF PATIENTS WITH HIV/AIDS

Abstract

Introduction: The experience of nursing staff in front of patients with HIV/AIDS is characterized 
by emotional responses. Objective: Knowing the feelings experienced by nursing staff of a public 
hospital in Salvador, Bahia, during the process of caring for HIV/AIDS patients. Method: A des-
criptive and exploratory study, with qualitative approach. Took part of it seventeen professionals, 
from 23 to 61 years, with experience of approximately 7 years. The place of the research was the 
infectious disease unit. The gathering was held in April 2011, through interviews. Data analysis 
was carried out by Technical Analysis of Bardin. It is concluded that caring for HIV patients, ge-
nerates different feelings in the nursing professionals, prevailing the negative feeling such as fear, 
sadness, pity, impotence, disability, distress, anxiety, guilt, obligation, doubt, frustration, irrita-
tion, anger, revolt, suffering and loneliness; and the positive feelings generated were compassion, 
gratification, satisfaction, faith, hope, love and happiness.
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Feelings. Nursing. Care. HIV/AIDS. Infectology.
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estuDo BiBLioGrÁFiCo soBre DiABetes 
MELLITUS tipo ii: reperCussÕes pAtoLÓGiCAs 
mACroVAsCuLAres nA sAÚDe Do ADuLto

poliana de santana Aguiar*

Resumo

O diabetes é uma doença metabólica caracterizada pelo execesso de glicose no sangue, consid-
erado como uma patologia crônica, com altas taxas de prevalência na população. O objetivo do 
artigo é identificar, através das produções científicas, as repercussões patológicas macrovascula-
res do diabetes mellitus tipo II na saúde do adulto, como: Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 
Acidente Vascular Encefálico (AVE) e Doença Arterial Periférica (DAP). Teve como percurso 
metodológico o levantamento bibliográfico nas principais bases de dados — SciELO e Bireme — 
com publicações no período de 2003 a 2011, sendo estudo de caráter exploratório. Os resultados 
desta pesquisa mostram, através da produção científica, que o diabetes é fator predisponente para 
o surgimento e comprometimento das patologias macrovasculares, que tem sua evolução clínica 
associada aos fatores de risco, sendo estes a dislipidemia, obesidade, o sedentarismo, o aumento 
dos triglicerídios, relação cintura-quadril, associação com a hipertensão arterial, tabagismo, etil-
ismo, dentre outros. Conclui-se que o diabetes, definido como alteração nos níveis glicêmicos, é 
fator de risco comprovado para o IAM, AVE e DAP. Portanto, uma reeducação no estilo de vida, 
adesão terapêutica e um controle intensivo dos níveis glicêmicos são considerados fatores-chave 
na postergação dessas doenças e aspecto positivo na eficácia de seu tratamento.

Palavras-chave

Diabetes mellitus. Fatores de risco. Patologia macrovascular.

* Enfermeira. E-mail: polianaaguiarenfa@hotmail.com

1. introdução
As transformações ocorridas no padrão de vida 
da população alteraram, de modo notório, o pa-
drão de uma alimentação saudável. Com isso, o 
ser humano fica mais susceptível a transtornos 
alimentares e doenças crônicas, que têm como um 

dos critérios de riscos o sobrepeso (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE DIABETES, 2006, p. 8-10).

O Diabetes Mellitus (DM) é considerado como 
uma das doenças que mais têm acometido a popu-
lação em geral, crianças, adultos e idosos, sem dis-
tinção de classes. Assim, suas implicações também 
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têm crescido. Por se tratar de uma doença crônica, 
o investimento para o tratamento desse paciente 
implica custos elevados na Saúde Pública (BRA-
SIL, 2001, p.14).

Outro fator importante é a adesão ao tratamento 
por parte desses pacientes, que precisarão passar 
por uma reeducação em seu estilo de vida, bem 
como aprender a cuidar de sua própria saúde, po-
dendo gerar confronto com as questões emocio-
nais do paciente e conflito no tratamento (LIMA, 
2009, p. 1).

O DM II, o qual será abordado neste artigo, segun-
do Brasil (2001, p.14):

O DM é uma síndrome de etiologia múltipla, 
decorrente da falta de insulina e/ou da incapa-
cidade de a insulina exercer adequadamente 
seus efeitos. Caracteriza-se por hiperglicemia 
crônica, com distúrbios do metabolismo dos 
carboidratos, lipídeos e proteínas. 

A prevalência de cada tipo de diabetes vem sen-
do estudada e é notório que a incidência do DM II 
vem crescendo significativamente. Vários estudio-
sos atribuem isso a fatores predisponentes, como 
“sedentarismo, obesidade, hipertensão arterial, 
aspectos genéticos dentre outros” (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE DIABETES, 2006, p. 8).

A Sociedade Brasileira de Diabetes (2006, p. 8) 
relata:

Uma epidemia de Diabetes Mellitus (DM) está 
em curso. Em 1985, estimava-se que existissem 
30 milhões de adultos com DM no mundo; esse 
número cresceu para 135 milhões em 1995, 
atingindo 173 milhões em 2002, com projeção 
de chegar a 300 milhões no ano 2030. 

Esse aumento no número de diabéticos na popu-
lação ocorre em função dos fatores de risco da 
doença como: Idade >45 anos, sobrepeso (Índice 
de Massa Corporal IMC >25), obesidade central 
(cintura abdominal >102 cm para homens e >88 
cm para mulheres), antecedente familiar, hiper-
tensão arterial (> 140/90 mmHg), colesterol HDL 

d”35 mg/dl e/ou triglicerídeos e”150 mg/dl, histó-
ria de macrossomia ou diabetes gestacional, doen-
ça cardiovascular, cerebrovascular ou vascular pe-
riférica definida (BRASIL, 2001, p.23).

Assim, entende-se que o planejamento alimentar é 
beneficiário para o tratamento do diabetes, sendo 
considerado fator fundamental para manter os ní-
veis glicêmicos dentro dos limites desejáveis, a fim 
de que se minimizem os riscos associados à manu-
tenção da hiperglicemia, causando danos ao vaso 
(BRASIL, 2000, p. 15). 

A doença macrovascular é considerada uma 
das formas mais comuns das complicações nos 
portadores com diabetes mellitus tipo II, sendo 
associada ao controle do nível glicêmico inade-
quado. Causa comprometimento da íntima do 
vaso, gerando alterações estruturais, o que afeta 
o funcionamento da célula (LIMA, 2009, p. 11).

Refletir acerca das repercussões do diabetes 
mellitus tipo II na saúde do adulto foi relevante 
pelo fato de a patologia, atualmente, estar sen-
do considerada como epidemia, trazendo da-
nos à população acometida, consecutivamente 
aumentando os gastos com a saúde pública, que 
necessita de avanços constantemente. Desta 
forma, o artigo foi elaborado com a expectativa 
de poder contribuir com a produção científica, 
para que esta pesquisa possa trazer diferentes 
pontos de vista, possibilitando, assim, que se 
proponham novos estudos, evidenciando no-
vas lacunas existentes.

O artigo trouxe como tema o Diabetes Mellitus 
tipo II: repercussões patológicas macrovasculares 
na saúde do adulto.

A pergunta norteadora do estudo é: Quais são as 
produções científicas sobre as repercussões patoló-
gicas macrovasculares do diabetes mellitus tipo II 
na saúde do adulto?

Dessa forma, o artigo objetiva identificar, através 
da produção científica, as repercussões patológi-
cas do diabetes mellitus tipo II na saúde do adulto, 
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como: Infarto Agudo do Miocárdio, Acidente Vas-
cular Encefálico e Doença Arterial Periférica. 

Os objetivos específicos do artigo consistem em 
identificar as consequências patológicas do diabe-
tes mellitus tipo II em adultos, abordando os fato-
res de riscos associados e a importância do contro-
le glicêmico, através de estudo bibliográfico.

2. metodologia

2.1 tipo de estudo

Trata-se de um estudo bibliográfico, de caráter 
exploratório e qualitativo, que tem como objetivo 
identificar, através da produção científica, as reper-
cussões patológicas do diabetes mellitus tipo II na 
saúde do adulto.

A pesquisa bibliográfica, segundo Marconi e Lakatos 
(1992, p. 43-44), se caracteriza pelo “levantamento 
de toda a bibliografia já publicada em forma de li-
vros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita”.

A pesquisa bibliográfica possibilita amplo alcance 
de informações, além de permitir a utilização de 
dados dispersos em inúmeras publicações, auxi-
liando também na construção ou na melhor defi-
nição do quadro conceitual que envolve o objeto 
de estudo proposto. A principal vantagem da pes-
quisa bibliográfica está em permitir ao investiga-
dor a cobertura maior de uma gama de fenômenos 
amplos do que aquela que poderia pesquisar dire-
tamente (GIL, 1994).

No que diz respeito aos estudos exploratórios, Pio-
vesan e Temporini (1995) afirmam que “estes têm 
por objetivo conhecer a variável de estudo da for-
ma como se apresenta, seu significado e o contexto 
onde ela está inserida”. 

Conforme Oliveira (2000), o método qualitativo 
“é considerado como método exploratório e auxi-
lia na pesquisa científica, que tem a função de dar 
suporte, estimular e aprofundar os conhecimentos 
científicos com um forte cunho descritivo”.

2.2 estratégias de coletas de dados

A coleta de dados foi realizada através da Bibliote-
ca Virtual em Saúde (BVS), na base de dados SciE-
LO e Bireme. Os descritores empregados na busca 
ao banco de dados foram: complicações macrovas-
culares associadas ao diabetes mellitus, prevalên-
cias das complicações macrovasculares e fatores de 
riscos associados à patologia. 

A escolha dessas bases de dados ocorreu devido ao 
fato de possibilitarem o levantamento e a análise de 
textos científicos que abordam os diversos temas 
relacionados à saúde.

Inicialmente, foram encontrados 54 artigos no 
banco do SciELO, sendo selecionados apenas 4, 
podendo-se observar que houve publicações em 
todos os anos, sem grande diferença quantitativa 
entre eles. Dos 18 artigos encontrados no banco da 
Bireme, foram selecionados apenas 2, verificando-
se que não houve publicações em todos os anos do 
período pesquisado, os anos com mais publicações 
para ambos os bancos de dados foram 2003 e 2011. 
Mas, a partir da leitura, identificou-se que apenas 
06 artigos nacionais dos últimos três anos tratavam 
do referido tema, sendo descartados os demais.

2.3 técnica de análise de dados

O método utilizado para a interpretação dos artigos 
foi a análise de dados, que se configura como uma 
etapa que se apropria do entendimento dos arti-
gos científicos, com base no seu referencial teórico. 
Nesta análise, há etapas que se caracterizam como 
processo de investigação científica, considerado re-
levante para identificar especificidades que podem 
significar melhores condições para o desenvolvi-
mento de novos estudos (TEIXEIRA, 2003, p.2).

A análise de conteúdo, segundo Bardin (1979, p. 
42), pode ser definida como:

Um conjunto de técnicas de análise de comuni-
cação visando a obter, por procedimentos siste-
máticos e objetivos de descrição do conteúdo, 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
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que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção 
destas mensagens.

Essa análise de conteúdo é dividida em três fases, 
ainda de acordo com Bardin (1977):

a | Pré-análise: a fase de organização propria-
mente dita. É uma fase em que serão sistema-
tizadas as ideias iniciais para se conduzir a um 
esquema preciso de como desenvolver as ope-
rações sucessivas;

b | Exploração do material: fase onde ocorre, es-
sencialmente, a operação de codificação, des-
conto ou enumeração, em função de regras 
formuladas previamente;

c | Tratamento dos resultados obtidos e in-
terpretação: onde os resultados brutos são 
tratados, de forma a se tornarem significati-
vos e válidos. Aqui ocorre o estabelecimento de 
quadros de resultados, diagramas, figuras, que 

condensam e destacam as informações ofere-
cidas pela análise.

A análise de conteúdo nos permite uma boa siste-
matização das ideias, facilitando, assim, o desen-
volvimento da pesquisa, explorando o material estu-
dado e permitindo a interpretação dos dados brutos.

3. resultados e Discussão
Este tópico tem por objetivo analisar, através de 
um embasamento teórico, quais são as repercus-
sões que mais acometem os portadores de diabetes 
mellitus tipo II.

Foram utilizados para análise 6 artigos, cada um 
deles com características específicas. Dessa forma, 
foram abordados, através de três categorais, quais 
estiveram mais prevalentes nos artigos e que serão 
trabalhadas nas discussões. A seguir, temos um 
quadro com os nomes dos artigos, dos autores e 
seus respectivos anos de publicação:

Quadro 1. Distribuição da produção científica sobre diabetes mellitus tipo II: repercussões patológicas na 
saúde do adulto

AUTORIA TÍTULO ANO

Máilla Rebouças Viana; Tânia T. Rodriguez Complicações cardiovaculares e renais no diabetes mellitus 2011

Cristina Triches et al.
Complicações macrovasculares do diabetes mellitus: pe-
culiaridades clínicas de diagnóstico e manejo

2009

Carlos E. Virgini-Magalhães; Eliete 
Bouskela

Pé diabético e Doença Vascular: entre o Conhecimento 
Acadêmico e a Realidade Clínica

2008

Antonela F. A. Siqueira; Bianca de Almei-
da-Pititto; Sandra R.G. Ferreira

Doença Cardiovascular no diabetes mellitus: Análise dos 
Fatores Clássicos e não Clássicos

2007

Rafael Selbach Scheffel et al.
Prevalência de complicações micro e macrovasculares e 
de seus fatores de risco em pacientes com diabetes melli-
tus do tipo 2 em atendimento ambulatorial

2004

Leandra de Goveia Pacheco Gondim; Wan-
derson Almeida de Oliveira; Sonia Aurora 
Alves Grossi

A diferenciação da dor do infarto agudo do miocárdio 
entre pacientes diabéticos e não diabéticos

2003

Fonte: Elaborado pela Autora.

Aqui, os dados brutos foram transformados, visan-
do a alcançar o núcleo de sentido do texto. Fez-se 

a agregação dos dados em três categorias, as quais 
foram organizadas de acordo com os objetivos pro-
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postos, discutindo-se, primeiramente, os fatores 
de risco associados à patologia; posteriormente, as 
complicações macrovasculares do diabetes mellitus 
tipo II e, finalmente, a importância do controle gli-
cêmico no tratamento dos diabéticos.

3.1 Fatores de risco associados à patologia

O DM II, por ser uma doença adquirida, tem como 
influência diversos fatores, dentre eles, “a urbani-
zação, hábitos alimentares, estilo de vida seden-
tária, stress e também a predisposição familiar” 
(BRASIL, 2000, p.7).

A obesidade é um dos principais fatores desen-
cadeantes da patologia, sendo, conforme Brasil 
(2000, p.7):

A taxa de incidência de DM Tipo 2 está re-
lacionada à duração e ao grau de obesidade.  
Ela, praticamente, dobra quando um aumento 
de peso moderado está presente e pode mais 
que triplicar na presença de excesso acentua-
do de peso.

O artigo 5 afirma que, entre os fatores envolvidos 
na etiologia das complicações crônicas do DM do 
tipo 2, destacam-se a hiperglicemia, a hipertensão 
arterial sistêmica, a dislipidemia e o tabagismo. 
Além desses, outros fatores de risco não conven-
cionais têm sido descritos: disfunção endotelial, 
estado pré-trombótico e inflamação.

Dessa maneira, a reeducação nos pacientes por-
tadores da DM II é muito importante, pois traz 
benefícios significativos para o tratamento, bem 
como uma alimentação saudável e melhor estilo de 
vida contribuindo, de maneira positiva, na vida de 
qualquer indivíduo.

Conforme o artigo 6, o diabetes mellitus (DM) é 
fator de risco independente para doenças cardio-
vasculares, pois estão presentes alterações do en-
dotélio arterial, aumento da agregação plaquetária, 
modificações lipídicas e lipoproteicas, com aumen-
to de LDL colesterol, diminuição do HDL coleste-
rol e depósitos dessas substâncias no interior das 

artérias. Esses fatores desencadeiam um processo 
inflamatório com depósitos de cálcio e colágeno, 
formando placas ateroscleróticas, que estreitam o 
lúmen das artérias.

3.2 Complicações macrovasculares  
do diabetes mellitus tipo ii

Uma das principais complicações macrovasculares 
é a doença cardiovascular, bem maior em pacientes 
com DM II do que em indivíduos sem a doença. 
Ela é responsável por 75% das mortes dos indiví-
duos diabéticos tipo II, sendo 50% por doença ar-
terial coronariana (LIMA, 2012, p. 13).

Esse fato é decorrente do comprometimento do 
vaso, através da disfunção, como relata o autor aci-
ma, estando diretamente relacionado com as pos-
síveis complicações do diabetes, devido ao próprio 
processo inflamatório desse vaso.

Segundo Lima (2012, p. 13-14), no Infarto Agudo 
do Miocárdio:

As placas de ateroma depositadas nas artérias 
são responsáveis por episódios de obstrução e 
isquemia do miocárdio. Inicialmente, a doença 
pode manifestar-se por dor no peito, caracte-
rística denominada angina pectoris. O IAM irá 
ocorrer quando houver interrupção aguda do 
fluxo coronariano causada pelo rompimento de 
uma placa de ateroma, provavelmente agravada 
pela formação de trombo. 

O artigo 2, em seu estudo, trouxe a presença do 
DM como fator independente para a doença ar-
terial coronariana (DAC), aumentando de duas a 
quatro vezes no paciente diabético. Além disso, o 
mesmo afirma que pacientes com DM e doença 
cardiovascular têm pior prognóstico, por apre-
sentar menor sobrevida, maior risco de recor-
rência da doença e pior resposta aos tratamentos 
propostos.

O estudo do artigo 4 afirma que os indivíduos dia-
béticos apresentam risco aumentado de 3 a 4 vezes 
de sofrer evento cardiovascular e o dobro do risco 
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de morrer desse evento quando comparados à po-
pulação geral. Tem havido declínio na mortalidade 
por DCV, porém a queda nas mortes por DAC, em 
portadores de diabetes, tem sido bastante inferior 
à de não diabéticos. 

Conforme o mesmo artigo, vários fatores presen-
tes no diabetes favorecem a maior ocorrência de 
DCV, como a hiperglicemia, a resistência à in-
sulina, além de fatores de risco clássicos e não 
clássicos (hipertensão arterial sistêmica, dislipi-
demia, obesidade, estado inflamatório subclínico 
e outros). É possível que o potencial aterogênico 
da obesidade decorra, em parte, da produção au-
mentada de citocinas pelos adipócitos. Devido à 
marcante associação entre diabetes e DCV, e prog-
nóstico desfavorável após um evento, é importan-
te identificar quais são os indivíduos de mais alto 
risco e como rastreá-los. 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE), outra pato-
logia macrovascular do diabetes, conhecido popu-
larmente como derrame, é uma doença que pode 
causar sequelas irreversíveis, se o indivíduo não for 
socorrido rapidamente.

Para o autor Charles (1999), o AVE é “caracteriza-
do como um déficit súbito neurológico focal devi-
do a uma lesão vascular, tendo como consequên-
cia alta taxa de mortalidade, levando ao óbito 40 
a 50% dos indivíduos até 6 meses, constituindo a 
terceira causa de morte no mundo”.

Sendo assim, os dados epidemiológicos, conforme 
Brasil (2011, p.5):

O Brasil apresenta a quarta taxa de mortalidade 
por AVC entre os países da América Latina e 
Caribe. A mortalidade nos primeiros 30 dias é 
de 10%, atingindo 40% no primeiro ano pós- 
evento. A imensa maioria dos sobreviventes 
necessita de reabilitação para as sequelas neu-
rológicas consequentes, sendo que, aproxima-
damente, 70% não retornam ao seu trabalho e 
30% necessitam de auxílio para caminhar.

Acrescenta o artigo 2 relatando o AVC como uma 
manifestação precoce nos diabéticos, sendo que as 
mulheres têm maior risco do que os homens. Es-
ses portadores de DM, acometidos de AVC, têm 
uma piora em sua evolução, duplicando o risco de 
recorrências, o risco de demência é triplicado e a 
mortalidade aumentada, acentuadamente.

Dentre as patologias macrovasculares citadas no 
artigo, por fim, temos a DAP, que Lima (2012, p. 
14-15) aborda:

A DAP caracteriza-se por moléstia arterioscle-
rótica oclusiva das extremidades inferiores. No 
entanto, sua presença também é um marcador 
de acometimento de outras áreas, em especial, 
doença cardiovascular e cerebrovascular. Ape-
sar de poder cursar de forma assintomática, 
tem-se demonstrado que a prevalência de DAP 
em diabéticos é de cerca de 20%, e seu diagnós-
tico precoce é importante para evitar isquemias 
agudas e amputações.

No artigo 2, os autores relacionam a duração do 
DM e a hiperglicemia na associação positivamen-
te à presença e gravidade da DAP. Segundo eles, o 
DM afeta a distribuição da aterosclerose nos mem-
bros inferiores, atingindo tipicamente as artérias 
tibiais, peritoneais, femorais e poplíteas.

3.3 importância do controle glicêmico  
no tratamento dos diabéticos

“As alterações no índice glicêmico, no caso da hi-
perglicemia, em longo prazo, trazem as alterações 
no funcionamento da célula, desencadeando nas 
complicações tardias” (LIMA, 2012, p.15).

O controle glicêmico é primordial para o trata-
mento do diabetes, bem como um bom acompa-
nhamento com equipe multiprofissional e a aceita-
ção da doença pelo portador.

“O tratamento medicamentoso do DM é de fun-
damental importância para manter o controle 
glicêmico, associado a mudanças nos hábitos ali-



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 2, n. 2, jul./dez. 2015  |  109 

AGUIAR, P.S.  |  Estudo bibliográfico sobre diabetes mellitus tipo II: repercussões patológicas macrovasculares na saúde do adulto

mentares e prática de atividade física”. (ZAGURY, 
2009, p.85-131).

Conforme o mesmo autor, o quadro abaixo mos-
tra a finalidade de cada medicamento:

Quadro 2. Terapia medicamentosa

MEDICAMENTO FUNÇÃO

Sulfonilureias
Com a finalidade de tratar a hiperglicemia, essa droga é um hi-
poglicemiante oral, que estimula a secreção de insulina.

Glinidas
Hipoglicemiante, estimula a liberação de insulina pelas células 
B pancreáticas. 

Biguanidas
Agente anti-hiperglicemiante, faz a glicemia cair de níveis eleva-
dos para o normal, mas raramente causa hipoglicemia, atuando 
como sensibilizador.

Tiazolidinedionas Anti-hiperglicemiante, reduz a resistência insulínica periférica.

Inibidores da alfaglicosidase
Retarda a digestão e absorção dos carboidratos, reduzindo as ex-
cursões glicêmicas pós-prandial.

Agonista do GLP – 1 /Inibidores da DPP – IV Redução da apoptose e recuperação da função das células beta.

Insulinoterapia Manter o controle glicêmico dentro da normalidade.

Fonte: Dados retirados do livro “Tratamentos atuais do Diabetes Mellitus”.

Conforme o artigo 3 relata, a duração e a magnitu-
de da hiperglicemia são os determinantes da velo-
cidade de progressão vascular, devido à disfunção 
endotelial.

A hiperglicemia é o aumento do açúcar no sangue, 
assim, essa descompensação por muito tempo traz 
consequências significativas para o paciente dia-
bético, afetando os orgãos-alvo, comprometendo a 
íntima do vaso.

O artigo 1 diz que, independentemente da classifi-
cação, a principal característica das complicações 
do diabetes é a manutenção dos níveis elevados de 
glicose e que, para prevenir essas complicações, é 
necessária a modificação do estilo de vida, dimi-
nuindo, desse modo, os níveis glicêmicos. Como 
definido por autores discutidos no artigo, a carac-
terização desse excesso de glicose na célula é o que 
gera comprometimento do vaso, alterando suas es-
truturas e dificultando o fluxo sanguíneo.

4. Conclusão
De acordo com o objetivo proposto pelo artigo, 
pode-se concluir que as repercussões patológicas 
macrovasculares que mais afetam os diabéticos, 
mantendo correlação com a literatura, foram as 
levantadas pela pergunta norteadora do estudo, 
que foi abordar as produções científicas acerca 
das repercussões patológicas macrovasculares: A 
Doença Arterial Periférica, o Acidente Vascular 
Encefálico e o Infarto Agudo do Miocárdio.

Os levantamentos dos estudos afirmaram que é de 
suma importância o controle glicêmico, para que 
se possam postergar as complicações do diabetes, 
ou seja, diminuir a exposição aos fatores de riscos 
associados, atentar para uma boa alimentação e a 
adesão terapêutica dos pacientes. São passos im-
portantes para que as internações e os gastos com 
a saúde pública não aumentem ainda mais, poden-
do, assim, trabalhar de maneira intensiva na pro-
moção e prevenção da doença do que na reabili-
tação da mesma, sendo isto feito em último caso.
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A produção científica sobre o diabetes mellitus e 
suas complicações macrovasculares não chega ser 
insipiente, porém não é suficiente, devido aos des-
gastes e comprometimento gerados pela patologia. 

Com a própria projeção de aumento da doença, 
fazem-se necessários maiores estudos, visando a 
prevenir essas complicações, estudos que abordem 
a postergação desse mal.

STUDY ON BIBLIOGRAPHIC DIABETES MELLITUS TYPE II:  
IMPACT PATHOLOGICAL MACROVASCULAR IN ADULT HEALTH

Abstract

Diabetes is a metabolic disorder characterized by glucose execesso blood, regarded as a chronic pa-
thology, with high prevalence rates in Article population. The objective was to identify through the 
scientific productions pathological repercussions macrovascular diabetes mellitus type II in health 
adult, such as: Acute Myocardial Infarction (AMI), cerebrovascular accident (CVA) and Peripheral 
Arterial Disease (PAD). Had the methodological approach, the literature in the major databases 
Scielo and Bireme, with publications from 2003 to 2011, with exploratory study. The results of this 
study show through scientific production that diabetes is predisposing factor for the development 
and commitment of macrovascular diseases, which has clinical outcome associated with risk fac-
tors, which are dyslipidemia, obesity, sedentarismos, increased triglycerides, waist — hip ratio, as-
sociation with arterial hypertension, smoking, etilismos among others. We conclude that diabetes 
defined as changes in glucose levels is proven risk factor for MI, stroke and DAP. Portanto re-educa-
tion in lifestyle, therapeutic adherence and intensive control of blood glucose levels are considered 
key factors in the postponement of these diseases positive and the effectiveness of treatment thereof.
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Resumo

Introdução: Recentemente, tem-se dado mais atenção para a atividade física (precoce) como uma 
intervenção segura e viável em pacientes com estabilidade neurológica e cardiorrespiratória. A 
mobilização precoce inclui atividades terapêuticas progressivas, tais como exercícios motores 
na cama, sedestração à beira do leito, ortostatismo, transferência para a cadeira e deambulação. 
Objetivos: Descrever os benefícios que a mobilização precoce proporciona a pacientes adultos 
submetidos à ventilação mecânica (VM) na unidade de terapia intensiva (UTI). Metodologia: 
Análise integrativa, que utilizou como estratégia de pesquisa a busca nas bases de dados PubMed, 
Bireme (Medline, SciELO) entre 2009 a 2014. Resultados: Foram encontrados 39 artigos e, após 
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 13. Todos os artigos incluídos 
abordavam a mobilização precoce de pacientes em terapia intensiva (UTI). Considerações Finais: 
A finalidade da mobilização precoce em pacientes em VM é tornar mínima a perda de mobilida-
de e elevar ao máximo a independência funcional. Pode antecipar a recuperação, reduzir a inci-
dência de complicações pulmonares, diminuir o tempo da ventilação mecânica (VM) e o tempo 
de internação hospitalar. 

Palavras-chave

Modalidades de fisioterapia. Adulto. Cuidados intensivos. Respiração artificial. De-ambulação 
precoce.
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1. introdução
Na unidade de terapia intensiva (UTI), é comum 
os pacientes permanecerem restritos ao leito, 

acarretando inatividade, imobilidade e disfunção 

severa do sistema ostemioarticular (DANTAS et 

al., 2012). 

mailto:marianabritossa%40hotmail.com?subject=
mailto:marianabritossa%40hotmail.com?subject=
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Os pacientes submetidos à VM prolongada são, 
frequentemente, descondiciona dos e limitados do 
ponto de vista cinético-funcional. Nesses, diver-
sos fatores contri buem, de maneira independente, 
para as anormalidades neuromusculares: a doen-
ça de base; a gravidade e a duração da falência 
de órgãos; os efeitos adversos dos medica mentos 
utilizados e, principalmente, a imobilização pro-
longada. A fraqueza da musculatura esquelética 
periférica, associada à fraqueza dos músculos res-
piratórios, influencia ainda mais a perda funcional 
e a qualidade de vida relacionada à saúde (SOA-
RES, et al., 2010).

A imobilidade surge com maior significância nos 
músculos respiratórios, pelo fato de o ventilador 
mecânico assumir uma proporção maior do tra-
balho respiratório, reduzindo o trabalho exercido 
pela ventilação espontânea (DANTAS et al., 2012). 
Desordens clínicas, como a sepse e a síndrome 
da resposta inflamatória sistêmica (SIRS), déficit 
nutricional e exposição a agentes farmacológicos, 
como bloqueadores neuromusculares e corticoste-
roides, traduzem todos os fatores que podem afe-
tar adversamente o status funcional e resultar em 
maior perío do de intubação orotraqueal e interna-
ção hospitalar (BORGES et al., 2009). 

A assistência fisioterapêutica no cuidado do pa-
ciente crítico pode auxiliar na identificação preco-
ce de problemas cinético-funcionais, sendo o pro-
grama de reabilitação reco mendado como prática 
crucial e segura para a recuperação desses pacien-
tes. O valor terapêutico do repouso no leito tem 
sido bastante questionado. Diversos estudos têm 
demonstrado os bene fícios da mobilização precoce 
de pacientes na UTI, entre eles, a melhora do status 
funcional e a aceleração do processo de retorno às 
atividades pré-morbidades. Assim, a saída do leito, 
especialmente a deambulação, surge como objeti-
vo frequente e crucial para pacientes criticamente 
enfermos (SOARES et al., 2010).

A mobilização precoce tem mostrado redução no 
tempo para desmame da ventilação e é a base para 

a re cuperação funcional. Recentemente, tem-se 
dado mais aten ção para a atividade física (preco-
ce) como uma intervenção segura e viável em pa-
cientes com estabilidade neurológica e cardiorres-
piratória. A mobilização precoce inclui atividades 
terapêuticas progressivas, tais como exercícios mo-
tores na cama, sedestração à beira do leito, ortosta-
tismo, transferência para a cadeira e deambulação 
(BORGES et al., 2009). 

A mobilização dos pacientes críticos restritos ao 
leito, associada a um posicionamento preventivo 
de contraturas articulares na UTI, pode ser con-
siderada um mecanismo de reabilitação precoce, 
com importantes efeitos acerca das várias etapas 
do transporte de oxigênio, procurando manter a 
força muscular e a mobilidade articular e melho-
rando a função pulmonar e o desempenho do sis-
tema respiratório (DANTAS et al., 2012).

O posicionamento adequado, no leito, dos pacien-
tes na UTI pode ser usado com o objetivo fisio-
lógico de otimizar o transporte de oxigênio, por 
meio do aumento da relação ven tilação-perfusão 
(V/Q), aumento dos volumes pulmonares, redução 
do trabalho respiratório, minimização do trabalho 
cardíaco e aumento do clearance mucociliar. A mo-
bilização, além de aperfeiçoar o transporte de oxi-
gênio, reduz os efeitos do imobilismo e do repouso. 
Os exercícios passivos, ativo-assistidos e resistidos 
visam a manter a movimentação da articulação, 
o comprimento do tecido muscular, da força e da 
função muscular e diminuir o risco de tromboem-
bolismo. (BORGES et al., 2010). 

Diante do exposto, este estudo tem como pretensão 
descrever os benefícios da mobilização precoce em 
pacientes adultos submetidos à ventilação mecâ-
nica (VM) na unidade de terapia intensiva (UTI), 
além de obter informações para dar subsídios à 
construção de novos programas fisioterapêuticos, 
que visam ao bem-estar do paciente, em nível hos-
pitalar, proporcionando, o mais breve possível, seu 
retorno às atividades.  
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2. metodologia
Trata-se de uma análise integrativa, de artigos 
publicados entre 2009 e agosto 2014, consultados 
por meio de bases de dados eletrônicos (Pubmed, 
Medline, SciELO), utilizando os descritores Decs: 
Modalidades de fisiotera pia (physiotherapy mo-
dalities); adulto (adult); cuidados intensivos (in-
tensive care); respiração artificial (artificial respi-
ration); de ambulação precoce (early ambulation). 
A busca limitou-se aos artigos escritos em portu-
guês e inglês.

Foram excluídos relatos de casos, estudos em pe-
diatria, além de todos os artigos que apresentavam 
informações repetidas ou disponíveis em outros 
estudos e que estavam em outros idiomas.

Para efeito de checagem, foram selecionados estu-
dos que abordam a aplicação da fisioterapia moto-
ra em pacientes de UTI, maio res de 18 anos, e, para 
cada estudo selecionado, foram extraídos e resu-

midos os dados da amostra, como características, 
método, intervenções e resultados. 

3. resultados e Discussão
De acordo com o levantamento dos artigos in-
cluídos, observou-se que as propostas dos estudos 
analisados abordavam a mobilização precoce em 
pacientes adultos mecanicamente ventilados, no 
sentido de poderem reduzir os efeitos deletérios do 
repouso prolongado no leito, assim como o tempo 
de permanência na UTI, além de ser um procedi-
mento seguro e viável.

Após a análise realizada por três pesquisadores, 
dos 39 artigos encontrados, 14 foram excluídos, 
por terem títulos incompatíveis. Realizada a leitu-
ra dos resumos em 25 artigos, 12 foram excluídos, 
após leitura na íntegra, por apresentarem propos-
ta que não estava de acordo com o estudo (vide 
Figura 1).

Figura 1. Fluxograma com descrição para seleção dos artigos referentes à Mobilização Precoce

Total de artigos encontrados 
n= 39

Excluídos por títulos incompatíveis 
n= 14

Leitura dos resumos 
n= 25

Excluídos após leitura na íntegra 
n= 12

Artigos incluídos na revisão 
n= 13

Fonte: Elaborado pelos Autores.
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No fim da pesquisa, foram incluídos 13 artigos, conforme o quadro 1.

Quadro 1. Análise dos artigos incluídos referentes à Mobilização Precoce — 2009 a 2010 (continua)

ARTIGO 1

TÍTULO Retirada do leito após a descontinuação da ventilação mecânica: há repercussão na mortali-
dade e no tempo de permanência na unidade de terapia intensiva?

AUTOR SOARES, Thiago et al.

OBJETIVO Descrever a frequência de retirada do leito em pacientes submetidos à ventilação mecânica e 
sua repercussão na mortalidade e no tempo de permanência na unidade de terapia intensiva.

TIPO DE ESTUDO Estudo longitudinal, re trospectivo

RESULTADOS

Foram estudados 91 pacientes com média de idade de 62,5±18,8 anos, predomínio do gênero 
feminino (52%) e tempo de permanência na unidade de terapia intensiva de 07 dias (IC 95%, 
8-13 dias). Observou-se que os pacientes que foram retirados do leito possuíam menor gra-
vidade clínica. A taxa de mortalidade foi de 29,7%, sendo que o grupo que não foi retirado do 
leito apresentou maior morta lidade real e prevista.

CONCLUSÃO
Os pacientes retirados do leito após a descontinuação da ventilação mecânica apresentaram 
menor mortalida de. Sugere-se que, cada vez mais, seja es timulada a realização de mobilização 
pre coce e da retirada do leito na unidade de terapia intensiva.

ARTIGO 2

TÍTULO Fisioterapia motora em pacientes adultos em terapia intensiva

AUTOR BORGES,Vanesa Marcos et al.

OBJETIVO O objetivo deste estudo é realizar uma revisão da literatura, abordando o tema fi sioterapia 
motora para pacientes adultos em unidade de terapia intensiva.

TIPO DE ESTUDO Revisão de literatura

RESULTADOS

Os pa cientes que receberam fisioterapia motora precoce apresentaram um menor tempo de 
ventilação mecânica. Já o outro artigo mos tra um aumento na força muscular e menor tempo 
para a transferência desses indivíduos da cama para a cadeira em re lação aos que receberam 
apenas fisiotera pia.

CONCLUSÃO
No entanto, recentes estu dos têm confirmado que a mobilização em pacientes ventilados me-
canicamente é um procedimento seguro e viável, diminuindo o tempo de internação na uni-
dade de tera pia intensiva e hospitalar.

ARTIGO 3

TÍTULO Influência da mobilização precoce na força muscular periférica e respiratória em pacientes 
críticos

AUTOR DANTAS, Camila Moura et al.

OBJETIVO Avaliar os efeitos de um protocolo de mobilização na musculatura periférica e respiratória de 
pacientes críticos. 

TIPO DE ESTUDO Ensaio clínico randomizado



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 2, n. 2, jul./dez. 2015  |  116 

BRITO, M.C.S.; SILVA, L.W.; RIBEIRO, E.  |  Mobilização precoce em pacientes adultos submetidos à ventilação mecânica (VM)...

Quadro 1. Análise dos artigos incluídos referentes à Mobilização Precoce — 2009 a 2010 (continuação)

RESULTADOS
Para os valores de pressão inspiratória máxima, foram encontrados ganhos significativos no 
grupo de mobilização precoce.

CONCLUSÃO
Houve ganho da força muscular inspiratória e periférica para a população estudada quando 
submetida a um protocolo de mobilização precoce e sistematizado.

ARTIGO 4

TÍTULO
Early intensive care unit mobility therapy in the treatment ofacute respiratory failure
Terapiamobilidade precoce unidade de cuidados intensivos no tratamento de insuficiência 
respiratória aguda

AUTOR MORRIS, Peter E. et al.

OBJETIVO
Imobilização e posterior fraqueza são consequências de doença crítica. Apesar das vantagens 
teóricas da fisioterapia para resolver este problema, não foi mostrado que a fisioterapia inicia-
da em na unidade oferece cuidados intensivos benéficos.

TIPO DE ESTUDO Estudo prospectivo de coorte

RESULTADOS

Para os pacientes de protocolo, cuidados intensivos unidade de comprimento de perma-
nência foi de 5,5 vs 6,9 dias para os cuidados habituais (p .025?); tempo de permanência 
hospitalar para os pacientes de protocolo foi de 11,2 vs. 14,5 dias para os cuidados habituais 
(p? 0,006) (intensivo comprimento cuidado unidade hospitalar de permaneça ajustado para 
o índice de massa corporal).

CONCLUSÃO

Usar um protocolo não o fez aumentar os custos e foi associado a cuidados intensivos, dimi-
nuiu unidade hospitalar e tempo de permanência de sobreviventes que receberam fisioterapia 
durante o tratamento na unidade de terapia intensiva em comparação com pacientes que 
receberam os cuidados habituais.

ARTIGO 5

TÍTULO

Mobility Interventions to Improve Outcomes in Patients UndergoingProlonged Mechanical Ven-
tilation: A Review of the Literature
Mobilidade de Intervenções para melhorar retirada de pacientes submetidos à ventilação me-
cânica prolongada: A revisão da literatura

AUTOR CHOI, JiYeon et al.

OBJETIVO Avaliar a pesquisa publicada na melhoria de resultados de mobilidade em pacientes subme-
tidos à PMV.

TIPO DE ESTUDO Revisão de literatura

RESULTADOS
No geral, não há suporte para a capacidade de intervenções de mobilidade para melhorar 
os resultados em pacientes em evidência PMV, mas limitado de como melhor alcançar esse 
objetivo.

CONCLUSÃO

Por fim, confiáveis e válidos instrumentos é a chave para isolar os efeitos de intervenções de 
mobilidade. Muitos dos instrumentos usados para documentar as alterações em resposta fí-
sica nos estudos aqui analisados foram desenvolvidos para indivíduos com doenças crônicas, 
que são assumidas como a um nível superior funcional do que pacientes PMV.
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Quadro 1. Análise dos artigos incluídos referentes à Mobilização Precoce — 2009 a 2010 (continuação)

ARTIGO 6

TÍTULO
Early Mobilization in the Intensive Care Unit:A Systematic Review
Mobilização precoce na Unidade de Terapia Intensiva: Uma Revisão Sistemática

AUTOR ADLER, Joseph et al.

OBJETIVO Avaliar na literatura relacionada com a mobilização do paciente crítico, com ênfase em resul-
tados funcionais e segurança do paciente.

TIPO DE ESTUDO Revisão sistemática

RESULTADOS

Quinze estudos preencheram critérios de inclusão e foram revisados. De acordo com Sackett 
de Níveis de evidência, nove estudos eram nível 4 provas; um estudo foi o nível 3; 4 estudos 
no nível 2 e um estudo foi um nível de evidência. Dez estudos dizem respeito à segurança do 
paciente/viabilidade e 10 estudos diziam respeito a resultados funcionais.

CONCLUSÃO

Uma busca de literatura científica revela um número limitado de estudos que examinou a 
mobilização de pacientes críticos em unidade de terapia intensiva. No entanto, a literatura de 
que não existe apoia a mobilização precoce e a terapia física como um seguro e intervenção 
efetiva que pode ter um impacto significativo nos resultados funcionais.

ARTIGO 7

TÍTULO Efeitos da fisioterapia motora em pacientes críticos: revisão de literatura

AUTOR SILVA, Ana Paula Pereira et al.

OBJETIVO
Revisar as publicações sobre cinesioterapia e seus efeitos quando aplicada em pacientes in-
ternados em UTI, analisando a metodologia usada nesses trabalhos e seus resultados nos 
sujeitos que experimentaram imobilidade na UTI.

TIPO DE ESTUDO Estudo de revisão

RESULTADOS

Apesar da escassez de estudos e da diversidade metodológica dos estudos encontrados de-
monstrando o uso da cinesioterapia como recurso terapêutico, o seu uso, inclusive preco-
cemente, parece uma alternativa à prevenção e reversão da fraqueza muscular adquirida na 
unidade de terapia intensiva.

CONCLUSÃO

Apesar de os estudos avaliados sugerirem o da o uso cinesioterapia como seguro e eficaz, sua 
diversidade metodológica aponta para a ne cessidade de mais estudos, randomizados, con-
trolados, com maior casuística e com melhor padronização para descrição e comparação de 
diferentes protocolos de tratamento.

ARTIGO 8

TÍTULO

Bench-to-bedside review: Mobilizing patients in the intensive care unit — from pathophysiology 
to clinical trials
Avaliação elevação de cabeceira: Mobilizando pacientes na unidade intensiva de fisiopatolo-
gia para ensaios clínicos

AUTOR TRUONG, Alex D. et al.

OBJETIVO
Descrever os mecanismos de etiologia e potenciais de fraqueza. Além disso, destacam-se os 
potenciais riscos, benefícios e desafios da mobilidade no início da doença crítica para reduzir 
a fraqueza adquirida na UTI e melhorar resultados no paciente.

TIPO DE ESTUDO Estudo de revisão
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Quadro 1. Análise dos artigos incluídos referentes à Mobilização Precoce — 2009 a 2010 (continuação)

RESULTADOS

A familiaridade com equipamentos de UTI, incluindo monitores cardíacos e ventiladores, 
pode ajudar equipe de reabilitação para se sentir mais confortável na mobilização de pacien-
tes críticos. Além disso, a educação interdisciplinar, envolvendo especialistas de cuidados in-
tensivos, fisioterapia de nutrição, garante investigação adicional futura.

CONCLUSÃO

À medida que a sobrevida de pacientes criticamente doentes continua a melhorar, existe uma 
consciência crescente do significativo a longo prazo de complicações neuromusculares que 
podem ocorrer após internação. Mobilidade precoce pode ser segura e viável opção, com 
potencial para melhorar os resultados clínicos, através pré-clínicos em andamento e investi-
gação clínica para o mecanismo, prevenção e tratamento.

ARTIGO 9

TÍTULO
Transforming ICU Culture to Facilitate Early Mobility
Transformando Cultura na UTI para facilitar a mobilidade precoce

AUTOR HOPKINS, Ramona O. et al.

OBJETIVO

A cultura pode ser transformada de uma forma que resulta na melhoria e mais cuidado con-
fiável, incluindo a mobilidade precoce, enquanto a estabilização ou mesmo a diminuir custo. 
Um outro benefício da linha de frente é o envolvimento pessoal na melhoria. Projetos têm 
sido o desenvolvimento simultâneo de uma cultura de segurança e trabalho em equipe.

TIPO DE ESTUDO Atualização

RESULTADOS

Pacientes com insuficiência respiratória em estado crítico, que frequentemente necessitam de ven-
tilação mecânica, têm longas estadias na UTI, e respondem por 3% a 6% das internações em UTI. 
Na América do Norte UTI adulto de aproximadamente 40% dos pacientes são ventilação mecâni-
ca (alguns com insuficiência respiratória) durante o tratamento em UTI. Os pacientes com venti-
lação mecânica prolongada usar 37% da UTI. O custo dos cuidados para pacientes que necessitam 
de ventilação mecânica em longo prazo é problema nacional. Embora a redução de custos seja 
importante, é igualmente importante melhorar os resultados em pacientes criticamente enfermos.

CONCLUSÃO
Os autores não têm dados de base para provar que suas pontuações são o resultado de ativi-
dades de melhoria, mas os dados não sugerem quaisquer problemas culturais associados ao 
ambiente de melhoria.

ARTIGO 10

TÍTULO Efeitos hemodinâmicos e metabólicos da movimentação passiva dos membros inferiores em 
pacientes sob ventilação mecânica

AUTOR SAVI, Augusto et al.

OBJETIVO Determinar se o movimento cíclico passivo dos membros inferiores aumenta as variáveis 
hemodinâmicas e metabólicas em pacientes sedados, dependentes de ventilação mecânica.

TIPO DE ESTUDO Estudo de coorte

RESULTADOS

Todos os pacientes apresentaram aumento do consumo de oxigênio (VO2). O aumento do 
VO2 ocorreu concomitantemente a uma queda na saturação de oxigênio no sangue venoso 
(SvO2), provavelmente ocorrendo por um aumento na taxa de extração de oxigênio (O2ER) 
e índice cardíaco (IC).

CONCLUSÃO
Os movimentos cíclicos passivos dos membros inferiores podem influenciar a condição he-
modinâmica e metabólica de pacientes sedados, dependentes de ventilação mecânica.
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Quadro 1. Análise dos artigos incluídos referentes à Mobilização Precoce — 2009 a 2010 (continuação)

ARTIGO 11

TÍTULO Fisioterapia motora em pacientes internados na unidade de terapia intensiva: uma revisão 
sistemática

AUTOR PINHEIRO, Alessandra Rigo et al.

OBJETIVO Analisar os desfechos propiciados pela fisioterapia motora em pacientes críticos, assistidos 
em unidade de terapia intensiva. 

TIPO DE ESTUDO Revisão sistemática

RESULTADOS

De uma analise inicial de 67 artigos potencialmente relevantes, apenas 8 contemplaram os cri-
térios de seleção e abordaram os desfechos provenientes das técnicas de eletroestimulacao, ci-
cloergometro e cinesioterapia. O tamanho amostral variou de 8 a 101 sujeitos, com media de 
idade entre 52 e 79 anos. Todos os pacientes estavam sob ventilação mecânica invasiva. Dos ar-
tigos analisados, seis indicaram benefícios significativos da fisioterapia motora em pacientes crí-
ticos, como melhora na forca muscular periférica, capacidade respiratória e na funcionalidade.

CONCLUSÃO

Fisioterapia motora consiste em uma terapia segura e viável em pacientes críticos, podendo 
minimizar os efeitos deletérios da imobilização prolongada. A abordagem envolvendo ele-
troestimulação, cicloergômetro e cinesioterapia motora mostrou respostas positivas no pa-
ciente sob terapia intensiva.

ARTIGO 12

TÍTULO A influência da mobilização precoce no tempo de internamento na Unidade de Terapia In-
tensiva

AUTOR FELICIANO, Valéria de Araújo et al.

OBJETIVO Avaliar a eficácia de um protocolo de mobilização precoce no tempo de estadia na unidade 
de terapia intensiva (UTI).

TIPO DE ESTUDO Ensaio clínico, controlado e randomizado

RESULTADOS

Os pacientes do protocolo de mobilização ficaram um tempo mais curto na UTI do que aque-
les que não entraram no protocolo de mobilização (19,86 ± 11,67 e 21,43 ± 17,14, respectiva-
mente), porém sem diferença significativa (p =0,77). Pudemos observar também um ganho 
significativo da força muscular inspiratória apenas no grupo mobilização. Em relação à capa-
cidade funcional, cerca de 50% dos pacientes do grupo de mobilização precoce alcançaram o 
nível funcional 5 na alta da UTI.

CONCLUSÃO

Para a população estudada de pacientes críticos, não houve redução no tempo de internamen-
to na UTI. No entanto, esses mesmos pacientes evoluíram com melhora da força muscular 
inspiratória e com o nível cinco de funcionalidade, demonstrando, assim, a importância da 
utilização desses protocolos em pacientes críticos.

ARTIGO 13

TÍTULO A segurança da mobilização precoce em pacientes críticos

AUTOR MOTA, Caroline Mascarenhas et al.

OBJETIVO Revisar a segurança da mobilização precoce em pacientes internados em uma UTI.

TIPO DE ESTUDO Revisão de literatura
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Quadro 1. Análise dos artigos incluídos referentes à Mobilização Precoce — 2009 a 2010 (conclusão)

RESULTADOS

As mobilizações encontradas variaram de movimento passivo até deambulação. E os eventos 
adversos ocorreram entre 0,96% a 4,3% das atividades realizadas, sendo o mais comum entre 
os estudos a dessaturação de oxigênio (O2), que não foi citada apenas em um artigo, de Peter 
E. Morris et al. (2008), onde não houve eventos adversos.

CONCLUSÃO

Questões de segurança devem ser consideradas quando for mobilizar pacientes críticos, tais 
como critérios respiratórios, circulatórios e neurológicos, pois isso proporciona uma ativida-
de com menor índice de eventos adversos. A partir da análise dos artigos, foi observado que 
é possível mobilizar o paciente de forma segura e sem intercorrências.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Imobilidade, descondicionamento físico e fraque-
za muscular são problemas frequentemente en-
contrados em pacientes sob VM (DANTAS et al., 
2012). A fraqueza muscular generalizada é uma 
consequência comum em pacientes restritos ao 
leito, especialmente aqueles em suporte ventilató-
rio invasivo. Estudos sobre o efeito da inatividade 
na força muscular esquelética têm demonstrado 
uma diminuição de 1-1,5% por dia, em pacientes 
restritos ao leito, sendo que, em pacientes em VM, 
esse declínio pode ser mais significante, variando 
de 5% a 6% por dia (SOARES et al., 2010; HOP-
KINS et al., 2009).

Segundo Choi et al. (2009) e Truong et al. (2009), 
a principal causa desses problemas é uma dimi-
nuição na força do sistema musculoesquelético 
e massa muscular devido ao desuso. Em adultos 
saudáveis, aproximadamente 45% do peso total 
do corpo é constituído de músculo. Durante o re-
pouso absoluto, a massa muscular diminui até 5% 
por semana. Com tal diminuição, a força muscular 
esquelética diminui em 1-1,5% por dia e por um 
total de 40% durante a primeira semana. Outros 
fatores que podem provocar fraqueza muscular in-
cluem o catabolismo da doença subjacente, estado 
nutricional e medicamentos como, por exemplo, 
bloqueio neuromuscular ou corticosteroides. 

Os mecanismos pelos quais a doença crítica leva 
fraqueza ao músculo são complexos e envolvem 
vários processos. Mecanismos patofisiologica-
mente importantes para fraqueza incluem imo-

bilidade, bem como local e inflamação sistêmica, 
que agem em sinergia para promover perda de 
massa muscular significativa no paciente crítico. 
Repouso prolongado no leito, associado à doença 
grave, leva à diminuição da síntese proteica mus-
cular, aumento de excreção de nitrogênio pela 
urina (indicando o catabolismo muscular) e dimi-
nuição da massa muscular, especialmente nas ex-
tremidades inferiores. Essas mudanças precipitam 
efeitos deletérios no músculo — fraqueza — com 
1% a 1,5% da força muscular do quadríceps perdi-
do por cada dia de repouso em indivíduos saudá-
veis (TRUONG et al. 2009).

O paciente crítico na UTI pode ter deficiências 
motoras graves. A mobilização precoce e o posi-
cionamento adequado no leito podem significar 
oportunidade única de interação do paciente com 
o meio ambiente, devendo ser considerados como 
fontes de estimulação sensório-motora e meio de 
prevenção de complicações secundárias à imobi-
lização (FELICIANO et al., 2012). De acordo com 
Hopkins et al. (2009), o objetivo final da mobili-
zação precoce em pacientes em VM é minimizar 
a perda de mobilidade, maximizar a independên-
cia funcional e facilitar o desmame. A fisioterapia 
é composta por vários eventos de atividades, que 
vão desde a amplitude passiva de movimento até a 
caminhada com ou sem assistência.

Mota et al. (2012) afirmam que o exercício pode 
aumentar a recuperação funcional do paciente, a 
autopercepção do estado funcional e a força do 
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quadríceps no momento da alta hospitalar, quando 
instituído precocemente em pacientes com perma-
nência prolongada na UTI. A opção terapêutica 
potencial para reduzir a fraqueza adquirida na UTI 
é evitar o repouso na cama via mobilização preco-
ce na UTI. Além de melhorar a força, o exercício 
pode diminuir o estresse oxidativo e a inflamação. 
Durante o exercício moderado, ocorrem cerca 60% 
a 75% do consumo máximo de oxigênio no mús-
culo esquelético (TRUONG et al., 2009).

Além de imobilidade, pacientes críticos comumen-
te apresentam experiência da desnutrição protei-
co-calórica, tanto antes da internação quanto du-
rante a sua permanência na UTI. Até 40% de todos 
os pacientes hospitalizados podem estar desnutri-
dos no momento da admissão. Além disso, pacien-
tes graves, geralmente, recebem menos de 60% de 
sua ingestão nutricional durante a permanência na 
UTI, agravando, assim, ainda mais essa má nutri-
ção. A desnutrição, combinada com o estresse da 
doença crítica, resulta em perda de proteína signi-
ficativa na forma de aminoácidos derivados, prin-
cipalmente, do músculo (TRUONG et al., 2009).

Considerando que os pacientes que requerem VM 
prolongada são, frequentemente, mal condiciona-
dos, Soares et al. demonstraram que um programa 
de treinamento físico de seis semanas pode melho-
rar a força dos músculos esquelé ticos periféricos e 
o tempo fora da VM e, assim, melhorar os seus re-
sultados funcionais. O treinamento muscular peri-
férico seguia a seguinte ordem: 1) exercícios para 
as extremidades superiores e inferio res, focando 
em movimentos passivos e ativos, com pesos le-
ves, enquanto o paciente permanecesse na cama; 
2) treinamento funcional à beira do leito, focando 
em mudança e transferên cias para fora da cama; 3) 
deambulação. O treinamento res piratório focava-
se em exercícios respiratórios diafragmáticos du-
rante o teste de respiração espontânea (BORGES et 
al., 2009; DANTAS, et al., 2012; CHOI et al., 2009).

Mota et al. (2012) revisaram questões de segurança 
que devem ser consideradas quando pacientes com 

doença aguda forem mobilizados. Os principais 
fatores que devem ser abordados incluem aqueles 
que são intrínsecos ao paciente, tais como ante-
cedentes médicos, reserva cardíaca e respiratória; 
e fatores extrínsecos, como acessos vasculares no 
paciente, ambiente e equipe, entre outros, que in-
cluem fatores neurológicos e hematológicos. Se-
gundo os autores, inicialmente, deve ser feita uma 
revisão sobre a história passada de disfunções car-
diovasculares e respiratórias, medicamentos passí-
veis de afetar a mobilização e o nível funcional dos 
pacientes antes da internação. 

Um enfoque multidisciplinar sobre a mobilização 
precoce é necessário como parte das rotinas clíni-
cas diárias na UTI. A mobilização precoce começa 
imediatamente após a estabilização fisiológica. A 
definição de “estabilização fisiológica” varia entre 
estudos publicados, mas, geralmente, leva em con-
ta o neurológico, o respiratório e a estabilidade car-
diovascular (TRUONG et al., 2009).

Em seguida, realiza-se uma investigação sobre a 
reserva cardiovascular, em que deve ser observada 
a frequência cardíaca (FC) de repouso menor que 
50% da FC máxima predita para a idade, variação 
na pressão arterial menor que 20%, eletrocardio-
grama sem alterações e ausência de outras doen-
ças cardíacas. Com relação à reserva respiratória, o 
paciente deve apresentar uma relação PaO2/FiO2 
maior que 300, SpO2 maior que 90%, padrão res-
piratório confortável e a ventilação deve ser con-
tinuada durante a atividade. É importante ressal-
tar que não é necessário que o paciente apresente 
todos os critérios respiratórios e circulatórios para 
realizar a mobilização, devendo ser levados em 
consideração tanto a avaliação global do paciente 
como os riscos e benefícios da mobilização para ele 
(MOTA et al., 2012).

Soares et al. (2010) demonstraram que os pacientes 
retirados do leito permaneceram me nos tempo na 
UTI. Salienta-se, também, que a saída do leito deve 
estar associada não só à gravidade, mas, principal-
mente, à funcio nalidade do paciente. Em pacientes 



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 2, n. 2, jul./dez. 2015  |  122 

BRITO, M.C.S.; SILVA, L.W.; RIBEIRO, E.  |  Mobilização precoce em pacientes adultos submetidos à ventilação mecânica (VM)...

criticamente enfermos, a mobilização pode reduzir 
a incidência de complicações pulmonares, acelerar 
a recuperação, diminuir a duração da ventilação 
mecânica e do tempo de internamento hospitalar 
(MOTA et al., 2012).

Nos seus estudos, Morris et al. (2008), Silva et al. 
(2010) e Feliciano et al. (2012) realizaram um pro-
tocolo de exercícios cinesioterápicos que consis-
tiam em níveis: Nível 1 — Paciente inconsciente: 
realizados alongamentos passivos de MMSS nos 
movimentos de rotação externa, com abdução 
do ombro, extensão de cotovelos, punho e dedos, 
assim como a rotação interna, com adução do 
ombro, flexão de cotovelos, punho e dedos; Nível 
2 — Paciente consciente: obedecia aos comandos 
para abrir os olhos, direcionar o olhar, abrir a boca 
e protrair a língua, que foram classificados como 
passíveis de interação. Além das mobilizações rea-
lizadas anteriormente, foram praticados exercícios 
ativo-assistidos e ativos livres nas mesmas articu-
lações e movimentos mencionados. Também foi 
exigida dos pacientes a manutenção na posição 
sentada por 20 minutos, duas vezes ao dia; Nível 
3 — O objetivo dos exer cícios era o fortalecimento 
de membros superiores, realizados com o paciente 
sentado à beira do leito. A utilização de pesos não 
fez parte do protocolo, sendo acres cidas dificulda-
des funcionais, de acordo com a evolução; Nível 
4 — Mobilização precoce foi realizada após os pa-
cientes apresentarem um grau de força muscular 
para o quadríceps maior ou igual a III (no MRC), 
ou seja, movimentarem os MMII contra a gravi-
dade. Nesse estágio, foram adicionados exercícios 
de transferência do leito para a cadeira, descarga 
de peso com o paciente em posição ortostática; 
Nível 5 — O paciente precisava ficar na postura 
ortostática que seria realizada, seguindo os mes-
mos exercícios do nível IV, com adição de exer-
cícios de equilíbrio, transferência de peso para os 
lados, para a frente, para trás e deambulação na 
UTI, não sendo mensurada a distância percorrida 
(MORRIS et al., 2008; SILVA et al., 2010; FELI-
CIANO et al., 2012). 

O cicloergômetro para membros superiores, utili-
zado para avaliação e tratamento da aptidão car-
diorrespiratória, também é usado na mobilização 
precoce. O teste incremental, que é sin toma limi-
tado, ou seja, de minuto em minuto é acrescida 
uma carga e o paciente é levado à exaustão, só era 
interrom pido antes que ele alcançasse esse limiar, 
caso a frequência cardíaca alcançasse a máxima 
permitida ou ocorressem modificações no ele-
trocardiograma. Era adicionada a cinesioterapia 
no grupo de inter venção por 15 dias, durante 20 
minutos diários, com acrés cimos ou reduções de 
2,5 W/dia, conforme a escala de Borg modificada e 
pausa para repouso (SILVA et al., 2010).

O objetivo da eletroestimulação é melhorar a capa-
cidade de exercício via aumento da força muscu-
lar periférica. Os nervos motores são estimulados, 
através do uso de eletricidade de baixa voltagem, 
para produzirem contração muscular. Em pacien-
tes com DPOC e insuficiência cardíaca, essa in-
tervenção demonstrou atrasar a perda de massa 
muscular durante a imobilidade e promover a re-
cuperação da força muscular. A eletroestimulação 
requer mínima cooperação, produz stress cardior-
respiratório mínimo, além de menos envolvimento 
pessoal em comparação à fisioterapia convencional 
de corpo inteiro (CHOI et al., 2009).

Pode-se verificar que, entre os estudos que utili-
zaram a eletroestimulação, obtiveram resultados 
satisfatórios aqueles realizados tardiamente, com 
pacientes mais crônicos e debilitados, visando ao 
aumento da massa muscular. Um protocolo de 
exercícios em pacientes com DPOC grave, acama-
dos e sob VM prolongada, constatou que o grupo 
que recebeu a eletroestimulação conseguiu um au-
mento significativamente maior da força muscular, 
quando comparado a participantes do grupo-con-
trole (PINHEIRO et al., 2012).

Morris et al. (2008) afirmaram que a mobilidade 
na UTI foi estatisticamente associada a dias mais 
curtos na cama e à redução do tempo de interna-
mento na UTI e no hospital, sem aumentar custo. 
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Além disso, relata que, para pacientes criticamente 
enfermos, a mobilização pode reduzir a incidência 
de complicações pulmonares, acelerar a recupera-
ção, diminuir a duração da ventilação mecânica e 
do tempo de internamento hospitalar. Resta de-
monstrado com isso que tanto a saúde do paciente 
como a redução dos custos podem ser otimizadas 
com a mobilização precoce.

4. Conclusão 
Com base na atual situação do mercado de saú-
de, etendo em vista os argumentos apresentados 
ao longo deste artigo, temos um serviço que vem 
se ampliando não só pela tecnologia da medici-
na como também pelas mudanças de valores dos 
clientes assistidos. Chegamos à conclusão de que, 
apesar das dificuldades em encontrarmos na lite-
ratura dados de evidência, podemos dizer que a 
Qualidade do Serviço traz uma interferência na 
Gestão Hospitalar, partindo do contexto de que o 
gerenciamento deve estar atento a manter o aten-
dimento, de maneira a garantir o seu espaço no 
mercado competitivo e poder assistir o cliente, 
buscando satisfazer às suas necessidades. Con-
cluímos também que a importância da qualidade 
do serviço como vantagem na gestão hospitalar 
se destaca pelo fato de o conceito de “Qualidade” 
mostrar que é importante na sua forma de atuação 
através dos processos que estão sendo utilizados 
mundialmente, garantindo seus serviços de saúde 
por meio da acreditação. 

A imobilização do paciente em ventilação mecâni-
ca prolongada tem como consequências o aumento 
do tempo de internamento, dos custos hospitala-
res, maior dependência nas atividades da vida diá-
ria (AVDs), necessidade de apoio familiar e maior 
tempo de recuperação após a alta hospitalar. 

A mobilização precoce e o posicionamento ade-
quado no leito podem expressar um ensejo único 
de influência mútua do paciente com o ambiente, 
devendo ser considerados como fontes de estimu-
lação sensório-motora e meios de cuidado referen-
tes às complicações subsidiárias à imobilização. A 
finalidade da mobilização precoce em pacientes 
em VM é tornar mínima a perda de mobilidade, 
elevar ao máximo a independência funcional, além 
de facilitar o desmame.

Diante do exposto, conclui-se que a mobilização 
precoce pode antecipar a recuperação, reduzir a in-
cidência de complicações pulmonares, diminuir o 
tempo da ventilação mecânica (VM) e o tempo de 
internação hospitalar. É um método viável, seguro 
e não aumenta o custo.

Apesar de os estudos avaliados sugerirem seu uso 
como seguro e eficaz, sua diversidade metodoló-
gica aponta para a ne cessidade de mais estudos e 
com melhor padronização para descrição e com-
paração de diferentes protocolos de tratamento. 
Nesse sentido, o presente estudo tem como pre-
tensão promover informações para dar subsídios 
à construção de programas fisioterapêuticos para 
essa população.

EARLY MOBILIZATION IN ADULT PATIENTS UNDERGOING MECHANICAL VENTILATION (MV) 
IN THE INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

Abstract

Introduction: There has recently been given more attention to the physical activity (early) as a 
feasible and safe intervention for patients with neurologic and cardiac stability. Early mobiliza-
tion includes progressive therapeutic activities such as motion exercises in bed, sedestation at the 
bedside, standing position, transfer to the chair and walking. Objectives: To describe the benefits 
that early mobilization provides adult patients undergoing mechanical ventilation (MV) in the 
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intensive care unit (ICU). Methodology: Integrative analysis, which uses as a research strategy, 
the search in the databases PubMed, term (Medline, SciELO) between 2009-2014. Results: 39 
articles were found and after applying the inclusion and exclusion criteria, we selected 13 articles. 
All included items addressed early mobilization of patients in intensive care unit (ICU). Final 
Thoughts: The purpose of early mobilization in patients on MV is made minimal loss of mobility 
and maximize functional independence. Can anticipate the recovery, reduce the incidence of 
pulmonary complications, decreasing the time of mechanical ventilation (MV) and hospital stay.

Keywords

Physiotherapy modalities. Adult. Intensive care. Artificial breathing. Ambulation early.
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento bibliográfico sobre o que existe na litera-
tura científica referente à relação entre a ergonomia e os trabalhadores rurais. Para tanto, foi rea-
lizada pesquisa em livros, em bases de dados científicos na internet e documentos de inspeções. 
Foi identificado que já existem alguns trabalhos nesta área, porém ainda há muito a ser feito por 
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1. introdução

1.1 Agricultura e trabalhadores rurais

A agricultura, que pode ser definida como um 
conjunto de técnicas utilizadas para o cultivo de 
plantas visando à obtenção de alimentos, fibras, 
energia, matéria-prima para roupas, construções, 
medicamentos, ferramentas, ou apenas para con-
templação estética, ainda é a base da economia 
brasileira, devido ao potencial natural do Brasil. 
Diante disso, a atividade no campo — mais es-

pecificamente, a agricultura — é uma das mais 
importantes do País, demandando grande mão 
de obra.

Vale ressaltar que, apesar do intenso processo de 
industrialização que ocorreu no início dos anos 
40 e, sobretudo, a aceleração do êxodo rural, a 
produção e as atividades agrícolas continuaram 
contribuindo com uma fatia expressiva do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) brasileiro (DIAS, 2006). 
Esse autor afirma ainda que o processo de rees-
truturação produtiva, que tem avançado acele-
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radamente em todo o País, em consequência da 
globalização da economia, repercute sobre a ati-
vidade rural, agravando, em muitos casos, situa-
ções de exploração e desigualdade historicamente 
construídas. 

Os interesses do grande latifúndio, iniciado com 
o modelo de ocupação adotado pelos portugue-
ses, de concessão das capitanias hereditárias e 
perpetuado por políticas públicas de “desenvolvi-
mento”, convivem em conflito permanente com os 
pequenos produtores e um contingente crescente 
de trabalhadores rurais excluídos do acesso a terra 
(DIAS, 2006).

De acordo com a Revista Terra Brasil (2009), o País, 
apelidado de “celeiro do mundo” por especialistas, 
bateu recorde nas exportações do agronegócio, em 
2008, e a balança comercial do setor registrou su-
perávit de U$ 60 bilhões. Ainda sim, segundo da-
dos do site de notícias Agrolink, o agronegócio res-
pondeu por 22% do Produto Interno Bruto (PIB), 
desempenhando papel fundamental no crescimen-
to nacional (MALVESTIO; MORAES, 2014).

Azenha (2009) traz que o Brasil, atualmente, em 
função da demanda mundial por alimentos, pela 
disponibilidade de área e capacitação técnica, é um 
dos países que apresentam maior oportunidade e 
possibilidade de crescimento no setor agrícola. 

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 
a utilização de terras por lavouras passa de 6 mi-
lhões de hectare (ha) na Bahia e o pessoal ocupa-
do passou de 1 milhão de pessoas envolvidas com 
agricultura.

Na Bahia, segundo dados do IBGE (2011), as prin-
cipais culturas, em quantidade de produção, nos 
26 territórios de identidade, são abacaxi, algodão 
herbáceo (em caroço), arroz, batata inglesa, ba-
nana, cacau, café, cana-de-açúcar, cebola, coco-
da-baía, dendê, feijão (em grão), laranja, mamão, 
mamona (baga), mandioca, manga, melancia, mi-
lho (em grão), palmito, sisal (fibra), soja (em grão), 
tomate e uva. 

Nessas culturas, é absorvida uma relativa quanti-
dade de mão de obra. Esses trabalhadores desem-
penham diversificada gama de atividades: desde o 
preparo do solo para plantio até a colheita, passan-
do pelo transporte e armazenagem de produtos e 
insumos agrícolas, além de inúmeras atividades es-
pecíficas desenvolvidas paralelamente, como aber-
tura de canais de irrigação e drenagem; construção 
e manutenção de estradas, silos, armazéns, estábu-
los, cercas; controle de pragas e doenças; aplicação 
de agrotóxicos e fertilizantes, etc.

A atividade agrícola é extremamente importante 
e também bastante complexa, podendo implicar 
uma diversidade de riscos de acidente e de doença 
ao trabalhador rural. Esses riscos estão presentes 
em todo o processo produtivo. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
afirma que o trabalho rural é significativamente 
mais perigoso que outras atividades e estima que 
milhões de agricultores sofram sérios proble-
mas de saúde (TEIXEIRA, 2003). Ainda segun-
do a OIT, as atividades laborais que mais matam 
são: agricultura, mineração, construção e pesca 
comercial. Por isso, foi criada, em 2005, a Nor-
ma Regulamentadora de Segurança e Saúde do 
Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, 
Exploração Florestal e Aquicultura — NR-31, 
do Ministério do Trabalho e Emprego (COUTO, 
2007). O desenvolvimento tecnológico do campo 
resultou não só na utilização de novas técnicas 
agrícolas, como também em novos tipos de aci-
dentes de trabalho.

De acordo com Buainain e Dedecca, em 2006, o 
trabalho na agricultura absorvia um contingente 
estimado em 13 milhões de pessoas e a população 
economicamente ativa ocupada na agricultura era 
de, aproximadamente, 17 milhões. Segundo os ci-
tados autores, boa parte dessa população simples-
mente não encontraria qualquer possibilidade de 
inserção produtiva sustentável nas cidades, nem 
nas grandes nem nas pequenas. Alguns trabalhos 
não qualificados, que antes absorviam a popula-
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ção rural, hoje exigem um nível de qualificação e 
educação formal que já exclui as pessoas que estão 
atualmente trabalhando na agricultura. Portanto, é 
estratégico preservar e melhorar as condições de 
trabalho no campo.

Estudos realizados destacam a importância da 
Ergonomia e da Segurança do Trabalho nas mais 
diversas atividades, inclusive na agricultura. No 
Brasil, diversos estudos têm sido feitos nessa área, 
porém poucos na agricultura, menos ainda sobre 
a produção de cana-de-açúcar, evidenciando mais 
a necessidade da realização de um detalhado dire-
cionamento de informações a serem aplicadas no 
setor canavieiro, buscando avaliar as condições de 
trabalho e produtividade dos obreiros na produção 
da cana-de-açúcar e, se necessário, propor melho-
rias (LEITE et al., 2007).

Com a intenção de aumentar a produtividade com 
menor utilização de mão de obra, ampliaram-se a 
força mecânica (máquinas) e a utilização de agro-
tóxicos, situação para a qual diversos trabalhadores 
rurais não estavam preparados para utilizá-las de 
forma adequada, desencadeando sérios acidentes. 

A atividade agrícola também utiliza variado nú-
mero de ferramentas, máquinas, implementos, 
produtos químicos danosos à saúde humana, entre 
outras substâncias que também implicam risco a 
seus usuários. 

Os trabalhadores necessitam realizar grande es-
forço físico para desempenhar suas atividades, a 
exemplo de levantamento manual de cargas, que 
os expõe a problemas lombares, pois eles utiliza o 
próprio corpo para realizar essa atividade, com fle-
xões e rotações de tronco feitas de forma repetiti-
va. Decerto, em cada uma dessas atividades podem 
ocorrer acidentes leves ou graves, comprometendo 
a saúde do trabalhador (MTB, 1981).

1.2 riscos do trabalho rural

Os agentes de risco a que os trabalhadores rurais 
estão expostos se dividem em: físicos — ruído e 

vibração provenientes dos maquinários, radiações 
não ionizantes que podem levar ao desenvolvi-
mento de câncer de pele, variações de tempera-
tura devido às condições climáticas, frio, calor; 
químicos — exposição a agrotóxicos, a adubos 
químicos, fertilizantes, solventes, combustíveis, a 
gases emanados da combustão de motores; bioló-
gicos — exposição aos agentes biológicos (fungos, 
bactérias, protozoários etc.) existentes na terra, 
em adubos orgânicos e na água, promovendo um 
aumento de probabilidade na ocorrência de enfer-
midades infecciosas e verminoses; agentes ergo-
nômicos — causados por posturas inadequadas 
e carregamento de peso, posturas forçadas, repe-
titividade, flexão/rotação de tronco; psicológicos 
— devido à pressão no trabalho e pressão por pro-
dutividade; acidentes — cortes e amputações de-
correntes do uso de ferramentas e de máquinas em 
condições precárias de segurança; quedas, ataques 
de animais peçonhentos e domésticos; e acidentes 
de trajetos; ambientais — contaminação hídrica, 
chuva ácida, pulverização aérea; sociais — preca-
riedade de vínculos, subemprego, baixos salários, 
entre outros.

Diante de tais fatores, faz-se necessária uma maior 
atenção a esses trabalhadores e aos riscos a que es-
tão expostos.

1.3 objetivo

O objetivo deste artigo é destacar os riscos ergo-
nômicos a que os trabalhadores rurais estão ex-
postos, diante da sua grande importância para o 
País, além de citar algumas soluções que as pes-
quisas têm apontado e o que ainda pode ser feito 
para melhorar as condições de trabalho dessa cate-
goria, pois, mesmo em um ambiente de estagnação 
na economia brasileira, o setor do agronegócio é 
o que mais responde positivamente na composi-
ção do Produto Interno Bruto (PIB) e no saldo 
da balança comercial. O mercado agrícola ainda 
é líder em produtividade e competitividade no 
comparativo com outros segmentos da economia 
(TANGARI, 2015).
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2. metodologia
Este artigo consiste em uma revisão bibliográfica, 
de natureza crítico-reflexiva, sobre os riscos ergo-
nômicos a que estão expostos os trabalhadores da 
agricultura. Este tipo de estudo possibilita a apre-
ciação de um tema, ao tempo em que pode apontar 
novas conclusões.

Os dados foram coletados através de levantamento 
das fontes bibliográficas, por meio de textos técni-
cos, publicações científicas e documentos oficiais 
relacionados a inspeções em ambientes e processos 
de trabalho rural, no período de agosto de 2014 a 
fevereiro de 2015.

3. resultados e Discussão
Ergonomia é a disciplina científica que trata da 
compreensão das interações entre os seres huma-
nos e outros elementos de um sistema, e a profissão 
que aplica teorias, princípios, dados e métodos a 
projetos que visam a otimizar o bem-estar humano 
e a performance global dos sistemas (CONSELHO 
EXECUTIVO DA IEA, 2000).

A ergonomia é uma ciência humana aplicada com 
o objetivo de transformar a tecnologia para adap-
tá-la ao ser humano. As ciências biológicas, a psi-
cologia e a engenharia convergiram para conceber 
produtos e sistemas dentro da capacidade física e 
intelectual do ser humano, formando um sistema 
mais seguro, mais confiável e mais eficaz. Promove 
uma abordagem centrada no ser humano, aplicada 
a sistemas de trabalho, considerando aspectos físi-
cos, cognitivos, sociais, organizacionais e ambien-
tais (MATTOS; MÁSCULO, 2011).

De acordo com definição da IEA (2009), existem 
três domínios da ergonomia: físico — relaciona-
do aos que caracterizam as atividades físicas do 
corpo humano, como aspectos antropométricos, 
biomecânicos, anatômicos e fisiológicos, dessa 
forma, estudam a postura no trabalho, manuseio 
de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios 

musculoesqueléticos relacionados ao trabalho; 
cognitivo — são focados nos processos mentais, 
envolvendo a percepção, memória, processamento 
de informação, raciocínio e resposta motora, tendo 
a carga mental de trabalho, tomada de decisão, de-
sempenho especializado, interação humano-com-
putador, estresse; organizacional — relacionados 
à otimização dos sistemas sociotécnicos, estrutura 
organizacional, política e processo, como comuni-
cações, projeto de trabalho, organização temporal 
do trabalho, novos paradigmas do trabalho, cultu-
ra organizacional, gestão da qualidade (MATTOS; 
MÁSCULO, 2011).

Desta forma, a ergonomia estuda o comportamen-
to humano no trabalho e a adaptação do trabalho 
ao ser humano, enfocando o ser humano (caracte-
rísticas físicas, fisiológicas, cognitivas, psicológicas 
e sociais), a máquina (equipamentos, ferramentas, 
mobiliário e instalações), o ambiente (efeitos da 
temperatura, ruído, vibração, iluminação e aero-
dispersoides) e a organização do trabalho (jornada 
de trabalho, turno, pausa, monotonia etc) (MAT-
TOS; MÁSCULO, 2011).

O trabalhador, ao longo da jornada laboral, adota 
posturas ocupacionais que podem ser mantidas ou 
variar ao longo do tempo. A concepção do projeto 
dos postos de trabalho depende diretamente das 
atividades a serem realizadas e das posturas ado-
tadas, favorecendo a variação de ambas, essencial-
mente, a alternância entre a postura sentada e a de 
pé (MTE, 2002).

Segundo Grandjean (1998), o trabalho muscular 
dinâmico (trabalho rítmico) se caracteriza por 
uma sequência rítmica de contração e extensão da 
musculatura em trabalho; o trabalho muscular es-
tático (trabalho postural) se caracteriza por um es-
tado de contração prolongada da musculatura, im-
plicando um trabalho de manutenção da postura.

De acordo com Guimarães (2006), a área de tra-
balho deve ser mantida próxima ao corpo, consi-
derando as prioridades durante a realização das 
atividades das tarefas. O trabalho repetitivo está 
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relacionado ao conteúdo e ao tempo em que uma 
tarefa é realizada.

Riscos ergonômicos são aqueles introduzidos 
no processo de trabalho por agentes (máquinas, 
métodos, etc.) inadequados às limitações de seus 
usuários (MATTOS; MÁSCULO, 2011). Como 
exemplo, tem o levantamento manual de cargas 
com as “costas curvadas”, podendo provocar dores 
lombares. Esses riscos, em geral, provocam lesões 
crônicas que podem ter origem psicofisiológica.

Ergonomia na agricultura e na mineração: execu-
ta projetos de melhorias em máquinas agrícolas 
e de mineração, atuando no período de colheita, 
armazenagem e transporte de produtos agrícolas, 
além de estudos sobre os efeitos danosos do uso 
de agrotóxicos.

Como exemplos de riscos ergonômicos, podem-se 
citar: posturas viciosas, devido a não projeção de 
equipamentos levando em conta os dados antropo-
métricos da população usuária, dimensionamento 
e arranjo inadequados das estações de trabalho, 
conteúdo mental de trabalho inadequado às carac-
terísticas do trabalhador, por sobrecarga (estresse) 
ou desprovido de conteúdo (monotonia).

3.1. riscos ergonômicos  
nas atividades agrícolas

O trabalho agrícola é uma atividade que requer es-
forço físico e que demanda alto consumo de energia 
humana. A literatura aponta a agricultura como 
um dos ramos produtivos onde o trabalhador 
enfrenta problemas ergonômicos que geram alto 
risco para o desenvolvimento de distúrbios mus-
culoesqueléticos e incapacidade (DAVIS; KOTO-
WSKI, 2007; DRISCOLL et al., 2014). 

Como exemplo de riscos ergonômicos, tem-se 
uma experiência de vigilância a ambientes e pro-
cessos de trabalho em plantações de abacaxi, no 
município de Itaberaba-BA, onde a equipe técnica 
da Sesab/Divast identificou atividades que expõem 
os trabalhadores rurais a diversos riscos, entre eles, 

ergonômicos. Neste projeto, foi observado que os 
trabalhadores rurais, da cultura do abacaxi, estão 
expostos a riscos em todo o processo produti-
vo, principalmente nas atividades de plantio, que 
envolvem: preparo do solo, abertura de covas e 
plantio propriamente dito — trabalho em pé, com 
deslocamento; posturas forçadas mantidas como: 
flexões de tronco; extensão de MMSS realizando 
esforço devido ao uso de ferramentas (enxadas, 
picaretas etc); aplicação de agrotóxicos envolven-
do: preparação da calda, a aplicação do agrotóxico 
propriamente dita — movimentos repetitivos de 
flexão e extensão de MMSS e movimento de pinça; 
e colheita, onde são divididos em algumas funções 
específicas, tais como: Quebrador — flexões e ex-
tensões de tronco e membros superiores; elevação 
de MMSS acima do ombro; pronosupinação de pu-
nho. Balaieiro — MMSS elevados acima dos om-
bros; sobrecarga na coluna, especificamente na re-
gião cervical; esforço físico. Carregador — flexão 
e rotação de tronco; levantamento de peso. Conta-
dor — flexão e rotação de tronco; extensão e flexão 
de MMSS. Anotador — postura sentada mantida.

As atividades de campo exigem dos trabalhadores 
deslocamentos constantes em extensas áreas, reali-
zando agachamentos, rotações e flexões de tronco. 
As que envolvem o uso de ferramentas agrícolas 
(enxadas, foices, facões, picaretas, etc) exigem tam-
bém esforço físico para elevar ferramentas pesadas, 
com os MMSS posicionados acima dos ombros, 
além de emprego de força para perfurar e revol-
ver a terra. Os trabalhadores que exercem as fun-
ções de quebradores, carregadores e arrumadores 
realizam flexão e rotação de tronco e elevação de 
membros superiores. Além disso, os carregadores 
permanecem o tempo todo de pé e em movimento, 
com levantamento de peso. Esses movimentos são 
repetitivos, realizados de forma rápida e constante, 
sem pausas, durante toda a jornada de trabalho. Os 
balaieiros permanecem na postura em pé e em mo-
vimento com peso, esforço físico intenso e postura 
em movimento, com os membros superiores cons-
tantemente elevados acima do nível dos ombros, 
além de carregamento de peso. O contador perma-
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nece em postura sentada mantida, na carroceria do 
caminhão, sem conforto. O assento é improvisado 
e sem encosto para a coluna.

De acordo com Costa et al. (2010), o trabalhador 
rural, ao realizar a atividade de capinar — lançar e 
arrastar a enxada — assume a postura de flexão de 
braços e pescoço exacerbada e flexo-extensão de 
punhos. Essa postura, dotada de pouca mobilidade 
corporal, pode ser mais fatigante que os esforços 
dinâmicos moderados, pois o conforto postural 
está mais relacionado com as possibilidades de se 
alterar a postura.

Os operadores de tratores agrícolas estão expostos 
a uma determinada carga física e, neste caso, tam-
bém mental, pois a operação de um trator exige o 
controle simultâneo de diversas variáveis referen-
tes ao trabalho. O esforço físico e mental leva à 
fadiga, o que diminui a capacidade de concentra-
ção do operador, aumentando, em consequência, 
a ocorrência de acidentes de trabalho, que podem 
resultar em erros (MÁRQUEZ, 1990).

A divisão e o ritmo intenso de trabalho, com co-
brança de produtividade, jornada de trabalho 
prolongada, ausência de pausas, entre outros as-
pectos da organização do trabalho, condição par-
ticularmente observada em trabalhadores rurais 
assalariados (como, por exemplo, colheita de cana, 
flores, café etc.), têm ocasionado o surgimento de 
uma patologia típica dos trabalhadores urbanos 
assalariados: as LER/DORT – Lesões por Esforços 
Repetitivos / Doenças Osteomusculares Relacio-
nadas com o Trabalho (SILVA, 2005).

Mais exemplos de riscos ergonômicos comuns nas 
atividades dos trabalhadores agrícolas são no plan-
tio, ordenha, colheita e capina — problemas postu-
rais; na poda, representam um importante grupo 
de consequências chamadas de Lesões por Esfor-
ços Repetitivos – LER.

Diante de tais fatos e informações, faz-se necessá-
ria uma maior atenção voltada para esses traba-

lhadores (ou essa categoria de trabalhadores), no 
sentido de tentar minimizar tal exposição. 

3.2 Atuação ergonômica

Do ponto de vista da Saúde Pública, o Ministé-
rio da Saúde criou a Lei Orgânica da Saúde — nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recupe-
ração da saúde de todos os cidadãos brasileiros, a 
organização e o funcionamento dos serviços cor-
respondentes a essas ações. Somado a isso, a Por-
taria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, que institui 
a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, torna clara a importância de que as 
situações reais de cada ambiente e local de trabalho 
sejam conhecidas e observadas, para que ações de 
vigilância em saúde sejam implementadas em pro-
cessos e ambientes de trabalho, com a atuação/mo-
nitoração de gestores e dos próprios trabalhadores.

O Ministério do Trabalho e Emprego, através da 
Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, criou e 
vem constantemente revisando as normas regu-
lamentadoras (NR), que disciplinam e fornecem 
orientações sobre procedimentos obrigatórios re-
lacionados à segurança e medicina do trabalho. 
Entre elas, encontra-se a NR 17 — Ergonomia, 
que visa a estabelecer parâmetros que permitam 
a adaptação das condições de trabalho às carac-
terísticas psicofisiológicas dos trabalhadores, de 
modo a proporcionar um máximo de conforto, se-
gurança e desempenho eficiente. Somada a isso, a 
já citada NR 31 — Segurança e Saúde no Trabalho 
na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração 
Florestal e Aquicultura — estabelece os preceitos 
a serem observados na organização e no ambiente 
de trabalho, de forma a tornar compatíveis o pla-
nejamento e o desenvolvimento das atividades da 
agricultura, pecuária,  silvicultura, exploração flo-
restal e aquicultura, com segurança e saúde e meio 
ambiente do trabalho. Segundo essa NR, os empre-
gadores rurais ou equiparados devem programar 
ações de segurança e saúde que visem à prevenção 
de acidentes e doenças decorrentes do trabalho na 
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unidade de produção rural, atendendo à seguinte 
ordem de prioridade: a) eliminação de riscos atra-
vés da substituição ou adequação dos processos 
produtivos, máquinas e equipamentos; b) adoção 
de medidas de proteção coletiva para controle dos 
riscos na fonte; c) adoção de medidas de prote-
ção pessoal. Ainda assim, cita a necessidade de o 
empregador adotar princípios ergonômicos para 
melhorar as condições de conforto e segurança no 
trabalho para seus funcionários.

De acordo com Fernandes et al. (2009), têm sido 
uma preocupação da ergonomia a adequação e as 
melhorias no posto de trabalho do operador de 
tratores agrícolas. Atualmente, há uma tendência 
no Brasil à conformidade do posto de trabalho em 
tratores agrícolas e florestais, buscando, dessa for-
ma, minimizar a fadiga corporal geral e visual, le-
sões por esforços repetitivos e o risco de acidentes 
causados, principalmente, pelo posicionamento 
incorreto do operador.

De acordo com informações obtidas nos sites da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ) e de Estudos e Inovações em Educação a 
Distância (Inova Ead), a indústria pode colaborar 
com a Ergonomia, produzindo ferramentas ma-
nuais com cabos ergonômicos, que diluem o esfor-
ço por toda a palma da mão e fazem com que o 
punho trabalhe reto: o rendimento do trabalho é 
maior e o cansaço é menor. Elas devem, portanto, 
estar adequadas ao agricultor. Aquelas que exigem 
a aplicação de esforço muscular excessivo (pesam 
entre 4 e 8 kg e requerem muito dos músculos, se 
estão sujeitas à posição horizontal por mais de três 
minutos) e/ou posturas incômodas, podem oca-
sionar tensão na mão, braço e ombros, de forma 
acumulativa ou gradual. 

Ainda segundo os sites referidos acima, o desvio 
do punho em mais de 30 graus afeta diretamen-
te a quantidade de força transferida da mão para 
a ferramenta. Assim, o  formato e a  seleção apro-
priada das ferramentas manuais são fundamentais 
para se evitar os Transtornos por Trauma Cumula-

tivo (TTC), bem como para aumentar a produtivi-
dade, a qualidade e a eficiência dos trabalhadores 
rurais. Os cabos de ferramentas feitos com madei-
ra envernizada fornecem uma superfície de susten-
tação melhor do que os de metal ou plástico. Os 
cabos de borracha podem se tornar pegajosos. Os 
cabos condutores de frio reduzem a temperatura 
da mão e aumentam o risco de lesões cumulativas. 
Para evitar o esgotamento gradual dos músculos, a 
chamada carga estática (sustentar uma ferramen-
ta ou manter dada postura) não deve exceder 10% 
da capacidade da força muscular máxima do tra-
balhador. Já as  cargas dinâmicas  (ex.: operar um 
motosserra), que empregam grupos musculares 
maiores, não devem exceder 40% da capacidade 
máxima do indivíduo.

A mecanização das atividades pode ser feita com o 
emprego de: polias, transportadores de correia, ta-
lhas empilhadeiras, carrinhos de transporte, eleva-
dores, guindastes, pontes-rolantes, além de trato-
res e máquinas agrícolas com cabines climatizadas.

De acordo com Paschoarelli e Menezes (2009), 
uma simples modificação, por meio do design ergo-
nômico em rótulos de embalagens de agrotóxicos, 
facilita a visibilidade, a compreensão e o manuseio. 
Após pesquisa realizada pelos autores, constatou-
se que, com os rótulos convencionais, há uma des-
motivação para ler os procedimentos, graças ao 
excessivo conteúdo informativo e ao tamanho de 
letra. No entanto, quando a leitura torna-se fácil 
e agradável, o usuário mobiliza-se positivamente 
a aprender. A diagramação, associada à edição de 
texto, torna-se uma ferramenta essencial para ele-
var a comunicação de determinado veículo.

Além de conferir credibilidade ao fabricante e dar 
maior segurança ao usuário da embalagem, os pic-
togramas possuem a força extraordinária de trans-
cender a mensagem, principalmente quando o 
grau de alfabetismo é variável e existem condições 
de perigo a serem ressaltadas. 

Ainda em relação aos riscos dos agrotóxicos, Me-
negucci (2012), em sua dissertação, afirma que o 

http://www.ufrrj.br/
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desconforto térmico e sensorial-tátil pode condu-
zir ao não uso do vestuário por parte dos traba-
lhadores, por impor-lhes problemas, como alergias 
por contato com materiais grosseiros, exposição ao 
calor extremo e a substâncias tóxicas, que podem 
ficar depositadas nos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI). No desenvolvimento de ves-
tuários de proteção, devem ser levados em conta 
proteção, conforto, mobilidade, compatibilidade e 
facilidade de uso. 

4. Conclusão
Diante da importância dos trabalhadores rurais, 
principalmente em um país como o Brasil, onde 
a agricultura é um setor importante da economia, 
é notória a necessidade de se continuar pesqui-

sando formas de minimizar os riscos a que esses 
trabalhadores estão expostos ao desenvolverem 
suas atividades.

Devido à modernização agrícola, à grande utiliza-
ção de ferramentas e implementos e ao uso, cada 
vez maior, de agrotóxicos, aumentam os riscos de 
acidentes e, por isso, é preciso estar atento às for-
mas de eliminar/minimizar esses fatores de risco, 
utilizando as análises ergonômicas, que deverão 
ser realizadas previamente, se possível. Outra for-
ma de melhorar é pela organização do trabalho, 
definindo as tarefas e o tempo gasto em cada uma.

Importante salientar que já existem algumas evo-
luções nesse sentido, porém ainda há muito a ser 
realizado em prol desta classe de trabalhadores 
tão sofrida.

ERGONOMICS AT WORK RURAL

Abstract

This article aims at making a bibliographical survey about what exists in the scientific literature 
on the relationship between ergonomics and rural workers. For this, a research was carried out 
in books, scientific databases on the Internet and inspections of documents. It was identified that 
there are already some work in this area, but much remains to be done by this working class, lin-
ked to a key economic sector to society, so important and unassisted in Brazil.
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